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Abstract 

The purpose of this study is to investigate how a teacher team's prospects and perceptions of 

peer learning and formative assessment has influenced their teaching after taking part in 

“Matematiklyftet”. The teacher team and their principal have been interviewed and an 

analysis of the texts concerning formative assessment from two modules in “Matematiklyftet” 

has been made to answer the purpose. During “Matematiklyftet” the teacher team has been 

given opportunities to try different methods to work with formative assessment in their 

teaching and they got an interest for some of them that they continued to use after the end of 

“Matematiklyftet”. They have discovered a link between assessment and teaching, that they 

need not be seen as two distinct parts that collide with each other, but rather that they can 

interact and complement each other. The teacher team has also realized the importance of peer 

learning in the planning of teaching. This, by the continuous meetings where they discussed 

mathematics didactics and shared each other’s experience, knowledge and collaborated with 

lesson planning and then discovered the benefits of helping each other. With the help of the 

principal’s support and the dedication from the leader of the discussion-group, which in my 

study proved to be critical success factors, the teacher team has been given opportunities to 

discuss and practice work methods, tools and point of views based on research articles during 

“Matematiklyftet”. Through this experience, both the principal and the teachers have realized 

the importance of continually work with peer learning to enhance mathematics teaching 

quality. Based on this, and the principal’s vision for how to continue the teachers peer 

learning after “Matematiklyftet”, the teacher team has been given opportunities to continue to 

work on formative assessment in mathematics education through peer learning. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett arbetslags förutsättningar och uppfattningar 

om kollegialt lärande och formativ bedömning har påverkat deras undervisning efter att ha 

deltagit i Matematiklyftet. Arbetslaget samt deras rektor har intervjuats och en analys av de 

texter som behandlar bedömning från två moduler i Matematiklyftet har genomförts för att 

svara på syftet. Under fortbildningen har arbetslaget getts tillfällen att prova olika metoder för 

att arbeta med formativ bedömning i sin undervisning, där de fastnat för några av dem och 

fortsatt använda efter Matematiklyftets slut. De har upptäckt ett samband mellan bedömning 

och undervisning, att de inte behöver ses som två skilda delar som krockar med varandra utan 

att de kan samverka och komplettera varandra. Arbetslaget har även fått upp ögonen för 

vikten av kollegialt lärande i planering av undervisning. Detta genom de kontinuerliga mötena 

där de diskuterat matematikdidaktik och delat med sig av varandras erfarenheter, kunskaper 

och samarbetat med lektionsplaneringar och då upptäckt fördelarna med att ta hjälp av 

varandra. Med hjälp av rektorns stöd och handledarens engagemang, vilket i min studie visat 

sig vara avgörande framgångsfaktorer, har det deltagande arbetslaget under Matematiklyftets 

gång fått diskutera och praktisera arbetssätt, verktyg och synsätt utifrån forskningsartiklar. 

Detta har gjort att både rektor och lärare insett vikten av att kontinuerligt arbeta kollegialt för 

att öka matematikundervisningens kvalitet. Utifrån detta samt rektorns vision för hur det 

fortsatta arbetet ska se ut efter Matematiklyftets slut, har lärarna i arbetslaget getts 

förutsättningar att fortsätta att arbeta med formativ bedömning i matematikundervisningen 

genom kollegialt lärande. 

Nyckelord: Matematiklyftet, formativ bedömning och kollegialt lärande.  



 

 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning             6 

1.1 Syfte och frågeställningar           7 

2. Bakgrund             8 

2.1 Matematiklyftets utformning          8 

2.2 Utvärderingar av Matematiklyftet         10 

2.2.1 Utvärdering av Matematiklyftets utprövningsomgång      10 

2.2.2 Delrapport av utvärdering av Matematiklyftets resultat     11 

2.3 Utformning av området bedömning i problemlösningsmodulen      12 

2.4 Utformning av området bedömning i taluppfattningsmodulen     13 

3. Teoretiska utgångspunkter          16 

3.1 Sociokulturellt perspektiv           16 

3.2 Bedömning              17 

3.2.1 Bedömning för lärande           18 

3.2.2 Bedömning i matematik           21 

3.2.3 Bedömning i läroplanen           22 

4. Metod              25 

4.1. Metodval             25 

4.2. Urval              26 

4.3 Genomförande            27 

4.3.1 Artiklar från bedömningsdelen i modulerna för taluppfattning och problemlösning 27 

4.3.2 Gruppintervju med arbetslaget          28 

4.3.3 Intervju med rektor           29 

4.4 Validitet och reliabilitet           30 

4.4.1 Analys av artiklar            30 

4.4.2 Gruppintervju och intervju via telefon        30 

4.5 Etiska aspekter            31 

5. Resultat              33 

5.1 Artiklar ur området bedömning i problemlösnings- och taluppfattningsmodulen  33 

5.2 Gruppintervju med arbetslaget          38 



 

 

 

5.2.1 Kollegialt lärande            38 

5.2.2 Formativ bedömning           41 

5.3 Intervju med rektor            44 

6. Diskussion             46 

6.1 Metoddiskussion            46  

6.2 Resultatdiskussion            48 

6.2.1 Hur ser bedömningsarbetet ut på skolan när Matematiklyftet är avslutat?   48 

6.2.2 Hur ser det kollegiala lärandet ut på skolan när Matematiklyftet är avslutat?  51 

6.3 Förslag till vidare forskning          54 

Referenser              55 

Bilagor              58 

 



 

6 

 

1. Inledning 

”Matematiklyftet är en fortbildning i didaktik för lärare som undervisar i matematik. Syftet är 

att öka elevers måluppfyllelse i matematik genom att stärka och utveckla undervisningens 

kvalitet.” (Skolverket, 2013, s. 2). Detta är Skolverkets beskrivning av fortbildningssatsningen 

för matematiklärare i grund- och gymnasieskolan där syftet är att lyfta lärarkompetensen och 

undervisningen och därigenom elevernas resultat i matematik. Satsningen ska genomsyras av 

kollegialt lärande där lärare ges ett forum att diskutera kring matematikdidaktik och utveckla 

undervisning tillsammans.  

När jag läste termin 6 på grundlärarutbildningen, hade jag min VFU på en skola som under 

samma period deltog i Matematiklyftet. Därför fick jag under 5 veckor delta i möten, 

diskussioner, lektioner och allt det som ingick i arbetet kring matematiklyftet. Under dessa 

veckor väcktes min nyfikenhet och ett merintresse att närmare undersöka Matematiklyftets 

syfte och mål är, samt innehållet i de två moduler som lärarna läste.  

Eftersom fortbildningen startade läsåret 13/14 har ännu ingen fullständig granskning av 

Matematiklyftets resultat kunnat färdigställas, vilket gör att min studie blir ett tidigt bidrag till 

Matematiklyftets utvärdering. På grund av detta tidiga stadium går det ej att förutse huruvida 

elevernas måluppfyllelse ökat på grund av satsningen, därför kommer målet om 

undervisningens kvalitet fokuseras i denna studie. Genom en gruppintervju med ett arbetslag 

bestående av fyra lärare samt skolans rektor, som deltog i Matematiklyftet under läsåret 

13/14, ämnar jag att undersöka hur deras förutsättningar och uppfattningar om kollegialt 

lärande och formativ bedömning påverkats av fortbildningen.  

I läroplanen för grundskolan beskrivs undervisningens kvalitet genom att den ska främja 

elevers fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i deras bakgrund, språk 

och förkunskaper. Samt att undervisningen ska bidra till ett ökat intresse för matematik och att 

eleverna ska utveckla en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik (Skolverket, 

2011b). De senaste åren har mycket forskning gjorts på bedömning och framför allt den 

formativa bedömningens betydelse för undervisningen. Jag finner det därför mycket intressant 

att undersöka om de deltagande lärarna har erhållit formativa bedömningsverktyg för att 

utveckla undervisningen från Matematiklyftet.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett arbetslags förutsättningar och uppfattningar 

om kollegialt lärande och formativ bedömning har påverkat deras undervisning efter att ha 

deltagit i Matematiklyftet.  

Utifrån syftet har följande frågeställningar formats som stöd för att vidare fördjupa studien: 

• Hur ser det kollegiala lärandet ut på skolan när Matematiklyftet är avslutat? 

• Hur ser bedömningsarbetet ut på skolan när Matematiklyftet är avslutat? 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer matematiklyftets utformning, syfte och mål preciseras. De två 

modulerna, taluppfattning och problemlösning, som arbetslaget arbetat med kommer 

presenteras. Samt en sammanfattning av två utvärderingar av Matematiklyftet. 

 

2.1  Matematiklyftets utformning 

Matematiklyftet (Skolverket, 2013) är skolverkets nya satsning på fortbildning för lärare i 

matematik. Fortbildningen startade hösten 2013 och kommer att pågå framtill våren 2016. 

Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen för att kunna öka elevernas 

måluppfyllelse. Det är forskare och lärarutbildare från olika högskolor runt om i landet som 

tagit fram materialet och det baseras på forskning om lärande i matematik och analyser av 

svenska elevers resultat i nationella och internationella undersökningar (Skolverket, 2013).  

Fortbildningen bygger på kollegialt lärande då lärare får träffas i grupper tillsammans med en 

handledare och diskutera kring matematikdidaktik. Handledaren är en vanlig lärare som gått 

en handledarutbildning för att kunna leda dessa träffar. Matematiklyftet består av sex olika 

moduler, problemlösning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, taluppfattning och 

samband och förändring. De är anpassade till det stadie lärargruppen arbetar i. Dessa moduler 

har fyra gemensamma perspektiv; klassrumsnormer, undervisa matematik utifrån förmågorna, 

bedömning för lärande och undervisning i matematik och rutiner och interaktioner i 

klassrummet. Varje modul genomförs under en termin och består av åtta delar som i sin tur är 

uppdelade i fyra steg (A-D) som fungerar som en mall för hur lärarna ska arbete kring 

innehållet (se bild nedan). Under steg A ska lärarna läsa det stödmaterial (didaktisk forskning) 

som behandlar en bredare uppsättning av undervisningsmetoder och aktuell forskning kring 

ämnet. I steg B ska lärarna med hjälp av handledaren diskutera stödmaterialet och sedan 

planera en gemensam lektion utifrån detta. Utförandet av lektionen och analys av resultatet är 

steg C. I steg C samlas gruppen åter för att diskutera kring lektionerna och dra slutsatser. Ett 

fortsatt syfte som Skolverket har med denna fortbildning är att inspirera till fortsatt gemensam 

planering av klassrumsaktiviteter och reflektioner över undervisning. (Skolverket, 2013) 
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 (Skolverket, 2015) 

Figur 1 Översikt över Matematiklyftets modulstruktur 

 

Målen för undervisningskulturen (Lagergren & Palm, 2012) är att kollegialt lärande används 

och att lärare utvecklar och befäster kunskaper i matematikdidaktik i sin egen undervisning 

utifrån det kollegiala lärandet. Undervisningen ska utvecklas utifrån lokala behov och 

utformas så att den ger alla elever förutsättningar att utvecklas mot de mål som anges 

matematikens kursplan. Kunskaper kring undervisning och elevers lärande ska utgå från 

forskning och beprövad erfarenhet. 

Även målen för fortbildningskulturen (Lagergren & Palm, 2012) poängterar användandet av 

kollegiala lärandets betydelse och att externt stöd bidrar till att kollegialt lärande och 

individuellt lärande utmanas och fördjupas hos varje deltagande lärare. Ett annat mål är att 

fortbildningskulturen ska kännetecknas av en konstruktiv, tillitsfull och dynamisk 

lärandemiljö, vilket är ett strategiskt mål för skolans verksamhet.  

Rektorn roll under och efter fortbildningen är att synliggöra och följa upp 

matematikundervisningens kvalitet samt tillsammans med lärarna fortsätta utveckla 

undervisningen utifrån lokala behov. Rektorn ska även ge förutsättningar för, synliggöra och 

följa upp lärares lärande samt tillsammans med lärare och huvudman fortsätta att utveckla 

former och innehåll för fortbildning utifrån lokala behov. (Lagergren & Palm, 2012) 
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2.2 Utvärdering av Matematiklyftet 

Nedan presenteras två utvärderingar av Matematiklyftet. Den första är en utvärdering av den 

utprövningsomgång som pågick under läsåret 12/13. Den andra utvärderingen, är den första 

delrapporten av en större utvärdering som kommer pågå fram till våren 2016 då 

fortbildningen avslutas. 

2.2.1 Utvärdering av Matematiklyftets utprövningsomgång 

Under hösten 2012 och våren 2013 utfärdades en utprövningsomgång av Matematiklyftet 

innan satsningens huvudomgång startade hösten 2013. Denna utprövningsomgång har på 

uppdrag av skolverket utvärderats av ett management och consulting företag, Ramdöll. De har 

i en rapport (Karlsson, Nilsson, Pettersson, Stenman, & Wolf-Watz, 2013) sammanfattat det 

som de anses sig kunnat utvärdera av satsningen då de menar att det är för tidigt att utvärdera 

vissa delar. Därför har de fokuserat på kortsiktiga resultat på skolor samt vilka faktorer som 

förklarar varför satsningen lyckats eller ej. 

De menar i sin utvärdering att en del av Matematiklyftets upplägg har uppnått sitt syfte då den 

har bidragit till att ge fler matematikdidaktiska metoder till lärare samt att lärare i högre grad 

reflekterar över sin undervisning och de beslut som tas. De anser dock att målet att stärka 

rektorns roll för att öka skolors utveckling inte visat önskat resultat. (Karlsson, Nilsson, 

Pettersson, Stenman, & Wolf-Watz, 2013)  

De har i sin analys kommit fram till att de komponenter som mest påverkat utgången av 

satsningen på olika skolor är handledarträffar, innehållet i modulerna för didaktiskt 

stödmaterial, fortbildningens utformning, handledarens roll och rektorns roll. 

Sammanfattningsvis kom de fram till att handledarens roll och handledarträffarna är 

väsentliga för arbetets utgång på en skola och att skolverket därför också bör fokusera på 

dessa delar. Innehållet i modulerna har uppfattats och mottagits väldigt positivt av deltagarna 

och har varit en drivande faktor för positiva resultat. Lärare har ansett att innehållet varit 

relevant, inspirerande och utvecklande. Upplägget med att fortbildningen varit på arbetstid 

och skett kontinuerligt under en lång period är också något som Ramböll uppfattat som en 

vinnande faktor då lärare lättare kunnat ta till sig innehållet. Detta gäller också blandningen av 

teori och praktik vilket menas ha stärkt lärandet hos lärarna. Slutligen har utvärderingen visat 

att rektorns roll måste stärkas. Rektorn måste ha ett tydligare engagemang och vara mer aktiv 
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i fortbildningen då rektorns agerande tydligt påverkat resultatet av fortbildningen på skolor. 

(Karlsson, Nilsson, Pettersson, Stenman, & Wolf-Watz, 2013) 

 

2.2.2 Delrapport av utvärdering av Matematiklyftets resultat 

Umeå universitet ansvarar för en större utvärdering av Matematiklyftets resultat och kommer 

att samla in data framtill 2016 då fortbildningen avslutas. Utvärderingens syfte är att 

undersöka i vilken utsträckning fortbildningen bidragit till att utveckla en varaktig 

undervisnings- och fortbildningskultur. Ännu finns enbart en första delrapport, som behandlar 

”det första steget i en utformning och utprovning av instrument för datainsamling samt 

preliminära resultat från fyra skolbesök.” (Umeå universitet, 2014, s. 1) 

Utprövningen fokuserar på Matematiklyftets resultat, med detta menas utveckling av 

undervisning och fortbildningskultur samt framtagning av faktorer som kan påverka resultatet. 

Inom utvärderingen av Matematiklyftets resultat genomförs besök på 40 skolor över hela 

Sverige där varje skola besöks två gånger. Som underlag för denna delrapport är 

datainsamling från fyra skolbesök. Vid dessa skolbesök har lektioner och kollegiala samtal 

observerats, dokument innehållande utveckling av undervisning och vidare fortbildning har 

samlats in tillsammans med intervjuer av lärare och rektor.  

