
 

 

 

Matematiklyftet 

Lärares formativa bedömningspraktik 

 

Britt-Inger Landström                                                                                                                

Ht 2015                                                                                                                             

Examensarbete 15 hp                                                                                                         

Lärarexamen 



 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att öka förståelsen för lärares erfarenheter av Matematiklyftet och hur 

lärare upplever att deras formativa bedömningspraktik påverkats av fortbildningen. 

Frågeställningarna handlar om hur mycket tid och stöd de fick, de olika aktiviteterna som 

ingick och om fortbildningen förändrat deras undervisning och bedömning i matematik. 

Studien har främst utgått från formativ bedömning och till viss del det sociokulturella 

perspektivet där lärandet sker i interaktion mellan människor. Den metod som använts är 

kvalitativa intervjuer som spelats in, transkriberats och analyserats. Resultatet visar att 

samtliga lärare var nöjda med tiden de fick för träffarna och inläsning av material men det 

som de inte var helt nöjda med var att tiden inte räckte till att arbeta kollegialt mellan träffarna 

samt att några efterlyste mer delaktighet av sina rektorer. Alla upplevde det positivt att få sitta 

tillsammans och diskutera läsa, planera och senare utvärdera olika genomförda aktiviteter. Att 

få sitta i lugn och ro för att diskutera ett enda ämne uppskattades också av alla lärare i studien. 

Alla intervjuade lärare säger också att de har förändrat sitt arbetssätt till att bli mer formativt. 

En av slutsatserna som kan dras ur denna studie är att lärarna med denna fortbildningsinsats 

verkar ha förändrat sitt arbetssätt till att bli mer kollegialt och formativt. 
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1 Inledning 

Jag har följt debatten om att svenska elevers matematikkunskaper försämrats. Jag läste i en 

forskningsöversikt om utbildningspolitik som heter Institutet för arbetsmarknads- och 

utbildningspolitisk utvärdering, IFAU att läraren i mindre utsträckning lett undervisningen 

och att eleverna inte fått tillräcklig återkoppling och handledning av läraren på grund av att 

eleverna räknat enskilt (IFAU 2010). Regeringen skrev bland annat i sin budgetproposition 

för 2012 att matematikundervisningen i svenska skolor måste förbättras (Regeringen 2011). 

Hodgen, och Wiliam, (2012) skriver bland annat att samtalet är grundläggande i 

matematikundervisning och genom att tala matematik ger det läraren möjlighet att ge 

feedback till eleverna för att visa hur de kan utveckla sitt lärande. 

 

Mitt examensarbete handlar om några lärares erfarenheter av fortbildningen Matematiklyftet.  

Jag ville studera detta för att jag undervisar i matematik på lågstadiet och har intresserat mig 

mycket för matematik och hur man som lärare på bästa sätt kan fånga elevernas matematiska 

intresse. En del av syftet med matematiklyftet går ut på att lärarna arbetar kollegialt. 

Forskning visar att skolor där lärare har bra ämneskunskaper och god didaktisk kompetens i 

matematik där har elever bra resultat (Skolinspektionen 2010). 

 

Därför förväntar jag mig av denna studie att få veta mer om lärares formativa 

bedömningspraktik som jag tror gynnar elevernas lärande i matematik. Ibland upplever jag det 

svårare att ge konstruktiv bedömning i matematik än i andra ämnen. När jag studerat tidigare 

forskning gällande bedömning har jag inte hittat så mycket kring matematik, det har mest 

varit bedömning generellt. Jönsson, (2013) menar att bedömning använd på rätt sätt kan ge 

stora positiva effekter för elevers lärande och motivation. Han skriver också att bedömning 

kan hjälpa elever att lära sig bättre, mer, snabbare, hellre och att bedömning tycks kunna ge en 

extra skjuts åt svagpresterande elever. Jag läste i en artikel av Torulf Palm om att formativ 

bedömning har effekt. I artikeln kan man läsa att formativ bedömning har för honom två 

viktiga perspektiv. Det ena är att det finns så övertygande forskningsbelägg för att det är ett 

effektivt sätt att bedriva undervisning och för det andra skriver han att det känns intuitivt. Han 

skriver också att han inte hört någon lärare han pratat med om formativ bedömning som inte 

tycker det verkar vettigt (Palm 2015). Lundahl, (2014) skriver om en artikel av Black och 
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Wiliam (1998), som heter Assessment and classroom learning där de bland annat ställde tre 

frågor till forskningslitteraturen kring formativ bedömning.  
 

”1) Finns det bevis för att förbättrat arbete med formativ bedömning leder till högre resultat?   

2) Finns det ett utrymme för att förbättra lärares bedömningar? 

3) Finns det bevis för att det går att utveckla formativa bedömningar?   

Svaret på de tre frågorna blev >> ja<<. Genomgången av forskningslitteraturen gav Black 

och Wiliam rätt i deras antaganden att formativ bedömning leder till bättre lärande och 

därmed bättre skolresultat. Dessutom visar deras genomgång att om man verkligen vill 

utveckla lärares bedömningskompetens är det särskilt viktigt att fokusera på de formativa 

bedömningarna” (Lundahl 2014, s. 53). 

 

Forskningen visar att det finns starka bevis för att en förstärkning av formativa bedömningar leder 

till förbättrat lärande.       

 

1.1 Syfte och frågeställningar   

Syftet med studien är att öka förståelsen för lärares erfarenheter av matematiklyftet och hur 

lärare upplever att deras formativa bedömningspraktik påverkats av fortbildningen. 

 

Studien baseras på följande frågeställningar: 

x Hur mycket tid och stöd fick lärarna i studien till Matematiklyftet och hur upplevde de 
att den tilldelade tiden påverkade möjligheten att genomföra Matematiklyftet? 

 

x Vilka aktiviteter i Matematiklyftet upplevde lärarna som meningsfulla respektive 

mindre meningsfulla? 

 

x Upplever lärarna att fortbildningen har förändrat deras undervisning och bedömning i 

matematik och i så fall hur? 
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2 Litteratur/Bakgrund 

Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket (2011), 

första kapitel ska skolan ”främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Undervisningen ska också anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket 

2011, s.7, 8). Vidare säger läroplanen att ”kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra” 

(Skolverket 2011, s.10).  

En lärare som undervisar i matematik behöver både ämneskunskaper och didaktiska 

kunskaper vilket innebär att läraren har de kunskaper som krävs för att undervisa. I lägre 

årskurser har skolinspektionen (2009) sett att klasslärarsystemet styr och att många lärare 

saknar adekvat utbildning för att undervisa i matematik. 

 

 I Lärarnas nyheter kan man läsa i artikeln ”Elevernas behov ska styra lärarnas fortbildning” 

om den nyazeeländska professorn Helen Timperleys idèer att lärare ska fortbildas i grupp, 

alltid utgå ifrån elevernas behov och är beroende av ett starkt och tydligt pedagogiskt 

ledarskap. Det är kärnbudskapet i hennes forskning. Vidare kan man läsa i artikeln att lärare 

måste lära i grupp, en ensam lärare kan inte vända resultaten på en skola. Traditionell 

fortbildning bygger på lärarens eget intresse. Effektiv fortbildning tillgodoser i stället 

elevernas behov (Bengtsson, Lärarnas nyheter 2015). 

