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Abstract 

The purpose of the work is to examine which pedagogical content knowledge teachers, who 

participated in the Mathematical Boost, developed and how skills development contributed to 

their teaching. To answer the questions teachers in grades 1-3, who have participated in the 

Mathematical Boost have been interviewed. The study is limited to teaching in problem 

solving and number sense, therefore a limitation in the selection has been made. The teachers 

interviewed have participated in the problem-solving module. 

The aim of the Mathematical Boost was to develop teachers’ pedagogical content knowledge 

and, in the long term, increase pupils' achievement in mathematics. The study result shows 

that teachers who have participated in the Mathematical Boost, express that they have 

developed to a large extent pedagogical content knowledge and new methods to use in their 

teaching regarding problem solving. In the interviews, teachers have described how their 

teaching and planning has been influenced by their participation in the Mathematical Boost. 

The analysis of the empirical material has led to the identification and presentation of specific 

pedagogical content knowledge through Ball, Thames and Phelps (2008) theory of 

mathematics teaching (Mathematical Knowledge for Teaching). 

Keywords: Mathematical Boost, Pedagogical content knowledge, Problem-solving.   



Sammanfattning 

Arbetets syfte är att undersöka vilka ämnesdidaktiska kunskaper, lärare som deltagit i 

Matematiklyftet, utvecklat och hur kompetensutvecklingen bidragit till deras undervisning. 

För att besvara frågeställningarna har lärare i årkurs 1–3, som deltagit i Matematiklyftet, 

intervjuats. Studien är avgränsad till undervisning i problemlösning och taluppfattning, därför 

har även en avgränsning i urvalet gjorts. De lärare som har intervjuats har deltagit i modulen 

problemlösning.   

Matematiklyftets målsättning var bland annat att utveckla lärares ämnesdidaktiska kunskaper 

och på sikt öka elevernas måluppfyllelse i matematik. Studiens resultat visar att lärare som 

deltagit i Matematiklyftet, uttrycker att de har utvecklat ämnesdidaktiska kunskaper och nya 

metoder att använda i sin undervisning som berör problemlösning. I intervjuerna har lärare 

beskrivit hur deras undervisning och planering har påverkats av deras deltagande i 

Matematiklyftet. Analysarbetet av det empiriska materialet har lett fram till att specifika 

ämnesdidaktiska kunskaper identifierats och presenteras genom Ball, Thames och Phelps 

(2008) teorin för matematikundervisning (Mathematical Knowledge for Teaching).  

Nyckelord: Matematiklyftet, ämnesdidaktiska kunskaper, problemlösning.  
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1 Inledning 

Matematiklyftet var en satsning som gjordes av den svenska regeringen med målet att stärka 

elevers kunskaper i matematik. Satsningen innebar att verksamma lärare, som undervisar i 

ämnet matematik, skulle genomgå kompetensutveckling med betoning på att deras 

ämnesdidaktiska kunskaper ska utvecklas. Utformningen för Matematiklyftet byggde på ett 

kollegialt lärande. Inledningsvis ges en övergripande beskrivning om vägen fram till denna 

satsning, dels av hur de sjunkande resultaten i skolan bidrog till framväxten av 

Matematiklyftet, dels diskussioner som förts omkring matematikundervisning. Avslutningsvis 

i detta kapitel beskrivs studiens syfte, frågeställning och avgränsning.  

Det här arbetet riktar sig mot den matematikundervisning som behandlar problemlösning 

inom taluppfattning. 

1.1 Diskussioner kring matematik som skolämne i Sverige  

Inom media har nivån på elevers kunskaper i matematik diskuterats. När resultatet för PISA 

(Programme for International Student Assessment) undersökningarna, som offentliggjordes 

2009 och 2013 (Augustin, 2013), presenterades var det dåliga resultatet en chock för många. I 

en artikel i Dagens nyheter 3 december 2013 (Augustin, 2013) uttrycker bland annat 

Lärarförbundets dåvarande ordförande Eva-Lis Sirén sin oro över resultaten. Orsakerna är till 

hennes oro många, men Sirén framhåller bland annat bristen på lärare och resurser i skolan 

som viktiga orsaker. Vidare efterfrågar Sirén mer stöd till lärare (Augustin, 2013). I ett 

pressmeddelande meddela Skolverket (2016c) att det senaste resultatet för PISA-2015 visar 

att svenska 15-åringars kunskaper i matematik ökat. Den neråtgående trenden har brutits och 

resultaten är nu på samma nivå som 2009.    

Matematiklyftet har jag i första hand kommit i kontakt med under mina verksamhetsförlagda 

delar av utbildningen. Jag har mött olika åsikter bland lärare om vilka effekter 

Matematiklyftet har gett i just deras klassrum och för deras undervisning. Med dessa 

erfarenheter har ett intresse för att utvärdera åsikter och effekter kring Matematiklyftet vuxit 

fram.   

1.2 Regeringsuppdraget om kompetensutveckling till Skolverket 

Skolverket fick i uppdrag av regeringen att utreda och ge förslag på didaktisk 

kompetensutveckling för alla matematiklärare, vilket ledde fram till satsningen 

Matematiklyftet (Utbildningsdepartementet, 2012). Dåvarande utbildningsminister, Jan 
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Björklund, beskriver syftet med och bakgrunden till Matematiklyftet i ett regeringsbeslut 

(Utbildningsdepartementet, 2012). Där påtalas vikten av att elever får goda matematiska 

kunskaper, både för vardagen och för framtida studier. Även Skolverket (2003) pekar på hur 

viktig matematiken är både för samhällsutveckling, människors kunskap och vardagsliv. 

Ända sedan 1990-talet har svenska elevers skolresultat i matematik gradvis försämrats och 

åtgärder behövde vidtas (Utbildningsdepartementet, 2012). I den forskningsöversikt 

regeringen tagit del av lyfts den förändring som skett med matematikundervisningen som en 

av orsakerna till resultatförsämringen. Förändringen innebar att elever arbeta mer 

självständigt än tidigare och utförde matematiska räkneuppgifter enskilt. Detta har medfört att 

den lärarledda undervisningen, där eleverna får möjlighet till återkoppling, har fått mindre 

betydelse och utrymme inom ämnet matematik (Utbildningsdepartementet, 2012). Syftet med 

Matematiklyftet var att utveckla lärarens matematikundervisning så att den nedåtgående 

trenden, med dåliga resultat kunde vändas och istället öka elevernas måluppfyllelse i 

matematik (Skolverket, 2012).  

Denna form av undervisning har även uppmärksammats i den amerikanska 

undervisningstraditionen (Lester & Lambdin, 2007). Den amerikanska undervisningen 

karaktäriseras av läromedelsstyrda uppgifter som ofta är korta och saknar kontext. Eleverna 

tränar och utvecklar procedurfärdigheter och lärarens roll blir att visa eleverna vad och hur de 

ska göra. Eleverna förväntas sedan att göra likadant och träna på uppgifter som liknar de som 

läraren visat. Den typen av undervisning leder till att eleverna utvecklar ytlig förståelse för 

matematiken och har svårt att förstå sammanhanget. Kärnan i undervisning av problemlösning 

är att utveckla en djup förståelse hos eleverna för begrepp och metoder inom matematiken 

(Lester & Lambdin, 2007).   

Svensk forskning, riktad mot matematikundervisning, indikerar på att undervisningen har ett 

tydligt fokus på elevens måluppfyllelse (Bergqvist, Bergqvist, Boesen, Helenius, Lithner, 

Palm, & Palmberg, 2010). Undervisningen stärker elevens förmåga att lösa olika typer av 

tämligen kända uppgifter men begränsar möjligheterna att utveckla matematiska kompetenser. 

Matematisk kompetenserna kan i projektet ses som olika förmågor att använda och förstå 

matematik i olika sammanhang (Bergqvist et., al 2010).   
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1.3 Studiens relevans för min yrkesutövning 

Utvecklingen av lärares ämnesdidaktiska kunskaper är viktigt för elevers lärande (Shulman, 

1986). John Hattie (2012) presenterar i studien Visible learning, som bygger på över 800 

metaanalyser, vad som fungerar i skolan och vad som är viktigt för elevers lärande. Det anses 

vara den hittills största översikten av vad som påverkar elevers studieresultat och bygger på 

metastudier utförda av andra forskare. Studien har kommit fram till att läraren är bland den 

starkaste påverkansfaktorn på elevers lärande. Hattie (2012) har genom studiens resultat 

rankat 150 påverkansfaktorer på elevers studieprestationer, där kommer undervisning i 

problemlösning redan på plats 24. Skolverket (2003) är också tydlig med att alla elever ska få 

möjlighet att tillgodogöra sig undervisning och få kunskaper i matematik, ”vi behöver 

kunskaper om matematik och inte bara i matematik med tanke på det livslånga lärandet och 

allas möjlighet att vara aktiva medborgare” (Skolverket, 2003, s 9).  
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1.4 Syfte 

Arbetet syftar till att undersöka vilka ämnesdidaktiska kunskaper de lärare som deltagit i 

Matematiklyftet har utvecklat och hur dessa kunskaper har bidragit till deras 

matematikundervisning i problemlösning och taluppfattning. 

1.5 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

o Vilka ämnesdidaktiska kunskaper i problemlösning beskriver lärarna att de utvecklat 

inom Matematiklyftet?  

o Vilka effekter beskriver lärare att Matematiklyftet har haft på deras sätt att planera och 

genomföra matematikundervisning i problemlösning? Specifikt gäller frågan lärarnas 

planering och genomförande av undervisning för att utveckla elevers taluppfattning. 

1.6 Avgränsning 

Kompetensutvecklingen genom Matematiklyftet innehåll åtta moduler för lärare som 

undervisa i årskurs 1–3. Eftersom studien syftar till att undersöka ämnesdidaktiska kunskaper 

och undervisning i problemlösning begränsas denna studie till modulen problemlösning som 

behandla didaktiska perspektiv på matematikundervisning av problemlösning. Avgränsningen 

har gjorts för att modulen problemlösning hade ett tydligt fokus på undervisning som 

behandlar problemlösning: ”modulen handlar om att utveckla undervisningen i matematik 

genom problemlösning” (Skolverket, u.å.a). Fokus för modulen som behandlade 

taluppfattning och tals användning ”ligger på det matematiska innehållet och hur det kan 

organiseras för lärande” (Skolverket, u.å.a). Den modulen berör även problem, men jag har 

valt att begränsa studien till problemlösningsmodulen för att få ett tydligt fokus på 

problemlösning.     



5 

 

2 Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs inledningsvis begreppen taluppfattning och problemuppgift och en 

möjlig definition av begreppen. Sedan redogörs för forskning som utgör bakgrund till studien. 

Vidare beskrivs begreppet kollegialt lärande, eftersom det var den organisatoriska 

utgångspunkten för lärares lärande i Matematiklyftet. Därefter skissas en översiktlig bild av 

hur fortbildningen bedrivits med utgångspunkt i Skolverkets beskrivningar av 

Matematiklyftets uppbyggnad. 

2.1 Definition av taluppfattning 

Taluppfattning hänvisar till en persons allmänna förståelse av siffror och tal, tillsammans med 

förmågan att omvandla förståelsen till kunskap inom matematiken (McIntosch, Reys & Reys 

1992). Det vill säga förmågan att göra matematiska bedömningar och att utveckla användbara 

strategier för att hantera tal och problem. Taluppfattning skapar också möjligheten att 

kommunicera, bearbeta och tolka information i vardagen. Det skapar också förståelse för att 

matematiken, i grunden, bygger på, en viss regelbundenhet (McIntosch et al., 1992). Två 

viktiga byggstenar i elevens utveckling av taluppfattning är att utveckla ”förtrogenhet med 

positionssystemet och talskrivningskonventioner” (Ekenstam & Greger 1986, s. 31).  

McIntosch et al. (1992) menar att taluppfattning är en process, som börjar långt innan 

skolgången. Taluppfattning börjar utvecklas vid tidig ålder, då barn ofta tycker om att leka 

med siffersymboler och ramsräkning och de försöker skapa förståelse för antalsbegrepp. 

Taluppfattningen är olika hos människor och är relaterad till vilka idéer om siffror och tal som 

har etablerats och även på hur dessa idéer framställts (McIntosch et al., 1992). Taluppfattning 

är att ha en förståelse av tal och för hur de används, förklarar Nancy, Nancy och Joseph 

(2011). Att en bristande taluppfattning är kopplad till svårigheter i matematiken (Nancy et al., 

2011). 

I Samuelssons (2008) studie som bland annat, undersöker utvecklingen av elevers 

taluppfattning, visar resultatet att elever som undervisats via problemlösning eller traditionell 

undervisning utvecklat sin taluppfattning i högre grad än de elever som arbetat enskilt.  

I denna undersökning kommer definitionen av taluppfattning utgår från McIntosch et al., 

(1992) beskrivning, att taluppfattning handlar om elevers förståelse för tal och förmågan att 

använda dem i matematiken.  
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2.2 Definition av problemlösning och problemuppgift 

Inom matematikforskningen finns olika benämningar och definitioner på vad problemlösning 

eller problemuppgift är. Ämnet matematik har en lång historia och är idag per definition en 

problemlösande aktivitet, som ständigt är i utveckling (Skolverket, 2003). Metoder och 

begrepp som kommer från matematiken används både i yrkes- och vardagslivet (Skolverket, 

2003). Matematik är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära 

kopplad till förutsättningar för människan att fungera i samhället (Skolverket, 2011).  

Det finns skilda uppfattningar och tolkningar av begreppet problem inom matematikens 

område. Schoenfeld (1992) pekar på två olika definitioner av begreppet problem, som talar 

emot varandra. Definitionerna återfinns i Websters Lexikon.  

1. I matematik, något som krävs för att göra eller kräver att göra något. 

2. En fråga som är förbryllande eller svårt. 

(Websters Lexikon, s. 337, egna översättningar)  

Dahl (2012) har i sin avhandling tittat på Schoenfelds definitioner och beskriver att en gräns 

kan dras mellan rutinuppgifter och problem. Detta förutsatt att den andra av ovanstående 

definitioner godtas. Dahl förklarar att rutinuppgifter löser eleven med en redan känd metod 

och är därmed inte, enligt definition 2 ovan, en problemuppgift. Även Möllehed (2001) 

skriver om hur elever traditionellt har löst matematiska uppgifter och problem genom att 

tillämpa metoder rutinmässigt. De har gjort som läraren visat dem, utan att ha reflekterat över 

alternativa sätt att lösa uppgiften. Det vi idag benämner som metoden problemlösning ska, 

enligt Möllehed (2001) få eleven att tänka självständigt och reflektera över en lämplig 

lösningsmetod. Eleven ska inte serveras en färdig strategi för att lösa problemet. Mölleheds 

(2001) definition av problemlösning är att metoden för hur uppgiften ska lösas är okänd för 

eleven, vilket även Taflin (2007) stöder.  