Denna delrapport grundar sig på ett begränsat underlag, vilket gör att det inte går att 

säkerhetsställa om tecken på god undervisnings- och fortbildningskultur framkallats av 

Matematiklyftet. (Umeå universitet, 2014) 

Genom jämförelser av tidigare kartläggningar av matematikundervisning utförda av 

Skolinspektionen kan skillnader ses genom intryck av de fyra skolbesöken. Dessa intryck är 

att man observerat matematiklektioner av god kvalitet där eleverna ges goda förutsättningar 

för att lära. Läroböcker är inte i fokus under lektionerna utan lärarnas upplägg tycks 

alltigenom vara väl planerade med varierande undervisningsmetoder samt ge eleverna 

förutsättningar att utveckla de matematiska förmågorna som återfinns i läroplanen 

(Skolverket, 2011b).  

På de skolor som undersökts finns det en strävan om att på liknande sätt bibehålla 

fortbildningsarbetet efter Matematiklyftets avslut. Skolornas planer för detta 

fortsättningsarbete, tidsmässigt och upplägg ser olika ut. (Umeå universitet, 2014) 
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Utifrån det som delrapporten fått fram kan man se flera tecken på att Matematiklyftet gett 

positiva resultat utifrån dess mål för undervisnings- och fortbildningskulturen. Dock kan inte 

orsaken till resultaten fastställas eller generaliseras. 

Påverkansfaktorer kan inte fastställas i nuläget, dock har noteringar gjort på vad som kan 

behövas observeras närmare i utvärderingen. Bland annat skolors och huvudmäns 

förutsättningar och ambitioner att satsa resurser på fortsättningsarbete efter Matematiklyftets 

slut samt hur vida variationer i handledningen i de kollegiala samtalen är en faktor för de 

kollegiala samtalens roll för fortsatt utveckling av undervisning och fortbildning. (Umeå 

universitet, 2014) 

Utifrån de observationer, intervjuer och datainsamlingar som hittills gjorts rekommenderas 

det att modulerna görs tillgängliga även efter Matematiklyftet avslutas samt att utvecklingen 

av moduler fortsätter, som ett stöd för skolors fortsatta fortbildningsarbete (Umeå universitet, 

2014).  

 

2.3. Utformning av området bedömning i problemlösningsmodulen 

I arbetsområdet kring bedömning i problemlösningsmodulen behandlas de förmågor som 

återfinns i kursplanen för matematik i grundskolan. Under detta delmoment ges lärare träning 

i att ge eleverna tillfälle att arbeta, utveckla och visa dessa förmågor under hela 

arbetsprocessen med ett problem. Målet är att varje lärare ska utveckla sin förståelse för 

bedömningens olika syften, fördjupa kunskaper om viktiga begrepp i 

bedömningssammanhang och att kunna använda problemlösning för att synliggöra 

matematiska förmågor (Skolverket, 2014a). 

Syftet med arbetsområdet är att deltagande lärare ”genom texter, film och diskussioner ska 

fördjupa dina kunskaper om bedömning och bedömningens roll i arbetet med problemlösning 

i matematik.” (Skolverket, 2014a, s. 2) 

Skolverket (2014, A) menar att tolka, beskriva och kategorisera elevers arbete är väsentliga 

delar vid bedömning. Samt att problemlösning i matematik skapar tillfällen där elevernas 

förmågor blir synliga i både det pågående arbetet och i färdiga lösningar.  

I Moment A är syftet att lärarna enskilt ska läsa två artiklar som behandlar summativ och 

formativ bedömning och hur de kan användas och hur problemlösning synliggör elevers 
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matematiska förmågor och ger tillfällen att bedöma elevers matematiska kunskaper. Samt 

avsnitt ur skolverkets allmänna råd; Planering och genomförande av undervisning och 

Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik, där begreppen kunskap och förmåga 

förtydligas. Lärarna ska även se en film där elever sorterar geometriska objekt och försöka 

upptäcka vilka förmågor eleverna visar (dialogen kan även läsas i en pdf-fil som medföljer i 

materialet). Alla dessa texter kommer att behandlas vidare i resultatdelen av studien. 

De iakttagelser och tankar som väcks under detta moment tar lärarna med till Moment B. I 

Moment B startar det kollegiala lärandet genom att lärargruppen tillsammans med handledaren 

träffas för att diskutera utifrån deras iakttagelser och givna diskussionsfrågor om vilka 

förmågor eleverna i filmen visade, vad det var i lektionen som gjorde att eleverna fick 

chansen att visa dessa förmågor och hur förmågorna är kopplade till kursplanens 

kunskapskrav. Sedan ska de tillsammans planera en lektion i problemlösning utifrån ett givet 

problem som de blir tilldelade utav handledaren. Syftet med lektionen, det vill säga Moment 

C, är att varje lärare ska välja ut 3-4 elever ur sin klass som de ska observera med fokus på 

vilka av kunskapsplanens förmågor som de utvalda eleverna visar, i vilka situationer och hur 

det visas. Observationen behandlas utifrån ett observationsprotokoll (se bilaga 1) där läraren 

kan dokumentera och anteckna händelser från lektionen för att kunna identifiera de synliga 

förmågorna under eller i direkt anslutning till lektionen. Detta observationsprotokoll är 

underlag till Moment D. I Moment D fortsätter det kollegiala lärandet genom en gemensam 

uppföljning och diskussion mellan lärarna utifrån deras observationsprotokoll och några givna 

diskussionsfrågor om vilka förmågor som blev synligt och hur man kan använda detta 

arbetssätt i ett vidare syfte för bedömning såsom att skapa skriftliga omdömen, medvetengöra 

eleverna om sitt eget lärande och gemensamt kunna planera fortsatt undervisning. 

(Skolverket, 2014a) 

 

2.4 Utformningen av området bedömning i taluppfattningsmodulen 

I arbetsområdet kring bedömning i taluppfattningsmodulen (Skolverket, 2014b) behandlas 

skolverkets diagnosmaterial ”diamant” där syftet är att lärarna ska utveckla sina kunskaper 

om diagnoser och elevintervjuer och hur dessa kan användas för att planera undervisning. 

Genom att genomföra en intervju och en diagnos kring likhetstecknet och tals helheter och 

delar, för att sedan jämföra metoderna med varandra får lärarna tillfälle att utveckla dessa 

kunskaper. 
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Diamant är ett diagnosmaterial (Skolverket, 2013) som kan användas som ett stöd för att 

kartlägga var eleverna befinner sig i sin matematikutveckling och bedöma deras kunskaper i 

matematik. Materialet, bestående av 127 diagnoser, utgår från den nuvarande läroplanen och 

omfattar matematik från årkurs 1-9. Syftet med diamant är främst formativ bedömning som 

ska skapa ett underlag för planering av en strukturerad och elevanpassad undervisning som 

främjar elevernas förutsättningar för att nå kunskapskraven. 

Till varje diagnos finns en kommenterande text som förklarar vilka uppgifter som ingår i 

diagnosen och hur den ska genomföras. Varje moment kräver speciella förkunskaper då 

matematiken är uppbyggd på ett logiskt sätt och har en egen struktur. Därför har ett 

strukturschema skapats för att visa hur delområdet och diagnoser är kopplade till varandra. 

(Skolverket, 2013) 

Undervisning ska vigda och fördjupa elevernas kunnande, men vet läraren vad varje elev 

besitter för kunnande? Vilken förståelse för matematik kan de visa? Med ett diagnostiskt 

förhållningssätt kan elevernas kunskap och förståelse uppmärksammas och deras eventuella 

brister kan synliggöras. Väl konstruerade diagnoser kan ge en övergripande bild av ett 

avgränsat område på både grupp- och individnivå och genom enskilda samtal ges en djupare 

inblick i varje elevs tänkande. (Skolverket, 2014b) 

Det väsentliga är inte vilken information som kommer fram ur dessa diagnoser eller 

intervjuer, utan hur vi använder den. Alla elever är olika och därigenom behöver denna 

information bli en utgångspunkt för beslut som syftar till att främja elevernas lärande. 

(Skolverket, 2014b) 

I Moment A ska varje deltagande lärare enskilt läsa två artiklar rörande formativ bedömning 

och elevintervjuer, dessa artiklar behandlar betydelsen av bedömning i undervisningen. Hur, 

varför, och vad bedömning ska användas. Lärarna ska även läsa tre texter kring lärandet om 

tal, antal och tals helhet och delar och diagnoser. Dessa texter berör centrala matematiska 

begrepp inom detta område, dess historiska ursprung och hur elevernas kunskaper kring dessa 

begrepp kan analyseras. Utöver detta ska även lärarna gå igenom skolverkets 

diamantdiagnoser (de som är anpassade till lärarens årkurs) i aritmetik samt läsa en text om 

muntlig diagnos och intervju. (Skolverket, 2014b) 

Under Moment B startar det kollegiala lärandet genom att lärarna tillsammans ska planera en 

kartläggning av elevernas uppfattningar med hjälp av diagnos och intervju. Här får de 
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deltagande lärarna läsa en informerande text om diagnosmaterialet ”diamant”. Utifrån 

reflektioner och tankar som uppstått under Moment A ska lärarna med hjälp av varandra välja 

ut två delar ur den redan förvalda diagnosen, en som de tror alla elever klarar och en som 

kommer vara svår för några. De ska även föra en diskussion, med hjälp av handledaren, kring 

hur de tror deras respektive elevers resultat kommer bli. Vilka tal kommer de klara, vilka 

strategier kommer de använda, hur kommer de resonera och hur lång tid kommer diagnosen ta 

är frågor som diskuteras. En alternativ muntlig diagnos erbjuds till de elever som inte är 

förtrogna i att använda skriftliga matematiska uttryck eller som är osäkra på att forma siffror.  

Lärarna ska vidare planera genomförandet av intervjuer med några elever som de sedan ska 

analysera. Dessa intervjuer tillsammans med den valda diagnosen genomförs i Moment C. 

(Skolverket, 2014b) 

I Moment D fortsätter det kollegiala lärandet genom att lärarna återigen träffas tillsammans 

med handledaren för att diskutera utfallet av Moment C. Blev resultatet som förväntat, 

upptäcktes några kända missuppfattningar hos eleverna eller var det något som överraskade? 

Resultaten av diagnoserna jämförs med intervjuerna och lärarna får diskutera kring vilka 

uppfattningar eller missuppfattningar som kom fram vid intervjun men inte vid 

diagnostillfället. Om bakomliggande faktorer såsom stress, ineffektiva strategier eller 

begreppsliga problem blev synliga som kan ha påverkat resultatet. (Skolverket, 2014b) 

Utifrån den information som lärarna erhållit får de tillfälle att reflektera vidare kring hur 

fortsatt undervisning kan utformas för att specifika missuppfattningar reds ut, hur den på 

gruppnivå kan uppmärksamma och utmana de föreställningar och strategier som behöver 

utvecklas samt om det finns elever som är i behov av speciell uppmärksamhet. (Skolverket, 

2014b) 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie behandlar ett arbetslags uppfattning om bedömningsarbete under deras 

medverkan i matematiklyftet samt deras fortsatta kollegiala lärande efter fortbildningens slut. 

Genom en gruppintervju med arbetslaget bestående av fyra lågstadielärare, intervju med 

rektorn samt bearbetning av de artiklar som matematiklyftet utgår från i bedömningsdelen i 

modulerna taluppfattning och problemlösning, har områden som kollegialt lärande och 

formativ bedömning bearbetats. Resultatet av dessa två utgångspunkter har jag valt att 

analysera utifrån ett sociokulturellt perspektiv eftersom kollegialt lärande och formativ 

bedömning förespråkar lärande i sociala sammanhang som kommer att presenteras nedan. 

Därtill behandlas formativ bedömnings och bedömning för lärandes innebörd och betydelse 

för elevers lärande samt hur bedömning kan kopplas till läroplanen.  

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Korp (2011) skildrar sociokulturell teori som ett samlingsnamn för inlärningsteorier som 

anser att lärande utvinns i en social process, utifrån både historiska och kulturella kontexter. 

Detta sätt att se på lärande har sitt ursprung ur Lev Vygotskijs (1896-1934) arbeten som sedan 

vidare har utvecklats i olika inriktningar. Inom den sociokulturella teorin finns ett antagande 

att människan föds med ett antal grundläggande psykologiska funktioner, såsom minne och 

sociala behov. Dessa funktioner är enligt Korp (2011) oumbärliga för människan, dock räcker 

inte enbart dessa för att utveckla mer avancerade psykologiska funktioner, såsom språk och 

problemlösningsförmåga, då de är kulturberoende. Med detta menas att dessa funktioner 

påverkas och formas utifrån hur språket i det samhälle man ”föds in i” är konstruerat och 

uppbyggt. För att man ska kunna förstå och tolka världen runt omkring och kunna använda 

det självständigt behövs då hjälp av andra medlemmar i det samhället, främst familj, 

pedagoger och kamrater. Detta kan kopplas till formativ bedömning där kontinuerlig 

kommunikation, återkoppling från lärare till elev förespråkas samt kamratbedömning där 

eleverna kan fungera som hjälpredskap för varandra (Jönsson, 2011).  

Jönsson (2011) beskriver att lärande inom sociokulturellt perspektiv handlar om delaktighet. 

Varje enskild individs utveckling kan enbart förstås utifrån det sociala sammanhang som just 

den befinner sig i och utvecklingen sker genom kommunikation med andra människor. 

Lärande sker därigenom enligt Jönsson (2011) genom delaktighet i de sätt att skapa mening 

som redan finns runt omkring. 
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Utveckling av de mer avancerade psykologiska funktionerna sker, enligt sociokulturellt 

perspektiv, genom språket. Språket har två funktioner, ena är en social och kommunikativ 

förmåga som sker i samspelet med andra och den andra funktionen är inre kommunikation. 

Genom att även använda språket till att utveckla kommunikationen med sig själv, exempelvis 

tänka högt, kan man föra ”inre samtal”. Vilket i sin tur gör att man erhållit ett sätt att tänka 

och resonera. Lärandet går då från att vara något socialt till mentalt. (Jönsson, 2011) Detta 

kan förstås genom hur man inom sociokulturell teori arbetar man med barns lärande utifrån 

”den närmaste utvecklingszonen” (Korp, 2011). Den ”faktiska utvecklingszonen” är det som 

eleven kan åstadkomma utan hjälp (funktioner som redan är utvecklade hos eleven) och den 

”närmaste utvecklingszonen” är det som eleven kan åstadkomma med hjälp (funktioner som 

är under utveckling hos eleven). Genom att arbeta utifrån denna teori utvecklar eleven 

succesivt nya kunskaper och kan arbeta mer självständigt, vilket gör att gränserna för den 

faktiska och närmaste utvecklingszonen flyttas framåt. Korp (2011) beskriver den ”närmaste 

utvecklingszonen” som den mest betydande för elevers lärande av de båda, då den ger eleven 

mest gynnsamma förutsättningar att lyckas.  

3.2 Bedömning 

Bedömning kopplas många gånger samman med negativa attityder. Det ses som något som 

krockar med den dagliga undervisningen och tar upp allt för mycket tid från planering av 

undervisning, istället för att se att bedömning och undervisning kan gå hand i hand. 

Bedömning sker kontinuerligt varje dag men ofta utan att varken lärare eller elev reflekterat 

över det. Den dagliga bedömningen måste uppmärksammas av alla parter då den genom rätt 

användning kan bli ett väsentligt verktyg för att undervisningen ska gå framåt. Detta om, 

läraren i sina kortsiktiga och långsiktiga bedömningar kan involvera eleven i sin egen 

kunskapsutveckling och anpassar undervisningen utifrån dessa bedömningar till varje enskild 

elevs behov (Westlund, 2010). 

Både kortsiktig och långsiktig bedömning bör ha ett syfte, läraren bör veta vad den ska 

använda resultatet av bedömningen till och vilka konsekvenser eller åtgärder som efterföljs. 

Bedömning brukar ofta delas in i summativ eller formativ. Björklund Boistrup (2013) 

beskriver summativ bedömning som en summering av vad en elev kan vid en viss tidpunkt. 

Nordgren och Odenstam (2012) definierar syftet av summativ bedömning som en kontroll av 

vilka kunskapskrav som varje elev uppnått och därigenom vilket betyg de ska få, som en 



 

18 

 

avslutning i bedömningsprocessen. Formativ bedömning kan enligt Lundahl (2014) beskrivas 

som en bedömning vars syfte är att utveckla både elevers kunskaper och lärares undervisning 

under själva processen. Formativ bedömning ger således underlag under utbildningens gång 

och kan användas för att påverka och förbättra lärandeprocesser. Dock menar Jönsson (2011) 

att den stora skillnaden mellan summativ eller formativ bedömning inte är dess form eller 

upplägg, utan att informationen som ges efter en bedömningssituation i ett summativt syfte 

inte används för att främja elevernas fortsatta lärande. Summativ bedömning syftar till att 

svara på vad för kunskaper eleven besitter just vid det bedömningstillfället. Formativ 

bedömning fungerar på motsatt vis, utifrån den information som ges vid en 

bedömningssituation används som grund för att forma elevens väg framåt i sitt lärande. 