  

Forskaren Lill Langelotz (2014) skriver i sin avhandling Vad gör en skicklig lärare? En studie 

om kollegial handledning som utvecklingspraktik (gupea.ub.gu.se). Enligt hennes forskning 

finns det mycket att vinna på kollegial handledning. Hon skriver också att det finns risker med 

kollegial handledning som det är viktigt att vara medveten om, det kan vara stagnation vilket 

innebär att man inte har så mycket att tillföra varandra efter ett tag. Det kan också vara så att 

man börjar se olika på varandras skicklighet i yrket, då är det viktigt att man inte börjar lära 

upp sin kollega (Kling, Lärarnas nyheter 2014). 

 

Eftersom nationella som internationella utvärderingar visar att svenska elevers resultat i bland 

annat matematik successivt har försämrats sedan 1990-talet, tog regeringen ett beslut 

nämligen att skolverket ska genomföra fortbildning av matematiklärare i matematikdidaktik 
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regeringen (2011a) för att höja elevernas kunskapsnivå. Fortbildningens benämning är 

Matematiklyftet ett av flera syften med detta är att öka elevers måluppfyllelse i matematik och 

även förändra undervisningskulturen och fortbildningskulturen i skolan. Fortbildningen ska 

pågå från hösttreminen 2012 till och med 30 juni 2016. Skolverket ska samverka med 

Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) vid Göteborgs universitet, samråda med 

universitet och högskolor som anordnar lärarutbildningar där matematik ingår. De ska också 

samråda med organisationer och myndigheter som berörs av uppdraget samt hålla 

regeringskansliet informerat om hur uppdraget går. 

2.1 Matematiklyftet 

Matematiklyftet är en fortbildning för lärare som undervisar i matematik och den vänder sig 

också till rektorerna på de skolor som har lärare som deltar. Det finns också stödmaterial 

anpassade för förskola och förskoleklass på ovanstående webbplats även om förskollärare och 

förskolechefer inte omfattas av Matematiklyftets insatser.  

 Fortbildningen genomförs lokalt på skolan eller annan närliggande skola. De kommuner som 

deltar utser lokala matematiklärare till handledare de får då ett erbjudande om 

handledarutbildning. Handledarna får nedsättning i sina vanliga arbetsuppgifter för att kunna 

ägna en del tid varje vecka till uppdraget. Därefter leder handledarna kollegiala samtal som 

följer en viss metodik som beskrivs på Lärportalen för matematik1. Där finns också material 

organiserat i moduler samt matematikdidaktiskt stödmaterial. Fortbildningen är uppbyggd så 

att varje grupp med lärare arbetar med en modul per termin varje modul består av åtta delar 

och man arbetar ungefär i två veckor med varje del. Modulerna är uppdelade efter 

matematiskt innehåll och årskurser till exempel taluppfattning och tals användning för årskurs 

1 – 3, geometri för årskurs 4 – 6 och problemlösning för årskurs 7 – 9. Varje del är indelad i 

fyra moment:  

x Moment A   Individuell förberedelse/instudering                                          45 – 60 min 

x Moment B   Kollegialt samtal/arbete                                                           90 – 120 min 

x Moment C   Genomförande av aktivitet i undervisningen                               (1 lektion) 

                                                           
1
 http//matematiklyftet.skolverket.se 
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x Moment D  Kollegial uppföljning/reflektion                                               45 – 60 min           

(Skolverket, 2012) 

Moment A kan bestå av att man läser en text eller ser en film, moment B består av att man 

diskuterar moment A och förbereder moment C som ska genomföras i lärarens ordinarie 

undervisning och till sist moment D där man diskuterar och reflekterar tillsammans över den 

genomförda aktiviteten/lektionen. 

Fyra didaktiska perspektiv är gemensamma för alla moduler dessa är bedömning för lärande 

och undervisning i matematik, klassrumsnormer, undervisa i matematik utifrån förmågorna i 

kursplanen samt rutiner och interaktion i klassrummet. Det finns även andra perspektiv i fler 

moduler bland annat språkutveckling, undersökande arbetssätt och uttrycksformer. På 

webbplatsen beaktas också aktuell och relevant forskning.  

Matematiklyftet är kollegialt lärande för matematiklärare. I skolverkets skrift Forskning för 

klassrummet Skolverket (2013) förklaras begreppet kollegialt lärande. Det är en 

sammanfattande term för olika former av professionsutveckling där kollegor genom 

strukturerat samarbete tillägnar sig kunskaper i den dagliga praktiken. Centralt i kollegialt 

lärande är att de som deltar tränar att på ett systematiserat sätt ge varandra återkoppling på hur 

man utför olika uppgifter. Lärarna måste också diskutera en vald och gemensam aspekt, gärna 

med stöd av handledare. Handledarens uppgift är att ge återkoppling och komma med inspel i 

diskussionen så att deltagarna känner att man kommer vidare. 

 Kornhall, Per (2015) skriver att EPPI-INSTITUTET i England har gjort flera metastudier om 

fortbildning av lärare. Kornhall nämner en studie där man undersökte vilken slags fortbildning 

som ger mest effekt. Den slutsats man drog av studien var att det finns väldigt få bevis för att 

individuell kontinuerlig fortbildning överhuvudtaget påverkar lärare och elever till skillnad 

från kollegial kontinuerlig fortbildning. I en annan studie som också gjorts där visade det sig 

att kollegial kontinuerlig fortbildning förbättrade lärarnas lärande- och undervisningsstrategier 

även deras självförtroende och självskattning. Elevernas lärprocesser, motivation och resultat 

förbättrades också. Det som utmärker framgångsrik kollegial kontinuerlig fortbildning (CPD, 

Continuous Professional Development) är enligt dem bland annat att det finns utomstående 

expertis som är knuten till skolbaserade aktiviteter, den innehåller klassrumsobservationer, 

reflektion, experimenterande och den betonar kollegialt lärande. Kornhall (2015) skriver 
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också att Matematiklyftet är ett intressant exempel på ett projekt som är byggt på forskning 

och som kommer att utvärderas väldigt noggrant. 

I delredovisning av uppdrag om att svara för utbildning Skolverket (2012) Matematiklyftet 

kan man läsa i bilaga 2 – programbeskrivning att: ”Målen i Matematiklyftet är att utveckla 

undervisnings- och fortbildningskulturen i matematik på skolorna” (Skolverket, 2012 s. 14). Vidare 

kan man läsa att på de skolor som deltagit i matematiklyftet kännetecknas undervisnings- och 

fortbildningskulturen bland annat av följande: 

x Kollegialt lärande används, lärare utvecklar och befäster kunskap i matematikdidaktik i sin 

undervisning utifrån det kollegiala lärandet, 

x  Undervisningens utformning ger förutsättningar för alla elever att utvecklas mot de mål som 

anges i kurs- och ämnesplaner för matematik,  

x Kunskaper om undervisning och elevers lärande utgår från forskning och beprövad 

erfarenhet,  

x Rektor synliggör och följer upp matematikundervisningens kvalitet. Fortsätter tillsammans 

med lärare utveckla matematikundervisningen utifrån lokala behov och ger förutsättningar.  

x Synliggör och följer upp lärares lärande (Skolverket 2012). 