En annan definition av problemlösning finns i Bentley och Bentley (2011). De menar att när 

matematiska uppgifter hamnar i en textbaserad kontext, går det att likställa dem med ett 

matematiskt problem och oavsett hur uppgiften ser ut så måste den lösas med hjälp av något 

av de fyra räknesätten, som för eleven redan är kända. 

I det dokument om problemlösning som Skolverket (2016a) använt i Matematiklyftet, är 

definitionen av ett problem att uppgiften vid första anblicken inte går att lösa rutinmässigt. 

Men att alltid se en textuppgift som ett problem stämmer inte enligt den definitionen som 

Skolverket (2016a) använder. Eleven kan även i textbaserade uppgifter använda sig av 
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metoder som anses vara rutinmässiga (Skolverket, 2016a). Den definitionen stämmer relativt 

bra överens med de begrepp Dahl (2012) använder i sin avhandling. En uppgift blir en 

problemuppgift om eleven inte direkt vet hur lösningsmetoden ser ut. Taflin (2007) 

beskrivning av problem stämmer också överens med den definitionen. Hon använder 

begreppet otraditionella uppgifter och beskriver dess innebörd som en uppgift där det inte är 

helt uppenbart för eleven vilken strategi eller metod som ska användas (ibid).  

Även uppgifter som innehåller enbart symboler kan ses som en problemuppgift för vissa 

elever (Skolverket, 2016a). Dahl (2012) menar att när eleven har löst en problemuppgift är 

det inte längre något problem för eleven. Detta stämmer även in på Skolverkets definition, 

som bygger på att matematiska problem kan uppfattas olika, beroende på elevens 

förutsättningar.  Det vill säga en del uppgifter kan vara problem för vissa elever, men enkla 

rutinuppgifter för andra (Skolverket, 2016a).  

Denna studie är avgränsad till modulen som behandlar problemlösning inom undervisning och 

utgår därmed ifrån den definition av problemuppgift som deltagande lärare i Matematiklyftet 

tagit del av ifrån Skolverket (2016a). En problemuppgift är en uppgift som eleven inte löser 

vid första anblick genom en rutinmässig metod. Vilket även fler forskare stöder (Dahl, 2012; 

Taflin, 2007).    

2.3 Problemlösning som en central del av taluppfattning 

I läroplanens centrala innehåll tar både taluppfattning och problemlösning plats. Tals helhet 

och delar beskrivs i innehållet av taluppfattning (Skolverket, 2011). 

Enligt Ekenstam och Greger (1986) finns det tre olika typer av huvudbegrepp inom 

matematiska problem som elever möter i vardagen och samhället kopplat till taluppfattning. 

De anser också att dessa tre huvudbegrepp bör utvecklas i den grundläggande 

matematikundervisningen. De tre begreppen är: 

1. Antalsbegrepp, vilket betyder att eleven till exempel vet hur många timmar det är kvar av dagen 

eller att eleven kan räkna ut hur mycket något kostar.  

2. Storhetsbegrepp, vilket hjälper eleven att kunna summera vad två saker kostar tillsammans. 

3. Del-av begrepp, som till exempel hjälper eleven att förstå hur stor del av kakan som blir kvar, 

om den delas på tre och en äts upp.  

(Ekenstam & Greger, 1986, s 30)   
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Matematikundervisningen som berör problem, bör involvera dessa typer av begrepp och 

utveckla elevers förmåga att lösa denna typ av problem enligt Ekenstam och Greger (1986). 

För att detta ska vara möjligt behöver elevernas taluppfattning utvecklas. Det vill säga 

förmågan att använda tal och att eleverna känner en förtrogenhet med positionssystemet. Att 

utveckla dessa två förmågor, taluppfattning och problemlösningsförmågan, bör vara 

huvudmål för matematikundervisningen upp till 14-års ålder enligt Ekenstam och Greger 

(1986).  

Nortvedt (2010) har i en studie undersökt sambandet mellan elevernas läsförståelse och deras 

förmåga att lösa matematiska problem. Resultatet av studien visar bland annat att elever med 

bristande taluppfattning i större utsträckning har svårare att förstå och lösa problemuppgifter 

som presenteras i text. Enligt studien har elever med brister i taluppfattningen bland annat 

svårt att se vilken metod som är lämpligast att använda, för att lösa ett matematiskt problem. 

Detta visar på sambandet mellan taluppfattning och förmågan att lösa matematiska problem. 

2.4 Ämnesdidaktiska kunskaper  

En lärare behöver besitta kunskaper i aktuellt ämne, för att kunna undervisa i det (Ball, 

Thames & Phelps, 2008). Det behövs även specifika kunskaper om undervisning som är 

relaterat till innehållet i ämnet (Ball et al., 2008).  

Det finns en enighet om att en matematiklärare behöver besitta både ämneskunskaper i 

matematik och ämnesdidaktiska kunskaper (Ball et al., 2008; Löwing, 2008; Mouwitz, 2001; 

Shulman, 1986). Liknande resultat redovisas i studien av Hill et al. (2008), där starka 

kopplingar mellan lärarens ämneskunskaper och kvalitén i undervisningen har identifierats. 

Inom ämnet behövs både djup och bred kunskap hos läraren. Men för att läraren ska kunna 

föra sina kunskaper inom ämnet vidare i undervisningen, måste en speciell form av 

ämneskunnande också finnas – en ämnesdidaktisk kunskap (Shulman, 1986). Detta leder till, 

menar Shulman, effektiv och framgångsrik undervisning utifrån elevernas förutsättningar och 

förkunskaper. Vidare behöver läraren kunskaper i gällande läroplan och vilka mål eleverna 

ska sträva mot. Ett didaktiskt kunnande innebär kunskaper om undervisning och elevers 

lärprocesser, undervisningens mål och olika kontexters påverkan (Ball et al., 2008; Löwing, 

2008; Mouwitz, 2001). I kapitel 3 kommer teorier kring lärares ämnesdidaktiska kunskap att 

beskrivas mer ingående.  
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2.5 Undervisning av problemlösning  

Beskrivningen av ämnet matematik som återfinns i gällande läroplan, Lgr11, är att ämnet till 

sin karaktär är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet, som är kopplad till den 

utveckling som sker och att undervisningen ska ge eleven förutsättningar att utveckla 

förmågan att lösa matematiska problem (Skolverket, 2011). Enligt Löwing (2008) är 

matematikdidaktik ett brett begrepp som rymmer bland annat dessa aspekter, det är därför 

lärare behöver kunskaper i matematikdidaktik. Det omfattar både undervisningens innehåll, 

planering, genomförande och utvärdering. Matematikundervisningens mål är, enligt Löwing 

(2008), att eleverna ska vara förtrogna med matematiska begrepp och modeller.   

1994 påtalar Lester att det forskats relativt lite kring att använda problemlösning i 

undervisning, men att det har gjorts framsteg inom området för att öka förståelsen för de olika 

delarna som ingår i problemlösning (Lester, 1994). Sedan dess har forskningen gjort vissa 

framsteg, men det saknas fortfarande en kunskap om hur eleverna förstår och lär sig 

matematik, kopplat till aktiviteter som problemlösning (Lester & Lambdin, 2007). Dock finns 

det enighet bland forskare om att undervisning av problemlösning är utvecklande för elevers 

lärande (Cai, 2003; Lester & Lambdin, 2007; Taflin, 2007). Resultatet i Samuelsson (2008) 

visar att den inre motivationen ökar hos elever som arbetar med problemlösning i större 

utsträckning än för de grupper som arbetar enskilt eller har traditionell undervisning. 

Motivet för att använda problemlösning som metod i skolan har skiftat över tid (Wyndhamn, 

Riesbeck & Schoultz 2000). Problemlösning var till en början till för att eleven skulle lära sig 

färdiga metoder och använda inövade färdigheter. Vidare kom undervisningen att utvecklas 

mot att problemlösning skulle träna olika arbetssätt och att lära eleven att välja strategi. Samt 

att kunna göra upp en plan, följa den och sedan kontrollerna sitt svar (Taflin, 2007; 

Wyndhamn et al., 2000). I kunskapskravet för godtagbara kunskaper i matematik för årskurs 3 

ska eleven kunna ”...lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda 

någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär” (Skolverket, 2011, s. 60). Eleven 

ska också kunna beskriva ”tillvägagångssätt och ge enkla omdömen om resultatens rimlighet” 

(Skolverket, 2011, s. 60).  

Utvecklingen som skett syns också i läroplanerna (Lester & Lambdin, 2007; Taflin, 2007). 

Utvecklingen har gått från att behandla undervisning för och om problemlösning till att i 

dagens gällande läroplan, Lgr11, rikta sig mot undervisning genom eller via problemlösning 

(Wyndhamn et al., 2000). Wyndhamn et al., (2000) påtalar att undervisning genom 
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problemlösning bör fortsätta att testas och utvärderas. Taflin (2007) skriver att ”det finns 

ingen orsak att argumentera särskilt för något av problemlösningssätten. Problemlösning är 

nämligen inte ett matematiskt ämne och det skall inte heller betraktas som det” (s. 41).  

Det empiriska stödet som finns, för undervisning genom problemlösning, menar Cai (2003); 

Lester och Lambdin (2007) visar att det angreppssättet på problemlösning är gynnsam för 

elever, dock behövs kompletterande forskning inom området. Enligt Cai (2003) saknas det 

bland annat tillräcklig forskning om hur lärare kan utvecklas i att använda problemlösning i 

undervisningen och hur de ska genomföra undervisningen. De forskningsresultat som finns, 

och som ger information om hur lärare kan utveckla förmågan att använda problemlösning i 

undervisningen, är bland annat kopplade till det stöd som lärarna får av sina kollegor.  

Elevernas engagemang, när de får arbeta med meningsfulla problemuppgifter beskriver Lester 

och Lambdin (2007) som huvudnycklar till att skapa förståelse för matematiken och 

problemlösning hos eleverna. I undervisningen ska hänsyn tas till valet av uppgifter och 

framförallt att det finns ett samband till den matematiska kunskap som problemet syftar att 

behandla i uppgiften. Det måste finnas en utmaning för eleverna och uppgiften ska bygga på 

kunskaper de redan besitter. Lester och Lambdin (2007) påtalar också vikten av att 

klassrummets miljö och normer måste uppmuntra till den typen av lärande. En av de svåraste 

uppgifterna för läraren är att utforma undervisningen så att alla elever kan ta till sig den. Cai 

(2003) belyser i sin studie vikten av att läraren som undervisar inom problemlösning, vägleder 

eleverna och ger dem tillräckligt med stöd, utan att ta över. Detta är en balansgång som 

läraren behöver behärska.  

Taflin (2007) beskriver i resultatet av sin studie, hur läraren måste organisera en viss typ av 

problemlösningsundervisning för att eleverna ska kunna lära sig olika processer inom 

matematiken och inte bara kunna tillämpa olika matematiska metoder. Vidare beskriver Taflin 

(2007) att problemuppgifterna måste vara noggrant utvalda och undervisningen ska ske på ett 

medvetet sätt. Den typen av undervisning gör också att lärarens roll, som den ledande 

vägvisare, förändras. Framförallt i kommunikationen med eleverna. Läraren behöver vara mer 

lyhörd och nyfiken inför de olika förslag som eleverna presenterar än i en mer traditionell 

undervisning, där eleverna arbetar utefter mallar och läroböcker med givna mål. Taflin (2007) 

menar att undervisning genom problem inte syftar till att eleven ska efterlikna läraren, utan 

läraren ska stötta eleven genom processen. För att skapa goda förutsättningar att arbeta med 

rika matematiska problem i klassrummet menar Taflin att tillgång till ”alternativa lösningar, 
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lösningar som bygger på flera olika matematiska idéer och är uttryckta med flera olika 

matematiska representationer” (Taflin, 2007, s. 17). Finns dessa tillgångar i lärandemiljön 

skapar det möjligheter till intressanta diskussioner med matematiskt innehåll menar Taflin 

(2007). I den miljön får både lärare och elever möjlighet att lära och utvecklas. 

Undervisning i problemlösning skapar möjligheter för eleverna att delge varandra sina 

strategier och lära sig utav varandra (Cai, 2003; Taflin, 2007).    

2.6 Kompetensutveckling  

Bentley och Bentley (2011) har genomfört en studie med djupanalyser av TIMSS 2007, som 

är en internationell undersökning som mäter elevers kunskaper i matematik och 

naturvetenskap och ett forskningsprojekt med elevintervjuer. Ett av resultaten av studien är att 

lärarkompetensen är den viktigaste faktorn som påverkar elevers prestationer och är ett viktigt 

bidrag till utvecklingen av matematikundervisningen. Detta visar även Hatties (2012) studie. 

Att lärare fortbildas är, enligt Bentley och Bentley (2011), en viktig faktor som påverkar 

elevers prestationer.  

Nilsson (2006) har i sin studie intervjuat lärare om hur de tänker kring sin egen 

kompetensutveckling och vad de anser som relevant innehåll i kompetensutveckling. Hon 

redovisar fyra kategorier som täcker in lärarens tankar om relevant innehåll och 

användningsområde för kompetensutveckling (se tabell 1). Hennes resultat visar att syftet 

med kompetensutvecklingen ska vara att förbättra lärarens undervisning och därigenom 

utveckla elevers lärsituationer. För att göra kompetensutvecklingen relevant, bör den 

innehålla ämneskunskaper och ämnesdidaktiska delar (Nilsson, 2006). Hennes resultat visar 

också att intervjupersoner som nämnt ämnesdidaktisk kompetens som relevant innehåll i 

kompetensutveckling, anser att användningsområdet för kompetensutvecklingens delvis är 

kollegial samverkan. 