Förväntningar, det vill säga mål och kunskapskrav, kommuniceras till elever skiljer sig mellan 

de olika bedömningssätten. Genom formativ bedömning så används bedömningsmaterialet 

som en informationskälla om var eleven är i förhållande till mål och kunskapskrav. Denna 

information fungerar sedan som ett underlag för att stödja elevens fortsatta utveckling 

(Jönsson, 2011).   

Enligt Lindström (2013) har generellt sätt bedömning gått från att vara summativt dominerad 

till att formativ bedömningen tar allt större plats i undervisningen. Han menar att bedömning 

har förflyttas från att användas främst som kontrollerverktyg för att få information om vad 

elever lärt sig, mot att användas för att diagnostisera, stödja och främja lärandet. Formativ 

bedömning har i allt större utsträckning börjat benämnas som bedömning för lärande. Detta 

då den formativa bedömningen syftar till att bedöma för att främja elevers lärande och 

utveckling. 

 

3.2.1 Bedömning för lärande 

För att det ska vara en lärande bedömning, måste det finnas ett mål dit eleverna ska ta 

sig. Själva bedömningen handlar sedan om att ta reda på var på kartan eleven befinner sig 

i förhållande till målet, och att använda denna information för att hjälpa eleverna komma 

fram till målet. (Jönsson, 2011, s. 5) 

Detta är Jönssons beskrivning av bedömning för lärande där han poängterar bedömningens 

framåtsyftande intention. Jönsson (2011) beskriver vidare tre frågeställningar som lärare kan 

använda som verktyg för att uppnå detta. Vad är målet, var befinner sig eleven i förhållande 

till målet och hur ska eleven göra för att nå målet. 
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Wiliam (2005) menar att i arbetet med formativ bedömning bör lärare utgå från tre punkter, 

vad elever är i sitt lärande, vart de ska (målet) samt hur de ska ta sig dit. Med utgångspunkt i 

dessa punkter har Wiliam vidare tagit fram en tabell (se nedan) för hur detta kan effektiviseras 

i klassrummet. 

Tabell 1 Wiliams beskrivning över formativ bedömning 

 Var elever är i sitt lärande Vart de ska Vägen till målet 

Lärare Skapa undervisning som ger 

information om elevers förståelse. 

Sätta mål Återkoppling 

Kamrater Kamratbedömning Dela framgångskriterier Kamrat-handledning 

Elev Självbedömning Dela framgångskriterier Självstudier 

(Wiliam, 2005, s. 31) 

Utifrån denna tabell har Wiliam och Thompson (2007) för att vidare tydliggöra hur lärare ska 

arbeta med formativ bedömning för att främja elevernas lärande utformat fem 

nyckelstrategier. 

1. Klargöra och skapa delaktighet i målet med undervisningen och vad som krävs för att 
lyckas i sitt lärande. 

2. Skapa ett lärande klassrum där diskussioner, uppgifter och aktiviteter utvecklar och 
synliggör elevernas lärande. 

3. Ge återkoppling som för elevernas lärande framåt. 
4. Aktivera eleverna som resurser för varandra. 
5. Aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande. 

 

Enligt Jönsson är de mest centrala delarna för effektiv formativ bedömning är återkoppling, 

kamratrespons och självbedömning (Jönsson, Ekborg, Lindahl, & Löfgren, 2013).  

Kvalitet på återkoppling, det vill säga den kontinuerliga kommunikationen mellan lärare – 

elev, beskriver Pettersson (2013) som väsentlig för att ge effekt och betydelse för elevernas 

lärande. Lekholm (2010) hänvisar till aktuell forskning och poängterar även hon 

återkopplingens kvalitet och menar att elevernas möjlighet att omsätta den till praktik är 

avgörande för deras lärande. Lekholm menar vidare att formativ funktion på bedömning 

används just för att ge elever relevant återkoppling i syfte att förbättra och stödja deras 

lärande. För att återkoppling ska vara av kvalitet och betydelse för eleven måste den ge 

generell information på hur eleven kan utvecklas och inte enbart hur eleven kunnat prestera 

bättre vid en specifik uppgift (Jönsson, 2011). Vidare poängteras även på vikten av att inte ge 
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personlig återkoppling till elever, återkoppling till eleven som person, då det inte visat någon 

positiv effekt på elevers lärande. Orsaken är bland annat att det ofta inte innehåller någon 

relevant information för detta syfte och elevers reaktioner är oförutsägbara.  

Goda sätt att ge återkoppling är att använda själv- och kamratbedömning. Att bedöma sig 

själv utifrån olika krav och mål för att sedan ge sig själv återkoppling är svårt för elever. 

Delvis för att det kan vara svårt att identifiera svagheter och styrkor i ett arbete, men också 

förmågan att kunna distansera sig från sitt eget arbete. Detta är en kunskap som måste övas 

kontinuerligt för att kunna erövras men som är en väsentlig del för att främja elevernas 

lärande då det leder till metakognition (Jönsson, 2011). Björklund Boistrup (2013) beskriver 

vikten av eleverna medverkan och egna ansvar för sitt lärande. Med detta menar hon att 

bedömningen och vägen vidare måste kommuniceras mellan lärare – elev så att eleven blir 

delaktig och succesivt kan lära sig ta ansvar. Genom detta blir eleven medveten och kan 

reflektera över sitt kunnande, även kallat metakognition, i olika ämnen vilket forskning visat 

varit ett vinnande koncept. Elever som lyckats bra i sina studier har ofta reflekterat över sin 

lärprocess. För att elever ska kunna erövra denna egenskap så är det viktigt att de tillsammans 

med läraren har en bra kommunikation kring lärande och innehåll så att de ska bli medvetna 

om sina kunskaperkvaliteter. Lärarens uppgift är att hjälpa eleverna att utveckla kunskap och 

tilltro till sitt kunnande och göra dem medvetna om vad som ska fokuseras på framöver. 

Vilket i sin tur gör att de tillsammans kan sätta upp konkreta mål för fortsatt lärande 

(Björklund Boistrup, 2013). Black och Wiliam (1998) poängterar även de vikten av 

självbedömning. För att formativ bedömning ska vara effektiv måste eleverna få träning i 

självbedömning så att de sedan kan förstå vikten av att deras lärande och därigenom förstå 

vad de måste göra för att utvecklas. Vidare beskriver de att möjligheter för elever att få 

förklara och sätta ord på sina tankar borde finnas med i all undervisning, då det öppnar för 

diskussion och samspel där formativ bedömning främjar elevernas lärande (Black & Wiliam, 

1998). 

Metakognition borde, enligt Korp (2011) vara ett mål för undervisningen då det kan användas 

som ett verktyg för självbedömning, att eleven självständigt kan styra sitt eget lärande. Att 

utveckla elevernas metakognitiva förmåga kan uppnås, som Björklund Boistrup beskrivit 

ovan, genom konstruktiv återkoppling från läraren. Även självbedömnnig och 

kamratbedömning är mycket effektiva verktyg för detta ändamål (Korp, 2011).  
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Målet för kamratbedömning är enligt Jönsson (2011) liknande som självbedömning, att 

eleverna ska lära sig att bedöma det de gör i förhållande till de mål som är uppsatta och ge 

återkoppling på motsvarande sätt som läraren skulle ha gjort. Dock har kamratbedömning 

flera egenskaper som gör den till ett effektivt redskap för bedömning för lärande, exempelvis 

genom att kunna visa olika exempel på hur samma mål kan nås på olika sätt. Denna variation 

på arbetssätt är viktig för eleverna att få ta del av då de kan tillgodoses med nya mer effektiva 

lösningar. Kamratbedömning är även ett effektivt sätt för eleverna att få återkoppling på sitt 

arbete då detta kan vara tidskrävande för lärare, men också ett effektivt sätt för dem att lära 

sig att ge återkoppling. Då självbedömning är en komplex egenskap att erövra för elever, som 

nämnts ovan, är kamratbedömning ett bra ”mellansteg” då eleverna får bedöma någon annans 

arbete. Elever kan många gånger se svagheter och styrkor i en kamrats text men ha 

svårigheter att göra detsamma i sin egen. Därför är kamratbedömning ett viktigt arbetssätt då 

eleverna ges övning i att identifiera styrkor och svagheter i andras arbeten, vilket den sedan 

kan överföra till sitt eget fortsatta lärande (Jönsson, 2011). 

Enligt Lundahl (2014) har både nationell och internationell forskning historiskt sett har varit 

kritiska mot bedömning då de pekat på negativa effekter på elevers lärande och självkänsla. 

Det han noterat under senare tid är att forskning upptäckt bedömningens positiva effekter på 

elevers lärande, vilket kan härledas till bedömning för lärande. Lundahl (2014) menar att 

kontinuerlig och tydlig återkoppling är väsentlig och synliggör elevens kunskapsutveckling, 

vilket i sin tur stärker den inre motivationen hos eleverna.   

3.2.2 Bedömning i matematik 

Bedömning sker traditionellt genom individuella skriftliga prov. En studie visar att dessa prov 

som lärare skapat ofta kräver inlärda metoder som läraren undervisat om innan och därav inte 

ger någon djupare matematisk förståelse som efterfrågas i kunskapskraven i läroplanen. Enligt 

Kjellström (2012) är inlärda metoder och mekanisk räkning är otidsenligt och svarar inte på 

föreskrifterna i läroplanen för grundskolan. Läroplanen tar upp matematiska kunskaper som 

begreppsförståelse, problemlösning, resonemang och kommunikation (Skolverket, 2011b) 

vilket utifrån enbart individuella skriftliga prov lätt kan förbises. Fokus har flyttats från att 

reproducera minneskunskaper till att eleven ska kunna använda kunskaper i olika 

sammanhang och då visar vilken nivå deras förståelse befinner sig på genom olika 

kunskapskvaliteter. För att bedömningen ska kunna mäta detta krävs mer variation. Både 

situationsmässigt, det vill säga när bedömningen sker, vilka slags uppgifter som elever får 
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arbeta med när den bedöms och vilken bedömningstyp som används, summativ eller formativ 

(Kjellström, 2012). 

Vidare visar både nationella och internationella undersökningar från de senaste 10 åren att 

enskilt arbete dominerar under lektionerna och undervisningen är starkt styrd av läroboken 

(Kjellström, 2012). Lärarna förlitar sig på att läroboken tolkar kursplanen på ett passande sätt 

vilket gör att de inte undersöker saken vidare. Alltför stor fokus riktas mot innehållsmoment 

istället för de förmågor som beskrivs i kursplanen för matematik (Skolverket, 2011b).  

Ett sätt att skapa nya former av bedömning är att generera nya undervisningssituationer. Ett 

svar kan anta olika former, numeriskt skrivet svar, beskrivning av tankar bakom lösning, 

muntlig presentation eller laborationer. Det är väsentligt med variation för att få fram elevens 

hela register av kunskaper i matematik. Olika uppgifter eller bedömningar kan även ha olika 

bedömningspotential, det vill säga att de kan ge olika mängd information om elevens 

kunskaper, beroende på situation och elev (Kjellström, 2012). 

 

3.2.3 Bedömning i läroplanen  

I det första kapitlet i läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011b) står det att utbildningen 

ska utgå från varje elevs bakgrund, förkunskaper och språk för att främja deras fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling.  

Att utbildningen ska ”främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 

2011b, s. 8). Detta kan tydligt kopplas bedömning för lärande då det syftar till att läraren 

tillsammans med eleven ska utgå från elevens dåvarande kunskapsnivå för att genom 

kontinuerlig återkoppling finna en väg mot att nå det uppsatta målet (Jönsson, 2011). 

Kapitlet beskriver de skyldigheter som skolan har gentemot elever och vårdnadshavare. 

Elever och vårdnadshavare ska bli informerade om vilka mål, vilket innehåll och arbetsformer 

utbildningen har, vilka skyldigheter och rättigheter de har. Elever har rätt till att kunna 

påverka sin utbildning (Skolverket, 2011b). Detta beskriver Björklund Boistrup som en viktig 

förutsättning för att bedömning för lärande ska nå framgång med en elev. Elever ska vara 

delaktiga i de mål som sätts upp och tillsammans med läraren planera de steg som måste 

genomföras för att nå målen. I detta förlopp synliggörs elevens lärandeprocess och då kan 
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eleven själv börja reflektera över sitt kunnande och lärande vilket är en vinnande faktor i detta 

arbetssätt (Björklund Boistrup, 2013). 

I kursplanen för matematik (Skolverket, 2011b) beskrivs matematik som en kreativ, 

reflekterande och problemlösande aktivitet. Det beskrivs att matematiken dels utvecklats ut 

människans nyfikenhet och lust att utforska. Det är just detta problemlösande och nyfikna 

sinnet hos elever som bedömning för lärande syftar till att väcka och stärka genom sitt sätt att 

arbeta (Jönsson, 2011).  

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin 

förmåga att använda matematik i olika sammanhang” (Skolverket, 2011b, s. 62). Jönsson 

(2011) menar att det är väsentligt att ge elever verktyg att utvecklas och då öka sitt 

självförtroende och tilltro till sitt kunnande så att de succesivt kan börja ta ansvar för sitt eget 

lärande. 

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

lösa problem samt reflektera över valda strategier, metoder, modeller och resultat” 

(Skolverket, 2011b, s. 62). Björklund Boistrup (2013) betonar vikten av att hjälpa eleverna att 

synliggöra sin lärandeprocess för att de ska kunna reflektera över sina kunskaper, vilket bidrar 

till fortsatt utveckling. 

Sammanfattning 

• Sociokulturellt perspektiv handlar om delaktighet och varje enskild individs 

utveckling kan enbart förstås utifrån det sociala sammanhang som just den befinner 

sig i och utveckling sker genom kommunikation med andra människor. 

• Bedömning ses många gånger som något som krockar med den dagliga 

undervisningen och tar upp allt för mycket tid för planering, istället för att se att 

bedömning och undervisning kan gå hand i hand.  

• Bedömning brukar ofta delas in i summativ eller formativ. Summativ bedömning 

syftar till att svara på vilka kunskaper eleven besitter vid bedömningstillfällen medan 

formativ bedömning syftar till att utgå från informationen som ges för att på bästa sätt 

kunna forma varje elevs väg framåt i lärandet.   

• Bedömning för lärande bör utgå från fem nyckelstrategier (se s.19) som syftar till att 

tydliggöra hur lärare ska arbeta med formativ bedömning för att främja elevernas 
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lärande. De mest centrala delarna i detta arbete är återkoppling, kamratrespons och 

självbedömning. 

• Forskning har visat att matematikundervisning är starkt styrd av läroböcker. Lärare 

förlitar sig på att läroboken tolkar kursplanen på ett korrekt sätt och undersöker inte 

saken vidare.  

• Enligt läroplanen ska utbildningen främja elevernas fortsatta lärande med 

utgångspunkt i deras bakgrund, erfarenheter och förkunskaper. Genom bedömning för 

lärande utgår läraren tillsammans med varje elev från dess nuvarande kunskapsnivå 

för att finna en väg mot uppsatta mål. Vidare återges det i kursplanen för matematik 

att undervisningen ska bidra till att eleverna blir intresserade av matematik och får en 

ökad tilltro till sin förmåga att använda matematik. Det är väsentligt att ge eleverna 

verktyg att utvecklas så att deras tilltro till sitt kunnande ökar och att de därigenom 

succesivt kan ta mer ansvar för sitt eget lärande.  
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4. Metod 

Metoden för insamling av data i denna studie består av två delar, en analys av artiklarna ur 

området bedömning i problemlösnings- och taluppfattningsmodulen samt intervju av ett 

arbetslag och deras rektor som deltagit i Matematiklyftet under läsåret 13/14.  