 

2.2 Formativ bedömning 

Enligt Skolverket (2011) kapitel om bedömning och betyg kan man läsa att ett av skolans mål 

är att varje elev ”utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras 

bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna” (s. 18). 

Självbedömning är också ett begrepp inom formativ bedömning, där eleven reflekterar över 

kvalitén på sitt arbete, gör en egen bedömning mot kunskapskraven och gör därefter de 

kompletteringar som behövs. Wiliam (2015) utgår från de tre processer som åskådliggör den 

formativa bedömningens kärna och som är centrala i den formativa bedömningen nämligen: 

Vart skall jag/vad är målet? Var är jag nu? Hur skall jag komma till målet? I dessa tre 

processer är både lärare, elever och kamrater involverade. Kamratbedömning används också 

för att stärka elevens egen förmåga till bedömning. ”När elever fungerar som resurser för 

varandra får de också återkoppling vid fler tillfällen. När eleverna ger återkoppling till 

varandra använder de sina egna sätt att förklara, vilket kan ge återkopplingen en annan 

karaktär än den läraren skulle ha gjort” (Skolverket 2013 s. 49). Jönsson (2015) menar att 
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kamratbedömning hjälper till att tydliggöra kriterier så att eleverna ser fler exempel på hur 

uppgifter kan göras och därmed lättare kunna urskilja de kvaliteter som ska bedömas. De kan 

då lättare se styrkor och svagheter i sitt eget arbete. ”Formativ bedömning är ett sätt att 

undervisa och lära, och ska inte förväxlas med bedömning som utförs i betygs- och 

urvalssyfte (vanligen benämnt som summativ bedömning)” (Vetenskapsrådet 2015, s.16). 

Formativ bedömning kallas också bedömning för lärande. Syftet är att stärka elevens lärande 

eller leda till att läraren gör förändringar i sin undervisning. Viktigt att tydliggöra 

undervisningens mål för eleven, att undersöka var eleven befinner sig i förhållande till målet 

och att eleven får den återkoppling som behövs för att veta hur målet kan uppnås. För att 

eleverna ska känna tilltro till sin egen förmåga och utveckla sitt lärande innebär det att 

bedömningar görs så att de stödjer och stimulerar lärandet och att elevens visade kunskap 

analyseras och värderas. Detta åstadkommer man med formativ bedömning enligt Pettersson, 

A, m.fl. (2010). Vilket också Lundahl (2014) framhåller ”skolans krav och förväntningar 

måsta vara synliga för eleverna, för att eleverna i sin tur ska få möjlighet att göra sitt 

kunnande synligt” (s. 89). Detta åstadkommer man genom att konkretisera mål, syfte och 

kunskapskvaliteter och där hjälper formativa bedömningar eleverna att förstå syftet med 

momentet och hur man gör det bra.   

Återkoppling eller feedback är ett centralt begrepp inom formativ bedömning. Feedback ska 

leda till tänkande och vara fokuserad. Bör också vara utvecklad så att den innehåller 

information som eleven kan använda och vara en dialog mellan elev och lärare där det 

centrala är att eleven får reda på hur eleven ska gå vidare i sitt lärande. Avsikten med 

feedback är att öka elevernas förmåga att äga sitt eget lärande. Det finns fem nyckelstrategier 

för formativ bedömning (Wiliam 2015). 

”De fem nyckelstrategierna är: 

1. Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framsteg 

2. Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som tar fram 

belägg för lärande 

3. Ge feedback som för lärandet framåt  

4. Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra 

5. Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande” (Wiliam, 2015 s. 61) 
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Wiliam (2015) anser att om eleverna ska bli intresserade måste läraren skapa funktionella 

lärmiljöer som gör att alla deltagare känner att deras kunskapsinhämtning går åt rätt håll. 

”Den enda vägen att nå dit är genom bedömning” (Wiliam, 2015 s.65).  

3 Teori 

I denna studie återfinns till viss del det sociokulturella perspektivet på lärande. Avsnittet 

beskriver en kort redogörelse av perspektivet. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

”Det är genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas, men det är också genom 

kommunikation som de förs vidare. Detta är en grundtanke i ett sociokulturellt perspektiv”. 

(Säljö 2000, s. 22). När individen deltar i en kommunikation kan individen ta till sig nya sätt 

att tänka, resonera och handla. Dysthe, Olga (2003) skriver också om när lärande främjas så 

sker det genom deltagande och samspel, vilket innebär att de som deltar har olika kunskaper 

och färdigheter. Vidare menar Dysthe att omgivningen och den miljö individen befinner sig i 

påverkar individens motivation att lära sig eller inte. 

Strandberg (2006) skriver om Vygotskij, en teoretiker, som uppmärksammats i pedagogiska 

sammanhang. Vygotskij menade att människors samspel inte bara är en metod som kan stödja 

lärande och utveckling, utan att samspel är lärande och utveckling. Säljö (2000) belyser också 

att den vardagliga interaktionen tillsammans med andra, samt det naturliga samtalet, alltid 

varit och kommer alltid att vara den viktigaste mänskliga lärmiljön. Han tar också upp 

Vygotskijs betydelse för det sociokulturella perspektivet och menar att människans lärprocess 

startar i en social aktivitet i den miljö den befinner sig i.  
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4 Metod 

Här kommer jag att presentera val av metod och tillvägagångssätt. Jag beskriver också urval 

samt bearbetning. Även forskningsetiska överväganden och trovärdighet finns med. 

4.1 Kvalitativ intervju 

Studien går ut på att ta reda på några lärares erfarenheter av Matematiklyftet och hur deras 

formativa bedömningspraktik påverkats av fortbildningen. Därför passar kvalitativ intervju 

bra då syftet var att öka förståelsen för lärares erfarenheter av Matematiklyftet. Samt också ta 

reda på hur de resonerade kring ämnet. Positivt var också att man kunde ställa följdfrågor 

direkt som inte kunde förberedas i förväg och som kunde avvika beroende på vilken lärare 

som intervjuades. Enligt Johansson & Svedner (2010) är endast frågeområden bestämda i den 

kvalitativa intervjun, däremot kan frågorna variera från intervju till intervju. ”Syftet med den 

kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar som 

möjligt”(Johansson & Svedner, 2010 s. 35). Viktigt är att också kunna avvika en del från 

intervjufrågorna och ställa nya frågor som en uppföljning. Den kvalitativa forskningsintervjun 

är en av de metoder som används oftast inom examensarbete inom lärarutbildningen. 

”Intervjun ger rätt använd, kunskap som är direkt användbar i läraryrket” (Johansson & 

Svedner 2010 s. 34). 

4.1.1 Semistrukturerad intervju 

De kvalitativa intervjuerna kan göras på olika sätt och jag valde att göra semistrukturerade 

intervjuer enligt Bryman (2011). Detta innebär att alla intervjuade får svara på samma 

grundfrågor där man kan få olika infallsvinklar beroende på vem som intervjuas. Detta 

resulterar i att man inte får likadana svar på alla frågor. Intervjuaren kan också ställa 

följdfrågor.  
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4.1.2 Intervjuguide 

Innan jag genomförde mina intervjuer läste jag in mig på området. Intervjufrågorna 

utformades utifrån syfte och frågeställningar. Frågeställningarna var följande:  

x Hur mycket tid fick lärarna i studien till Matematiklyftet och hur upplevde de att den 

tilldelade tiden påverkade möjligheterna att genomföra Matematiklyftet?  

x Vilka aktiviteter i Matematiklyftet upplevde lärarna som meningsfulla respektive 

mindre meningsfulla? 

x Upplever lärarna att fortbildningen har förändrat deras undervisning och bedömning i 

matematik och i så fall hur?  