Definitionen av kompetensutveckling är i Nilssons avhandling bred (Nilsson, 2006). Hon 

beskriver kompetensutveckling som en komplex process som pågår kontinuerligt i olika 

sammanhang. I den processen finns ”lärande, kunskap och handlingsmöjligheter, samt utförda 

handlingar” (Nilsson, 2006, s 16).  
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Tabell 1 Kategorier (Nilsson 2006, s 99) 

Relevant innehåll Användningsområde  

Ämneskunskap och ämnesdidaktisk 

kompetens              

Utformning av elevernas lärsituationer i 

lärares egen undervisning  

Allmän lärarkompetens, ämneskunskap och 

ämnesdidaktisk kompetens  

Kollegial samverkan och lärares egen 

undervisning   

Integrerad allmän lärarkompetens, 

ämneskunskap och ämnesdidaktisk 

kompetens  

Verksamhetsutveckling 

 

Skolämneskunskaper Lärares egen undervisning 

 

2.7 Kollegialt lärande  

Kollegialt lärande är i de här sammanhangen ”en sammanfattande term för olika former av 

professionsutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskaper i den 

dagliga praktiken” (Skolverket, 2013, s 25). Det finns ett stort stöd i forskningen kring det 

kollegiala lärandets positiva effekter (Alexandersson, 2007; Keer & Verhaeghe, 2005; Lester 

& Lambdin, 2007; Skolverket, 2013). Aktiviteten utgår från att kollegor diskuterar, reflekterar 

och planerar tillsammans, ofta med hjälp av en handledare. Det är inte något nytt fenomen att 

undervisning diskuteras (Skolverket 2013) men det som kollegialt lärande bidrar med är ett 

utvecklingsarbete som utgår ifrån en strukturerad plan som visar vägen. Även Nilssons (2006) 

resultat, som översiktligt presenteras i tabell 1, visar hur kollegial samverkan kan ha inverkan 

på lärares tankar kring kompetensutveckling. Matematiklyftet byggde på kollegialt lärande, 

undervisning och reflektioner av den egna undervisningen (Skolverket, 2012). 

Alexandersson (2007) belyser vikten av att kunna reflektera över sin egen undervisning i samtal 

med andra. Reflektion ingår i det kollegiala lärandet (Skolverket, 2013) och samtal kring sin 

egen och andras undervisning är en viktig byggsten i lärarens professionsutveckling 

(Alexandersson, 2007; Bengtsson, 2007). Under reflektion och samtal bidrar lärare med olika 

erfarenheter och gemensamt stärker detta gruppens kompetens (Alexandersson, 2007). Genom 

att reflektera över sin egen undervisning utvecklas lärarens didaktiska kunskaper mer än i 

sammanhang där läraren genomgår traditionella utbildningar, där möjligheten till reflektion inte 

ges (Lester & Lambdin, 2007). I den dagliga verksamheten utvecklar läraren undervisningen 
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genom att använda sina kunskaper och delta i kollegiala aktiviteter som ger utrymme för 

självreflektioner (ibid).  

Mouwitz (2001) menar att när utformning av kompetensutveckling ska ske är det viktigt att 

lärare får vara delaktiga, både i planering och genomförande, samt att stora delar av 

ämnesinnehållet berörs. Keer och Verhaeghe (2005) menar att aktivt deltagande lärare i 

utbildningssammanhang skapar bättre förutsättningar för lärare att utveckla kunskaper som är 

användbara i klassrummet och kan bidra till en förbättring av elevernas resultat.   

Sociokulturellt perspektiv härleds tillbaka till Vygotskijs syn på lärande och hans beskrivning 

av hur människan ständigt är i utveckling (Säljö, 2012). I lärandets inledande fas är den 

lärande i behov av en kunnig eller kompetent person, som ger stöd och vägledning. Allt 

efterhand som den lärande utvecklas kan den kunnige ta ett steg tillbaka och till slut klarar sig 

den lärande på egen hand. Den processen visar hur viktigt samspel och sociala kontexter har i 

ett sociokulturellt lärande (Säljö, 2012). Matematiklyftets sociala kontext med kollegialt 

lärande i fokus, kan ses som sociokulturellt.  

Vygotskijs idéer kring lärande är bland annat att människan ständigt är i utveckling och att vi 

i samspel med andra människor har möjligheten att ta till oss nya kunskaper (Säljö, 2000). 

Denna syn på kunskap och utveckling beskrivs inom sociokulturellt lärande ofta som en 

utvecklingszon. Avståndet mellan vad en enskild individ kan prestera och vad hon i samarbete 

med andra eller under handledning klarar av definierar utvecklingszonen. Vi människor kan 

alltså i grupp eller under handledning klara av problem som vi på egen hand skulle ha svårare 

att klara av enligt ett sociokulturellt perspektiv på lärande (Säljö, 2000). Matematiklyftet ägde 

delvis rum i sociala forum där lärare, enligt modulbeskrivningen, ska utbyta kunskaper och 

diskutera olika frågor (Skolverket, 2016d).  
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2.8 Tidigare utvärderingar av Matematiklyftet 

En utprövningsomgång utav Matematiklyftet genomfördes under hösten 2012 och våren 2013.  

Ramböll (2013) fick i uppdrag att utvärdera provomgången i syfte att få kunskap om hur 

fortbildningen fungerat i sina olika delar och sammanhang. Österholm, Bergqvist, Liljekvist 

och van Bommel (2016) har utvärderat Matematiklyftets resultat. Utvärderingens syfte var att 

undersöka vilken effekt Matematiklyftet haft på att utveckla en bestående undervisningskultur 

och fortbildningskultur. Österholm et al., (2016) undersöker också vilka faktorer som varit 

bidragande till Matematiklyftets effekter.  

Resultatet i Rambölls (2013) utvärdering visar att prövningsomgången av Matematiklyftet har 

bidragit till att lärare har fått fler matematikdidaktiska metoder att arbeta med och att 

reflektionen över undervisningen har ökat. Även resultatet i Österholm et al., (2016) visar att 

lärare i större utsträckning både planerar och reflekterar över undervisning i linje med 

ämnesdidaktiska perspektiv. Denna slutsats har dragits efter observationer av 

matematiklektioner och intervjuer med lärare.   

Ramböll (2013) uppger att Matematiklyftet har haft den påverkan på undervisningen som 

Skolverket avsåg med satsningen. Ramböll (2013) anser dock att det är för tidigt att bedöma 

om fortbildningskulturen utvecklats på de skolor som deltagit.  

Av den analys som Ramböll (2013) gjort av vilka faktorer som bidragit till Matematiklyftets 

framgång, beskrivs handledarträffar, modulernas innehåll, utformningen av fortbildningen, 

handledaren samt rektorers roll som centrala komponenter som lett till framgången. Analysen 

visar också att lärares inställning och den kultur som råder i organisationen har haft en mindre 

påverkan på resultatet. I Österholm et al., (2016) utvärdering framhålls interna och externa 

faktorer som bidragit till effekterna av Matematiklyftet. Exempel på interna faktorer är 

genomförande, handledning och användningen av modulerna. Externa faktorer är till exempel 

olika förutsättningar som finns på skolan eller i kommunen. Resultatet visar att många olika 

faktorer har påverkat Matematiklyftet. Men det viktiga har inte varit hur Matematiklyftet 

genomförts utan att det har genomförts (Österholm et al., 2016). 

Ramböll (2013) beskriver hur lärare har utvecklat fler metoder att tillämpa i undervisning 

samt att lärare i större utsträckning gör medvetna undervisningsval och reflekterar över sina 

arbetssätt. Utvärderingen som gjorts utav Österholm et al., (2016) visar också att 

Matematiklyftet har bidragit med att utveckla en ”bestående undervisningskultur med 

avseende på de didaktiska perspektiven” (Österholm et al., 2016, s 41). Lärarnas egna arbete 
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med undervisning har utvecklats efter deltagande i Matematiklyftet. Det gemensamma arbetet 

på skolan har inte visat samma utveckling (Österholm et al., 2016). 

Sjölander (2016) har i en studie bland annat undersökt hur lärare upplever sin undervisning i 

problemlösning efter Matematiklyftet, samt skillnader mellan lärare, som har ett fortsatt 

kollegialt lärande även efter Matematiklyftet, och de som inte har det. I intervjuerna i studien 

beskriver lärarna vikten av att elever utvecklar olika strategier som är användbara vid 

problemlösning. Enligt studien anser lärarna att Matematiklyftet påverkat både deras och 

elevernas arbetssätt (Sjölander, 2016). Vidare visar studien att lärare är mer kritiska till 

innehållet i läromedel när de arbetar utifrån ett kollegialt lärande. Matematiklyftet har enligt 

denna studie också bidragit till att en metod i undervisningen som benämns som EPA (enskilt, 

par och alla) används oftare. Sjölanders (2016) studie riktade sig mot lärare som undervisar i 

årkurs 4–9.  

2.9 Matematiklyftets utformning 

Matematiklyftet riktade sig till lärare som undervisar i ämnet matematik (Skolverket, 2012). 

Fortbildningen har genomförts enligt uppdraget som Skolverket fick av regeringen 

(Utbildningsdepartementet, 2012). Totalt har 35 580 matematiklärare deltagit i 

kompetensutvecklingen under perioden 2012–2016. Detta innebär att 76 procent av samtliga 

matematiklärare i svenska skolor, fram till 2016, har deltagit i Matematiklyftet. Dessutom har 

1 668 matematikhandledare utbildats och 2 961 rektorer har deltagit i Matematiklyftets 

rektorsutbildning (Skolverket, 2016b). Regeringen avsatte 649 miljoner kronor för 

genomförandet av Matematiklyftet (Skolverket, 2012).  

Övergripande mål för Matematiklyftet var att förbättra elevers kunskaper och resultat genom 

att utveckla undervisnings- och fortbildningskulturen inom ämnet matematik. Satsningen 

skulle också leda till att verksamma lärares matematikundervisning utvecklades. Vidare skulle 

kunskaper inom matematikdidaktik utvecklas utifrån det kollegiala lärandet. Matematiklyftet 

skulle också ge lärare en bredare uppsättning av undervisningsmetoder och förhållningssätt att 

använda i undervisningen, så att undervisningen i matematik på ett bättre sätt ska kunna 

anpassas till olika elevers behov (Skolverket, 2012). Modellen som låg till grund för 

Matematiklyftet bygger på kollegialt lärande med stöd från en handledare inom ämnet. Det 

kollegiala lärandet har en central roll i Matematiklyftet. (Skolverket, 2012).  

Till fortbildningen finns en webbaserad plattform som Skolverket tagit fram. Denna 

innehåller bland annat matematikdidaktiskt stödmaterial, som utgår ifrån läroplanen och 
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ämnesplanerna i matematik för aktuell årskurs. Materialet har tagits fram med beaktande av 

relevant forskning och analyser utav svenska skolresultat, i både nationella och internationella 

mätningar (Skolverket, 2012).  

Denna undersökning vänder sig till verksamma lärare som deltagit i programmet. Därför görs 

ingen beskrivning av modellen för utbildning av matematikhandledare eller av 

Matematiklyftets rektorsutbildning. 

2.10 Matematiklyftet som modell och dess moduler 

Modulerna som användes för lärare i årkurs 1–3 är indelade i åtta olika delar och deltagarna 

arbetar med en del i taget. I varje del ingår fyra olika moment som är kategoriserade från A-D. 

Under moment A arbetar varje deltagare enskilt och läser in sig på materialet som ska 

behandlas. I moment B samlas deltagarna i en grupp och diskuterar upplägget för den tänkta 

undervisningen. Därefter går deltagarna ut i sina klasser och genomför den planerade 

undervisningen (moment C). Avslutningsvis återsamlas gruppen igen för att tillsammans 

reflektera och följa upp hur det har gått (moment D) (Skolverket, u.å.b). 

 

 

 

  

 

 

Figur 1 Översiktsbild över Matematiklyftets modulstruktur 

 

2.11 Modulen problemlösning 

Matematiklyftet var en stor kompentensutveckling med många komponenter. Modellen 

riktade sig till lärare som undervisar i årkurs 1–3, omfattar all matematikundervisning och 

behandlar fenomen, metoder och problem kopplade till ämnet. Ansvariga för utformningen 

har valt att kalla dessa för didaktiska perspektiv och de olika delarna i modulerna behandlar 
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olika perspektiv. Det matematiska innehållet och hur det kan organiseras för lärande anses 

vara den viktigaste aspekten av matematikundervisning (Skolverket, 2016d). 

Modulen som är aktuell för denna studie heter problemlösning och berör åtta olika delar:  

1. Matematiska problem 

2. Att arbeta med matematiska problem 

3. Undervisning och matematisk problemlösning 

4. Strategier och uttrycksformer i problemlösning 

5. Bedömning i problemlösning 

6. Kommunikation i problemlösning 

7. Anpassning av problem 

8. Lektionsutveckling via problemlösning 

(Skolverket, 2016a, s.1.)  

I modulen problemlösning sker ett kollegialt lärande där didaktiska perspektiv på 

undervisning i matematik inom problemlösning presenteras. Olika uppfattningar om 

matematiska problem och hur dessa kan påverka elevers lärande i matematik ingår också i 

modulen. Diskussioner om hur matematiska problem kan anpassas utefter elevgruppen är 

ytterligare en del som modulen behandlar. Vidare belyser modulen hur elevers förmågor i 

matematik kan bli synliga i samband med problemlösning och vilken betydelsen 

metakognition har för lärandet i matematik (Skolverket, 2016a).  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel beskrivs de teoretiska perspektiv som kommer utgöra ramverket för 

analysverktyget. Denna studie syftar till att identifiera vilka ämnesdidaktiska kunskaper som 

kompetensutvecklingen Matematiklyftet har bidraget till och vilka effekter lärare uttrycker att 

Matematiklyftet haft på deras undervisning. Genom att intervjua lärare som medverkat i 

Matematiklyftet sammanställs därefter deras beskrivningar om vilka nya kunskaper 

Matematiklyftet bidragit med. Shulmans begrepp, Pedagogical Content Knowledge (PCK), 

ligger till grund för det teoretiska perspektivet på didaktiska kunskaper. Eftersom PCK är ett 

allmändidaktiskt perspektiv utgörs därför ramverket för den teoretiska utgångspunkten på 

ämnesdidaktiska kunskaper inom matematiken istället ifrån Ball et al., (2008) begrepp 

Mathematical Knowledge for Teaching (MKT). Shulmans (1986) begrepp, PCK kan ses som 

glasögon för att skapa ett inledande perspektiv. Ball et al., (2008) begrepp, MKT blir 

ramverkets förstoringsglas som riktas mot specifika ämnesdidaktiska kunskaper inom 

matematiken.  