4.1 Metodval 

Då mitt syfte med denna studie är att undersöka hur ett arbetslags förutsättningar och 

uppfattning om kollegialt lärande och formativ bedömning påverkat deras undervisning efter 

att ha deltagit i Matematiklyftet, så har jag valt att använda mig av kvalitativ intervju av 

rektorn och gruppintervju av arbetslaget (Bryman, 2011). Detta för att få en fördjupad insyn i 

rektorns enskilda samt arbetslagets gemensamma tankar och åsikter kring matematiklyftets 

påverkan på deras bedömningsarbete. Gruppintervju som är den metod jag valt att använda 

mig utav för att samla information från arbetalaget, liknar fokusgrupp genom att de båda är 

metoder där en grupp under ledning av en samtalsledare diskuterar ett givet ämne (Hylander, 

2001). Deltagarna i gruppen ska ha något gemensamt, vilket i detta fall, förutom kön och 

arbetsplats, är att de tillsammans deltagit i Matematiklyftet. Arbetslaget kan ses som en 

heterogen grupp, olika åldrar, utbildning och erfarenheter, dock har de flesta arbetat och känt 

varandra i många år.  

Jag kommer utgå från två intervjuguider, vilket är en lista över specifika områden som ska 

diskuteras under intervjun samt gruppintervjun (se bilaga 4 och 5). Syftet är att synliggöra 

åsikter och genom följdfrågor få fram så detaljrika och utförliga svar som möjligt. (Bryman, 

2011). Intervjuguiden för gruppintervjun innefattar frågor kring arbetslagets upplevelse av 

matematiklyftet. Deras uppfattningar angående vikten av att arbeta kollegialt samt hur 

bedömningsarbetet utvecklats och fortsatt efter fortbildningens slut. Intervjuguiden för 

intervjun med rektorn innefattar frågor kring hur matematiklyftet påverkat lärarnas 

bedömningsarbete och vikten av hans egen roll som rektor i arbetet. För att inte missa något 

av värde och för att kunna delta aktivt kommer intervjuerna spelas in via mobiltelefon.  

En textanalys av de texter som deltagande lärare ska läsa inför träffarna i bedömningsdelarna i 

de två modulerna har även genomförts. Dels för att få en djupare förståelse för vad 

matematiklyftet vill att lärarna ska få med sig gällande formativ bedömning, men också för att 

ha som underlag i en jämförelse med gruppintervjun för att se vad lärarna faktiskt fått med 

sig.  
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4.2 Urval 

Urvalet till studien bestod av ett strategiskt urval då jag valde att ta kontakt med den skola 

som jag haft verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på. Det är en låg- och mellanstadieskola 

som ligger i Mellansverige med ungefär 300 elever.  

Strategiskt urval är när man i en kvalitativ studie väljer deltagare utifrån redan innan 

definierade kriterier, såsom yrke, utbildning eller ålder. (Bryman, 2011). De kriterier denna 

studie hade var en grupp lärare för grundskolans lägre åldrar som tillsammans deltagit i 

Matematiklyftet. Då lärarna på min VFU-skola under en utav mina VFU-perioder deltog i 

Matematiklyftet valde jag att ta kontakt med dem. Eftersom min utbildning berör årskurserna 

F-3 valde jag att först ta kontakt med lågstadielärarna på skolan. Fyra lågstadielärare från 

skolan tackade ja till intervju. De arbetar alla i samma arbetslag tillsammans med fyra 

mellanstadielärare. På skolan finns två klasser i varje årskurs A+B och två arbetslag som är 

indelade utefter dessa (lärare från klasserna F-6, A = ett arbetslag och lärare från klasserna F-

6 B = ett arbetslag). Under Matematiklyftet var lärarna indelade i diskussionsgrupper 

lågstadiet och mellanstadiet för sig eftersom modulerna har den indelningen. Under det 

fortsatta kollegiala arbetet efter matematiklyftets slut ändrades diskussionsgrupperna till de 

ursprungliga arbetslagen då syftet var att hitta en röd tråd i matematikundervisningen från 

årskurs 1-6. 

Ursprungligen skulle varje lärare bli intervjuade enskilt, men när jag tog kontakt med 

arbetslaget så ville de att intervjun skulle ske i grupp. Detta då de kände sig mer bekväma i 

den situationen och det passade deras schema bättre. För att optimera detta intervjutillfälle 

valde jag att skicka intervjuguiden till lärarna i förväg så att de fick möjlighet att reflektera 

över frågorna så att deras svar vid intervjutillfället skulle bli så utförliga som möjligt.  

Av de fyra lärarna som deltog i min studie så är tre av dem förnärvarande klasslärare och en 

av dem arbetar som resurslärare i dessa klasser. Alla av dem har någon gång under sitt 

yrkesliv arbetat som både klasslärare och resurslärare, vilket gör att de har bred erfarenhet av 

att både leda en klass på egen hand och att samarbeta med andra lärare. De har samma kön 

men olika åldrar och utbildningar, se tabell nedan. De har i samma handledargrupp deltagit i 

Matematiklyftet och därför är de en lämplig grupp att studera för att få mer kunskap om hur 
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deras arbetslag har fortsatt arbeta tillsammans med bedömning efter Matematiklyftet. För 

närmare beskrivning, se tabell nedan. 

 

 Kön Född Utbildning 

Lärare 1 Kvinna 50-talet Lågstadielärare, 70-talet 

Lärare 2 Kvinna 50-talet Lågstadielärare, 70-talet 

Lärare 3 Kvinna 70-talet Grundskollärare 1-7 Svenska/So, 90-talet 

Lärare 4 Kvinna 90-talet Grundskollärare F-6, 2013 

 

När jag i slutet av min studie fick kunskap om att rektorns medverkan har stort inflytande på 

fortbildningens resultat, både under matematiklyftet och i det fortsatta kollegiala arbetet, 

valde jag att även skicka en förfrågan om intervju till skolans rektor. Rektorn är en man i 50 

års åldern som arbetade som matematiklärare på mellanstadiet innan han utbildade sig vidare 

till rektor. Då tiden var knapp valde jag att ställa några få frågor kring rektorns upplevelser 

och åsikter om matematiklyftet och sin egen roll (se bilaga 5) via telefonkontakt. Att intervjua 

genom telefon är den näst bästa metoden (efter personliga möten) för att undvika missförstånd 

och feltolkningar mellan parterna. Dock skiljer sig inte tillgängligheten att kunna förklara vad 

man menar eller ställa följdfrågor till respondenten. Då min intervju inte innehåller några 

frågor som kräver visuella hjälpmedel såsom fylla i skalor eller tabeller och därför kan 

hämmas av att utföras via telefonkontakt så passar metoden bra för sitt syfte (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007).  

 

4.3 Genomförande 

4.3.1 Artiklar från bedömningsdelen i modulerna för taluppfattning och problemlösning 

Antal artiklar som lärarna i Moment A ska läsa och reflektera över enskilt, innan de i Moment 

B genom kollegialt lärande träffas och diskuterar innehållet, skiljer sig markant mellan 

modulerna. I modulen för taluppfattnings bedömningsdel finns sex texter samt en länk till 

diagnosmaterialet Diamant, där deltagare kan fördjupa sig i dess upplägg och syfte. Texterna 

behandlar formativ bedömning, diagnoser, muntliga samtal och elevintervjuer samt ett 
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historiskt perspektiv och kritiska punkter kring i lärandet av tals helhet och delar. Dessutom 

finns ytterligare 14 texter tillgängliga för de som vill fördjupa sig i ämnet.  

I modulen för problemlösnings bedömningsdel finns ett filmklipp, tre texter varav en enbart är 

en nedskrivning av dialogen som fördes i filmklippet, samt delar ur skolverkets allmänna råd 

och kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik. Texterna behandlar formativ 

bedömning och elevers förmågor och bedömning av kunskaper i samband med 

problemlösning. Filmklippet innehåller elever som sorterar geometriska figurer där syftet är 

att de deltagande lärarna ska reflektera över vilka förmågor eleverna ger uttryck för. 

Under analysen av materialet läste jag igenom allt och sorterade bort de texter som inte 

berörde bedömning. Resterande texter har jag, med utgångspunkt ur studiens teoridel, återigen 

läst och då markerat med markeringspenna de delar som behandlar formativ bedömning, de 

fem nyckelstrategerna, metoder, resonemang och annat som jag ansett relevant för studien. 

Sedan försökte jag urskilja likheter och skillnader mellan innehållet från de olika modulerna 

såsom arbeta utifrån gruppen, individ, få vetskap om elevernas förmågor eller kunskaper och 

strategier. 

4.3.2 Gruppintervju med arbetslaget 

I början av mitt arbete med denna studie var min tanke att intervjua fyra lågstadielärare från 

samma arbetslag kring deras upplevelser av matematiklyftet för att senare kunna jämföra 

intervjuerna med varandra. Då de alla arbetade i samma arbetslag och tillhörde samma 

diskussionsgrupp under fortbildningen så ville jag undersöka om deras uppfattningar skilde 

sig från varandra trots att de utgår från samma upplevelser. De deltagande lärarna ville istället 

intervjuas tillsammans, därför blev det en gruppintervju där arbetslagets upplevelser blev det 

intressanta. För att detta intervjutillfälle skulle bli så givande som möjligt fick lärarna ta del 

av intervjuguiden i förväg så att de kunde sätta sig in i frågorna och reflektera över 

matematiken det senaste året. När vi sedan träffades under intervjutillfället hade några av dem 

gjort anteckningar och stödord kring varje fråga och en av dem hade skrivit utförliga svar som 

jag fick behålla efteråt. 

Intervjun tog ungefär 60 minuter och varje fråga diskuterades till dess att lärarna ansåg att de 

fått säga det de ville och jag ansåg att jag fått tillräckligt detaljerade svar. Under samtalets 

gång noterade jag att fördelningen av ordet blev aningen skev stundtals då några av lärarna 
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tog för sig mer än andra. Jag som samtalsledare försökte då rikta frågor och följdfrågor vilket 

jag senare under transkriberingen av inspelningen hörde fick resultat då alla lärarna tillförde 

något till diskussionen av varje fråga. Ett av kriterierna för att ett samtal ska kunna definieras 

som ett gruppsamtal är, enligt Wibeck (2012), att alla deltagare måste bidra till samtalet och 

dela på talarrollen. Detta skedde på olika vis under intervjun, vissa lärare tog ordet när en 

fråga ställdes, utan att behöva bli adresserad, medan andra emellanåt behövde få frågan riktad 

till sig för att ta ordet. Det är väsentligt att samtalsledaren är uppmärksam på turordningen och 

ingriper om den blir skev (Wibeck, 2012), vilket jag gjorde. När jag i efterhand lyssnade på 

inspelningen observerade jag att de lärare som var mer tillbakadragna yttrade sina åsikter när 

frågan blev adresserad till dem. Dock kunde jag ställt följdfrågor vid fler tillfällen för att få så 

utförliga svar som möjligt och därigenom minska risken för missförstånd.   

Intervjun inleddes med en öppningsfråga som främst syftade till att sätta igång samtalet och 

inte att bidra till studien (Wibeck, 2012). Jag valde att fråga om lärarnas generella upplevelse 

av matematiklyftet för att få dem att börja reflektera över deras tankar och vad de gjort. 

Lärarna hade utförliga svar redan vid denna fråga, vilket jag tror beror på att de fått frågorna 

skickade till sig i förhand och därför var deras tankegångar redan i rörelse. Jag fortsatte sedan 

med introduktionsfrågor om bedömning och kollegialt lärande, som skulle leda in samtalet till 

att ge svar på studiens syfte och frågeställningar. I den avslutande frågan, som syftade till att 

avrunda samtalet, frågade jag lärarna om de är nöjda med att ha deltagit fortbildningen. 

Intervjun spelades in på en mobiltelefon och transkriberades ordagrant på ett Word dokument. 

Under transkriberingen ändrade jag alla deltagarnas namn till en varsin bokstav. När hela 

intervjun var överförd så läste jag igenom den för att hitta nyckelord för att bilda olika teman 

utifrån mina frågeställningar. Ord som stress, bedömning, kollegialt lärande, andra arbetslaget 

och arbetsmetoder bildade de första rubrikerna. Resultatet bearbetades vidare genom att jag 

”klippte och klistrade” tills rubrikerna kollegialt lärande, formativ bedömning och 

fortsättningsarbete formades som alla tydligt kan kopplas till mina frågeställningar. 

4.3.3 Intervju med rektor 

Intervjun med skolans rektor skedde via telefonkontakt då tiden ej fanns för ett personligt 

möte. Intervjun pågick i ungefär 10 minuter då Esaisson m.fl. (2007) menar att intervjuer via 

telefon högst ska pågå i 10-15 minuter för att den intervjuade inte ska tappa intresse. Rektorn 

var mycket positiv till deltagandet och svarade utförligt på varje fråga trots att han inte läst 
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dem i förväg som lärarna fick. Då intervjun var relativt kort så gick transkriberingen snabbt 

att utföra och det mesta av rektorns svar togs med i resultatet då jag fann det relevant för 

studien. 

4.4 Validitet och reliabilitet 

4.4.1 Analys av artiklar 

Esaiasson (2010) menar att validitet, att vi mäter det vi påstår att vi mäter, är det svåraste och 

mest centrala problemet inom den empiriska samhällsvetenskapen. Det är i princip olösbart då 

forskningen måste arbeta med olika språk, teoretiskt språk i arbetet men under 

undersökningen måste ett mer förståeligt och begripbart språk användas för att undvika 

missförstånd. Översättningen mellan dessa kan skapa problem (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, & Wängnerud, 2007). 

Slump- och slarvfel vid insamling och bearbetning av data kan sänka reliabiliteten, 

tillförlitligheten (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007). Genom att läsa 

texterna flertalet gånger och använda flera steg i min bearbetning minskar risken av slarvfel 

vilket betyder att reliabiliteten ökar. 

De steg jag gjort under bearbetningen av artiklarna har tydligt beskrivits i genomförandet 

vilket markerar att ingenting har dolts och kan därför inte ses som bristfälligt mätinstrument, 

därigenom sjunker inte analysens validitet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 

2007). 

 

4.4.2 Gruppintervju och intervju via telefon 

Personliga intervjuer, där parterna träffas personligen, är den mest effektiva intervjumetoden 

för att undvika missförstånd mellan intervjuaren och deltagaren. På andra plats kommer 

intervju per telefon. Detta ökar tillförlitligheten, reliabiliteten, för denna studie. (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007) Dock menar Esaisson m.fl. (2007), att med dessa 

intervjumetoder medföljer andra negativa konsekvenser såsom intervjueffekter. 

Intervjueffekter är hur intervjuaren omedvetet eller medveten kan påverka deltagaren under 

samtalet. Medveten påverkning får ej förekomma och anses som fusk vilket gör forskningen 

felaktig. Omedveten påverkning såsom ledande frågor som kan påverka deltagarens svar 

sänker reliabiliteten. Jag lyssnade igenom inspelningen flera gånger och uppmärksammade att 
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vissa av mina följdfrågor kan ha varit ledande då jag gav exempel för att tydligare förstå vad 

deltagaren menade i ett påstående. Min ålder och mitt kön kan också vara en omedveten 

påverkning på deltagarens svar då det kan styra deltagaren att svara på ett sätt som den tror 

tillfredsställer mig (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007). Wibeck (2012) 

menar vidare att i gruppintervjuer kan deltagarna välja att inte uttryck sina åsikter, vilket kan 

bero på grupptryck eller att de vill göra ett gott intryck på samtalsledaren. De kan även 

beskriva händelser som inträffat vid ett enstaka tillfälle eller mer frekvent, vilket jag som 

intervjuare vid min analys kan lägga mer eller mindre vikt på, vilket kan bli missledande från 

verkligheten.  

Analysarbetet är färgat av min förståelse av omvärlden vilken kan sänka reliabiliteten då 

arbetet kunnat få ett annat resultat av en annan forskare. Dock är detta något som medföljer en 

kvalitativ studie då den inte kan ge ett generellt svar. Min studie kan ses som en del av många 

framtida undersökningar om matematiklyftets påverkning på deltagande lärares arbete. 

Slump- och slarvfel under datainsamlingen och bearbetningen kan också sänka reliabiliteten, 

exempelvis slarviga eller oläsliga anteckningar, hörfel och slarvfel vid transkriberingen. Då 

jag använde mig utav inspelning vid intervjun höjer detta reliabiliteten genom att komplettera 

eventuella hör- eller skrivfel. Jag lyssnade och läste igenom intervjun flera gånger för att 

säkerhetsställa att allt är korrekt. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007) 

Enligt Esaiasson m.fl. (2007) sjunker validiteten om forskaren använder bristfälliga 

mätinstrument. Som jag nämnt ovan är personliga intervjuer och intervjuer via telefonsamtal 

goda metoder vid datainsamling. Dock sjunker validiteten på denna studie då enbart en 

intervju av lärarna gjordes. Studiens validitet hade varit högre om lärarna intervjuats enskilt 

eller om fler arbetslag intervjuats så deras svar kunnat jämföras med varandra. Detta försökte 

jag komplettera genom att skicka intervjuguiden i förväg till arbetslaget vilket gav mig 

genomtänkta och användbara svar.  