 

Utifrån dessa frågeställningar utformade jag nedanstående frågeområden: Bakgrund, praktiska 

aspekter av Matematiklyftet, innehåll i Matematiklyftet och undervisning (Bilaga 2).  
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4.2 Urval  

Jag tog kontakt med nio lärare som alla genomgått Matematiklyftet och av dessa var det sex 

stycken som tackade ja till intervjun. Antalet intervjuer resulterade i ett hanterligt material, 

eftersom de inte var så många till antal. Dock gav intervjuerna en tillfredsställande 

helhetsbild. De lärare som jag intervjuade var alla utbildade lärare och undervisade i 

matematik, men hade olika inriktningar på sina utbildningar och varierande 

arbetslivserfarenhet som lärare. En lärare var verksam på en förskola i Sverige, övriga fem 

lärare var verksamma på olika skolor och orter i Sverige. Skolorna hade elever från 

förskoleklass till årskurs sex. I resultatet benämns de olika lärarna med en bokstav enligt 

nedanstående tabell. 

Lärare Utbildning Arbetsuppgift Antal år i yrket 

Lärare A Grundskollärarutbildning 

årskurs 1–7, matematik 

för årskurs 1-3  

Lärare, lågstadiet 

årskurs 2 och 3 

20 år 

Lärare B Grundskollärarutbildning 

årskurs 1-7, matematik 

för årskurs 1-7 

Lärare årskurs 4 15 år 

Lärare C Lärarutbildning årskurs 

1-6, matematik för 

årskurs 1-3 

Lärare årskurs 4 12 år 

Lärare D Lärarutbildning årskurs 

1-6, matematik för 

årskurs 1-6 

Lärare årskurs 4-6 6 år 

Lärare E Lärarutbildning 

förskoleklass – årskurs 6, 

matematik för 

förskoleklass – årskurs 6 

Lärare årskurs 2 3 år 

Lärare F Förskollärarutbildning, 

gymnasielärarutbildning 

i biologi och 

samhällskunskap 

Förskollärare i 

förskola och 

förskoleklass 

9 år 
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4.3 Datainsamlingsmetod 

Jag tog kontakt med de jag skulle intervjua genom en grupp på facebook som är ett forum för 

lärare. Anledningen till att jag tog den kontakten var att den kommun som jag tänkt 

genomföra mina intervjuer inte hade genomfört fortbildningen matematiklyftet. Inom 

facebookgruppen skrev jag en allmän förfrågan om det fanns några som genomgått 

fortbildningen matematiklyftet och om de var intresserade av att bli intervjuade angående den 

fortbildningen. Jag fick nio svar av intresserade som genomgått fortbildningen.  

Jag skickade ut personliga meddelanden till dem om vad mitt syfte med intervjuerna var. Av 

dessa nio var det fem som ville fortsätta. Den sjätte läraren fick jag kontakt med via en 

kollega som går en annan vidareutbildning. Den fortsatta kontakten hade vi via mail där jag 

skickade ut lite mer information kring mitt examensarbete. Även skriftlig information (bilaga 

1) gällande de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2002). För att åstadkomma en 

trygghet för de som skulle intervjuas fick de själva komma med förslag på tider då de kunde 

bli uppringda för intervju.  

Jag gjorde en provintervju med en kollega för att se hur mina frågor fungerade och om de 

kunde ge svar på mina frågeställningar och få information om hur lång tid intervjun tog. Detta 

var viktig information som jag ville ge till dem som jag skulle intervjua. Jag formulerade om 

någon fråga för att jag skulle få ett mer utförligt svar. Intervjun med min kollega finns inte 

med i mitt material.  

 Någon dag innan jag skulle genomföra mina intervjuer mailade jag mina intervjufrågor 

(bilaga 2) till de som jag skulle intervjua. 

Jag genomförde intervjuerna med hjälp av högtalartelefon och diktafon för att spela in 

intervjun och inte missa något som de intervjuade framförde. Detta skapar också en trygghet 

för den som intervjuas, då det som den intervjuade säger inte förändras och dessutom kan 

vissa hämmas av röstinspelning men jag informerade dem om att det endast är jag som lyssnar 

på det som inspelats vilket jag även tog upp i mitt informationsbrev (Bilaga 1). 
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4.4 Analysmetod 

När jag genomfört alla intervjuer lyssnade jag igenom dem, sedan transkriberade jag 

intervjuerna. Jag gav varje intervjuad lärare en bokstav från A – F (se tabell under rubrik 4.2 

urval) eftersom jag intervjuat sex stycken. Därefter sorterade jag upp alla svar från var och en 

under respektive intervjufråga. Sedan gick jag igenom svaren för att hitta olika aspekter som 

jag markerade med färgöverstrykningspennor i tre olika färger för ord och meningar i texten 

som kunde relateras till intervjufrågornas fokus som var följande: Praktiska aspekter, innehåll 

och undervisning. Idén med detta var att hitta påståenden eller uttalanden som hängde ihop 

och kunde sammanföras till teman. Min analys resulterade i följande teman: Förutsättningar – 

stöd, innehåll - kollegialt lärande och formativt arbetssätt – formativ bedömning. Dessa teman 

utgick från syftet med min studie som var: Att öka förståelsen för lärares erfarenheter av 

Matematiklyftet och hur lärare upplever att deras formativa bedömningspraktik påverkats av 

fortbildningen. Jag kommer att använda dessa teman som struktur i min resultatredovisning. 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Eftersom studien involverar lärare  följs Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). 

De fyra huvudkraven, informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav har 

följts noggrant. Informationskravet uppfylldes genom att deltagarna fått ett informationsbrev 

som tidigare nämnts (bilaga 1). De fick också muntlig information om att intervjun skulle ingå 

i ett examensarbete på lärarprogrammet vid Umeå universitet samt syftet med studien och att 

intervjun skulle spelas in. Samtyckeskravet uppfylldes genom att information om att intervjun 

var frivillig och att deltagaren när som helst kunde avbryta sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att de intervjuades svar inte kunde spåras till någon 

person, skola eller kommun. Nyttjandekravet uppfylldes genom att de intervjuades åsikter inte 

kommer att användas till annat än forskningsändamål.  

4.6 Trovärdighet 

Begrepp som kan vara svåra att använda i en kvalitativ studie är reliabilitet och validitet 

eftersom dessa begrepp avser att mäta något. Patel & Davidsson (2003) skriver: ”Begreppet 

validitet i en kvalitativ studie gäller snarare hela forskningsprocessen. Begreppet reliabilitet 

får också en annan innebörd jämfört med det kvantitativa fallet” (s.103). Enligt Patel & 

Davidsson (2003) känns kvalitativa studier igen av en stor variation och därför kan det vara 



14 

 

svårt att finna entydiga regler, kriterier eller procedurer som uppnår god kvalitet.  ”Om 

studien baseras på intervjuer bör forskaren sträva efter en bra balans mellan citat från 

intervjupersonerna och egen kommenterande text så att läsaren själv får möjlighet att bedöma 

tolkningens trovärdighet” (Patel & Davidsson 2003, s. 106). Alla lärare i studien intervjuades 

utifrån samma intervjuguide (bilaga 2). De spelades in och transkriberades på samma sätt. 

