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Abstract 

The Swedish national agency of education has written reports about what the first-teacher do in 

general. The purpose with this study is to exemplify what the first-teacher in mathematics do and 

what it possibly can result in, both for colleagues and pupils. By making qualitative interviews 

with seven first-teachers in mathematics the study illustrates how they work and what outcome 

they experience. The results show that the first-teacher assignments differs, for example, one 

teacher does nothing above her regular teaching in her assignment more than having a title. 

Another first-teacher actively work with screening to assess pupils’ knowledge in mathematics, 

enables teaching of practical mathematics and is responsible for different projects in developing 

competence for colleagues. The first-teachers work is done under different conditions, such as 

time assigned to the mission, number of pupils at the school they work at and other on-going 

projects. Something that is crucial for the first-teacher efforts is, in part, how committed principal 

and school leaders are, and what demands they make, partly how passionate and skilful the first-

teacher is herself. 

Keywords 

First-teacher, MKT, mathematics, collaborative learning, development 

  



 

Sammanfattning 

Skolverket har skrivit rapporter om förstelärare generellt. Syftet med denna studie var att 

exemplifiera vad försteläraren i matematik gör och vad det kan medföra, både för kollegor och 

elever. I studien genomfördes kvalitativa intervjuer med sju förstelärare i matematik vilket 

synliggjorde exempel på hur förstelärare i matematik arbetar och vad de upplever att det har för 

effekter. Studiens resultat visade bland annat att det förstelärarna i matematik gör i sitt uppdrag 

skiljer sig markant. En förstelärare gör i princip ingenting i sitt uppdrag mer än att ha en titel. En 

annan förstelärare arbetar aktivt med screening för att bedöma elevers kunskaper i matematik, 

möjliggör för undervisning av praktisk matematik och driver projekt för att kompetensutveckla 

lärarkollegor i kommunen. Förstelärarnas arbete sker på olika villkor. Villkoren handlar bland 

annat om vilken tid som finns avsatt för uppdraget, hur stort antal elever som går på skolan 

försteläraren arbetar på och vilka andra projekt som drivs parallellt på skolan. Något som är 

avgörande för hur förstelärarens insatser ser ut är dels hur engagerade huvudmännen i form av 

rektorer och skolchefer är och vilka krav de ställer, dels hur passionerad och drivande 

försteläraren själv är.  
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Inledning 

Ökad måluppfyllelse och skolutveckling men även ökad attraktion för läraryrket var syftet med 

förstelärarreformen vilken infördes i juli 2013 (Skolverket, 2015). Vid införandet fanns det 5000 

tjänster att söka bidrag för. När reformen beräknades vara fullt utvecklad 2017 fanns medel för 

17 000 tjänster. Förstelärarnas uppdrag är oftast knutna till ett specifikt ämne och olika 

utvecklingsuppdrag, vilket de kombinerar med sin ordinarie tjänst. Tjänsten är för många av 

förstelärarna tidsbegränsad där de vanligaste tidsintervallen ligger på 12-23 månader (Skolverket, 

2014). 

Reformen och tjänsten har flera olika benämningar men förstelärarreformen och förstelärare är 

det som konsekvent kommer användas i studien. I samhället finns stereotyper överallt och den 

typiska försteläraren är enligt Skolverket (2014) en medelålders kvinna som arbetar på en 

kommunal grundskola varpå 83 % av förstelärarna i grundskolan är kvinnor. Därför görs en 

generalisering genom att använda hon och henne som pronomen genomgående i studien. Det 

läggs ingen värdering i generaliseringen.  

Hur förstelärarens uppdragsbeskrivning ser ut avgörs av de lokala behov vilka har identifierats av 

huvudmännen, alltså det som rektorn anser behöver utvecklas på den egna skolan. Lokala behov 

kan exempelvis vara att höja måluppfyllelsen genom bättre resultat gällande både betyg och 

nationella prov i ett specifikt ämne eller tillämpa mindre läromedelsstyrd undervisning 

(Skolverket, 2014). Lokala behov handlar alltså inte om enskilda elevers behov i skolämnet 

matematik, utan om vad som generellt kan gynna alla elever på en skola i 

matematikundervisningen. En av de vanligaste förekommande arbetsuppgifterna som 

försteläraren har är att vara ansvarig för ämnesdidaktisk utveckling (Skolverket, 2015). Didaktik 

definieras som läran om undervisning (Nationalencyklopedin, 2018). Skolverket (2016a) beskriver 

de tre vägledande frågorna som ställs i didaktiken: vad, hur och varför? De skriver att vad-frågan 

syftar på vad undervisningen ska innehålla och vad målet med undervisningen är. Hur-frågan 

handlar enligt dem om hur innehållet ska undervisas. Vidare skriver de att varför-frågan ska svara 

på och motivera till varför eleven ska lära sig det undervisningen innehåller. Ämnesdidaktik är 

avgränsat till ett specifikt ämne. Med matematikdidaktik menas det som påverkar undervisningen 

och lärandet i skolämnet matematik, där hänsyn tas till faktorer som har inflytande på 
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undervisningen vilket syftar till att förbättra elevers matematikinlärning och den matematiska 

kompetensen (Skolverket, 2016b). 