Begreppet taluppfattning och problemuppgift har definierats i kapitel 2, bakgrunden, och 

ligger som grund för det teoretiska perspektivet på dessa begrepp.   

3.1 Pedagogical Content Knowledge  

Under 1980-talet gjorde Shulman (1986) en undersökning i USA om hur lärares kunskaper 

kan klassificeras där han inledningsvis presenterade två kategorier: 

1. Pedagogical knowledge (PK) – pedagogiska kunskaper  

2. Content Knowledge (CK) – ämneskunskaper  

Shulman (1986) anser att förutom ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper finns det 

kunskaper som är speciella för varje ämnesområde som en lärare behöver behärska för att 

kunna undervisa i ämnet. För dessa kunskaper använder han begreppet PCK, som beskriver 

ämnesdidaktiska kompetenser och metodologiska kunskaper som en lärare behöver utveckla. 

PCK är en kunskap hos läraren, en specifik unik kunskap, som bidrar till att utforma 

undervisning och möjliggöra elevers lärande. Två viktiga byggstenarna till PCK är, enligt 

Shulman (1986), kunskap om och i olika undervisningsstrategier, samt kunskap om olika 

svårigheter i det specifika ämnet. Kunskaper i PCK är vad som skiljer en lärares 

professionella kunskaper från kunskaperna hos en person med enbart ämnesspecifika 

kompetenser (Shulman, 1987).  
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Figur 2 illustrerar Shulmans (1986) teori för PCK. Den vänstra cirkeln representerar PK som 

handlar om pedagogiska kunskaper och om elevers lärande. Den högra cirkeln representerar 

CK som är den kunskap i ämnet som läraren behöver besitta, alltså ämneskunskaper. 

Beroende på lärandesituationen varierar kunskapen som behövs. PCK uppstår i 

överlappningen mellan dessa. 

   PCK 

                                                     

 

Figur 2 Illustration av sambandet mellan PK; CK och PCK                                             

 

3.2 Mathematical Knowledge for teaching   

Shulmans (1986) studie är inte inriktad på ett specifikt skolämne utan riktar sig mot 

ämnesundervisning i stort. Hans begrepp anses ha en stor betydelse för forskningen (Ball et 

al., 2008). Ett försök att skapa en koppling mellan begreppet PCK och ämnet matematik har 

därför gjorts i en studie av Ball et al., (2008). 

I syfte att försöka definiera och mäta lärares olika kunskaper som används specifikt i   

matematikundervisning utifrån PCK studerade Ball och hennes kollegor (2008) 

matematikundervisning. I ett försök att besvara vilka specifika kunskaper i matematikdidaktik 

en lärare behöver besitta skapade forskarna, utifrån flera studier, en verksamhetsbaserad teori 

för vilka typer av kunskaper som krävs för att undervisa matematik. Slutsatser som forskarna 

drar efter undersökningen är att inom matematikundervisningen behövs det en speciell form 

av ämneskunskap.  

Med matematiska kunskaper för undervisning, menar vi de matematiska kunskaper som krävs för att 

utföra undervisning i matematik. 

(Ball et al., 2008 s. 395, min översättning)  

PK CK



20 

 

I ett försök att kartlägga de matematiska kunskaper som en lärare behöver, fann forskarna 

även att förståelse av matematiken i elevens läroplan spelar en avgörande roll i planering och 

genomförande av undervisning. Ytterligare slutsatser som Ball et al., (2008) drar är att lärarna 

måste ha kunskaper om ämnet de undervisar i, det är en grundläggande kompetens. 

Anledningen till detta är att lärare som inte besitter goda kunskaper inom ett ämne sannolikt 

inte heller kommer ha den kunskap som krävs för att stötta eleverna att lära sig ämnet. Det 

räcker inte att enbart inneha ämneskunskaper, det behövs även kunskaper om undervisning. 

Läraren behöver inte bara kunna se att eleven gjort fel utan också veta vilken stöttning eleven 

behöver och vilken typ av undervisning som krävs för att eleven ska ges möjlighet att förstå 

(Ball et al., 2008). 

3.2.1 Kategorier i MKT 

Ball et al., (2008) identifierar två kategorier av kunskaper i sin analys, Subject Matter 

Knowledge och PCK. Utifrån dessa två kategorier skapas sedan underkategorier som syns 

nedan.  

De olika begreppen och kategorierna som Ball et al., (2008) tagit fram är på engelska. 

Fortsättningsvis kommer jag istället att översätta och använda begreppen på svenska, här visas 

hur jag valt att översätta begreppen.  

3.2.2 Översättning av kategorier i MKT 

Subject Matter Knowledge - kunskaper om ämnesinnehåll 

1. Common content knowledge – allmänna ämneskunskaper  

2. Specialized content knowledge – ämneskunskaper specifika för matematikundervisning  

PCK - kunskaper inom undervisning och innehåll 

3. Knowledge of content and teaching – kunskaper om ämnesinnehåll och undervisning 

4. Knowledge of content and students – kunskaper om ämnesinnehåll och elever  

Genomgående kategorier  

5. Knowledge of content and curriculum – kunskaper om ämnesinnehåll, styrdokument och läromedel  

6. Horizon content knowledge – kunskaper om kommande kunskapskrav  
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3.2.3 Kunskaper om ämnesinnehåll  

Den första underkategorin, allmänna ämneskunskaper representerar en allmän kunskap och 

förenklat sagt kunskap om att lösa matematikuppgifter. Läraren behöver ha kunskap om det 

material de använder för att kunna veta när eleven gör fel eller om en lärobok ger felaktig 

information. Läraren måste alltså själv kunna genomföra de uppgifter som eleverna tilldelas. 

Allmänna ämneskunskaper syftar inte till specifika färdigheter i undervisning utan kunskapen 

ska ses som allmän (Ball et al., 2008). Till exempel så behöver läraren vid problemlösning ha 

kunskap om hur problemet kan lösas.  

Den andra underkategorin i kunskaper om ämnesinnehåll är ämneskunskaper specifika för 

matematikundervisning, vilket är kunskaper inom matematik som är specifika för 

undervisning. Läraren behöver kunskaper utöver de som lärs ut till eleverna och läraren 

behöver inte bara snabbt kunna avgöra om eleven gör fel utan även förstå varför. Det handlar 

inte bara om att förstå matematik utan också ha ämneskunskaper i matematik som är specifika 

för undervisningen (Ball et al., 2008). Det handlar inte om lärarens matematiska kunskaper 

utan om specifika kunskaper för undervisning som behövs för att läraren ska kunna hjälpa en 

elev vidare genom undervisning. Om en elev inte förstår behöver läraren snabbt kunna avgöra 

vilken matematikundervisning som krävs för att eleven ska ta sig vidare. Ball et al., (2008) 

beskriver att läraren behöver en unik förståelse för matematiken och att undervisningen kräver 

att läraren förstår fler tolkningar av matematiken än vad eleverna behöver lära sig. Till 

exempel behöver läraren i subtraktion förstå skillnaden mellan "ta-bort" och "jämförelse" 

modellen (Ball., et al 2008, s 400). 

3.2.4 Kunskaper inom undervisning och innehåll  

Första underkategorin, kunskaper om ämnesinnehåll och undervisning, kombinerar kunskap 

om undervisning och kunskap i ämnet matematik. Begreppet beskriver vilken utformning och 

vilket innehåll undervisningen kräver. Läraren har kunskaper om hur undervisningen hjälper 

eleverna att skapa en djupare förståelse för matematiken. Det krävs också att läraren 

utvärderar sin undervisning och identifierar för och nackdelar. Kunskapen skapar en 

interaktion mellan förståelsen för matematik och kunskapen om hur undervisning påverkar 

elevernas lärande. Ball et al., (2008) ger som exempel på kunskaper om ämnesinnehåll och 

undervisning att läraren på olika sätt kan instruera eleven om platsvärde. Att ha kunskap om 

skillnaden på olika sätt att instruera kan påverka eleverna, är en stor del av begreppet.  
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Andra underkategorin, begreppet kunskap om ämnesinnehåll och elever, är en kombination av 

att läraren känner till sina elever och har kunskap om matematiska innehåll. Genom denna 

kunskap kan läraren förutse vilka svårigheter som eleverna kan stöta på och vad vilka 

uppgifter som kan fungera som motiverande för eleverna. Läraren behöver förståelse för 

matematiken och även en förtrogenhet och kunskap om elevernas matematiska tänkande (Ball 

et al., 2008). I klassrummet behöver läraren känna till sin elevgrupp och ha kunskap om hur 

långt de har kommit i sin matematik inlärning och om enskilda individers behov. 

3.2.5 Genomgående kategorier  

Utöver dessa fyra underkategorier har forskarna (Ball et al., 2008) identifierat ytterligare två 

delar; kunskaper om ämnesinnehåll, styrdokument och läromedel samt kunskaper om 

kommande kunskapskrav. 

Läraren behöver ha bredare kunskap som sträcker sig längre fram i tid och i läroplanen än för 

den specifika årkursen som de undervisar i för tillfället. Denna kunskap benämns som 

kunskaper om kommande kunskapskrav och är kunskaper om framtida innehåll i kursplanen. 

Läraren behöver alltså veta vilken utveckling ämnet kommer ha och hur progressionen för 

eleverna kommer att se ut (Ball et al., 2008). I praktiken betyder det att läraren behöver ta del 

av kommande kunskapskrav och ämnesinnehåll för att veta vilken nästa nivå eleverna ska ta 

sig till. Ball et al (2008) visar att lärarkunskapen också innefattar kunskaper om tidigare 

kunskapskrav, ibland även kunskapskrav i andra ämnen. I ämnet matematik kommer de första 

kunskapskraven i slutet av årkurs 3. Denna studie är begränsad till årskurs 1–3, därför läggs 

inte fokus på tidigare kunskapskrav i ämnet matematik. Den andra delen som Ball et al., 

(2008) beskriver är kunskaper inom undervisning och innehåll är kunskaper om 

ämnesinnehåll, styrdokument och läromedel. Den beskriver kunskapen om läromedel och 

läroplan som läraren behöver i matematik. Dessa begrepp är inga nya idéer utan går i samma 

linje som Shulmans (1986) teori. Ball et al., (2008) är osäkra på om kunskaper om 

ämnesinnehåll, styrdokument och läromedel samt kunskaper om kommande kunskapskrav är 

genomgående i de övriga kategorierna eller om de ska stå för sig själv.  

I detta arbete är begreppet matematisk kunskap för undervisning (MKT) (Ball et al., 2008) det 

centrala teoretiska perspektivet på ämnesdidaktiska kunskaper som är specifika för 

matematik. Jag kommer redogöra resultatet utefter de ovan nämnda sex kategorierna samt 

ytterligare en kategori som arbetades fram under analysarbetet, vilket resulterar i totalt sju 

kategorier.  
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4 Metod 

Underlag till detta examensarbete har gjorts genom litteraturstudier och intervjuer. Det 

empiriska materialet har samlats in på olika grundskolor i Mellansverige och har i sin helhet 

bestått utav intervjuer. I detta kapitel presenteras valet av metod, hur urvalet skett, hur 

datainsamlingen genomförts samt vilka etiska aspekter som har tagits i beaktande under 

undersökningen.  

4.1 Valet av metod 

För att kunna avgöra om en studie ska göras genom en kvalitativ eller kvantitativ 

undersökning måste syftet vara vägledande för valet av metod (Trost, 1997). Denna 

undersökning syftar till att identifiera vilka effekter lärare uttrycker att Matematiklyftet haft 

på deras undervisning. Det skulle kunna göras med en kvantitativ studie där elevers resultat 

mäts. Men syftet med arbetet är inte att identifiera effekter generellt utan arbetet syftar till att 

identifiera lärarnas upplevelse av effekterna och vilka ämnesdidaktik kunskaper lärare 

beskriver att Matematiklyftet bidragit till. Trost (1997) beskriver att kvalitativa metoder 

lämpar sig för undersökningar som vill urskilja mönster eller förstå fenomen.   

Kvalitativa intervjuer utgörs utav frågor som i sin utformning är enkla. Det skapar en 

möjlighet att samla in ett innehållsrikt material som genom efterarbetning kan leda till att 

forskaren hittar mönster, intressanta åsikter och liknande (Trost, 1997). Under intervjun är det 

viktigt att det finns ett tydligt fokus och att de som är delaktiga i samtalet håller sig till ämnet. 

Samtidigt ska samtalet flyta på och gärna vara vardagligt (Dimenäs, 2016). Insamlingen av 

data till denna undersökning har gjorts genom kvalitativa intervjuer. Jag och student Sanne 

Göthe har hjälps åt med datainsamlingen. Vårt samarbete har berört utformningen av 

intervjuguiden, utformningen av det empiriska materialets bearbetningen, valet av 

urvalskriterier samt tillgången till data. Vi har inte genomfört några gemensamma intervjuer.   

4.2 Urval 

I kvalitativ forskning är urvalsfrågan viktig och vid genomförandet bör forskaren ta hänsyn 

till att datainsamlingen inte innehåller för många intervjuer, eftersom både genomförandet och 

bearbetningen är tidskrävande. Samtidigt måste materialet som samlas in vara av sådan 

kvalité att det är användbart till ett analysarbete (Dalen, 2015).  
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Efter samråd med min handledare kom vi fram till att 8–10 intervjuer var ett lämpligt antal för 

min undersökning. Vilket även stöds av Kvale och Brinkman (2014). Det empiriska materialet 

i detta arbete innehåller 10 intervjuer.  

Dimenäs (2007) beskriver att det kan uppstå svårigheter om intervjuer görs med personer som 

intervjuaren har en personlig relation till. Svårigheten uppstår i att den som intervjuar redan 

från början kan tro mig veta vad respondenten kommer svara eller att situationen under 

intervjun inte blir tillräckligt professionell. Därför har vi i möjligaste utsträckning inte 

intervjuat personer som vi har en personlig relation till. Dock har två av intervjuerna 

genomförts med lärare jag haft kontakt med tidigare och en intervju har genomförts med en 

lärare Sanne Göthe haft kontakt med tidigare.   

Inledningsvis kontaktade jag skolor via rektorn eller genom en annan kontaktperson på 

skolan. Gensvaret ifrån skolornas rektorer har varit lågt och det har varit ett större gensvar 

ifrån de skolor där jag haft en annan kontaktperson än rektor som jag kontaktat direkt. Urvalet 

har därför delvis styrts av vilka som svarat på förfrågan om att delta i en intervju. Urvalet har 

också styrts av de kriterier som funnits för arbetet.   