Avsikten med studien var att öka förståelsen för lärares erfarenheter av Matematiklyftet. Det 

som stärker validiteten i studien är att intervjuguiden (bilaga 2) innehåller frågor som berör 

ämnet. Man ställer ett antal frågor om samma företeelse för att kunna förstå alla dess nyanser. 

Instrumentet eller frågan skall mäta det den är avsedd att mäta. Det är detta man menar 

traditionellt med validitet eller giltighet (Trost 1993).  

4.7 Metoddiskussion 

 Den metod som ansågs vara mest lämplig i studien var att använda sig av en kvalitativ 

intervjustudie. Fördelen med detta var att man kunde ställa följdfrågor direkt om något var 

oklart i sammanhanget och med tanke på syftet som var att öka förståelsen för lärares 

erfarenheter av Matematiklyftet och hur lärare upplever att deras formativa 

bedömningspraktik påverkats av fortbildningen. De inspelade intervjuerna transkriberades och 

materialet blev omfattande. Det gick ändå relativt lätt att sammanfatta, eftersom det redan 

under transkriberingen påbörjades en analys och tolkning. Då intervjuerna endast är utförda 

med sex lärare som genomgått Matematiklyftet, går det inte att dra någon generell slutsats av 

studien. I studien hade jag nog kanske kunnat använda mig av enkäter, men då hade 

följdfrågor varit uteslutna. Frågorna som ställs vid en enkätundersökning måste vara relevanta 

för frågeställningarna, annars finns risk att man inte fått med det man avsett att undersöka. 

Enligt Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) är enkäter bra om man vill belysa omfattningen av 

något och om man vill ha information av många personer. Hade enkäter använts i studien 

kunde man kanske fått fler deltagare, för att en del eventuellt föredrar enkäter framför 

intervjuer och om så varit fallet kunnat dra en mer generell slutsats av studien. Lärarna var 

ganska eniga och det var ingen intervju som skiljde sig märkbart från någon annan. Alla lärare 

uttryckte att intervjun var positiv, eftersom de fick reflektera över den genomförda 

fortbildningen. I studien ingår lärare som också liksom studiens författare kan ha en positiv 

inställning till studiens syfte.   
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Det har varit svårt att relatera resultatet till tidigare forskning angående lärares erfarenheter av 

fortbildningen Matematiklyftet, eftersom den startade höstterminen 2012. Den forskning 

studien i vissa delar kan relateras till är (Vetenskapsrådet 2002). 

5 Resultat och analys  

I följande avsnitt presenteras resultatet som framkommit från de analyserade intervjuerna med 

de sex lärarna. Resultatet analyseras i relation till studiens litteratur/bakgrund och det 

teoretiska perspektivet som beskrivs i avsnitt tre. Resultatet tillsammans med korta citat 

sammanfattas under studiens teman som är: Förutsättningar – stöd, innehåll - kollegialt 

lärande och formativt arbetssätt – formativ bedömning. För att undvika upprepningar har jag 

valt att sammanställa alla intervjuades svar och redogöra för likheter och skillnader i svaren 

knutet till mina frågeställningar som är tänkta att besvara syftet med studien: 

x Hur mycket tid och stöd fick lärarna i studien till Matematiklyftet och hur upplevde de 

att den tilldelade tiden påverkade möjligheten att genomföra Matematiklyftet? 

x Vilka aktiviteter i Matematiklyftet upplevde lärarna som meningsfulla respektive 

mindre meningsfulla? 

x Upplever lärarna att fortbildningen har förändrat deras undervisning och bedömning i 

matematik och i så fall hur? 

 

5.1 Resultat av lärarintervjuer 

5.1.1 Förutsättningar – stöd 

Utifrån intervjuerna framgår det att samtliga lärare är nöjda med den tid de fick för inläsning 

av material och gemensamma träffar. Alla var också nöjda med handledarnas insatser för att 

de kände till materialet och var duktiga på att hitta i modulerna på skolverkets webbplats. 

Men det som framkommer och som några av lärarna ansågs vara mindre positivt var att de 

inte tyckte de fick nog med tid för att arbeta kollegialt mellan träffarna. ”Vi fick 

förutsättningar i form av inläsningstid, men vi skulle ha behövt mer tid till att besöka 

varandra i våra respektive klassrum, (lärare D)”.  

Några av lärarna efterlyste också mer delaktighet från sina rektorer. De ansåg att om 

rektorerna är mer delaktiga i deras lärande, kanske de skulle fått den tid som behövdes till alla 
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olika delar som de skulle genomföra under fortbildningen. ”Vi fick väldigt dåligt med tid för 

att jobba kollegialt och askultera hos varandra, enligt vår rektor gick det inte att lösa 

ekonomiskt, (lärare A)”. Skolverket (2015) framhåller att rektorer behöver kunna ge 

professionell återkoppling och stödja skolans personal, samt skapa förutsättningar i 

organisationen för att lärare ska kunna utveckla sin undervisning tillsammans. ”Vår rektor 

försökte ge oss stöd genom att hon var lyhörd hon sa också att matematiken skulle prioriteras 

och matematiken skulle få verka ute i verksamheten, (lärare F)”.  Det framkom också att de 

rektorer som hade matematik i sin egen utbildning var mer involverade i fortbildningen 

genom att de tog del av planeringar, anteckningar, gav feedback och ställde frågor. ”Min 

rektor ville att alla matematiklärare på vår skola skulle delta i Matematiklyftet för att 

matematiken behövde utvecklas i vår kommun, (lärare D)”. Två av de sex intervjuade lärarnas 

rektorer hade genomgått den del av Matematiklyftet som var avsedd för rektorer.  

I Matematiklyftet- kollegialt lärande för matematiklärare2 står det tydligt att rektor 

tillsammans med huvudmannen ska skapa de organisatoriska förutsättningarna för de lärare 

som deltar i Matematiklyftet och att det ska finnas tid i deras scheman för kollegiala träffar. 

”Min rektor är intresserad av fortbildning och hon vill att personalen ska arbeta 

forskningsbaserat, hon är drivande och vill att hennes personal ska ha en god grund att stå 

på så att de vet vad de gör, (lärare A)”. Timperley, (2015) skriver också om att lärare 

behöver olika slags möjligheter till lärande under en längre tidsperiod och att lärarna måste få 

stöd av sina ledare. ”Ledare måste vara så pass involverade i det professionella lärandet att de 

vet vad de ska göra för att utmana och stödja sina lärare” (Timperley 2015, s. 40). 

5.1.2 Innehåll - kollegialt lärande  

Samtliga lärare framhåller i sina respektive intervjuer hur positivt det var att arbeta med olika 

moduler och att dessa var uppbyggda efter läroplanen och förmågorna. De fick också tips på 

hur de kunde arbeta med modulerna och ge omdömen. Några lärare berättade också att de 

tyckte det var bra att få prova på olika saker. ”Vi började med modulen taluppfattning som jag 

hade stor nytta av i mitt arbete, eftersom mina elever gick i årskurs ett när jag deltog i 

matematiklyftet, (lärare E)”.  