Genom att låta flera intervjuare intervjua samma deltagare kunde reliabiliteten ökat. Om 

intervjuerna visat samma resultat kunde då studien fått en hög validitet. Detta har tyvärr inte 

varit möjligt då fler än en forskare ej tillåtits i denna kurs. 
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4.5 Etiska aspekter 

Innan jag utförde mina intervjuer utgick jag från Arne Engströms, docent i matematikdidaktik 

på Karlstad Universitet, föreläsning gällande god forskningssed (muntlig kommunikation 

27/11-14). Under föreläsningen behandlades fyra krav som varje forskare i Sverige måste ha 

som utgångspunkt vi insamling av forskning; informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet.  

Informationskravet syftar till att forskaren, i detta fall jag, måste informera de som berörs av 

undersökningen om dess syfte och tillvägagångssätt. I informationskravet så ingår det att 

skriva ett informationsbrev till de berörda, där studiens syfte, tillvägagångsätt, data och 

sekretess hantering, förfrågan om frivilligt deltagande samt vem som ansvarar för studien ska 

stå nedskrivet (se bilaga 2) (Eriksson, 2015). 

Samtyckeskravet påpekar deltagarnas eget bestämmande över sin medverkan. Forskare får ej 

övertala eller försöka påverka den förfrågade deltagaren. Medverkan är frivillig och kan 

avbrytas när som helst utan motivering eller konsekvens för den avhoppade deltagaren. 

Lärarna och rektorn jag intervjuade fick därför tillsammans med mig få skriva under ett 

samtyckesformulär där det står nedskrivet att deltagandet är frivilligt och att de får avbryta när 

de vill (se bilaga 3) (Eriksson, 2015). 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som jag samlar in till min studie endast får användas 

i det syftet. Tillstånd måste finnas för att använda den data som insamlas från deltagarna. 

Detta ska finnas med i informationsbrevet och samtyckesformuläret (se bilaga 1 och 2). 

(Engström, 27/11-14). 

Det sista kravet är konfidentialitetskravet. Det syftar till att ge deltagarna så hög 

konfidentialitet som möjligt. En utomstående person som tar del av min studie ska inte kunna 

identifiera en deltagare. Detta betyder att deltagarna måste avidentifieras (Eriksson, 2015). 
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5. Resultat 

I detta kapitel kommer de artiklar som lärarna skulle läsa inför den fördjupade diskussionen 

under bedömningsdelen i taluppfattning- och problemlösningsmodulen att presenteras och 

analysera. Samt en sammanfattande presentation av gruppintervjun med arbetslaget och 

intervjun med skolans rektor. Resultaten kommer att analyseras utifrån kollegialt lärande och 

formativ bedömning. 

5.1 Artiklar ur området bedömning i problemlösnings- och taluppfattningsmodulen 

De deltagande lärarna har läst två av matematiklyftets moduler, taluppfattning och 

problemlösning. Nedan kommer artiklarna som de deltagande lärarna skulle läsa i Moment A i 

arbetet med bedömning i taluppfattning- och problemlösningsmodulerna att behandlas. De 

kommer beskrivas och jämföras ur en bedömningssynpunkt.  

Båda modulerna har sin utgångspunkt i formativ bedömning. De utgår båda från en text av 

Peter Nyström (2012) som beskriver och problematiserar bedömning och framförallt formativ 

bedömnings betydelse och funktion för elevers lärande.  

Nyström (2012) menar att bedömning syftar till att skaffa stöd för att fatta beslut. Beslutet kan 

ha både långsiktigt eller kortsiktig syfte såsom betygsättning, planering inför nästa termin, 

lektion eller ögonblick. Vidare menar Nyström (2012) att just syftet är det intressanta med 

bedömningen och att bedömningssituationen svarar till det valda syftet. Detta kan kopplas till 

formativ bedömning då det i första hand inte handlar om hur bedömningen gå till, om den är 

muntlig, skriftlig, gruppuppgift eller enskilt arbete, utan hur läraren använder bedömningen 

för att ge eleverna bättre möjligheter att utveckla sitt lärande. Detta betyder att ett sätt att 

bedöma inte är mer eller mindre formativ, utan det är vad man använder informationen som 

framkommit i bedömningen som avgör om den är formativ eller ej.  

Nyström (2012) behandlar även formativ bedömnings alternativa benämning, bedömning för 

lärande. Han menar att det ofta ställs emot bedömning av lärande, som summativ bedömning 

även kallas, att det ena är viktigare än det andra. Detta instämmer han inte i, då han menar att 

all bedömning är av lärande då det syftar till att få information för att kunna fatta ett beslut. 

Samtidigt är all bedömning till viss del även vara för lärande då skolans uppdrag är att skapa 

möjligheter till lärande, vilken betyder att aktiviteter som sker i skolan på något vis måste leda 

till det (Nyström, 2012). 
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Bedömning för lärande sker kontinuerligt i undervisning och anses ha stor betydelse för 

elevers lärande, då användandet av denna dagliga bedömning tyder på att vara ett av de mest 

effektiva sättet att utveckla lärandet i klassrummet. Genom att utgå från tre frågor, vart ska vi, 

var är vi och hur tar vi oss dit, och eleverna använder sig själva, kamrater och lärare som 

resurser kan eleven främja sitt lärande. Då kan även väsentliga områden för effektiv 

undervisning och lärande skapas med utgångspunkt i bedömning för lärande (Nyström, 2012). 

Dessa områden har Wiliam och Thompson (2007) transformerat till fem nyckelstrategier som 

presenterats tidigare (s.19), som syftar till att effektivisera klassrummet genom formativ 

bedömning. 

De metoder som presenteras i artiklarna i de olika modulerna syftar till att ha en formativ 

funktion, eller funktion för lärande. De används för att ta reda på var eleven är i sitt lärande vi 

den specifika tidpunkten som grund för att planera framtida undervisning så att de ska kunna 

målen som är uppsatta för årskursen och slutligen kunskapskraven i årskurs 3. Genom att lära 

sig nya strategier som för eleven framåt i sin kunskapsutveckling utifrån de problem eller 

missuppfattningar som kan finnas. 

För att konkret visa hur man kan arbeta med formativ bedömning beskriver Nyström (2012) 

en projekt på flera grundskolor i Umeå, där varje elev fått en egen liten whiteboard, ”mini-

whiteboard”, på matematiklektionerna. Whiteboarden används som ett verktyg för att svara på 

nyckelstrategi 2, genom att eleverna får skriva svar på frågor på tavlorna och då samla in 

information om elevernas kunskaper. Genom detta arbetssätt kan läraren anpassa 

lektionsupplägget utefter elevernas svar då den direkt får respons på hur vida eleverna förstått. 

Lärarna i projektet menar också att elevernas engagemang eftersom alla elever får svara på 

alla frågor och tycker att det är roligt. 

Det som skiljer modulerna åt är vilka metoder och konkreta arbetssätt som de beskriver. 

Texterna från taluppfattningsmodulen fokuserar på redskap för att kartlägga elevers specifika 

kunskaper och strategier i matematik som underlag för att kunna planera vidare undervisning 

anpassad till varje elev. Skolverkets diagnosmaterial, ”Diamant”, presenterat utförligt som ett 

sätt att kartlägga elevers kunskapsnivåer samt muntliga diagnoser, samtal och elevintervjuer 

som komplement. Den enskilda elevens specifika strategier och resonemang kring hur den 

tänker är det centrala i bedömningen. 

Kunskapskraven för matematik på lågstadiet syftar till att nås i årkurs 3, dock menar Kilborn 

(2015) att det är viktigt att ta fram delmål som eleverna bör ha nått i årkurs 1 och 2. Detta så 
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att en tydlig plan för hur undervisningen kan läggas upp för att nå kunskapskraven i årkurs 3. 

Diagnosmaterialet Diamant beskrivs som ett bra material av utgå från för detta syfte då det på 

ett tydligt sätt kartlägger elevernas kunskaper. Genom att utföra den första diagnosen (AF) 

kartläggs elevernas förkunskaper när de börjar skolan och med utgångspunkt i en 

undervisning som bygger vidare på elevernas grundläggande taluppfattning kan läraren på så 

sätt stegvis arbeta vidare utifrån resultaten från nästkommande diagnoser. Målet är att varje 

årskurs startar med en diagnos som läraren sedan kan utgå ifrån i sin undervisning. Samma 

diagnos bör göras igen då läraren kan se eventuella skillnader, om elevernas lärande 

utvecklats (Kilborn, 2015). 

Diagnoserna går på tid för att eleverna inte ska hinna räkna uppgifterna med metoder som inte 

är utvecklingsbara såsom att räkna på fingrarna. En elev som när tiden är slut svarat fel på 

vissa uppgifter inte hunnit svara på alla bör i efterhand följas upp muntligt. Genom att eleven 

får berätta vilken strategi den använt vid de felaktiga uppgifterna kan läraren hjälpa eleven att 

finna en bra strategi. Att veta vad man kan och vad som är kvar att lära är en viktig 

information som i hög grad påverkar elevens tilltro till sin förmåga. (Kilborn, 2015) Här kan 

även elevintervjuer användas för att svara på varför eleven gör särskilda misstag, vilka 

missuppfattningar eller bristande kunskaper som orsakar problemen under ett skriftligt test 

såsom Diamant (NCM, 2011). Genom att intervjua eleven där den får visa och berätta hur den 

tänkte vid de uppgifter som blev fel under diagnosen, kan läraren upptäcka vilken typ av hjälp 

eleven behöver för att ta sig framåt. Målet är att läraren ska få en säkrare grund när den 

enskilde elevens arbete planeras.  

För de elever som inte är vana med att använda skriftliga matematiska uttryck eller som är 

osäkra på att forma siffror, menar Sterner (2013) att det kan vara mer lämpligt att genomföra 

en muntlig diagnos. Genom bland annat sortering av talkort ges en överblick över elevernas 

uppfattningar av de tio första hela talens helhet. Lärarens uppgift är att observera hur eleverna 

löser de muntliga uppgifterna och vilka strategier de använder. Hur eleverna beter sig, om de 

tittar på vad kamraten gör, om de verkar osäkra, räknar på fingrarna osv. Uppföljning via 

samtal där läraren ska få en mer fördjupad kunskap om i vilken utsträckning eleven har 

automatiserat de första tio talen kan behövas med de som verkat osäkra under diagnosen. 

Under samtalen får eleven uppgifter, som medföljer artikeln, där läraren ska uppmärksamma 

vilka strategier eleven använder (Sterner, 2013). 
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I artiklarna ovan har lärarens uppgift till stor del beskrivits vara att lyssna på elever när de 

berättar hur de tänkt under olika matematikuppgifter och vilka strategier de använt. När 

läraren lyssnat har syftet varit att analysera elevens resonemang för att förstå hur eleven 

tänker, för att i sin tur kunna ge den hjälp som eleven behöver för att utveckla sitt lärande.  

Texterna från problemlösningsmodulen har ett annat fokus gällande bedömningsmetod 

jämfört med de från taluppfattningsmodulerna då de fokuserar på hur man kan arbeta för att 

eleverna ska ges övning på och tillfälle att visa de förmågor som återfinns i kursplanen för 

matematik (Skolverket, 2011b). Detta främst genom helklass undervisning där eleverna utgår 

från samma problem och grupparbeten där eleverna får träna på att lyssna, resonera och 

argumentera för och emot strategier och lösningar. Exempel på hur dessa grupparbeten kan gå 

till ges i form av ett filmklipp av en lektion i sortering av geometriska figurer samt ett 

dokument med elevernas dialog nedskriven (Grundén & Halldén, 2014). I likhet med 

taluppfattningsmodulen betonas vikten av att förstå och analysera elevers tänkande, då en av 

texterna i problemlösningsmodulen utmanar de deltagande lärarna att reflektera över vilka 

förmågor som två elever visar i två exempellösningar (Gracie & Taflin, 2014). Eleverna har 

fått en problemlösningsuppgift som de löst med hjälp av olika strategier, en elev med konkret 

material och en med hjälp av huvudräkning. Elevernas förklaringar om hur de gjort för att 

lösa uppgiften finns beskrivna och utifrån dessa ska de deltagande lärarna analysera vilka 

förmågor som visas. Förmågorna i kursplanen för matematik är, att eleverna ska lösa 

matematiska problem och värdera valda strategier, använda och analysera begrepp. Välja 

lämpliga metoder för att lösa rutinuppgifter, föra och följa resonemang samt använda 

uttrycksformer för att samtal om och argumentera för frågeställningar, beräkningar och 

slutsatser (Skolverket, 2011, B).  

I texten (Gracie & Taflin, 2014) betonas vidare vikten av att planera en varierad undervisning 

som leder till att eleverna utvecklas dessa förmågor så långt det är möjligt då chansen att varje 

elev lyckas att klara kunskapskraven i senare skolår ökar. Om lärare utgår från formativ 

bedömning och då sätter sig in i vilka matematiska kunskaper varje elev besitter, för att sedan 

kommunicera detta till respektive elev kan eleven i sin tur utveckla en medveten om sina egna 

tankar och kunskaper. Detta kallas för metakognitiv förmåga vilket forskning har visat kan 

höja elevers problemlösningsförmåga samt intresse för matematik genom ökad självkänsla 

och tilltro till sin egen förmåga.  



 

37 

 

Vidare menar Gracie och Taflin att metakognition kan övas upp genom samarbete med 

klasskamrater vid problemlösning och andra matematikuppgifter. Eleverna får fortsatt övning 

som de sedan får presentera sina lösningar för resterande kamrater i klassen. Läraren leda 

eleverna in i diskussioner, upptäckter och reflektioner kring strategier, begrepp och 

uttrycksformer. Eleverna ges då redskap att reflektera över sitt tänkande och uttrycksätt och 

på så sätt få kontroll över sitt lärande. Genom detta arbetssätt vänjer de sig att förklara hur de 

tänker och sätta sig in i andras tankegångar.  

I helklassundervisningen, som problemlösningsmodulen förespråkar, där eleverna får övning i 

att diskutera, resonera och lyssna andra, synliggörs vilka förmågor eleverna besitter och hur 

väl förtrogna de är. Förmågorna från kursplanen i matematik (skolverket, 2011, B) som 

beskrivs ovan, är öppna och anpassningsbara på det viset att de kan övas och synliggöras 

genom olika metoder och lektionsupplägg. Det finns ingen enstaka specifik metod för 

eleverna att träna på dessa förmågor, utan vikten av att använda en varierad undervisning 

betonas. Alla förmågor kan eleverna använda när de arbetar med problemlösning enligt 

Gracie och Taflin (2014), vilket gör problemlösning till en väldigt öppen och bred del i 

matematiken. Metoder och material för bedömning i taluppfattningsmodulen fokuserar mer på 

den enskilda elevens kunskaper och strategier och presenterar specifika metoder att 

åskådliggöra dessa såsom ”Diamant” och elevintervjuer.  

Sammanfattningsvis kan man se att trots att modulerna beskriver olika lektionsupplägg för att 

arbeta med formativ bedömning i en klass, helklassundervisning, enskilt, varierat, specifika 

metoder, så börjar och slutar de i samma syfte. De utgår från ett formativt synsätt där syftet är 

att ta reda på var eleven befinner sig i sitt lärande, vad målet är och hur eleven ska ta sig dit. 

Vidare betonar båda modulerna vikten av att kommunicera bedömning med eleverna, ge dem 

en effektiv återkoppling som för dem framåt i sitt lärande för att stärka deras metakognitiva 

förmåga samt tilltro till sitt eget kunnande. 
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5.2 Gruppintervju med arbetslaget  

Nedan kommer gruppintervjun med arbetslaget presenteras. Resultatet är kategoriserat efter 

nyckelbegreppen, kollegialt lärande och formativ bedömning. 

Arbetslagets gemensamma uppfattning av Matematiklyftet är att det var en väldigt givande 

erfarenhet som gav både nya verktyg och stärkte och utvecklade redan kända arbetssätt. Det 

var en rolig upplevelse där de genom det kollegiala arbetssättet tvingades att bryta gamla 

mönster för att utvecklas och lära tillsammans. 