För denna undersökning fanns det tre urvalskriterier; 

1. Vara verksam lärare i årkurs 1–3 

2. Deltagit i Matematiklyftet under 2013–2016   

3. Gått modulen problemlösning för årskurs 1–3  

Samtliga som har intervjuats har uppfyllt dessa kriterier.  

4.3 Intervjuguide 

Jag och student Sanne Göthe har gemensamt konstruerat intervjuguiderna (bilaga 3 och 4). 

Frågorna 1–8 är gemensamma frågor och har bearbetats tillsammans, men sedan analyserats 

enskilt efter olika teorier. I mitt analysarbete har jag analyserat svaren ifrån frågorna 1–8. 

Frågorna 9–11 har också bearbetats fram tillsammans men återfinns inte i min analys eller i 

mitt resultat eftersom de berör bedömning och faller utanför mitt syfte. Valet att bearbeta fram 

alla frågor tillsammans gjordes för att kunna diskutera möjligheter och eventuella hinder för 

samtliga frågor som skulle ställas under intervjuerna.   
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Inledningsvis i en intervju är det bra med ett par uppvärmningsfrågor (Dimenäs, 2007). I 

utformningen av intervjuguiden valde vi att ställa två frågor som uppvärmningsfrågor, dessa 

kan ses som mer generella. Det är de två inledande frågorna i vår intervjuguide. 

Struktureringen av intervjun är viktig, därför beslutade vi den i förväg. Vi bestämde att våra 

minnesanteckningar under intervjun skulle fungera som stöd till det inspelade materialet. 

Därför hade vi inte något strukturerat formulär för minnesanteckningarna eftersom 

respondentens svar inte behövde antecknas ordagrant. Vår intervjuguide har både huvudfrågor 

och möjliga följdfrågor. Detta för att skapa en intervju med inriktning på vårt tema och våra 

frågor utan att den blir för styrd och möjligheten för öppenhet försvinner helt (Jacobsen, 

2017).  

Eftersom vi har använt två olika former av intervjuer, via mail och personliga, valde vi att 

skilja intervjuguiden som användes vid de personliga intervjuerna något från den 

intervjuguide som skickades ut vid mailintervjuerna. Intervjuguiderna återfinns som bilagor, 

intervjuguide vid personlig intervju bilaga 3 och intervjuguide vid mailintervju bilaga 4.    

Det som skiljer intervjuguiderna åt är att de fyra följdfrågorna plockats bort i den 

intervjuguide som användes i samband med intervjuer via mail. Följdfrågorna var tänkta som 

komplement, i det fall svaren upplevdes bristfälliga eller att respondenten hade svårt att 

besvara eller huvudfrågan. Vi valde att ta bort följdfrågorna eftersom det fanns risk att de 

kunde uppfattas allt för ledande för de respondenter som besvarade frågorna via mail. Det 

fanns möjlighet att i efterhand ställa följdfrågor även till respondenterna som intervjuats via 

mail. Den möjligheten nyttjades inte i något fall. 

Den första personliga intervjun som genomfördes fungerade som en provintervju för att 

kontrollera den tekniska utrustningen och för att upptäcka brister i vår intervjuguide (Dalen, 

2015; Trost, 1997). Efter att provintervjun genomförts valde vi att ta bort en fråga från 

intervjuguiden som inte var relevant. I övrigt fungerade intervjun bra och svaren gick att 

använda till resultatet. Trost (1997) beskriver att om provintervjun är av god kvalité går den 

använda som material. I analysen tog vi bort svaret på den fråga som vi valde att stryka.  

4.4 Genomförandet av datainsamling  

Intervjuerna har genomförts på två olika sätt, genom personliga möten och via mail. Sex av 

intervjuerna har skett genom ett personligt möte och fyra av dem via mailkontakt. De 

intervjuerna som skett genom ett personligt möte har även blivit inspelade med 

ljudupptagning för att enklare kunna bearbeta materialet i efterhand. Det är också ett sätt att 
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enklare kunna få med allt som respondenten säger eftersom det är svårt att hinna anteckna allt 

(Dalen, 2015). Under intervjuerna så har de utarbetade intervjuguiderna (bilaga 3 och 4) 

följts.  

4.4.1 Intervju genom personligt möte 

Efter avtalad tid med respektive lärare har intervjun genomförts på lärarens arbetsplats. 

Intervjuerna har genomförts i klassrum och i mindre grupprum. Inledningsvis har jag frågat 

om det finns några frågor om informationsbrevet (bilaga 1) eller samtyckeskravet (bilaga 2). 

Har det funnits frågor, så har jag besvarat dessa. Sedan har jag bett den berörda läraren att läsa 

igenom samtyckesformuläret (bilaga 2) och signera det. Innan jag startat inspelningen har jag 

informerat om att det inte finns några rätt eller fel svar på frågor och att personen ska svara 

utifrån sina egna tankar och upplevelser. Jag har sedan åter igen frågat om personen känner 

sig bekväm med att jag startar en inspelning. Ingen har opponerat sig mot att bli inspelad 

under intervjun.   

Under intervjun följde jag den utarbetade intervjuguiden (bilaga 3) och ställde frågorna i 

samma ordning under samtliga intervjuer. Varje intervju avslutades med att jag frågade den 

intervjuade om hon ville tillägga något som hon missat att säga under intervjun. Det är ett sätt 

att avsluta en intervju på ett mjukt sätt samtidigt säkerhetsställa att inget missats (Jacobsen, 

2017). Tidsåtgången varierade mellan 15–30 minuter per intervju.  

4.4.2 Intervju genom mailkontakt 

Fyra av intervjuerna har skett genom mailkontakt där respondenterna fått intervjuguiden 

(bilaga 4) mailade till sig och sedan återkommit med sina svar. Genom denna form av kontakt 

var det enklare att nå ut till fler lärare och kunna genomföra fler intervjuer. Det har även 

underlättat att svaren redan var färdigtranskriberade eftersom den intervjuade svarat direkt på 

frågorna i en text. Traditionellt är intervjuer genom personligt möte den vanligaste formen, 

med de bredare kommunikationskanaler som finns idag, skapas nya möjligheter att använda 

sig utav andra former av intervjuer (Jacobsen, 2017; Kvale & Brinkman, 2014).  

Lärarna som har besvarat frågorna via mail har fått samma information som vid de intervjuer 

som skett via ett personligt möte.   

4.5 Etiska aspekter 

Det har varit helt frivilligt att delta i undersökningen och alla som har blivit intervjuade har 

blivit tillfrågade och informerade i förväg om studiens syfte. De etiska krav som jag tagit 
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hänsyn till är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 

(Dimenäs, 2016).  

Informationskravet har uppfyllts genom att de berörda personer som blivit intervjuade har i 

förväg fått ett informationsbrev (bilaga 1) mailat till sig. När jag genomförde intervjuerna 

frågade jag först om de läst informationsbrevet och om det fanns några frågor kring det eller 

kring studiens syfte. I samband med intervjun har den intervjuade även fått lämna sitt 

samtycke till sitt deltagande genom att signera ett samtyckesformulär (bilaga 2). Både på 

informationsbrevet och samtyckesformuläret har det framgått att deltagandet är frivilligt och 

man när som helst under studien kan välja att avsluta sitt deltagande utan att behöva ange 

någon orsak. Det är deltagaren som bestämmer över sitt deltagande (Dimenäs, 2016). För att 

uppfylla konfidentialitetskravet har studien varit helt anonym och inga personuppgifter har 

lämnats ut. I resultatet som presenteras finns inga uppgifter om vilken skola lärarna jobbar på 

eftersom det inte ska gå att härleda svaren tillbaka till de olika lärarna.  

De intervjuer som används till studien får bara användas till det tänkta ändamålet. Den 

insamlade datan får alltså inte användas i något annat än det tänkta syftet, för att uppfylla 

nyttjandekravet (Dimenäs, 2016). Data som samlats in har inte använts till något annat syfte 

än mitt och Sanne Göthes arbeten. Det inspelade materialet samt mina minnesanteckningar 

från intervjuerna kommer att sparas fram till att arbetet är slutfört. Sedan kommer allt att 

raderas. Under undersökningens genomförande har materialet lagrats så att ingen obehörig har 

tillgång till det.  

När en intervju genomförs vid ett personligt möte är det bra om respondenten är i en miljö 

som den känner sig bekväm i (Jacobsen, 2017). Eftersom intervjuerna handlade om läraren i 

sin yrkesroll var målsättningen att genomföra intervjuerna som skett genom ett personligt 

möte på lärarnas arbetsplats. Fem av de personliga intervjuerna har skett på lärarnas 

arbetsplats och en intervju har skett i en annan miljö.   

4.6 Bearbetning av material 

Efter genomförda intervjuer har innehållet sammanställts för att sedan analyseras. Vi, jag och 

student Sanne Göthe, har valt att utgå ifrån en av Trost (1997) tillvägagångsätt för att bearbeta 

och sammanställa materialet. Jag har gjort sammanställningar för de intervjuer som jag hållit i 

och student, Sanne Göthe, har gjort sammanställningar för de intervjuer hon har hållit i. Vi 

har sedan fått tagit del av varandras material och sammanställningar. Analyseringen av det 

empiriska materialet har vi sedan gjort var för sig. Först har minnesanteckningarna från 
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intervjun renskrivits och sedan har vi lyssnat på det inspelade materialet ett flertal gånger och 

skrivit ner sammanfattningar av svaren. På de ställen där respondenten sagt något speciellt 

eller intressant har detta transkriberats ordagrant och citattecken har använts i 

sammanställningen för att markera att det är ett citat. Vi har även strukturerat svaren så att de 

passar in i intervjuguiden. Sammanställningarna har gjorts i nära anslutning till intervjuerna. 

Valet av detta tillvägagångsätt har utgjorts av två anledningar. Metodens fördelar är att 

oväsentligt material eller sådant som inte är av intresse för studien skalats bort, och för att all 

data får samma struktur och underlättar vid analysarbetet (Trost, 1997). Att all data får samma 

struktur är en förutsättning, eftersom vi är två olika personer som intervjuat och sammanställt 

data. Det var därför av stor vikt att vi gjorde på samma sätt när vi sammanställde svaren och 

intervjuerna så att materialet skulle vara av tillräckligt god kvalité att vi kunde använda det i 

analysarbetet.  

Eftersom jag valt att utgå ifrån Ball et al., (2008) olika kategorier i mitt analysarbete har även 

sammanställningarna varit bra för att kunna hitta mönster och likheter i de svar som 

datainsamlingen gett. I tabell 2 visas exempel på hur data har analyserats och kategoriserats. I 

tabell 2 visas de sex kategorierna som återfinns i Ball et al., (2008), samt ytterligare en 

kategori som växte fram under analysarbetet, Matematiklyftets påverkan på användning av 

problemlösning. Till vänster i tabellen visas de sju kategorierna och till höger, exempel på 

typiska svar. 

 Tabell 2 Exempel på analys av data 

Allmänna ämneskunskaper   Jag har fått fler undervisningsmetoder men 

ingen direkt ämneskunskap 

Ämneskunskaper specifika för 

matematikundervisning 

Fler verktyg att starta upp en uppgift som 

handlar om problem 

Kunskaper om ämnesinnehåll och 

undervisning 

Nya idéer, som att låta eleverna göra egna 

problem  

Kunskap om ämnesinnehåll och elever  Jag vill gärna veta ungefär hur eleverna 

ligger till 

Kunskaper om ämnesinnehåll, styrdokument 

och läromedel 

I problembanken som ligger på nätet finns 

mycket bra problem  

Kunskaper om kommande kunskapskrav Att tillsammans med andra årkurser få prata 

matte har varit bra  
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Matematiklyftets påverkan på användning 

av problemlösning 

Problemlösning används oftare 

 

Analysverktyget har influenser ifrån en fenomenografisk analys, som är ett vetenskapligt 

förhållningssätt där fokus är att studera uppfattningar och utifrån dessa skapa kategorier. 

Marton utvecklade ansatsen under 70-talet i syfte att flytta fokus från hur mycket som lärdes 

till att istället titta på vad som lärs (Davidsson & Patel, 2011). 

Tillvägagångsättet i fenomenografin har följande arbetsgång: 

1. Bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck 

2. Uppmärksamma likheter och skillnader i utsagor i intervjuerna 

3. Kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier 

4. Studera den underliggande strukturen i kategorisystemet.  

(Davidsson & Patel, 2011, s. 33) 

Sammanfattningarna av det inspelade materialet och minnesanteckningarna har sedan utgjort 

materialet i analysarbetet. Genom att ha läst och studerat det empiriska materialet ett flertal 

gånger har en översikt arbetats fram. I översikten har intervjuerna kodats. Likheter, mönster 

och skillnader har trätt fram genom bearbetningen av materialet och dessa kommer att visas i 

resultatet. Det fenomenografisk analysarbetet (Davidsson & Patel, 2011) har underlättats av 

de sammanställningar som gjorts eftersom det har varit enklare att hitta mönster, skillnader 

och likheter i svaren.  

4.7 Validitet och reliabilitet 

Validiteten i intervjuerna ökade genom att en provintervju genomfördes, dock fanns det inte 

tillfälle att genomföra ytterligare en provintervju efter att intervjuguiden ändrats. Det sänker 

noggrannheten i mätningen en aning. Det var också svårt att endast efter en provintervju 

kontrollera validiteten i undersökningen och om frågorna i intervjun stämde helt överens med 

vad som skulle mätas. Ett flertal provintervjuer hade gett en större validitet i arbetet och 

möjlighet att säkerhetsställa frågornas validitet i större uträckning.  

