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Frågan är…

• Hur (hvordan) utvecklar man bäst kvalitet i 
matematikundervisning ”on a large scale”?

• Matematiklyftet visar på möjligheter och 
svårigheter



Nationellt centrum för 
matematikutbildning (NCM)

• är ett statligt, nationellt resurscentrum för 
matematikundervisning, med Göteborgs universitet 
som värd

• ska samordna, stödja, utveckla, genomföra och följa 
upp insatser som befrämjar svensk 
matematikutbildning i förskola, skola och 
vuxenutbildning

• ska också stimulera och sprida ämnesdidaktisk 
forskning i matematik
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MATEMATIKLYFTET – EN NATIONELL 
SATSNING



Regeringsbeslut 2012
• Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att svara för 

genomförandet av fortbildning av matematiklärare i 
matematikdidaktik och för att ge dem professionellt stöd genom 
matematikhandledare. Skolverket ska också svara för utbildning av 
matematikhandledare och rektorer.

• Syftet med dessa insatser, det s.k. matematiklyftet, är att öka 
elevers måluppfyllelse i matematik.

• I samverkan med NCM
• 2012-2016
• SEK 649 miljoner
• Mål: omfatta alla lärare som undervisar i matematik i grundskola, 

gymnasieskola och vuxenutbildning
• Storskaligt!







Skälen för regeringens beslut
• Vikten av goda kunskaper i matematik är obestridlig.
• Såväl nationella som internationella utvärderingar visar att 

svenska elevers resultat i bl.a. matematik successivt har 
försämrats sedan 1990-talet. 

• Matematikundervisningen präglas av för mycket enskilt 
arbete utan tillfredsställande stöd och feedback från lärare, 
och undervisningen består vanligen av en inledande 
genomgång av läraren följt av elevernas enskilda arbete

• ”För att Sverige ska kunna konkurrera med kunskap och 
kompetens är det strategiskt viktigt att förbättra 
matematikundervisningen.”



Vidare…
• Det kollegiala lärandet mellan lärare samt förekomsten 

av externt expertstöd lyfts fram som effektiva metoder 
för att förbättra kunskapsresultaten och som en 
framgångsrik modell för kompetensutveckling av 
lärare. 

• Den särskilda fortbildningssatsningen bör därför 
baseras på kollegialt lärande med professionellt stöd i 
form av matematikhandledare.

• Rektors förmåga, kunskaper och förutsättningar att 
fungera som pedagogisk ledare och aktivt leda 
utveckling av undervisning är avgörande. 

• Därför bör också utbildning av rektorer ingå som en del 
i satsningen. 



Ett ambitiöst projekt
• 3 år, 650 Mkr
• Finansiering för att 

– utveckla material (moduler)
– göra en webblösning, 
– utbilda handledare, 
– utveckla och genomföra program för skolledare, 
– anställa handledare 
– Ge lärare tid att kunna delta (ej kostnadstäckning!)

• Ett-åriga program som riktar sig till alla lärare som undervisar matematik i 
grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

• Utveckling av undervisningskultur och kompetensutvecklingskultur
• Allt material finns fritt nedladdningsbart på hemsidan:
• https://larportalen.skolverket.se/

https://larportalen.skolverket.se/


Utgångspunkter
• Lokalt engagemang och ägarskap
• Kollegialt lärande - kompetensutvecklingskultur
• Kaskadmodell för kompetensutveckling: utbildning av ”handledare” 

(vejledere) – ”Facilitators”
• Viktigt att också utbilda skolledare
• Utvärdering
• Forskningsbaserat
• Lärande genom praktik
• Peer review av material
• Bred medverkan från universitetsinstitutioner
• Fyra didaktiska perspektiv tillämpas på olika matematikområden 

och olika årskurser
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Del 1: Moment A – individuell förberedelse

Läs
• Förbered dig inför den första gemensamma träffen genom 

att läsa. 
– I ”Kollegialt lärande, professionalitet och medvetenhet” 

beskrivs några tankar om hur arbetet med modulen är tänkt. 
Där presenteras också metoden notering. 

– ”Att undervisa i matematik” vill stimulera diskussion kring vad 
”god undervisning” kan innebära, som en utgångspunkt för ert 
gemensamma arbete. 

– I ”Bråk i kursplanerna och elevers kunskaper om bråk” ges 
motiv för varför vi ska arbeta med bråk och vilken betydelse 
goda kunskaper i bråk har för elevernas fortsatta studier. 

Se film
• Du ska också se en lektionsfilm. När du ser filmen ska du 

göra korta noteringar om sådant som du lägger märke till 
beträffande undervisningen. 