                                                           
2
 http//matematiklyftet.skolverket.se 
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Alla lärare poängterade hur värdefullt det var att få sitta tillsammans för att läsa texter, 

diskutera och planera aktiviteter som de skulle genomföra i sina respektive klasser. För att 

sedan efter genomförandet träffas igen och berätta om deras respektive upplevelser, dra 

slutsatser tillsammans och för att slutligen diskutera vad de lärde sig av detta. ”Att få grotta in 

sig med kollegor och bara diskutera ett enda ämne och att tänka flera tillsammans ger så 

mycket mer än att sitta ensam och tänka, (lärare A)”.  

I det sociokulturella perspektivet framhålls det att lärande har med relationer att göra och att 

lärande sker genom deltagande och deltagarnas samspel och det grundläggande i lärprocessen 

är språk och kommunikation enligt (Dysthe 2010). Även Strandberg, (2006) poängterar att 

interaktioner är källan till utveckling och att den grundläggande attityden kring lärande och 

utveckling bygger på att vi alla delar med oss. ”Matematik har aldrig varit ett favoritämne för 

mig men efter Matematiklyftet har det förändras dels för att vi fått lära oss tillsammans och 

utbyta erfarenheter därför känner jag mig mycket säkrare på mina matematikkunskaper. Allt 

innehåll bra, (lärare D)”. Lärarna menar vidare att samtalen och diskussionerna som fördes i 

grupperna var mycket engagerande och reflekterande och att man började tänka mer 

matematik. Kornhall (2015)  poängterar också detta på följande sätt: ”Arbeta med kollegialt 

lärande i stället för individuella insatser. Effektiv kompetensutveckling kännetecknas av 

kollegialt lärande, som bör bygga på observationer i verksamheten, gärna med hjälp av 

utomstående expertis” (s. 82). Man kan också läsa i Skolverket (2015) om att lärares 

kompetensutveckling leder till att lärare som tillsammans reflekterar kring sin undervisning 

påverkar elevernas lärande positivt.  

Vidare kan man läsa att stöd av en handledare är viktigt för att kollegialt lärande ska bli 

effektivt. Gemensamt för de lärare i studien som arbetar i grundskolan är att alla använder sig 

av skolverkets webbplattform i sin undervisning idag, eftersom det är ett bra verktyg som är 

enkelt att använda och lätt att hitta i. Lärarna har även kollegiala samtal kring de olika delarna 

som finns på webbplattformen.  

Några lärare berättar att de har börjat arbeta kollegialt på sina arbetsplatser över 

stadiegränserna och även i andra ämnen utöver matematiken. De har som mål att fortsätta det 

kollegiala arbetet inom alla ämnen, men de poängterar att de måste få ta tid och att det är 

viktigt att inte börja med alla ämnen på en gång. Alla är överens om att det är 

Matematiklyftets förtjänst och att deras rektorer varit drivande i frågan. Däremot tycker 



18 

 

läraren som arbetar i förskolan att förskolans modul inte svarar upp helt mot hur de vill arbeta. 

De ser också alla aktiviteter inom Matematiklyftet som förslag och vissa har de gjort om, i de 

fallen har de varit viktigt att de har kunnat motivera varför de gjort om dem. Slutligen menar 

de att de saknar fördjupningsmaterial som känns relevant. 

5.1.3 Formativt arbetssätt – formativ bedömning 

De intervjuade lärarna i grundskolan säger att de har förändrat sitt arbetssätt till att bli mer 

formativt efter Matematiklyftet. ”Eftersom Matematiklyftet hade väldigt bra upplägg på hur 

man kunde arbeta formativt, har jag mer och mer förändrat mitt arbetssätt och min 

bedömning till att bli mer formativt, (lärare E)”. Idag pratar de mycket mer om förmågor och 

eleverna får motivera och förklara på vardagsspråk och mattespråk, varför de väljer att göra 

på ett visst sätt. De nämner också att de känner sig säkrare, pratar mycket matematik, 

använder sig mer av begrepp och undersökande matematik. ”Jag involverar mina elever mer 

idag att prata matematik och de får öva sig att använda matematiska begrepp utifrån 

begreppskartor och uppgifter, på nästan alla lektioner har jag någon form av formativ 

bedömning (lärare D”). Lärarna låter också de olika momenten ta mer tid. 

En av lärarna hade bara läst fem högskolepoäng i matematik i sin grundutbildning, vilket 

läraren inte alls känt sig nöjd med och ansåg sig ha för liten grund för att känna 

tillfredsställelse att undervisa i matematik. Den läraren tyckte att Matematiklyftet inneburit ett 

lyft på många sätt bland annat inom didaktiken. ”Jag har blivit tryggare i didaktiken och kan 

frångå matematikboken oftare samt arbeta mer formativt jag arbetar också mer med problem 

och att angripa problemen från olika perspektiv, (lärare C)”. 

Innan Matematiklyftet använde sig lärarna av formativa bedömningar till viss del, men de 

använde sig mer av summativa bedömningar (diagnoser, prov, mm.) De samtalade inte så 

mycket med eleverna om deras matematiska utveckling. Bedömningarna gjordes först när 

arbetsområdena var klara. Efter Matematiklyftet använder sig alla lärare mer av den formativa 

bedömningen och bedömningen sker i små steg och de tänker mer på begrepp, kunskap och 

ännu mer på hur den språkliga förståelsen påverkar matematiken. ”Framförallt har jag 

förändrat algebran eftersom det var den modul vi läste under Matematiklyftet, det är svårt att 

förklara hur men det handlar nog mycket om vad jag uppmärksammar under lektionerna, 

(lärare B)”. ”Formativ bedömning innebär att få bästa möjliga bevis för vad eleverna har lärt 
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sig och att sedan använda informationen för att avgöra vad som är nästa steg” (Wiliam 2015 s. 

65).  

”Ett sociokulturellt perspektiv på lärande förändrar bedömningspraxis mot en mer dynamisk 

och samarbetsinriktad aktivitet där bedömningens roll i undervisningssituationen betonas 

liksom vikten av att både lärare och elever är delaktiga i bedömningen” (Skolverket 2015, 

Formativ bedömning – bedömning för lärande). 

 Läraren som arbetar inom förskoleverksamheten berättar att de har ett formativt arbetssätt 

och att det handlat om att förändra sitt eget förhållningssätt till en ökad medvetenhet om vad 

matematik kan vara och det gör ju att de förändrat deras undervisning i både innehåll och 

form. ”Fortbildningen har gett en vidgad bild om vad matematiken i förskolan kan vara och 

den har framförallt lett fram till att vi har ett gemensamt språk att prata om matematiken den 

tillför ett nytt teoretiskt ramverk om matematiken i förskolan, (lärare F)”. Läraren säger 

vidare att inom förskolan arbetar de inte med bedömning utan de arbetar med processer och 

de känner at det genom Matematiklyftet blivit bättre på att processa saker under längre tid och 

att de inte betraktar det som färdigt. Detta är i sig är formativa processer. Läraren tycker också 

att alla processer inom Matematiklyftet varit viktiga. 

6 Slutsatser 

I detta avsnitt sammanfattar jag de slutsatser jag dragit av studien. Jag har delat in dem i 

rubriker som utgår från frågeställningarna. 