Eftersom vi har varit två olika personer som intervjuat så påverkas kvalitén på intervjuerna 

vilket bidrar till en lägre reliabilitet i arbetet (Dalen, 2015; Trost, 1997). Vi kan inte 
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säkerställa att vi genomfört intervjuerna exakt likadant. Genom att utarbeta en intervjuguide 

samt strukturerat bearbetningen har vi försökt minimera risken för olikheter i intervjuerna och 

i sammanställningarna. Dimenäs (2007) beskriver att relationer till respondenter kan påverka 

en intervju negativt. Två av intervjuerna har genomförts med lärare jag tidigare haft en 

personlig kontakt med och två av intervjuerna har genomförts med en lärare student Sanne 

Göthe haft kontakt med tidigare, vilket kan ha påverkat deras svar. Jag upplevde inte 

intervjuerna annorlunda på grund av den tidigare kontakt vi haft, men jag kan inte utesluta att 

deras svar påverkats på grund av att de haft en personlig kontakt med mig tidigare 

De två olika former av intervjuer påverkar tillförlitligheten i resultatet eftersom 

kommunikationen har skett på två olika sätt. Vi valde att göra två olika former av intervjuer 

för att få ett större datamaterial att arbeta med, eftersom det var svårt att få personliga möten 

med deltagande lärare, samt att vi fick ett sent avhopp. Ett par lärare har på grund av tidsbrist 

erbjudit sig att svara via mail.    

Bearbetningen av intervjuerna har skett genom sammanställningar av svaren. Eftersom vi inte 

var ute efter tonläge eller nyanser i lärarnas svar valde vi att inte transkribera ordagrant, 

förutom vid citat. Återigen så sänks reliabilitet eftersom sammanställningarna genomförts av 

två personer. Jag kan inte utesluta att egna tolkningar av det inspelade materialet har gjorts. 

Trots att vi följt samma instruktion för hur bearbetningen skulle gå till kan egna tolkningar 

förkomma, något som Kvale och Brinkman (2014) påpekar.    

4.8 Metoddiskussion  

Valet av metod styrdes främst av arbetets syfte och frågeställning. Det fanns i början av 

studien en tanke på att göra undersökningen med hjälp utav enkäter istället för intervjuer. 

Valet föll dock på en kvalitativ metod för att kunna urskilja mönster och få en förståelse för 

ämnesdidaktiska kunskaper i matematik.  

De olika typerna av intervjuer som använts har sina för och nackdelar. Ett personligt möte 

skapar ofta tillit och öppenhet i samtalet och det är fokus på intervjun och inget annat. Vid en 

mailkontakt kan personen som svarar göra det under en längre stund och avbryta för att sedan 

återgå till frågorna. Det finns större risk för att jag som intervjuare har effekt på respondenten 

vid ett personligt möte än vid en mailintervju. Det är även svårare att boka in en personlig 

intervju, både geografiskt och tidsmässigt. Vid många bokningar av de personliga intervjuerna 

har tidsbristen för lärare varit en återkommande faktor. Mailintervjuer är därmed enklare att 

genomföra ur ett geografiskt och tidsmässigt perspektiv. Tilliten kan dock försämras när 
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intervjun inte sker vid ett personligt möte och jag som intervjuare har i stort sett ingen 

möjlighet att påverka intervjun under tiden den genomförs. Svaren kan också bli 

komprimerade, dock finns möjligheten att ställa följdfrågor i efterhand, om svaren inte är 

tillräckliga (Jacobsen, 2017). Jag har sett möjligheten att kommunicera på olika sätt som en 

kanal för att samla in mer data än om vi endast valt en form av intervju. De mailintervjuer 

som genomförts har inte uppfattats som bristfälliga eller svårtolkade.  

Lärarnas svar har i störst utsträckning tolkats i sin helhet, till exempel, ”jag jobbar väldigt 

mycket mer praktiskt efter Matematiklyftet” (lärare 1). Svaret har tolkats att läraren i större 

utsträckning arbetar mer med praktiskt material efter Matematiklyftet. Vilken värdering 

begreppet ”mycket mer” innebär har inte tolkats eller analyserats. ”Problembanken som 

tillhör Matematiklyftet tycker jag är bra” (Lärare 2) är ytterligare ett exempel på hur svaret 

har tolkats i sin helhet. Någon värdering av begreppet ”bra” har inte analyserats eller tolkats. I 

ett försök att identifiera undervisning genom problemlösning har lärares beskrivningar av 

undervisning till viss del tolkats i mindre delar. Lärares beskrivningar av hur Matematiklyftet 

har bidragit till fler strategier vid problemlösning har tolkats som ett sätt att undervisa genom 

problemlösning, baserat på Wyndhamn et al., (2000) beskrivning av tillvägagångsättet.  

Frågorna i intervjuguiden har delvis arbetats fram efter att ha studerat Ball et al., (2008) teori 

kring MKT. Delar ur Nilssons (2006) forskning kring kompetensutveckling för lärare har 

också bidragit till utformningen av frågorna. Hennes studie innehöll delar av lärares tankar 

kring hur kompetensutveckling kan förbättra undervisningen. Beskrivningen av 

Matematiklyftets mål, att utveckla undervisningen, (Skolverket, 2012) har också influerat 

frågorna i intervjuguiden. Efter sammanställning av resultatet kan jag se fler brister i den 

intervjuguide som arbetats fram än som upptäcktes vid provintervjun. Trots att intervjuguiden 

tog utgångspunkt i arbetets frågeställningar, syfte och teoretiska perspektiv kunde frågorna 

utvecklats ytterligare mot att passa in i de beskrivningskategorier som används i 

presentationen av resultatet. Det gick att mäta resultatet kopplat till arbetets syfte men 

analysarbetet hade underlättats genom en mer utarbetad intervjuguide.  

Fråga ett och två i intervjuguiden (bilaga 3 och 4) ställdes som inledande frågor och har inte 

analyserats efter analysverktyget. Vi valde att ha med de två frågorna som 

uppvärmningsfrågor efter att ha läst Dimenäs (2007). I efterhand kunde båda frågorna använts 

för att analysera om det gick att identifiera skillnader eller likheter beroende på vilket år som 

lärarna genomfört Matematiklyftet eller om det fanns något samband mellan förväntningar 
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och upplevelser. Ett flertal lärare påtalade att deras förväntningar på Matematiklyftet var låga, 

främst för att de inte hunnit läsa in sig på innehållet. Några lärare beskrev att de hade en 

önskan om att få nya idéer. Det skulle ha varit intressant att som avslutning på intervjuerna, 

fråga hur de upplevde Matematiklyftet för att sedan jämföra upplevelsen med deras 

förväntningar.  

Följdfråga 3.1 (bilaga 3) är i sin karaktär ett antagande från min sida. Utformningen av den 

frågan visar att jag utgått ifrån att en specifik undervisning ägt rum och att läraren använder 

ett specifikt material. Min bedömning är att den frågan skulle ha omformulerats eller tagits 

bort.  
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5 Resultat och analys 

Resultatet presenteras genom en modell som Dalen (2015) benämner som ”teori/modell” 

(Dalen, 2015, s. 98). Där utgångspunkten tas ifrån en redan existerande teori (Ball et al., 

2008). Dalen (2015) beskriver tillvägagångsättet genom att man tillämpar sin egna data på en 

utvald teori och utefter det presenterar resultatet. Det kan då ske en vidareutveckling av den 

redan rådande teorin, vilket då skulle skapa en ”teorigenerering” (Dalen, 2015, s. 99).  

Det sex olika kategorierna som presenterades i kapitlet om teoretiska perspektiv utgör ramen 

för presentationen av resultatet. Under analysarbetet växte ytterligare en kategori fram, vilket 

resulterar i totalt sju kategorier.  

5.1 Respondentbeskrivning 

Tabell 3 visar en beskrivning av lärarna som har blivit intervjuade, vilken form av intervju 

som gjordes, när det gick Matematiklyftet och vilka moduler som de gått.  

Tabell 3 Respondentbeskrivning 

Benämning Form av intervju Gick Matematiklyftet 

år 

Genomförda moduler 

för årskurs 1–3  

Lärare 1 Personlig intervju 2013 - Problemlösning 

- Taluppfattning 

och tals 

användning 

Lärare 2 Personlig intervju 2015 - Problemlösning 

- Taluppfattning 

och tals 

användning 

Lärare 3 Personlig intervju 2014 - Problemlösning 

- Taluppfattning 

och tals 

användning 

Lärare 4 Personlig intervju 2013, 2014 - Problemlösning 

- Taluppfattning 

och tals 

användning 

Lärare 5 Personlig intervju 2013, 2014 Alla moduler  

Lärare 6 Mailintervju  2015, 2016 Alla moduler 

Lärare 7 Mailintervju 2014, 2015 Alla moduler 

Lärare 8 Mailintervju Osäker på årtal Alla moduler 

Lärare 9 Personlig intervju 2015, 2016 Alla moduler 
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Lärare 10 Mailintervju 2015, 2016 Alla moduler 

 

5.2 Resultatbeskrivning 

Nedan presenteras de sju olika kategorierna var för sig.  

Allmänna ämneskunskaper   

Resultatet visar att Matematiklyftets inverkan på lärares allmänna ämneskunskaper inte har 

ökat nämnvärt. Lärare 9, lärare 5, lärare 4 och lärare 7 beskriver till exempel att de inte fått 

några nya ämneskunskaper. 

...tycker inte jag har fått så mycket nya ämneskunskaper utan mer didaktiska kunskaper och 

undervisningsmetoder (Lärare 4). 

Lärare 4 beskriver att den kunskap som hon fått av Matematiklyftet till exempel är nya 

undervisningsmetoder. Hon utrycker inte att hon fått några ämneskunskaper.  

Ämneskunskaper specifika för matematikundervisning  

Resultatet visar att Matematiklyftet har haft effekt på lärares mod att våga utsätta eleverna för 

problemlösning som är utmanande för dem. Flera påtalar vikten av att eleverna inte får ge upp 

för lätt och att problemlösning kan vara klurigt och att det måste finnas gott om tid för att lösa 

uppgiften.   

...försöka få ut eleverna ur sin box och våga testa nya saker (Lärare 4). 

 En del ger nästan upp på en gång (Lärare 4). 

...det ska finnas gott om tid (Lärare 1). 

I resultatet framkommer att Matematiklyftet har gett lärarna fler verktyg att arbeta med för att 

motivera eleverna när det blir svårt. Lärare 4 förklarar hur eleverna ibland vill ge upp redan 

innan de försökt. Nu har hon fått fler sätt att stötta eleverna när detta händer. Det går inte att 

stressa igenom ett problem utan det ska finnas tid för eleverna att lösa uppgifter, menar Lärare 

1. Lärare beskriver att de, efter Matematiklyftet, i större utsträckning har fler kunskaper om 

hur de kan instruera eleverna inför en problemuppgift, samt hur viktigt det är att använda 

konkret och praktiskt material. Resultatet visar att Matematiklyftet har gett lärarna mer 

kunskap om olika strategier vid problemlösning.  

Jag har lärt mig fler sätt att undervisa på (Lärare 4).  

Jag jobbar väldigt mycket mer praktiskt efter Matematiklyftet (Lärare 1).  
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Ge dem strategier att välja emellan för att kunna ta sig an en uppgift (Lärare 8). 

Vi prata mycket om olika strategier (Lärare 1). 

Flera av lärarna menar att det är viktigt att eleverna ges möjlighet att arbeta med olika 

strategier vid problemlösning. Lärare 1 säger att en del elever har lättare om de får göra på ett 

sätt, medan andra behöver andra strategier eller metoder. Alla strategier passar inte alla 

elever, därför beskrev flera lärare att det var bra att visa eleverna olika strategier och olika sätt 

att lösa problem på. Lärare 4 kopplade också ihop sitt sätt att undervisa med kunskaper hon 

fick om olika strategier genom Matematiklyftet.  

Kunskaper om ämnesinnehåll och undervisning 

Resultatet visar att EPA metoden (enskilt, par, alla) är något som haft inverkan på lärares 

undervisning i problemlösning efter Matematiklyftet. Metoden bygger på att eleven funderar 

enskilt, i par och slutligen alla tillsammans. Flera lärare beskriver denna metod som positiv. 

Både lärare 2 och 3 beskriver att de ofta använder den metoden vid problemlösning. Den är 

även tätt sammankopplad med lärares beskrivningar av att de gärna diskuterar 

problemuppgifterna oftare med eleverna efter Matematiklyftet.   

EPA var ganska nytt för mig och något som jag tog med mig (Lärare 2).  

Jag försöker använda mig av EPA (Lärare 6). 

Det jag tog med mig mest är EPA (Lärare 3). 

Lärarna låter eleverna göra egna problem i större utsträckning efter Matematiklyftet visar 

resultatet. Enligt ett flertal lärare är det också ett bra sätt att kontrollera att eleverna hängt med 

under lektionen. Det gör även eleverna mer delaktiga i undervisningen menar lärare. Lärare 1 

och lärare 6 beskriver att Matematiklyftet gett dem kunskaper om hur eleverna blir mer 

delaktiga i undervisningen. 

Jag tror Matematiklyftet gav mig inspiration att planera och tänka så att eleverna blir mer delaktiga i 

undervisningen (Lärare 6).  

Kunskaper om ämnesinnehåll och elever  

Flera lärare beskriver att de fått kunskaper om hur de kan stötta eleverna vid problemlösning, 

speciellt när eleverna har kört fast. Lärarna beskriver att Matematiklyftet bidragit till att de 

fått en större insikt i vikten av innehållet i de problemuppgifter de väljer och att de måste 

anpassa uppgifterna efter elevgruppen. Anpassningar kan till exempel vara valet av material, 

att para ihop elever efter kunskapsnivå och valet av problem.  
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Det ska inte vara för svåra uppgifter och att det ska finnas möjlighet för eleverna att rita eller måla 

eftersom de är vana vid det (Lärare 1).  

Jag tar reda på vad eleverna kan och tar avstamp därifrån (Lärare 8).  

Lärarnas beskrivningar i resultatet visar på kunskaper om att anpassa problemen efter 

eleverna och att utgå ifrån deras kunskapsnivå. Lärare 8 utgår ifrån elevernas nivå inför 

problemlösning. Lärare 1 förklarar att hon gärna låter eleverna rita vid problemlösning, 

eftersom de har lärt sig att lösa problem genom den strategin. En lärare beskriver hur 

Matematiklyftet fick henne att tänka annorlunda kring problemlösning för elever som inte 

tycker om matematik. Läraren förklarade att man inte nödvändigtvis måste presentera 

problemlösning som matematik utan som något annat mer spännande ämne (Lärare 4).  

Kunskaper om ämnesinnehåll, styrdokument och läromedel  

Flera lärare påtalar att de efter Matematiklyftet använt sig av den problembank med 

problemuppgifter som finns tillgänglig på nätet. De har genom den fått tillgång till en form av 

läromedel. Inga tydliga nya kunskaper om läroplanen har identifierats i resultatet.    