 

5.2.1 Kollegialt lärande  

Det lärarna ansåg som något av det mest positiva med fortbildningen var att de fick träffa de 

andra lågstadielärarna i det andra arbetslaget på skolan. Eftersom Matematiklyftets moduler är 

indelade efter årskurser, lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet o.s.v. På grund av olika 

arbetssätt, skolans traditioner och gamla konstellationer så har samarbeten mellan arbetslagen 

inträffat mycket sällan. Dock instämde alla lärare i glädjen av att ges tillfälle att diskutera 

matematik med andra arbetslaget kring frågor om undervisning och elevers lärande. Alla 

lärarna planerade ett lektionsupplägg tillsammans, med anpassning utifrån varje klass behov 

och kunskapsnivå.  

 De tryckte på att mötenas kontinuitet, att de inträffade samma dag och tid varje vecka, var det 

som gjorde att detta samarbete gick att genomföra. De ”tvingades” till att mötas och arbeta 

tillsammans, vilket de ansåg som något positivt.  

  Matematiklyftet har tvingat oss att arbeta ihop och vi jobbar ju inte så mycket arbetslagen 

  ihop, utan det blir ju mer var för sig. Så nu fick man ändå arbeta lite mer över gränserna och 

  det tyckte jag var väldigt bra. Det blev som ett slags forum där vi fick dela med oss utan knep 

  och uppgifter som vi annars gör på varsitt håll och aldrig kan dela med sig av annars. För man 

  får ju aldrig tid, eller ja, får och får, men det blir ju aldrig tid för att sitta ihop som man  gjorde 

  då. (Lärare 4, 24/4-2015) 

Samarbete mellan arbetslagen menade lärarna först att de inte har tid med i deras vardagliga 

arbete. Men medan diskussionen pågick så kom de fram till att tiden inte är den största 

orsaken, utan att de prioriterat annat före. Den tydliga delningen mellan arbetslagen som 

funnits på skolan så länge tror de ligger till grund för denna bortprioritering. Därför menar 
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lärarna att genom matematiklyftet och dess kontinuerliga möten, som kräver förberedelse och 

samarbete så har prioriteringarna ändrats vilket enligt dem är mycket positivt.    

Trots den positiva inställningen till Matematiklyftets möten så ansåg lärarna att de kunde leda 

till mycket stress. De träffades en gång varje vecka, vilket gjorde att de inte alltid hann med 

annat som de planerat i undervisningen. De ansåg att tiden inte alltid räckte till för att 

förberedelser inför mötena. Det kunde ibland vara många artiklar att sätta in sig i och 

reflektera över och svårt att finna ett bra tillfälle att hålla de planerade lektionerna så att de var 

givande för eleverna. Många gånger inträffade något, såsom bråk på rasten, sjukdom, 

lovdagar o.s.v, som gjorde att lärarna fick flytta på lektionerna. På grund av fortbildningens 

hastighet så var det svårt att hitta nya tillfällen innan nästkommande möte och därför blev de 

inte alltid genomförda.  

Ett annat moment i arbetet som en av lärarna ansåg inte hanns med var fokus diskussionen av 

artiklarna som skulle läsas i Moment A i varje del. Hon ansåg att diskussionerna lätt stressades 

igenom och inte alltid fick någon fördjupning då det fokuserades mer på det praktiska 

planeringsarbetet. 

  Jag tycker att det var jättesynd att vi inte diskuterade artiklarna mer för de tyckte jag var 

  bra. De fick vi läsa, men jag tycker att kursen blev för praktisk och för lite fördjupning i 

  förhållande till litteraturen. Det tycker jag var synd för det var väldigt många intressanta 

  artiklar. (Lärare 1, 24/4-2015) 

Efter diskussion kring detta kom lärarna fram till att det inte var tidsbrist som orsakade detta, 

utan att handledaren inte tagit tillräckligt ansvar för att förbereda sig inför mötena genom att 

ställa fördjupande följdfrågor eller bidra med utvecklande synpunkter till diskussionen. I 

slutet av den andra modulen, problemlösningsmodulen, fick gruppen en ny handledare som 

engagerade sig mycket mer i diskussionerna än den tidigare. Vilket tydliggjorde för lärarna 

vilken väsentlig roll och påverkan handledaren har på fortbildningens resultat.  

Efter fortbildningens slut fortsatte skolan att arbeta utifrån ett kollegialt lärande genom att 

fortsätta arbeta med modulerna. Skillnaden är att de nu träffas en gång i månaden och i 

arbetslagen, det vill säga lärare från årkurs 1-6. Lärarna arbetar de igenom alla modulerna från 

början med start från taluppfattningsmodulen. Skolan har sedan innan arbetat med spår, det 

vill säga att de arbetat tillsammans i blandade åldersgrupper. Därför har lärarna tillsammans 

med rektor valt att använda fortbildningstiden till att ”bygga” en bank med undervisnings- och 

bedömningsmaterial som följer en röd tråd genom årskurserna. Syftet är att eleverna ska bli 
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trygga i bedömningssituationer bland annat genom att de känner igen materialets struktur och 

uppbyggnad.  

När de i taluppfattningsmodulen återigen mötte diagnosmaterialet ”Diamant” (Prov- och 

bedömningsenheten, 2014), så kartlades de förkunskaper som elever måste ha med sig från 

årkurs 1 för att kunna tillgodose sig kunskaper som erövras i årskurs två, för att tillslut nå 

kunskapskraven i årskurs 6. Utifrån detta har de tagit fram material som ska ge eleverna en 

stabil grund att stå på för att därigenom kunna bygga en bro emellan låg- och mellanstadiet. 

Lågstadielärarna ska få förståelse för var eleverna ska nå längre fram och mellanstadielärarna 

ska få förståelse för hur man lägger grunden och vad eleverna ska ha för förkunskaper.  

Skolan har även satsat på att utrusta klassrummen, framför allt på mellanstadiet, med 

laborativt material då det är något som saknats innan. Lärarna menar att material måste finnas 

nära till hands då det finns många elever även i mellanstadiet som behöver konkretisera när de 

räknar.  

Att fortsättningsarbetet utgår från arbetslagets önskemål, att bygga en bro mellan låg- och 

mellanstadiet, anser de är väldigt positivt eftersom de känner en meningsfullhet med arbetet 

då det kommer från dem själva. De menade att under Matematiklyftet så kunde vissa 

uppgifter kännas påtvingade och lätt stressats igenom på grund av tidsbrist. Nu har de mer tid 

mellan varje möte att reflektera över diskussionsunderlag och uppgifter.  

  Det bra just när det är utifrån oss själva och vad vi tänker och tycker. Att man kunnat lyssna 

  och prata med varandra vid början av nya moment eftersom vi försöker ha en röd tråd. Vad 

  vi har för material på skolan som är bra, vad har fungerat för dig och vad tycker du. Så det 

  gör att man utgår från sitt eget på ett annat sätt. Det tycker jag har varit bra för just det har 

  det inte funnits så mycket tid till annars. (Lärare 3, 24/4-2015) 

Vidare berättar läraren ovan att hon har tillgång till en resurslärare vid två matematiklektioner 

i veckan, vilket utöver matematiklyftet är de enda tillfällen som hon diskuterar sin 

matematikundervisning men någon annan. Hon trycker på vikten av att ta hjälp av varandras 

kompetenser då alla har så olika bakgrund och kunskaper. Framförallt i bedömningsarbetet, 

där det är viktigt att lärare hjälps åt att tänka och diskutera kring hur vida eleverna klarat det 

som avsetts. ”Så de här diskussionerna behövs, man ska inte stå ensam” (Lärare 3, 24/4-

2015).  
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5.2.2 Formativ bedömning 

Förutom samarbetet med lärare från skolans andra arbetslag så ansåg lärarna att något av det 

mest positiva med matematiklyftet var att de fick upp ögonen för formativ bedömning. De 

fick en förståelse av betydelsen av formativ bedömning i undervisningen och de fick tips på 

konkreta arbetsmetoder såsom EPA, ”mini-whiteboards”, exittickets och att använda ipaden 

för att filma och dokumentera var arbetssätt som de fastade för och använder idag. Dessa 

metoder ger eleverna möjligheter att lära sig nya strategier och metoder av varandra men ger 

också läraren tillfällen att kontinuerligt kunna uppmärksamma alla elevers kunskapsnivåer.  

EPA står för enskilt, par och alla och är en metod som lärarna fick möta i 

taluppfattningsmodulen och som främst är ett sätt för lärare att utveckla sin undervisning och 

använda eleverna som resurser till varandra (Skolverket, 2014b). Dock frigör EPA lärarna 

från att ständigt hjälpa elever som fastnat eftersom eleverna hjälper varandra. På så sätt kan 

läraren istället gå runt och lyssna på elevernas resonemang och därigenom få en uppfattning 

av deras kunskaper.  

Arbetssättet går ut på att hela klassen ges samma uppgift som de först får arbeta enskilt med 

för att få tid att tänka, sätta sig in i uppgiften och själv komma fram till en lösning. Sedan 

delas klassen in i grupper om 2 eller fler där de får presentera sina lösningar för varandra och 

förklara hur de tänkt och gått tillväga. Här kan de komma överens om den mest effektiva 

lösningen som de sedan i sista steget får presentera för hela klassen. I denna presentation får 

eleverna övning i att förklara hur de tänkt men också sätta sig in i hur andra tänker och en 

mångfald av olika lösningar ges. Eleverna kan få tips på effektiva strategier som de 

fortsättningsvis kan använda. I samtalet får eleverna träning i att argumentera, resonera, 

lyssna och lär sig nya begrepp och uttryckssätt (Skolverket, 2014b). 

  Det känns som man kan använda tiden på ett annat sätt när man kan hjälpa flera elever  

  samtidigt. För det är ju så att om man är själv och alla sitter och räcker upp handen är det 

  svårt att räcka till. Det är så tråkigt för eleverna när de ska sitta och inte kunna arbeta en 

  halv lektion för att de sitter och bara väntar på att få fråga en fråga. Det blir mer  koncentrerat 

  med EPA och man hjälpa grupper, kanske 4 eller 5 elever på samma gång istället för en i 

  taget. Det tycker jag känns väldigt bra för det känns som det är en winn/winn situation.  

  Eleverna lär sig väldigt mycket och jag kan hjälpa alla elever på helt ett annat sätt. 

   (Lärare 4, 24/4-2015) 
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Att filma eleverna med hjälp av ipad när de arbetar med olika uppgifter eller redovisningar, är 

något som arbetslaget tagit med sig från Matematiklyftet. Användandet av ipaden har blivit ett 

viktigt bedömningsverktyg menar en av lärarna, då man inte alltid hinner sätta sig in i varje 

grupps arbete under lektionstid. Ipaden möjliggör analyseringar vid senare tillfällen vilket 

också gör att läraren kan få en djupare kunskap om hur elever tänkt och vilka förmågor de 

visat. 

Under arbetet med problemlösningsmodulen så fick lärarna se en film med Christian Lundahl 

där han gav konkreta tips om hur man kan arbeta med formativ bedömning. Ett av tipsen var 

att använda exittickets, post-it lappar där eleverna får skapa egna uppgifter utefter lektionens 

tema eller svara på en fråga som summerar lektionen. Eleverna får sedan lämna in lappen 

efter varje lektion vilket är något som lärarna fastat för och försökt att använda i 

undervisningen. Genom dessa så kallade exit tickets kan läraren tydligt se hur vida eleven 

förstått det som gåtts igenom under lektionen. Här kan mönster upptäckas, om det ofta är 

samma elever som visar svårigheter eller om det är allt för många elever som inte förstått 

(vilket tyder på att lärarens genomgång eller sätt att förklara måste ses över). Under denna 

diskussion kopplade en av lärarna tillbaka till ett annat av de material som de fått med sig från 

Matematiklyftet, ”mini-whiteboarden” och menar att den också kan användas som en slags 

exitticket. Genom att eleverna skriver uppgiften på ”mini-whiteboarden” och sedan låter dem 

ligga kvar på sin plats så kan läraren under raster gå runt och se vad eleverna skrivit. På detta 

sätt blir inte arbetssättet utpekande, menar läraren, då alla elever koncentrerar sig på sin egen 

uppgift och sedan går ut på rast. Om alla ska visa samtidigt och därför måste vänta på 

varandra innan de får arbeta vidare eller gå på rast så finns risken att eleverna stressar och inte 

tillåter sig själv att tänka för att inte bli den som är ”sämst”. Detta är något som några av 

lärarna erfarit när de använd denna metod och därför trycker på vikten att reflektera över hur 

man arbetar med olika material och att delge med varandra vad som fungerat och inte. De 

menar också att ha ett bra klassrumsklimat och en trygg grupp där alla elever känner att de 

bidrar och har en viktig roll är väsentligt. Eleverna ska stärkas och få hjälp till att växa och 

inte känna sig utsatta och pressade.  

Den metod som arbetslaget förespråkade och som den de mest frekvent använt sedan 

matematiklyftets början är EPA (ensam, par, alla). De ser metoden som en slags 

kamratbedömning där alla elever får chansen att tänka själva och sedan ge och få tips på andra 

strategier och metoder för att utveckla sitt lärande. Lärarna lyfter fram att detta är viktigt för 



 

43 

 

eleverna då många har olika strategi för att lösa rutinuppgifter, men de kan vara mer eller 

mindre effektiva. Ju längre de kommer i sitt lärande desto viktigare är det, enligt lärarna, att 

eleverna utvecklar och erövrar nya strategier för att räknandet ska effektiviseras. Dessutom 

poängterar de vikten av att elever ska äga många olika strategier så de kan välja det mest 

lämpliga utifrån de uppgifter de möter. EPA kopplas tydligt till formativt bedömning, då 

lärare tydligt ser var varje elev befinner sig kunskapsmässigt i förhållande till uppgiften. 

Eleverna ges exempel på strategier och får hjälp att utveckla sitt tänkande av läraren, 

klasskamraterna, men också av sig själv då den får förklara hur den tänker. Att sätt ord på sina 

egna tankar poängterar en av lärarna vikten av då det finns mycket forsning som visar att 

lärandet blir mer tydligt för eleven. Man kanske inte riktigt förstår hur man tänker, utan man 

”bara gör”, men när man får förklara för någon annan så tydliggörs tankarna. 

Diagnosmaterialet ”diamant” (Skolverket, 2013) som lärarna fick testa under arbetet med 

taluppfattningsmodulen var också något som de fastnade för och nu använder i de flesta 

årskurser minst en gång varje termin för att se om den grundläggande taluppfattningen 

automatiserats. Samma test används fler gånger i varje årskurs för att lärarna tydligt ska kunna 

se om eleverna utvecklats. Diamant är ett av de material som lärarna under 

fortsättningsarbetet lagt till i materialbanken. 

Sammanfattningsvis anser arbetslaget att de nu ser på bedömning med ett bredare perspektiv 

där varje tillfälle ska tas i akt för att bedöma elevernas kunskaper. De anser att diskussionerna 

under mötena varit bra för att lyfta fram att det finns många olika sätt att bedöma och se 

elevernas utveckling samt att de fått konkreta tips på hur detta kan gå till. Den formativa 

bedömningen har blivit en mer naturlig del i deras arbete och de olika metoderna som lärarna 

fastat för har automatiserats och blivit en del av deras planering, undervisning och framför allt 

bedömning.  
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5.3 Intervju med rektor 

Beslutet av att delta i Matematiklyftet togs på rektorsnivå under en chefsgrupps-träff där det 

bestämdes att hela kommunen skulle delta. Rektorn på denna skola fick, precis som alla andra 

rektorer, delta i en 4-5 dagar lång utbildning för att kunna stötta lärarnas arbete. Sedan 

försökte att följa med fortbildningen genom att läsa allt som lärarna (både lågstadie- och 

mellanstadielärarna) läste inför varje delmoment och reflektera över texternas innehåll och 

diskussionsfrågor. Under första terminen hann han nästan med att läsa allt, dock tog det för 

mycket av hans tid så det fick tyvärr delvis prioriteras bort under den andra terminen. 