6.1 Hur mycket tid och stöd fick lärarna i studien till Matematiklyftet och 
hur upplevde de att den tilldelade tiden påverkade möjligheten att 
genomföra Matematiklyftet? 
Samtliga lärare var nöjda med den tid de fick för de gemensamma träffarna och för att läsa in 

sig på materialet. Det som de inte var helt nöjda med var att de inte fick nog med tid att arbeta 

kollegialt mellan träffarna och att tiden för att askultera hos varandra inte fanns. Några 

efterlyste också mer delaktighet av sina rektorer. Alla lärare var överens om att handledarnas 

kompetens var givande.  
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6.2 Vilka aktiviteter i Matematiklyftet upplevde lärarna som meningsfulla 
respektive mindre meningsfulla? 

Att få sitta tillsammans för att läsa texter, diskutera och planera aktiviteter och sedan 

utvärdera tillsammans upplevde alla lärare positivt och lärorikt. Lärarna tyckte också att det 

var givande att få sitta i lugn och ro för att diskutera ett enda ämne. De började också tänka 

och prata mer matematik. Lärarna i studien som arbetar i grundskolan använder sig idag av 

skolverkets webbplattform i sin undervisning och har även kollegiala samtal. Några har också 

börjat arbeta kollegialt över stadiegränserna och även i andra ämnen. De är överens om att 

detta är Matematiklyftets förtjänst och att deras respektive rektorer varit drivande i frågan. 

Läraren som arbetar i förskolan tycker inte att förskolans modul svarar upp mot hur de vill 

arbeta och att de saknar relevant fördjupningsmaterial. Filmerna som fanns på skolverkets 

webbplattform tyckte några av lärarna var dåliga för att de var tråkigt gjorda även om ämnet 

var intressant så blev det ointressant på grund att det var enformigt. De tyckte att ämnet kunde 

ha berättats på ett mer omväxlande och intressant sätt, man kunde lagt in olika exempel för att 

förtydliga budskapet. En lärare upplevde att de tre sista delarna i modulen om problemlösning 

innehöll väldigt mycket upprepningar och att det blev lite tjatigt på slutet.  

6.3 Upplever lärarna att fortbildningen har förändrat deras undervisning 
och bedömning i matematik och i så fall hur?  

De intervjuade lärarna säger att de har förändrat sitt arbetssätt till att bli mer formativt. De 

pratar mer om förmågor. Eleverna får förklara och motivera varför de gör på ett visst sätt och 

lärarna pratar mycket mer matematik och använder sig mer av matematiska begrepp i samtal 

med elever och kollegor. Lärarna säger vidare att de också använder sig av undersökande 

matematik och att de låter varje moment ta mer tid. När de gör bedömningar har de en 

kontinuerlig dialog med eleverna som hålls ”levande” under hela arbetsområdet. Till skillnad 

från förut då bedömningarna gjordes efter att arbetsområdena var färdiga. Läraren som arbetar 

inom förskolan berättade att de har förändrat sitt förhållningssätt till en ökad medvetenhet om 

matematik och att det har förändrat deras undervisning. Inom förskolan arbetar de inte med 

bedömning utan med processer och att de har blivit bättre på att processa saker under längre 

tid och att de inte betraktar det som färdigt och att det idag handlar om formativa processer.  
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7 Diskussion 

I det avslutande avsnittet diskuteras mitt syfte, det som framkommit i studien, vissa slutsatser, 

egna tankar och åsikter kring studien. Avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning. 

Jag anser att jag uppnått mitt syfte med studien eftersom jag har fått svar på mina 

frågeställningar utifrån intervjufrågornas fokus, samt de teman som min analys resulterade i. 

Den slutsats jag drar av detta är att alla intervjuade lärare har bidragit med sina erfarenheter 

vilket bidragit till att jag har ökat min förståelse av Matematiklyftet. Jag tror också att de 

intervjuade lärarnas formativa bedömningspraktik påverkats mer eller mindre av 

fortbildningen.  

Min studie har främst utgått från formativ bedömning och till viss del från ett sociokulturellt 

perspektiv. Jag har en förhoppning att alla i skolan arbetar utifrån ett kollegialt och formativt 

arbetssätt. Eftersom kollegialt lärande och ett formativt arbetssätt behövs för att utveckla 

undervisningen. Detta är något som jag tror att vi kan vara på väg mot då forskning visar att 

kollegialt lärande, samt ett formativt arbetssätt är en framgångsfaktor i syfte att öka elevernas 

måluppfyllelse. För att en människa ska ta till sig nya sätt att resonera, agera och reflektera 

måste människan delta i en kommunikation (Dysthe 2003). Det som kan bli ett hinder för 

denna framgångsfaktor som även forskningen visar och som lärarna i studien påtalade, är att 

rektorerna inte är tillräckligt delaktiga i processen. Rektorerna måste förstå att deras roll som 

pedagogiska ledare är av yttersta vikt i denna process. En önskan är även som Timperley 

(2015) bland annat skriver om att lärarna behöver möjlighet till lärande under en längre 

tidsperiod. Då anser jag att fortbildningen Matematiklyftet är ett bra exempel på ett långsiktigt 

lärande som eleverna i slutändan får ta del av.  

Av erfarenhet har många utbildningar som jag deltagit i pågått under alldeles för kort tid, samt 

inte haft någon förankring som stödjer det kollegiala lärandet, vilket inneburit att utbildningen 

förmodligen bara gagnat den som deltagit i utbildningen. Detta belyser även Kornhall (2015) i 

en studie där han nämner att ”det finns väldigt lite bevis för att individuell kontinuerlig 

fortbildning överhuvudtaget påverkar lärare eller elever, till skillnad från kollegial sådan” (s. 

78).  

Eftersom skolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet måste 

tillfällen ges att lärarna har möjlighet att läsa ny forskning och lära av varandra. Därför måste 
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skolorna organiseras för att möjlighet till kollegialt lärande ska kunna ges. Detta tyckte jag 

framkom i studien kring att de lärare som hade rektorer, vilka var intresserade av fortbildning 

och som ville att personalen skulle arbeta kollegialt och forskningsbaserat, upplevdes mer 

entusiastiska till denna fortbildning. Jag anser det intressant att Matematiklyftet är byggt på 

forskning och som kommer att utvärderas noggrant, vilket också Kornhall (2015) nämner i sin 

bok. Jag tror att en fortbildning som Matematiklyftet kommer att utgöra en grund för framtida 

kollegiala utbildningsinsatser i vårt land.  

I min studie tycker jag mig se en förändring i bedömningsstrategierna som kan vara ett 

resultat av fortbildningen som jag studerat, dels av mina intervjuer i studien och den forskning 

jag tagit del av. Tidigare tyckte jag mig se att matematiken oftast bedömdes efter avslutade 

arbetsområden och då mest summativt. 