Problembanken som tillhör Matematiklyftet tycker jag är bra (Lärare 2).  

Jag använder ofta problembanken (Lärare 1).  

Matematiklyftet gav mig ännu mer idéer om att inte använda någon mattebok (Lärare 4). 

 …har däremot fått tips på var jag kan hitta olika problemlösningar att jobba med (Lärare 10). 

Lärare 1, 2 och 10 beskriver att problembanken som finns tillgänglig på nätet är användbar 

och att de ofta hämtar sina problemuppgifter därifrån. Lärare 4 försöker att inte använda 

någon mattebok i sin klass, Matematiklyftet bidrog till att våga testa att släppa matteboken 

även vid problemlösning.  

Kunskaper om kommande kunskapskrav 

Det har varit givande att få delge sina tankar med lärare i andra årkurser beskriver lärare. På 

så sätt har de fått insikt i hur de kommer att jobba i kommande årskurser. 

Jag gick Matematiklyftet ihop med andra årskurser vilket var intressant eftersom det gav mig 

information om hur de jobbar i årkurserna över mig. Eleverna ska ju utvecklas och det gav mig insyn 

i vad de kommer att ställas inför (Lärare 3). 

Eftersom jag gick med kollegor i andra årkurser lärde jag mig mycket om hur de jobbar (Lärare 2).   

Lärare 2 och 3 beskriver hur deras kollegiala samarbete under Matematiklyftet har påverkat 

deras kunskaper om kommande kunskapskrav positivt.  
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Framförhållningen i planeringen har också varit avgörande för att ha koll på kommande 

kunskapskrav och vilken utveckling eleverna ställts inför. Resultatet visar att Matematiklyftet 

delvis bidragit till att planeringen har blivit mer långsiktig. 

Jag tänker nog i större utsträckning att det ska finnas en progression i uppgifterna (Lärare 8).  

Lärare 8 berättar att Matematiklyftet har gjort att hon tänker efter mer i valet av uppgifter, att 

det ska finnas en möjlighet för eleven att utvecklas framåt. Även lärare 9 beskriver 

progressionen i problemlösning som något Matematiklyftet påverkat.  

Matematiklyftets påverkan på användning av problemlösning 

Flera av lärarna beskriver hur de använder problemlösning oftare efter Matematiklyftet. Även 

tidigare nämnda resultat, om hur lärare beskriver att Matematiklyftet bidragit till deras 

användning av problembanken, pekar på en ökning av hur ofta problemlösning används.    

Jag har även fler problemlösningslektioner (Lärare 8).  

Jag använder problemlösning oftare (Lärare 1). 

Jag har efter Matematiklyftet avsatt en lektion i veckan för enbart problemlösning (Lärare 10). 

Lärare 1, 8 och 10 använder sig av problemlösning oftare efter Matematiklyftet. Lärare 10 

förklarar att hon ser till att använda problemlösning en lektion varje vecka. Flertal lärare 

menar att Problembanken är en bidragande faktor till att de använder problemlösning oftare, 

eftersom där finns uppgifter lättillgängliga.   
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5.3 Resultatöversikt     

För att skapa en översikt av resultatet har en bearbetning av de sju olika kategorierna som 

återfinns i resultatet gjorts. Nedan sju kategorier har arbetets in i fyra olika 

beskrivningskategorier, bearbetningen visas i tabell 4.  

1. Allmänna ämneskunskaper   

2. Ämneskunskaper specifika för matematikundervisning  

3. Kunskaper om ämnesinnehåll och undervisning 

4. Kunskaper om ämnesinnehåll och elever  

5. Kunskaper om ämnesinnehåll, styrdokument och läromedel  

6. Kunskaper om kommande kunskapskrav 

7. Matematiklyftets påverkan på användning av problemlösning 

Bearbetningen har gjorts för att få en översiktlig beskrivning av resultatet och för att sedan, 

avslutningsvis, återkoppla till studiens frågeställningar. Tabell 4 visar hur de sju olika 

kategorierna som är synliga i resultatet bearbetats om till fyra kategorier.   

Tabell 4 Indelning av kategorier 

Ämneskunskaper  Kunskaper om 

matematikundervisning  

Kunskaper om 

ämnesinnehåll 

Kunskaper om 

läroplan och 

läromedel 

Allmänna 

ämneskunskaper  

Kunskaper om 

ämnesinnehåll och 

undervisning 

 

Kunskaper om 

ämnesinnehåll och 

elever  

 

Kunskaper om 

kommande 

kunskapskrav 

 

 Ämneskunskaper 

specifika för 

matematikundervisning  

 Kunskaper om 

innehåll, 

styrdokument och 

läromedel  

 

 Matematiklyftets 

påverkan på användning 

av problemlösning 
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5.4 Sammanfattande slutsatser kring de fyra bearbetade kategorierna  

Ämneskunskaper  

Resultatet visar inga större indikationer på att lärarna beskriver att de har fått nya 

ämneskunskaper som inte är kopplade till undervisning. Dock var det inte arbetets syfte att 

identifiera kunskaper i ämnet matematik vilket kan påverka att dessa kunskaper inte har 

identifierats i stor utsträckning. En av de intervjuade beskriver att hon inte fått några nya 

kunskaper från Matematiklyftet.  

Kunskaper om matematikundervisning 

Nio av tio lärare beskriver att Matematiklyftet har haft effekt på deras sätt att undervisa i 

problemlösning och åtta av tio beskriver att det även har haft effekt på deras sätt att planera. 

De effekter som lärarna beskriver är ökade undervisningsmetoder, fler tillvägagångsätt att 

instruera eleverna och nya idéer. I resultatet beskriver lärare även att Matematiklyftet har haft 

effekt på deras undervisning genom att användningen av problemlösning inom taluppfattning 

har ökat, undervisningsmetoderna har blivit fler och lärarnas kunskaper om hur eleverna blir 

delaktiga har stärkts. EPA-metoden är den mest framträdande undervisningsmetoden och 

genom resultatet kan jag dra slutsatsen att EPA-metoden anses som ett effektivt verktyg att 

använda i undervisning om problemlösning.  

I syfte att undersöka vilka ämnesdidaktiska kunskaper lärare som deltagit i Matematiklyftet 

beskriver att de utvecklat, visar resultatet att nio av tio lärare beskriver att de utvecklat 

kunskaper om matematikundervisning efter Matematiklyftet. Jag drar slutsatsen att 

Matematiklyftet har bidragit till utvecklingen av de olika ämnesdidaktiska kunskaperna som 

lärarna beskriver. Lärarna har i stor utsträckning även beskrivit det kollegiala lärandet som 

givande, genom utbyte av ämnesdidaktiska kunskaper. 

Kunskaper om ämnesinnehåll 

Hälften av lärarna beskriver att de har fått ökade kunskaper om ämnesinnehåll. Genom att 

vara noggrann när valet av problem ska göras beskriver lärarna hur det gör det möjlighet att 

anpassa uppgifterna efter elevgruppen. Lärare förklarar att det är viktigt att planera och tänka 

igenom sina lektioner när det handlar om problemlösning. Dock beskrivs inte Matematiklyftet 

som den starkaste orsaken till att de tänker igenom sin planering kring problemlösning, utan 

mer kring valet av problem. Resultatet visar att lärarna redan innan Matematiklyftet var noga 

med sin planering av problemlösning. Jag drar därför slutsatsen att lärare som genomgått 
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Matematiklyftet är noga vid valet av problem och att det är den största effekten 

Matematiklyftet haft på lärares planering kring problemlösning inom området taluppfattning.  

Frågorna som lärarna besvarat har behandlat problemlösning inom området taluppfattning. I 

analysen kunde jag urskilja att taluppfattning ansågs som något återkommande i större delen 

av den matematiska undervisningen i de lägre årkurserna 1–3. Lärarna som beskrev 

taluppfattning förklarade att det kunde handla om tals värde eller antalsbegrepp och att det var 

något de tränade på hela tiden för att befästa den så viktiga förmågan, taluppfattning. 

Kunskaper om läroplan och läromedel  

Mer än hälften av lärarna beskriver att de har fått ökade kunskaper om läromedel efter 

Matematiklyftet. En ökad tillgång på probelemuppgifter beskriver lärarna som en positiv 

effekt av Matematiklyftet. Åter igen beskrives det kollegiala lärandet som givande, där lärarna 

har haft möjligheten att utbyte årkursöverskrivande kunskaper. 
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6 Diskussion 

Inledningsvis i detta kapitel diskuteras studiens interna och externa giltighet i förhållande till 

metod, urval och resultat. Vidare försöker jag identifiera de kritiska aspekter som blivit 

synliga under arbetsgång. Arbetets validitet och reliabilitet värderas också.  

I diskussionen om resultatet görs kopplingar till arbetets tidigare nämnda forskning. Förslag 

till vidare forskning avslutar kapitlet.   

6.1 Intern och extern giltighet 

Jacobsen (2017) beskriver vikten av att forskare frågar sig själv om resultatet och slutsatserna 

stämmer överens med verkligheten. När det gäller frågan om intern giltighet eller validitet vid 

intervjuer kan ta avstamp i om rätt källor har använts och om det som sagt under intervjuerna 

speglar verkligheten (Jacobsen 2017). Urvalet styrdes inte av några egna intressen eller att vi 

funnit vissa personer mer intressanta än andra. Urvalet styrdes av urvalskriterierna och 

tillgången på tillgängliga lärare. Det är svårt att bedöma om vi hade fått andra svar ifall vi haft 

andra urvalskriterier och därmed intervjuat en annan grupp av lärare. Intervjuerna har 

genomförts på fem olika skolor, i fyra olika städer, vilket skapat förutsättningar att 

generalisera resultatet i större utsträckning, än om samtliga intervjuer genomförts med lärare 

från en och samma skola. Vi har även funnit likheter i resultatet, vilket stärker 

generaliseringen något. Dock gör det inte resultatet till den enda sanningen, vilket Jacobsen 

(2017) pekar på. Generaliseringen eller den externa giltigheten påverkas också utav antalet 

personer som har intervjuats (Jacobsen, 2017). Denna undersökning har en begränsad mängd 

data. En större mängd data ökar resultatets generalisering, vilket påverkar de slutsatser som 

dragits av resultatet.    

Jag har utgått ifrån att respondenternas svar speglar deras verklighet och tankar, samt att de 

haft förmågan att ge trovärdig information vid intervjuerna. Det kan dock ses som en, enligt 

kritiker, stark kritisk aspekt när kvalitativa intervjuer används som metod (Jacobsen, 2017). 

Om respondenternas svar kan spegla verkligheten. Hur vet jag egentligen att det som sagt 

stämmer? I den kritiska granskningen har jag tagit hänsyn till att respondenterna räknas som 

förstahandskällor, eftersom samtliga har deltagit i Matematiklyftet samt att det inte funnits 

någon anledning för dem att delge falsk information. De frågor som ställdes har inte varit av 

personlig karaktär eller inom områden som berör personens integritet. 



42 

 

De sju kategorierna som presenteras i resultatet, har lagts samman till fyra kategorier i 

diagrammen. Valet att slå samman vissa av kategorierna har gjorts av två anledningar. Den 

första är att vissa kategorier påminner om varandra i sin utformning, De tre kategorier som 

behandlar undervisning har tillsammans bildat en kategori. De två delar som berör läromedel 

och styrdokument har lagts samman till en kategori. Den andra anledningen till 

sammanslagningen är att det skapar en tydligare koppling till syftet och frågeställningarna. I 

arbetet med att slå samman kategorierna har mina tolkningar delvis bidragit till att de fyra 

kategorierna skapades. Det går inte utesluta att en annan indelning av kategorierna skulle 

kunna gjorts utifrån andra tolkningar av kategorierna. Detta kan påverka tillförlitligheten av 

diagrammen som presenteras i resultatet.     

6.2 De olika intervjuformerna   

De olika typerna av intervjuer som använts i undersökningen har sina olika egenskaper, som 

nämns i kapitel 4.8. De mailintervjuer som har gjorts har inte upplevts som bristfälliga i 

jämförelse med de personliga intervjuer som gjorts. Dock har två olika former av intervjuer 

använts och det bör tas i beaktande. Möjligheten att återkomma med följdfrågor eller 

kompletterande frågor har funnits i båda formerna av intervjuer. I mailintervjuerna har 

respondenten haft möjlighet att läsa alla frågor direkt. Under de personliga intervjuerna har 

frågorna ställts en i taget. Svaren i mailintervjuerna kan ha anpassats till övriga frågor, 

eftersom respondenten haft möjligheten att kolla på nästkommande fråga innan hon svarat. 

Datainsamlingens två olika intervjuformer kan därför påverkat noggrannheten i mätningen 

och därmed tillförlitligheten i resultatet. 

6.3 Diskussion kring resultatet  

I syfte att identifiera ämnesdidaktiska kunskaper som lärare beskriver att de utvecklat efter 

Matematiklyftet visar resultatet att det kollegiala lärandet delvis har varit en bidragande faktor 

till att lärares ämnesdidaktiska kunskaper har ökat efter att de deltagit i Matematiklyftet. Det 

kollegiala lärandets positiva effekt återfinns också i Ramböll (2013), där resultatet visar att 

modulernas innehåll och utformningen av fortbildningen bland annat är faktorer som bidragit 

till Matematiklyftets framgång. Den slutsatsen stärks av en sociokulturell syn på lärande som 

beskrivits tidigare (se t.ex. Keer och Verhaeghe 2005; Mouwitz 2001; Skolverket 2013; Säljö, 

2012). Undervisning genom problemlösning är även enligt Cai (2003) kopplad till stödet 

lärare känner bland kollegor. Även Lester och Lambdin (2007) stödjer den teorin.  
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Resultatet visar att lärarna beskriver att de utvecklat ämnesdidaktiska kunskaper och 

slutsatsen är att Matematiklyftet bidragit till dessa kunskaper. Kunskaperna har delvis berört 

matematikundervisning, ämnesinnehåll och kunskap om läromedel. Vidareutvecklingen av 

Shulmans (1986) teori som gjordes av Ball och hennes kollegor (2008), stärker slutsatserna 

kring att det finns kunskaper som är specifika för matematikundervisning. Tidigare studier av 

Matematiklyftet som Ramböll (2013) och Österholm et al., (2016) gjort visar också att de 

ämnesdidaktiska kunskaperna har ökat efter Matematiklyftet och att lärares undervisning i 

större utsträckning följer de didaktiska perspektiven.  