Rektorn har tidigare arbetat som matematiklärare på mellanstadiet så han har följt 

diskussionen kring matematik under hela sitt arbetsliv. Han menar att fortbildningen behövdes 

då han sett att ju högre upp i årskurserna man kommer desto mer central är läroboken i 

undervisningen. Men redan i årskurs 1 används mycket matematikböcker. ”Man har inte 

matte om man inte har mattebok” (Rektor intervju, 13/5-2015). Eleverna har en förväntan om 

att få arbeta i matematikböcker när de börjar årskurs 1. Detta gjorde rektorn nyfiken av att se 

om lärarna efter fortbildningen vågar frigöra sig från läroböcker samt om eleverna på så vis 

får en högre måluppfyllelse. En annan förväntning han hade på Matematiklyftet var att han 

ville att lärarna skulle ges möjlighet att prata matematik. Få tid att på djupet borra ned sig i 

matematiken, då det enligt rektorn finns mycket kompetens på skolan vilket han ville att 

lärarna ska dela med varandra.  

 Jag såg att det såg mycket olika ut i klassrummen. Då tänkte jag, hur ska vi få en 

 likvärdig skola och hur ska vi få en likvärdig matematikundervisning? Hur ska vi smitta 

 av oss vår kunskap? Genom kollegialt lärande. (Rektor intervju, 13/5-2015)  

Han hade även en önskan att lärarna skulle våga öppna upp klassrummen, visa varandra hur 

de tänker och arbetar. Detta ansåg han att matematiklyftet uppfyllde då det på ett bra sätt 

öppnade upp för ett samarbete mellan arbetslagen och ett kollegialt lärande över hela skolan.  

Redan under matematiklyftets gång så märkte rektorn stor skillnad, då lärarna pratade om 

matematik mer, men framförallt på ett annat sätt. Det hände saker i undervisningen, nya 

metoder och arbetssätt såsom EPA användes. Parallellt under samma period var skolan inne i 

en process där de diskuterade kring skillnaden mellan nationella prov och betyg. De 

undersökte skillnader på hur bedömningen genomfördes från året innan och då. Genom att 

leta efter nya sätt att bedöma fick lärarna nya perspektiv på bedömning. Detta kunde han inte 

med säkerhet säga var på grund av matematiklyftet då det var ett parallellt arbete, dock tror 
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han att det kan ha påverkat till stor del då lärarna diskuterade och reflekterade mycket kring 

matematik just då. Sammanfattningsvis menade rektorn att lärarna diskuterade mer 

bedömning under det läsåret som de deltog i matematiklyftet än innan och framförallt på ett 

annat sätt och med ökat driv och intresse i det.  

Målet efter matematiklyftets slut var att fortsätta att arbeta med kollegialt lärande. Lärarna 

fick fortsätta att träffas i diskussionsgrupper, dock i nya konstellationer, då syftet var att hitta 

en röd tråd i arbetet med matematik genom årskurserna. Därför träffades arbetslagen var för 

sig med ungefär fyra veckors mellanrum för att fortsätta att diskutera kring 

matematikundervisning. Detta menade rektorn, var med mest värdefulla med matematiklyftet, 

att lärarna började diskutera matematik. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel kommer metoden för studien och studiens resultat att diskuteras. I 

metoddiskussionen kommer dess reliabilitet att diskuteras samt faktorer som kan ha påverkan 

på studiens utfall. I resultatdiskussionen kopplas studiens resultat, analys av Matematiklyftets 

artiklar samt intervju av arbetslag och rektor, samman med tidigare forskning samt det 

sociokulturella perspektiv som studien utgår ifrån, för att svara på studiens frågeställningar 

och därigenom syftet. 

6.1 Metoddiskussion 

För att svara på studiens syfte och frågeställningar passade en gruppintervju av arbetslaget 

bäst då deras gemensamma åsikter som är av intresse. Dessutom bygger en gruppintervju 

vidare på studiens röda tråd gällande kollegialt lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

En gruppintervju visar prov på hur arbetslaget konstellationer, hur de samspelar med varandra 

och bygger vidare på varandras resonemang vilket även det kollegiala lärandet bygger på.  Då 

ett sociokulturellt perspektiv grundtankar är att människor utvecklas i kommunikation och 

sociala samspel med andra (Jönsson, 2011). Att deltagarna kan ta vid i varandras berättande 

och fylla i med egna tankar är en därför en stor fördel då de kan nå ett djupare resultat än de 

gjort i en enskild intervju. 

Detta gör att en mångfald av perspektiv och tankar lyfts trots få deltagare (Hylander, 2001). 

Svårigheten med gruppintervju och att deltagarna ska samtala kring ett ämne och inte ”gå 

laget runt” och ge sitt enskilda svar, är att det är samtalsledaren ansvar att se till så att alla 

deltagare får komma till tals. Då jag är oerfaren av att agera samtalsledare så kan detta ha 

påverkat resultatet, att fördelningen av ordet blev skev och att deltagarna fick delge allt de 

ville. Gruppens sammansättning och interna dynamik är också en påverkande faktor för 

resultatets utfall. Eftersom de flesta av lärarna i arbetslaget arbetat tillsammans i många år är 

de vana att diskutera och samarbeta med varandra, vilket lyfter intervjuns reliabilitet. 

Under intervjun använde jag mig av en intervjuguide som lärarna fått ta del av innan vilket 

gjorde att de redan satt igång tankeprocessen innan intervjun startade. Detta medförde att 

intervjun inte var lika beroende av att jag ställde följdfrågor för att leda in lärarna till en 

djupare diskussion, dock gav intervjuguiden mig friheten att ställa frågor som inte redan var 

nedskrivna. Att ställa bra följdfrågor vid intervjutillfället tyckte jag var svårt på grund av min 

begränsade erfarenhet av att leda gruppintervjuer. När jag nu i slutet av studien analyserat och 

reflekterat över arbetslagets svar, teori och matematiklyftets texter och därigenom fått mer 
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kunskap och förståelse för betydelsen av kollegialt lärande och formativ bedömning i 

undervisningen, har jag kommit på fler frågor som jag skulle vilja ställa till arbetslaget.  

Min förförståelse och erfarenhet av Matematiklyftet och bedömning har färgat studien, då det 

påverkar mitt sätt att tolka och förstå data. Utifrån detta kan det ses som att validiteten både 

höjs och sjunker. Validiteten höjs då jag genom min förförståelse och erfarenhet snabbt 

kunnat sätta mig in i materialet (Matematiklyftet) samt gjort att jag kunnat komma in på 

djupet i teori och analys, det vill säga, på ett mer effektivt sätt använt min tid. Validiteten 

sjunker då resultatet kan se annorlunda ut om någon annan gör samma studie eftersom den 

tolkar utifrån sin förförståelse (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007). Därför 

hade samarbete med fler forskare säkerhetsställt validiteten, dock var detta inte tillåtet i denna 

kurs. 

Min första tanke med studien var att intervjua lärare enskilt men det ändrades vid första 

kontakten med de tillfrågade lärarna då de, i diskussion med mig, kom fram till att en 

gruppintervju passade dem bättre. Det går inte att säga om gruppintervjun gav bättre resultat 

om jag från början utgått från användandet av gruppintervju och då varit mer insatt och 

förberedd. Då hade jag även kunnat intervjua fler arbetslag för att få mer empiriskt material, 

eller intervjuat det deltagande arbetslaget vid fler tillfällen för att undersöka deras 

lärandeprocess (före, under och efter deltagande i matematiklyftet). Dock hade det sistnämnda 

exemplet inte gått att genomföra i ett examensarbete på grund av tidsramen.  

För att möjliggöra en fördjupning av studien så valde jag att göra en textanalys av de artiklar 

och material som funnits taluppfattnings- och problemlösnings modulernas bedömningsdelar 

för att sedan göra en jämförelse med intervjun av arbetslaget. Det handlade om att se vad 

Matematiklyftet vill att lärare ska få med sig från fortbildningen gällande kollegialt lärande 

och formativ bedömning, men också för att se vad de faktiskt har fått med sig. Även intervju 

med skolans rektor, då rektorns roll i matematiklyftet och fortsättningsarbetet visat sig ha stor 

inverkan på utfallet och möjliggör en fördjupad förståelse.  
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Hur ser bedömningsarbetet ut på skolan när Matematiklyftet är avslutat? 

Det mest positiva menar arbetslaget är att de fått upp ögonen för formativ bedömning. 

Bedömning ses många gånger som något som krockar med undervisningen och tar allt för 

mycket tid (Westlund, 2010). Arbetslaget har genom deltagandet i Matematiklyftet fått insikt 

om att bedömning och undervisning går hand i hand. Westlund (2010) menar att bedömning 

sker medvetet och omedveten dagligen och att det är viktigt att medvetengöra bedömningen 

så att varje tillfälle kan användas som ett verktyg för att planera undervisningen så att 

elevernas lärande utvecklas. Insikten om bedömnings kontinuitet och vikten av att använda 

varje bedömningstillfälle som underlag för vidare undervisning visade arbetslaget under 

intervjun genom att de tydligt poängterade vikten av att reflektera över vad varje 

bedömningssituation säger om elevernas kunnande. De berättade även att de anammat och 

automatiserat vissa specifika metoder för formativ bedömning.  

Arbetslaget har under Matematiklyftet fått möta och använda olika matematikdidaktiska 

metoder varav några mottagits positivt och använts av lärarna i deras undervisning även efter 

fortbildningens slut. Liknelser kan göras med de två utvärderingarna som presenterats i 

kapitel 2 då de visat att Matematiklyftet bidragit till att ge lärare varierade 

matematikdidaktiska metoder som i sin tur bidragit till att ge eleverna förutsättningar att 

utveckla de matematiska förmågorna (Umeå Universitet, 2014 & Karlsson, Nilsson, 

Pettersson, Stenman, & Wolf-Watz, 2013). De metoder som lärarna i min studie anammat 

kommer att presenteras och analyserar nedan utifrån de fem nyckelstrategier för formativ 

bedömning som Wiliam och Thompson (2007) konstruerat då de behandlats i texterna från 

bedömningsdelen i båda modulerna samt att de är välkända i all forskning kring ämnet. 

Alla metoder som presenteras kan svara till nyckelstrategi 1, då det beror mer på läraren än 

metoden i sig. Det är helt upp till läraren hur vida de väljer att presentera de mål och 

förväntningar som finns på eleverna.  

”Mini-whiteboards”, som beskrivs i Nyströms text (2012) är ett av de verktyg för formativ 

bedömning som arbetslaget anammat. Flera skolor i Umeå arbetade under ett projekt med 

”mini-whiteboards”, genom att läraren under lektionens gång gav eleverna uppgifter att lösa 

och skriva ned och sedan visa för läraren. Genom detta arbetssätt kunde läraren göra en 

bedömning av varje elevs förståelse och därefter anpassa undervisningen direkt utifrån 
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informationen. Metoden svarar mot nyckelstrategi 2, skapa undervisning som genom 

uppgifter och aktiviteter utvecklar och synliggör elevernas lärande (Wiliam & Thompson, 

2007). Lärarna från projektet menade att arbetssättet gav ökat elevengagemang då alla elever 

var med och svarade samt att eleverna verkade tycka det var roligt (Nyström, 2012). Skolan 

där deltagarna i min studie arbetar har efter Matematiklyftet köpt in ”mini-whiteboards” till 

alla elever. Under intervjun diskuterade lärarna kring både fördelar och nackdelar med 

användandet av ”mini-whiteboards”. De pekade på vikten av att fundera kring syftet med 

metoden och att vara medveten om eventuella konsekvenser då det kan bli utpekande för de 

elever som behöver tid för att tänka. Om metoden används på ett sätt som pekar ut de elever 

som inte är lika snabba som resterande i klassen och därav gör att de känner sig obekväma 

och illa till mods så kan det resultera i att deras självkänsla och tilltro till sig själva sjunker. I 

läroplanen står det att ”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar ett intresse till 

matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang” 

(Skolverket, 2011b, s. 62). Därför är det viktigt, som lärarna påpekade ovan, att reflektera 

över vad man vill få ut av en metod och hur man på bästa sätt formar undervisning som 

skapar glädje, merintresse och utvecklar elevernas kunskaper.   

Diagnosmaterialet ”Diamant” har arbetslaget tillägnat sig i deras rutiner. Syftet med 

diagnosmaterialet i taluppfattningsmodulen är att lärare ska utveckla sina kunskaper om att 

arbeta med diagnoser och elevintervjuer för att planera undervisning. Materialet svarar till 

strategi 2, skapa undervisning vars uppgifter och aktiviteter synliggör elevernas lärande samt 

strategi 3, återkoppling från lärare till elev för att föra elevens lärande framåt (Wiliam & 

Thompson, 2007). Arbetslaget utför diagnoserna oftare än vad som föreskrivs av Kilborn 

(2015), då de använder de som ett sätt att kontinuerligt se hur väl automatiserad taluppfattning 

varje elev har samt som en kontroll för att se om eleverna får med sig det de ska från 

undervisningen. Lärarna har däremot inte använt sig utav den muntliga uppföljningen som ska 

genomföras efter diagnosen med de elever som visat svårigheter för att få förståelse för hur de 

tänker och vilka strategier de använder. Detta gör att materialet genom lärarnas sätt att 

använda det inte svarar mot strategi 3. Lärarna inte ger återkoppling utifrån resultatet till 

eleven utan endast har det som utgångspunkt för vidare lektionsplanering. Detta tror jag är för 

lärarna anser att det blir ett för stort arbete, för tidskrävande. När de är ensamma med klassen 

kan de inte släppa alla elever hur som helst för att samtala med en elev enskilt, vilket gör 

arbetssättet för komplext för att användas kontinuerligt.  
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Att spela in eleverna via ipad som lärarna fick tips om från problemlösningsmodulen har de 

använt som ett komplement i undervisningen. Metoden svarar främst mot nyckelstrategi 2 så 

den synliggör elevernas lärande, men kan också svara mot nyckelstrategi 3 då läraren genom 

denna metod kan analysera elevers tänkande och därefter ge återkoppling till eleven om hur 

den kan utvecklas (Wiliam & Thompson, 2007). En av lärarna menar att det har blivit ett 

viktigt bedömningsverktyg då man inte alltid hinner med att sätta sig in i varje elevs arbete 

under lektionen. Ipaden möjliggör djupare analyser av elevernas prestationer där man kan 

synliggöra vilka förmågor de visar samt vilka strategier de använder. Att ge eleverna tillfälle 

att synliggöra sina förmågor är ett av de mål som finns uppsatta för problemlösningsmodulen 

(Skolverket, 2014a). 

Den metod som lärarna talade mest positivt om under intervjun var EPA. Den svara mot 

nyckelstrategi 2-5 utifrån sitt upplägg, dock, som nämnts ovan, kan även nyckelstrategi 1 

innefattas om läraren tydliggör mål och syfte för lektionen. När eleverna får resonera för och 

sätta ord på sina tankar samt lyssna och ta in hur andra tänker, skapas en undervisning som 

utvecklar och synliggör elevernas lärande (nyckelstrategi 2). Återkoppling från lärare till elev 

och kamratbedömning (nyckelstrategi 3 och 4) sker i uppföljningen av uppgiften i helklass. 

När en grupp redovisar sin lösning får resterande elever i klassen under ledning av läraren 

ställa frågor och kommentera lösningen. I den sammanfattande diskussionen jämförs de olika 

lösningarna och eleverna får reflektera över de olika strategierna som presenterats, deras för- 

och nackdelar. Här synliggörs olika exempel på hur samma mål kan nås, vilket gör 

kamratbedömning till ett produktivt redskap då de kan tillgodoses med nya mer effektiva 

lösningar (Jönsson, 2011). Kamratbedömning är även viktigt för att elever ska lära sig att 

både ge och få återkoppling av varandra då detta kan vara tidskrävande för lärare. Detta 

instämmer en av de deltagande lärarna i då hon ser problematiken i att räcka till som lärare till 

alla elever. Hon ser EPA som ett bra verktyg där eleverna i grupper hjälper varandra och hon 

som lärare får mer tid att hinna hjälpa alla grupper istället för enbart några enskilda elever. 

Eleverna får ett forum där de lär sig nya strategier för att utveckla sina matematiska förmågor, 

vilket kan ses som att arbeta mot ”den närmaste utvecklingszonen” som föreskrivs inom ett 

sociokulturellt perspektiv (Korp, 2011). Klassen blir tilldelad samma uppgift som först ska 

lösas enskilt, dessa lösningar kan se väldigt olika ut då eleverna har olika förkunskaper till 

uppgiften och befinner sig på olika kunskapsnivåer. När eleverna i grupper får diskutera kring 

uppgiften och komma fram till en gemensam lösning arbetar många av dem mot ”den 

närmaste utvecklingszonen” då de kanske svarat fel eller har ohållbara lösningar och genom 
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kommunikation med gruppen ges strategier för att lösa uppgiften och sedan liknande problem. 