Del 1: Moment B – kollegialt arbete
Diskutera
• Diskutera utifrån ett urval av de noteringar som du och 

dina kollegor har gjort när ni sett filmen. 
• Såg ni något som ni skulle vilja använda i er undervisning?
• Hur skulle ni vilja beskriva god undervisning?
• Vilka hinder upplever ni för att bedriva en sådan 

undervisning ni skulle vilja?
Planera gemensamt
• Under en egen matematiklektion (det vill säga moment C) 

ska ni göra noteringar. Ni kan själva välja ut något 
fenomen som ni vill uppmärksamma, till exempel hur ni 
ställer frågor eller hur ni får eleverna engagerade i 
lektionsuppgifterna.



Del 1: Moment C – aktivitet

• Genomför matematiklektionen och notera enligt era 
diskussioner.



Del 1: Moment D – gemensam uppföljning
Diskutera
• Diskutera utifrån de noteringar som du och dina kollegor 

gjorde under era lektioner. Låt var och en i gruppen berätta 
om något som de uppmärksammade under lektionen.

• Varför noterade jag just detta?
Se film
• Läraren Bengt Drath, från filmen i moment A, blev 

intervjuad efter sin lektion. Se intervjun där han berättar 
om sin undervisning.

Diskutera 
• I intervjun berättar läraren om hur han tänker kring 

undervisning. Hur ser ni på det han säger?
Sammanfatta
• Skriv en kort personlig sammanfattning av arbetet i denna 

del.



Hur blev det då?
• Totalt deltog 37000 matematiklärare
• Minst hälften av de berörda skolledarna deltog i 

rektorsutbildningen
• Moduler för lärare i förskola och förskoleklass användes av 

ett okänt antal lärare
• Av 290 svenska kommuner är det endast 30 som inte 

deltagit
• Orsaker

– Andra pågående projekt
– Liten organisation, små skolor, brist på legitimerade lärare
– Okunnighet



Utvärdering (1) av implementering och 
uppfattningar i verksamheten

• Extern utvärderare
• Högt deltagande och lärarna positiva till modellen 
• Signifikanta förändringar på skolorna
• Mer reflekterande undervisning
• Lärares spektrum av metoder och verktyg har ökat och 

deras beslut är mer medvetna
• En majoritet fortsätter med kollaborativt lärande som en 

modell för kompetensutveckling
• Möjligheten att prata med kollegor har varit viktigast
• Skolledare har en viktig roll



Utvärdering (2) av effekter på lärarnas 
undervisning

• Utförd av forskare i matematikdidaktik
• Lärares och skolledares arbete har förändrats i avsedd 

riktning
• Skolledare har blivit mer fokuserade på lärarnas 

kompetensutveckling
• Lärare har utvecklat sitt sätt att planera, undervisa och 

reflektera
• Effekter på lärares planering och reflektioner kring 

undervisning kvarstår ett år senare
• Hållbarheten i andra effekter, till exempel förändringar i 

faktisk undervisning, är mer oklar



Utvärdering (3) av elevernas 
matematiklärande

• Genomförs av Institutet för arbetsmarknads-
och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

• Svår uppgift
• Resultat tidigast under 2018
• Vad kan vi förvänta oss?
• Har matematiklyftet bidragit till att öka elevers 

måluppfyllelse i matematik?
• Andra samtidiga förändringar kan göra det svårt att 

spåra effekter på elevernas lärande, t.ex. 
undervisningstid i matematik i grundskolan och brist på 
matematiklärare



Varför har modellen varit 
framgångsrik?

• Statlig finansiering
• Lokal påverkan och engagemang (ägarskap)
• Pilotomgång med några få skolor
• Samarbete vid framtagning av material
• Program för skolledare
• Tid för lärare att diskutera undervisning
• Lärarna har provat idéer i klassrummet
• Intensivt program



Utmaningar

• Samarbete mellan myndigheter och 
universitet

• Tid och andra villkor för lärarnas deltagande
• Flytta fokus från elev till lärare för att 

möjliggöra kompetensutveckling
• Hållbarhet



Utmaningar framöver

• Hållbara versioner av programmet som kan leva 
vidare

• Lärarnas matematikkunskaper
• Strukturer på den lokala nivån, samt kunskap och 

insikt hos beslutsfattare på den lokala nivån
• Konkurrens av andra initiativ, inom andra 

områden



Sammanfattningsvis

• Vad kan vi lära oss av Matematiklyftet?
• Största utmaningen: långsiktiga effekter på 

matematikundervisning och matematiklärande
• Undervisningskultur och 

kompetensutvecklingskultur
• Hur kan vi stödja hållbarhet?
• Lärare pratar i termer av ”före och efter 

matematiklyftet”



”Momentum”

• Matematiklyftet: Undervisningskultur och 
fortbildningskultur (kompetensutvecklingskultur)

• Tid för matematik
• Behöver följas upp
• NCM arbetar med ett nytt storskaligt projekt 

tillsammans med SKL: fokus på årskurs 1-3 och en 
mer handfast modell för matematikundervisning



Tack för att du lyssnat!
peter.nystrom@ncm.gu.se
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