Lärarna beskriver hur elevernas delaktighet i undervisningen har ökat efter Matematiklyftet, 

genom att de fått kunskap om hur eleverna kan skapa egna problem. Detta är viktiga aspekter 

i elevernas matematiklärande (se t.ex. Taflin 2007) och kan därför ses som en indikation på att 

lärarnas undervisning förbättrats. Resultatet i arbetet visar också de effekter lärare uttrycker 

att Matematiklyftet haft på deras planering och undervisning. Flera lärare beskrev hur 

Matematiklyftet har påverkat deras undervisning och planering inom problemlösning och 

taluppfattning. Bland annat hur metoderna för undervisning har ökat, medvetenheten om valet 

av problem och hur undervisningen genomförs, vilket är viktiga aspekter på kunskaper för 

matematikundervisning (se t.ex. Ball et al., 2008). Även resultatet i Ramböll (2013) visar att 

Matematiklyftet har gett lärare fler metoder som de kan använda i sin undervisning. Även 

enligt Sjölander (2016) har lärares arbetssätt och undervisning påverkats av Matematiklyftet. 

EPA metoden beskrevs av ett flertal utav de lärare vi intervjuade som en användbar 

undervisningsmetod och som ett resultat av Matematiklyftet. Denna bild utav lärares 

upplevelse av Matematiklyftet framgår även av Sjölander (2016).   

En av lärarnas beskrivning av hur hon ibland väljer att inte presentera problemlösning som 

ämnet matematik, väcker tankar kring vilka konsekvenser det får för elevernas uppfattning om 

matematik. Hennes argumentation för tillvägagångsättet var att inte blockera de elever som 

tycker matematik är svårt eller tråkigt. Det var en intressant tanke som jag kopplar ihop med 

ett tidigare nämnt citat ur Taflin (2007, s 41) ”problemlösning är nämligen inte ett 

matematiskt ämne och det skall inte heller betraktas som det”. Det går också att urskilja 

nyanser av undervisning genom problemlösning (Wyndhamn et al., 2000) i lärarens 

beskrivning. Lärarens syn på problemlösning och matematik visar att undervisningen ska ge 

eleverna möjlighet att träna olika strategier genom problemlösning. Även andra lärares 

beskrivningar om hur eleverna får träna olika strategier vid problemlösning och att dessa inte 

är bestämda i förväg, indikerar på undervisning genom problemlösning. Istället för att servera 
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färdiga metoder som resulterar i undervisning för och om problemlösning. Men lärarens 

inställning kan också leda till att eleverna inte ser att matematik kan användas på ett konkret 

och roligt sätt och därmed konserveras i sin syn på matematik. Detta kan vara intressant att 

undersöka vidare. 

Det finns vissa svårigheter att dra slutsatser av resultatet, när det gäller frågan om lärare har 

utvecklat rena ämneskunskaper i matematik genom Matematiklyftet. Bristen kan ligga i att jag 

inte i analysen av resultatet kunnat identifiera de ämneskunskaper som Matematiklyftet 

eventuellt bidragit till eller att de inte blivit synliga genom undersökningen. Studien syftar 

inte till att identifiera dessa kunskaper och målen för Matematiklyftet är inte att öka rena 

ämneskunskaper (Skolverket, 2012). Eftersom det enligt forskning finns kopplingar mellan 

ämneskunskaper och kvalitén i undervisning (se t.ex. Hill et al., 2008; Nilsson 2006), skulle 

det vara intressant att undersöka detta vidare.  

Inga direkta nya kunskaper om läroplanen, hos lärarna, identifierades i resultatet. Det kan 

bero på hur materialet har analyserats, att analysmetoden eller att de frågor som ställdes inte 

gav utrymme för att besvara på den frågan.  

Resultatet visar inga tydliga likheter kring lärarnas beskrivning av taluppfattning. Ekenstam 

och Gregers (1986) syn på hur den typen av undervisning bör genomföras har inte 

identifierats i respondentgruppen. Definitionen av taluppfattning är bred och gör det svårt att 

dra några slutsatser då respondenternas uppfattning om begreppet inte har bearbetats. Arbetets 

syfte var inte heller att undersöka undervisningen. Lärarnas svar kan ses som allmänna, 

liksom deras uppfattning om taluppfattning.  

Svaren från en respondent är markant avvikande från de övriga. Varför? Under den intervjun 

framkom det att respondenten gått en vidareutbildning för ett par år sedan som, enligt hennes 

uppfattning liknande Matematiklyftet. I analysen av hennes svar, anser jag att det var den 

största bidragande faktorn till att resultatet av den intervjun i stor utsträckning var avvikande 

från gruppen. Hennes svar skiljde sig mot övriga svar, eftersom hon beskrev att 

Matematiklyftet inte gett henne något nytt sätt att planera eller genomföra undervisningen på. 

Hon uppfattade heller inte att Matematiklyftet bidragit till några nya kunskaper. Det kan ses 

som ett tecken på att innehållet i Matematiklyftets moduler till stor del överlappat med den 

fortbildning hon gått. Detta är inte förvånande eftersom de universitetslärare och forskare, 

som varit ansvariga för modulernas innehåll, ofta är ansvariga för lärarfortbildning. 
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Det finns likheter i resultatet av denna undersökning med tidigare utvärderingar av 

Matematiklyftet. Undersökningen är avgränsad till undervisning kring problemlösning och 

kan ses som ganska unik i sin inriktning och som ett komplement till annan forskning kring 

Matematiklyftet. På grund av undersökningens storlek är det svårt att göra slutsatser som 

dragits till den enda sanningen. Utan de kan istället ses som en del av ett större sammanhang.   

Den information om Matematiklyftet som återges i detta arbete har hämtats från Skolverket. I 

samband med att jag tog del av informationen som finns tillgänglig hos Skolverket, 

kontaktade jag deras upplysningsenhet för att säkerställa att det är aktuell information jag 

använt. Informationen reviderades 2013 och har inte ändrats sedan dess.    

6.4 Diskussion kring respondentgruppen 

Eftersom arbetet begränsats till en modul, men samtliga i respondentgruppen har gått flera 

moduler kan det ha påverkat det empiriska materialet. Lärarnas upplevelser ifrån de olika 

modulerna kan ha påverkat hur de beskriver sin undervisning och sina kunskaper. Modulen 

som behandlar taluppfattning och tals användning berör också problem och jag kan inte 

utesluta att lärarnas beskrivningar kan ha påverkats av till exempel den modulen. Lärarna som 

har intervjuats har gått Matematiklyftet vid olika tillfällen. Ingen analys har gjorts utifrån 

vilket år lärarna har genomfört Matematiklyftet och jag kan därför inte se om tidpunkten har 

haft någon effekt på lärarnas beskrivningar. Dessa två reflektioner diskuterar jag vidare i nästa 

avsnitt om vidare forskning.     

6.5 Vidare forskning 

Det har varit intressant att identifiera olika ämnesdidaktiska kunskaper och undersöka vilken 

effekt de har på lärares planering och undervisning. Resultatet i arbetet kan bidra med en 

positiv syn på kompetensutveckling för lärare och att fortbildning är en bidragande del i 

lärares kompetens och undervisning. Resultatet kan användas för att motivera lärare att delta i 

Matematiklyftet eller liknande kompetensutveckling. Det kan även användas som argument 

för att rektorer ska prioritera kompetensutveckling för sin personal. 

Eftersom tidigare studier visat att ämneskunskaper har en stark koppling till undervisningens 

kvalité och lärares kompetens skulle det vara intressant att undersöka hur stor påverkan 

utveckling av ämneskunskaper har på lärares utveckling av ämnesdidaktiska kunskaper. 

Resultatet i mitt arbete har inte lyckats identifiera den kopplingen. 
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Utifrån mitt resultat skulle det vara intressant att undersöka fler av moduler i Matematiklyftet 

och om det kan finnas kopplingar mellan modulerna. Hur stor påverkan har det om lärare har 

gått flera moduler? Jag har inte analyserat hur stor påverkan tidpunkten när lärarna gick 

Matematiklyftet haft på deras beskrivningar. Går det att se skillnader mellan de som nyligen 

gått Matematiklyftet och de som gick tidigt i satsningen och därmed har arbetet längre tid 

efter Matematiklyftet. Under intervjuerna framgick det att lärare haft olika förväntningar på 

Matematiklyftet. Har dessa förväntningar speglat själva upplevelsen och slutresultatet? Hur 

stor påverkan har lärarnas förväntningar på resultatet?   
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Bilagor 

Bilaga 1 Informationsbrev 

Hej, 

Jag heter Sofia Öhlen och studerar på grundlärarprogrammet F-3 på Karlstads Universitet. 

Just nu läser ja min sista termin på utbildningen och skriver mitt examensarbete. Jag har valt 

ämnet Matematik och syftet med min studie är att undersöka vad lärare som genomgått 

Matematiklyftet anser att utbildningen gett för inverkan på deras matematikundervisning som 

berör problemlösning och vilka ämnesdidaktiska kunskaper om problemlösning som lärare 

tagit med sig från Matematiklyftet och idag använder i klassrummet. Studien har begränsat till 

matematiklärare som undervisar i årkurs 1–3 och genomgått modulen ”problemlösning”.  

Min fråga är därför om du kan delta i min undersökning genom att besvara frågor kring ämnet 

under en intervju. Jag beräknar att tidsåtgången till intervjun är 30–40 minuter.   

Under intervjun kan ljudinspelning förekomma som datainsamlingsmetod, detta för att 

underlätta analyseringen av intervjun i efterhand. Det insamlade materialet kommer att delas 

med student Sanne Göthe, detta för att underlätta datainsamlingen, inga personuppgifter 

kommer att lämnas vidare utan endast det empiriska materialet. All data och inspelat material 

kommer att raderas när examensarbetet är färdigt och godkänt.  Ingen obehörig kommer under 

arbetets gång kunna ta del av materialet. Du och den arbetsplatsen du arbetar på kommer att 

avidentifieras och ingen information kommer kunna härledas tillbaka. Din medverkan är helt 

frivillig och du kan när som helst under studien välja att avsluta ditt deltagande utan att ange 

orsak. Du kan ta del av studiens resultat när examensarbete är godkänt. 

Efter avtalad tid kommer jag till din arbetsplats och genomför intervjun tillsammans med dig. 

Du kommer i förväg få möjlighet att ta de av de huvudfrågor som vi kommer att beröra under 

intervjun, detta för att du ska kunna känna dig förberedd. 

Kontaktuppgifter:  

Student Sofia Öhlén, telefonnummer xxx-xxxxxxx mail xxxxx.xxxxx@xxxxxxx.xxx 

Handledare Sorina Barza telefonnummer xxx-xxxxxxx mail xxxxxx.xxxxx@xxx.xx 

 

Med vänliga hälsningar Sofia Öhlén   
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Bilaga 2 Samtyckesformulär 

Jag samtycker till deltagande i studien. Genom informationsbrevet har jag fått information om 

vad som kommer ingå i studien och vilket syfte undersökningen har.  

Data som kommer samlas in lagras så att ingen obehörig kan ta del av informationen. Den 

insamlade data kommer avidentifieras helt. Det innebär att ingen data kommer kunna härledas 

till deltagaren. Medverkan i intervjun är frivillig och deltagaren kan närhelst under studien 

avbryta sitt deltagande utan att någon motivering till avbrytande behöver anges.  

  

Härmed har jag tagit del av informationen ovan och godkänt den.  

  

 ……………………………………………………………………………………. 

Datum och deltagare   



54 

 

Bilaga 3 intervjuguide vid personlig intervju 

Intervjuguiden är skapad av Sofia Öhlén och Sanne Göthe, 2017.  

Inledande frågor:  

1. När gick du Matematiklyftet? 

2. Vilka förväntningar hade du på Matematiklyftet? 

Planering: 

3. Hur planerar du lektioner som behandlar problemlösning inom området taluppfattning? 

Följdfrågor vid behov/kort svar: 

3.1 Vad utgår du från för material? 

3.2 Vilka deltar i planeringen? 

4. Hur tror du att Matematiklyftet påverkat ditt sätt att planera det du just beskrev? 

Undervisning: 

5. Beskriv hur du undervisar om problemlösning inom området taluppfattning? 

6. Hur tror du Matematiklyftet påverkat den undervisning du just beskrev?  

7. Vilka nya kunskaper om matematikundervisning har du tagit med dig från Matematiklyftet?  

Följdfrågor vid behov/kort svar: 

7.1 Har du fått nya ämneskunskaper? 

7.2 Har du fått nya undervisningsmetoder? 

Finns det nya kunskaper ställ följande frågor:  

8. Vilka nya kunskaper från Matematiklyftet är specifikt för problemlösning? 

9. Reflektion var en viktig del i Matematiklyftet. Hur speglas det i din undervisning?   
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Bedömning: 

10. Hur tror du att dina förändringar i undervisningen från matematiklyftet har påverkat 

elevernas kunskaper och måluppfyllelse inom problemlösning? 

11. Beskriv hur du använder informationen av bedömning för att utveckla din undervisning? 

 

Författare Sofia Öhlén & Sanne Göthe, 2017   
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Bilaga 4 intervjuguide utskick vid mailintervju  

Intervjuguiden är skapad av Sofia Öhlén och Sanne Göthe, 2017.  

Inledande frågor: 

1. När gick du Matematiklyftet? 

2. Vilka förväntningar hade du på Matematiklyftet? 

Planering: 

3. Hur planerar du lektioner som behandlar problemlösning inom området 

taluppfattning? 

4. Hur tror du att Matematiklyftet påverkat ditt sätt att planera det du just beskrev? 

Undervisning: 

5. Beskriv hur du undervisar om problemlösning inom området taluppfattning? 

6. Hur tror du Matematiklyftet påverkat den undervisning du just beskrev?  

7. Vilka nya kunskaper om matematikundervisning har du tagit med dig från 

Matematiklyftet?  

8. Vilka nya kunskaper från Matematiklyftet är specifikt för problemlösning? 

9. Reflektion var en viktig del i Matematiklyftet. Hur speglas det i din undervisning?  

Bedömning: 

10. Hur tror du att dina förändringar i undervisningen från matematiklyftet har 

påverkat elevernas kunskaper och måluppfyllelse inom problemlösning? 

11. Beskriv hur du använder informationen av bedömning för att utveckla din 

undervisning? 

 

Författare Sofia Öhlén & Sanne Göthe, 2017 

 