Därefter kan eleven utveckla den egna kommunikationen med sig själv, så kallade inre samtal. 

Lärandet går då från att vara något socialt (lärande i gruppen) till mentalt (att självständigt 

kunna använda lärandet i nya situationer) (Jönsson, 2011). Eleven har då erhållit ett verktyg 

för att tänka, resonera och synliggöra sitt eget lärande, vilket i sin tur leder till att den 

metakognitiva förmågan utvecklas hos eleven (nyckelstrategi 5). Metakognitiv förmåga 

skapar tilltro till den egna förmågan hos elever (Björklund Boistrup, 2013) vilket gör arbetet 

med att utveckla denna förmåga så viktig.  

Problemlösnings- och taluppfattningsmodulerna kompletterar varandra på ett bra sätt då de 

fokuserar på olika aspekter inom bedömning. I problemlösningsmodulen får lärarna metoder 

för hur de kan arbeta i helklass och eleverna kan lära av varandra. I taluppfattningsmodulen 

synliggörs den enskilda elevens faktiska kunskaper, strategier och tankesätt genom Diamant 

och de muntliga samtalen, som syftar till att fungera som ett underlag för den fortsatta 

planeringen. Jönsson (2011) menar att det är viktigt att eleverna tillgodoses med olika 

variationer av metoder och arbetssätt.  

Genom modulernas olika bedömningsupplägg så får de deltagande lärarna med sig verktyg 

för att arbeta med formativ bedömning genom helklassundervisning, enskilt arbete, öppna 

metoder som kan innehålla olika slags uppgifter (såsom EPA) eller metoder med mer 

specifika uppgifter (såsom Diamant). Genom att formativ bedömning blivit en naturlig del i 

arbetslagets arbete, att de fått en insikt om den formativa bedömningens betydelse för elevers 

lärande samt att de anammat dessa varierande metoder finns det goda förutsättningar för att 

skapa undervisning som främjar alla elevers lärande. 

 

6.2.2 Hur ser det kollegiala lärandet ut på skolan när Matematiklyftet är avslutat?  

Lärarna har efter Matematiklyftet fortsatt att träffas i grupper för att diskutera kring 

matematikundervisning. Utifrån lokala behov har konstellationerna ändrats, från att vara 

grupperade låg- och mellanstadielärare för sig, till arbetslagsvis, lärare i årskurs 1-6 

tillsammans. De träffas ungefär en gång i månaden, ett tempo som rektor tillsammans med 

lärarna bestäm, då det är tillräckligt långt mellan mötena så de uppgifter som lärarna ska göra 

inför nästkommande möte inte krockar med övriga arbetsuppgifter. Men ändå tillräcklig 

kontinuitet för att mötena ska vara givande, effektiva samt att lärarna inte ska glömma bort 
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det de gjorde gången innan. Det kollegiala lärandet är viktigt menar arbetslaget och något som 

inte prioriterats innan. Detta menar även rektorn då han i intervjun berättade att han 

uppmärksammat att undervisningen på skolan har olika kvalitet, lärarna undervisar väldigt 

olika. Han menar vidare att för att få en likvärdig undervisning så måste lärarna lära av 

varandra genom att prata om matematik. Inom sociokulturellt perspektiv, som denna studie tar 

avstamp från, beskriv lärande som en delaktighet. Människors utveckling sker i sociala 

sammanhang genom kommunikation med andra (Jönsson, 2011). Rektorn har därav gett 

lärarna förutsättningar att utveckla matematikundervisningen genom att ”schemalägga” det 

kollegiala arbetet åt arbetslaget på bestämda tider och med bestämt innehåll så att mötena blir 

givande. Under dessa möten utvecklas de med hjälp av att dela varandras olika kunskaper och 

erfarenheter, vilket både lärarna och rektorn trycker på. En av lärarna sa under intervjun, ”de 

här diskussionerna behövs, man ska inte stå ensam” (lärare 3, 24/4-2015).  

Mötena under fortsättningsarbetet har en mellanstadielärare ur arbetslaget som gått 

handledarutbildningen hållit i. Enligt utvärderingarna som gjorts på Matematiklyftet är 

handledarens roll en viktig faktor för fortbildningens resultat (Umeå Universitet, 2014 & 

Karlsson, Nilsson, Pettersson, Stenman, & Wolf-Watz, 2013). Det instämmer jag i då 

arbetslaget under intervjun berättade att de haft två olika handledare under Matematiklyftet. 

Den första var, enligt arbetslaget, alltför praktiskt inriktad och därför stressade igenom 

teoridiskussionen vilket de tyckte var synd då de anser att dessa diskussioner är viktiga. En 

stor skillnad uppstod när de fick en ny handledare som la stor vikt på teorin genom att ställa 

fördjupande följdfrågor till lärarna och även delge egna reflektioner. Vilket gjorde att lärarna 

fick ut mer av mötena än innan. Utifrån detta menar jag att det är viktigt att det finns en tydlig 

ledare som för samtalen framåt och bidrar med viktiga synpunkter för att mötena ska bli 

givande och utvecklande är väsentligt för både lärare och undervisning. Därför är det bra att 

arbetslaget även under fortbildningen har en handledare som leder så att mötenas kvalitet inte 

sjunker.  

Ett av Matematiklyftets mål för undervisningskulturen är att undervisningen ska formas 

utifrån lokala behov (Lagergren & Palm, 2012). Målet ansåg lärarna inte alltid uppfylldes 

under Matematiklyftet då de stundtals utförde lektioner som de egentligen inte ville utföra. De 

uppgifter som lektionerna skulle utgå ifrån var förbestämda i varje delområde. Varför de inte 

fick planera lektioner som de var nöjda med kan jag inte svara på. Det kan ha bero på att alla 

lärare utförde samma lektion och då kanske de inte var helt överens om allt. Dock anpassades 
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lektionernas svårighetsgrad och struktur efter varje klass, så det bör inte vara svaret. Svaret 

kan finnas hos kommunikationen mellan handledare och gruppen, att det skett ett 

missförstånd i tolkningen av målet. Handledaren kan ha ansett att lektionerna ska utgå från de 

uppgifter som Matematiklyftet förespråkar utan att ta hänsyn till målet om formning utifrån 

lokala behov. Detta är dock inte något som jag kan fastlägga, utan vidare undersökningar bör 

göras gällande bakomliggande orsaker för hur målen uppfyllts i olika grupper. 

Arbetslaget menar dock att fortsättningsarbetet uppfyller målet, då de själva styr arbetet. De 

bearbetar Matematiklyftets moduler utifrån skolans behov, att bygga en material- och 

bedömningsbank för att skapa en röd tråd genom årskurserna.  

Rektorns roll under fortbildningen och det fortsatta arbetet visade båda utvärderingarna har 

stor roll för det slutliga resultatet. Utvärderingen av utprövningsomgången visade även att 

rektors roll måste stärkas genom tydligare engagemang och aktivitet (Karlsson, Nilsson, 

Pettersson, Stenman, & Wolf-Watz, 2013). Denna önskan kan ha besvarats av 

Matematiklyftet genom att trycka på rektors roll under den fortbildning som alla rektorer 

måste genomföra innan deltagandet, eller så har rektorn för den skola jag undersökt ett 

speciellt engagemang för just matematikundervisning. Detta kan delvis stämma då rektorn 

nämner i intervjun att han ursprungligen varit lärare i matematik och därför har han följt 

ämnet under sin yrkeskarriär. Deltagandet i Matematiklyftet samt fortsättningsarbetet var en 

självklarhet för rektorn. Han hade en tydlig vision för hur han skulle skapa förutsättningar för 

lärarna att fortsätta det kollegiala lärandet efter Matematiklyftets slut. Det skulle fortlöpa med 

liknande struktur på arbetsupplägget, men med andra gruppkonstellationer och vid färre 

tillfällen.  

Rektor hade som eget mål att lärarna efter Matematiklyftet skulle släppa fokus på läroböcker i 

undervisningen, då han såg allvarligt på det faktum att undervisning allt mer är beroende av 

läroböcker även i lägre åldrar. Detta behöver inte vara någonting negativt då det beror på hur 

läroboken och dess lärarhandledning är utformade. Läroböcker kan fungera som ett bra stöd 

för undervisningen beroende på hur väl medveten lärare är om innehållet och vad som saknas. 

Dock menar Kjellström (2012) att lärare många gånger förlitar sig på att läroböcker tolkat 

läroplanen på ett korrekt sätt utan att undersöka saken vidare.  

Vidare menar rektorn att genom kollegialt lärande kan lärarna istället för att förlita sig på 

läroböcker ta lärdom av varandras kunskaper och erfarenheter. Genom kollegiala lärandet, där 

lärarna ger varandra tips och idéer om hur de arbetar med matematik samt att de fått konkreta 
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metoder från Matematiklyftet, som nämnts ovan, som lärarna automatiserat i sin 

lektionsplanering.  

Sammanfattningsvis ser det kollegiala lärandet positivt ut i arbetslaget. Efter att ha arbetat i 

diskussionsgrupper under Matematiklyftet ser alla vikten av att använda varandra som 

hjälpmedel för att forma god matematikundervisning. Lärarna har genom rektorns direktiv 

getts förutsättningar för att fortsätta det kollegiala lärande. Genom kontinuerliga möten där de 

arbetar med det lokala behovet att ge eleverna trygghet i bedömning och undervisning i 

matematik genom att skapa en röd tråd bestående av återkommande, metoder och material 

genom årskurserna.   

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Studien är intressant för olika aktörer på både kommun och nationell nivå då Matematiklyftet 

är en fortbildning som alla skolor i Sverige kan delta i. Verksamma lärare, rektorer och 

huvudmän kan finna denna studie intressant om de funderar över deltagande eller om de vill 

se likheter eller skillnader med deras uppfattningar om de själva deltagit. Då studien 

poängterar rektorns roll så ser jag denna studie som särskild intressant för rektorer.  

Då studien kan ses som ett komplement till andra utvärderingar som gjorts kan den även vara 

intressant för politiker och skolverket. Det finns i nuläget relativt lite forskning om 

Matematiklyftet då det fortfarande är en pågående fortbildning och därför ser jag min studie 

som ett relevant bidrag. De utvärderingar som har genomförts har undersökt Matematiklyftet i 

sin helhet, medan denna studie fokuserar på två komponenter, formativ bedömning och 

kollegialt lärande. Utifrån enbart två moduler, taluppfattning och problemlösning, har dessa 

komponenter undersökts, vilket gör studien till tämligen ensam i sitt slag. 

Mitt bidrag till forskningen är således att jag kan se likheter med tidigare utvärderingar, såsom 

rektorns och handledarens roll för resultatet. Dock kan jag inte dra några generella slutsatser 

då undersökningen är relativt liten. Det skulle vara intressant att undersöka arbetslag på fler 

skolor för att se likheter och skillnader. Observation av enskilda lärare för att se hur deras 

bedömning fungerar i praktiken, eller observation av mötena för att se hur det kollegiala 

lärandet fungerar i praktiken. Även att följa en diskussionsgrupp från det att de började 

Matematiklyftet till efterarbetet för att kunna synliggöra eventuella förändringar under längre 

tid, skulle vara mycket intressant för vidare bidrag till forskning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Observationsprotokoll del 5  

Jeff Gracie, Marit Halldén m.fl.  

  

 

Förmåga att  Situation  

formulera och lösa 

problem med hjälp av 

matematik samt värdera 

valda strategier och 

metoder  

  

använda och analysera 

matematiska begrepp och 

samband mellan begrepp  

  

  

välja och använda lämpliga 

matematiska metoder  

  

  

  

  

  

föra och följa matematiska 

resonemang  

  

  

använda matematikens 

uttrycksformer för att 

kommunicera matematik  
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

Hej, mitt namn är Anna Wilhelm och jag studerar på grundlärarprogrammet f-3 på Karlstad 

Universitet. Jag läser nu mitt fjärde och sista år och har därför börjat arbetet med mitt 

examensarbete, i vilket jag valt att behandla ämnet matematik. Syftet med mitt examensarbete 

är att undersöka hur lärare från samma arbetslag förändrat sin syn och inställning till vikten av 

att arbeta tillsammans, genom kollegialt lärande, med bedömning i undervisningen efter att ha 

deltagit i matematiklyftet. Jag har begränsat undersökningen till att fokusera på 

bedömningsmomenten i de olika modulerna i matematiklyftet för att bibehålla en tydlig röd 

tråd. Jag har ytterligare valt att begränsa mig till matematiklärare i årskurs 1-3 då det är de 

årskurser som jag får behörighet i när jag får min lärarexamen.  

Av denna anledning undrar jag om du kan tänka dig att delta i min undersökning genom att 

svara på några frågor kring ämnet. Medverkan är helt frivillig. Jag kommer att använda mig 

av semistrukturerade intervjuer. Inom denna intervjumetod kan ljudinspelning ibland 

användas som datainsamlingsmetod, detta för att man enkelt i efterhand ska kunna gå tillbaka 

och analysera intervjun vidare. Min avsikt är att vi kommer överens om en tid och att jag då 

kommer till din arbetsplats för att genomföra intervjun. Jag kommer ställa 7 relativt öppna 

frågor som lämnar plats för följdfrågor för att minimera risken för missuppfattningar. 

Ingen obehörig kommer att få del av materialet. Både du och din arbetsplats kommer att 

avidentifieras. När examensarbetet är färdigt och godkänt så kommer de inspelade 

intervjuerna att raderas.  

Deltagandet är som sagt helt frivilligt och de som ansvarar för att allt som skrivits här och det 

som jag och de som deltar kommer överens om uppfylls och bibehålls är jag, Anna Wilhelm, 

och min handledare Benita Berg.  

Anna Wilhelm   
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Bilaga 3 

Samtyckesformulär 

Jag har utan försök till påverkan ställt en förfrågan om deltagande i min undersökning 

genom intervju. Jag har medvetengjort deltagaren att den får avbryta närhelst den 

begär detta. Jag kommer inte att kräva motivering vid ett eventuellt avbrott och detta 

kommer inte heller leda till några negativa konsekvenser. Den data som samlas in 

kommer ingen obehörig att ta del av. Datan kommer att avidentifieras vilket innebär 

att inget som skrivs kommer att kunna härledas tillbaka till deltagaren. Jag har 

medvetengjort deltagaren genom informationsbrevet vad som kommer framgå i 

studien.  

 

 

 

 

Härmed har jag tagit del av informationen ovan och godkänt den. 

 

 

_____________________________________________________________ 

Datum   Deltagare 

 

_________________________________________________________________________ 

Datum   Student 

 

_________________________________________________________________________ 

Datum   Handledare 
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Bilaga 4 
Intervjuguide arbetslag 

Faktafrågor: 

• Kön och ålder: 

• Utbildning och examinationsår: 

• Vilken årskurs undervisar du för närvarande? 

• Vilka årskurser har du undervisat tidigare? 

• Har du matematikbehörighet för de åldrar du undervisar? 

• Hur många elever har du i din klass?  

• Vilka moduler har ni genomfört? 

 

Intervjufrågor 

1. Vad är din upplevelse av matematiklyftet? 

2. Ett av målen med matematiklyftet är utveckla matematikundervisningen genom 

kollegialt lärande. Hur ser det ut på din arbetsplats idag? 

3. Anser du att matematiklyftet har gett dig verktyg för att utveckla din undervisning, i så 

fall hur? 

4. Hur får du kunskap om elevernas lärande? 

5. Hur bedömer du att eleverna har uppnått målen du satt upp för din undervisning? 

6. Har arbetet kring matematiklyftet påverkat din inställning kring bedömning? I så fall 

hur? 

7. Har arbetet kring matematiklyftet påverkat din matematikundervisning kring 

bedömning? I så fall hur? 

8. Känner du dig nöjd med att ha deltagit i fortbildningen? 
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Bilaga 5  

Intervjuguide rektor 

Faktafrågor  

• Kön och ålder:   

• Utbildning och examinationsår: 

• Tidigare utbildning: 

Intervjufrågor 

1. Hur kom det sig att ni valde att delta i matematiklyftet? 

2. Vad hade du för förväntningarna på deltagandet? 

3. Märker du någon skillnad på lärarnas kollegiala arbete efter fortbildningen, främst i 

arbetet kring bedömning?  

4. Hur ser du på din egen roll, både under matematiklyftet men också i fortsatta 

kollegiala arbetet kring matematik, främst bedömning? 

 