 Efter min studie anser jag att lärarna som jag intervjuat i högre grad verkar använda sig av ett 

formativt arbetssätt, något jag tror beror på fortbildningssatsningen Matematiklyftet. I 

framtiden tror jag i och med denna satsning och eventuellt vidare satsningar liknande 

Matematiklyftet att arbetssättet inom skola och förskola kommer att gå mer mot det formativa 

arbetssättet. Wiliam (2015) skriver om lärarens roll där han bland annat säger att läraren inte 

ska göra lärandet enklare. För att få intresserade elever ska läraren skapa funktionella 

lärmiljöer tillsammans med eleverna. En väg bör vara att med matematik och alla andra 

ämnen i skolan arbeta på ett formativt sätt för att få engagerade elever. Detta stödjer också det 

sociokulturella perspektivet där viljan att lära beror på upplevelsen av meningsfullhet och 

beror på hur kunskap och lärande betraktas i de grupper man ingår.  

Min vision är att vi i framtiden ska arbeta kollegialt och formativt. Att eleverna ser 

matematiken och även andra ämnen som utmanande ämnen, där vi lärare ger det stöd som 

behövs för att varje enskild elev skall utvecklas så att eleven äger sitt eget lärande.  

7.1 Förslag till vidare forskning 

Intressant vore att undersöka en större grupp lärare om skillnad finns mellan den 

grundutbildning deras respektive rektorer har och det stöd lärarna får i det kollegiala lärandet, 

eftersom vi idag har många rektorer utan lärarutbildning och därmed inte har erfarenhet av 

klassrums- och elevarbete.  

 



23 

 

Litteraturförteckning 

Backman, Jarl (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

Bengtsson, Per (2015) Elevernas behov ska styra lärarnas fortbildning. Lärarnas nyheter 
(2015). Hämtad 2015-10-28 
http://www.lararnasnyheter.se/chef-ledarskap/2015/06/01/elevernas-behov-ska-styra-lararnas 
 
Black, P & Wiliam, D (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education: 
Priciples Policy and Practice, 5(I), 7-73. 
 
Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder.2.,[rev.] uppl. Malmö: Liber. 
 
Dysthe, Olga. (red) (2003) Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Hjerm, Mikael, mfl. (2015). Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. Malmö: Gleerups. 
 
Hodgen, Jeremy & Wiliam, Dylan (2012). Mathematics inside the black box, bedömning för 
lärande i matematikklassrummet. 
 
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärderings forskningsöversikt om 
utbildningspolitik [IFAU] (Rapport 2010:13) 
 
Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: 
Kunskapsföretaget AB. 
 
Jönsson, Anders (2013). Lärande bedömning. Malmö: Gleerups. 
 
Kling, Linda (2014) Handledning av kollegor effektivt – om det görs rätt. Lärarnas nyheter 
(2014). Hämtad 2015-10-28 
http://www.lararnasnyheter.se/origo/2014/08/18/handledning-kollegor-effektivt-gors-ratt 

 
Kornhall, Per (2015). Förstelärare en handbok. Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Langelotz, Lill (2014). Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som 
utvecklinspraktik. 
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/34853/1/gupea_2077_34853_1.pdf 
 
Lundahl, Christian (2014). Bedömning för lärande. Lund: Studentlitteratur AB.  
 
 



24 

 

Pettersson, A, m.fl. (2010). Bedömning av kunskap – för lärande och undervisning i 
matematik. Stockholms universitet. 

Regeringens budgetproposition för 2012. (prop. 2011/12:1, utg.omr.16.bet.2011/12: 
UbU1,rskr.2011/12:98). 

Regeringen (2011a). Uppdrag till statens skolverk att stärka undervisningen i matematik, 
naturvetenskap och teknik. http://www.regeringen.se(20150416) 
 
Regeringen (2011). Uppdrag att svara för utbildning. Dnr U 2011/4343/S. 
 
Skolinspektionen (2010). Framgång i undervisningen. Dnr 2010:1284. 
 
Skolinspektionen (2009:5). Undervisningen i matematik – utbildningens innehåll och 
ändamålsenlighet. Dnr 2008:553. 
 
Skolverket (2015) Formativ bedömning har effekt. Hämtad 2015-10-07 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/bedomning/undervisning/formativ-
bedomning-har-effekt-1.116718 
 
Skolverket  (2015). Formativ bedömning – bedömning för lärande. Hämtad 2015-09 29 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/bedomning/undervisning/formativ-
bedomning-1.100681# 

Skolverket (2015). Lägesbedömning 2015. Stockholm: Fritzes. 
 
Skolverket (2013). Forskning för klassrummet – vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
i praktiken. Stockholm: Fritzes. 
 
Skolverket (2012). Redovisning av regeringsuppdrag. Dnr 2011:643 
 
Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: 
Fritzes. 
 
Skolverket. Matematiklyftet – kollegialt lärande för matematiklärare.  
https://matematiklyftet.skolverket.se 
 
Strandberg, Leif (2006). Vygotskij i praktiken. Stockholm: Norstedts. 
 
Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 
 
Timperley, Helen (2015). Det professionella lärandets inneboende kraft. Lund: 
Studentlitteratur AB. 
 



25 

 

Trost, Jan (1993). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
 
Vetenskapsrådet (2015). Kartläggning av forskning om formativ bedömning, 
klassrumsundervisning och läromedel i matematik. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 
Wiliam, Dylan (2015). Att följa lärande. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

Bilaga 1  

Information inför intervjun 

Tack för att du vill medverka i denna intervju. Beräknas ta ungefär 30 minuter. 

Syftet med studien är att öka förståelsen för lärares erfarenheter av matematiklyftet och hur 
lärare upplever att deras formativa bedömningspraktik påverkats av fortbildningen. 
 
För att få till ett naturligt samtal kommer jag att spela in intervjun. Inga namn på personer, 
skola eller kommun kommer att framgå i intervjun. Inspelningen använder jag bara för att gå 
tillbaka och höra vad som sagts under intervjun. Du ska först godkänna det, ditt deltagande är 
frivilligt och du kan närsomhelst avbryta din medverkan. 

Britt-Inger 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrund 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilka årskurser finns på den skola du arbetar och vilken/vilka årskurser arbetar du i? 

Praktiska aspekter av matematiklyftet 

Hur fick du kännedom om matematiklyftet? 

När deltog du i matematiklyftet? 

Under hur lång tid genomförde du ovanstående fortbildning? 

Deltog alla lärare som undervisar i matematik på din skola i matematiklyftet? 

Var rektorn delaktig i fortbildningen? 

Gav rektorn dig de förutsättningar/stöd som du var i behov av under fortbildningen? 

Innehåll matematiklyftet 

Berätta om fortbildningen och de ingående delarna. 

Värdera de olika delarna. 

Hur fungerade skolverkets webbplattform under fortbildningen? 

Använder du dig av webbplattformen idag? 

Om ja: Ge exempel på hur du gör. 

Om nej: Vad beror det på? 

Undervisning 

Har du förändrat något i din undervisning sedan du genomgått matematiklyftet? 

Om ja: Ge exempel. 

Om nej: Vad beror det på 

Hur använde du dig av bedömning och vilken sorts bedömning innan du gick 
matematiklyftet? 
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Gör du dina bedömningar på samma sätt idag? 

Om nej: Berätta hur det ser ut idag. 

Hur fungerar det kollegiala lärandet på din skola? 

Ger rektorn de förutsättningar/stöd som du behöver idag för att genomföra matematiklyftets 
syfte i ditt dagliga arbete? 

När du genomgått denna fortbildning använder du dig av det kollegiala lärandet i andra 
ämnen än matematik? 

Om ja: Berätta 

  

 

 