Förstelärarreformen har sedan införandet väckt diskussion både i och utanför skolvärlden och 

medfört splittrade åsikter. Det är en relativt ung reform som fortfarande är under lupp för 

forskning och uppföljningsarbete. Skolverket har skrivit rapporter med förhoppningen att bidra 

till ökad kunskap om förstelärarreformen. Det som är grundläggande i uppföljningsarbetet av 

förstelärarreformen är att Skolverket beskriver vem försteläraren är och vad hon ska arbeta med 

men även arbetsuppgifter knutna till ett visst ämne och hur utvecklingsuppdragen är kopplade till 

de av huvudmännen identifierade behoven (Skolverket, 2014, 2015). Något annat som gett 

upphov till diskussion är elevers resultat i matematik. Matematikresultaten från TIMSS1 2015 

visar att svenska elever presterar under genomsnittet i EU- och OECD-länderna, däremot visar 

det på ett förbättrat resultat jämfört med proven från 2011. Erlandsson och Karlsson (2017) 

menar att förstelärarreformen indirekt är en förhoppning från Skolverkets sida att höja de svaga 

resultaten som även PISA2 påvisar. 

Försteläraruppdraget kan variera från skola till skola, men att utveckla undervisningen är den 

vanligaste uppdragsbeskrivningen (Skolverket, 2014). Men har matematikundervisningen 

utvecklats sedan förstelärarna påbörjade sina tjänster på de skolor som förekommer i studien? 

Vilka insatser har gjorts? Vad har det gett för effekter? Finns det några avgörande faktorer? 

Förekommer några kommungemensamma mål? Avsikten med undersökningen var att ta reda på 

hur förstelärarens insatser kan se ut i skolämnet matematik och vad det har mynnat ut i.  

Skolverket (2015) har dragit slutsatser om vad som är avgörande för att skapa goda 

förutsättningar för försteläraruppdraget, dessa formuleras i fyra kriterier. Det första kriteriet är att 

försteläraren bör ha en nyckelroll i den kollegiala utvecklingen, vilket i denna studie innebär ett 

ansvar för den kollegiala utvecklingen i skolämnet matematik. Förstelärarens möjligheter att 

sprida kompetens kräver ett strukturerat arbetssätt och förberedelser. Ett tydligt formulerat och 

kommunicerat uppdrag till kollegor är det andra kriteriet. Uppdraget behöver vara accepterat hos 

kollegorna, då deras förståelse förebygger att en negativ inställning till försteläraruppdraget 

                                                

1 Trends in International Mathematics and Science Study. TIMSS testar elevers kunskaper i 
2 Programme for International Student Assessment. PISA mäter 15-åriga elevers kunskaper i 
matematik, läsförståelse, naturvetenskap och problemlösning.  
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uppkommer. Balans mellan övergripande och lokala uppdrag samt tid för undervisning är det 

tredje kriteriet. Dels behövs tid för den kollegiala utvecklingen, men även tid för att observera 

kollegors undervisning vilket är en del i lärarnas professionella utveckling. Det fjärde och sista 

kriteriet är att rektorn, vid enskilda fall där försteläraren har ett mer omfattande uppdrag, ska ha i 

beaktande att tid kan behöva frigöras från förstelärarens ordinarie tjänst. 

Studien är relevant på grund av den inblick som ges i förstelärares uppdrag i skolämnet 

matematik, vilket är ett relativt nytt och outforskat område som kräver mer forskning enligt 

Håkansson och Sundberg (2016). Olika skolor har olika förutsättningar för försteläraruppdraget 

vilket behöver utvärderas (Håkansson & Sundberg, 2016). Det innebär att studien kan vara 

intressant att ta del av för lärare på grund av den variation som finns i förstelärarens uppdrag i 

skolämnet matematik. Erlandsson och Karlsson (2017) skriver att det krävs mer tid innan 

reformens verkningsgrad kan avgöras. Vidare menar de att utfallet från om förstelärarreformen är 

lyckad eller misslyckad kan se olika ut beroende på perspektiv, till exempel att lärarna anser att 

reformen är dålig men eleverna gynnas av den. De säger att behovet av ytterligare forskning är 

nödvändig.   
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förstelärare upplever att de påverkar utvecklingen 

av verksamheten i skolämnet matematik, både för elever och lärarkollegor. Vidare utforskar 

studien vilken typ av insatser som kan förekomma i försteläraruppdraget enligt förstelärarna i 

skolämnet matematik. 

Med utgångspunkt i syftet har följande frågeställningar formulerats för att undersöka hur 

utvecklingsuppdraget i matematik kan se ut i fyra kommuner i södra och mellersta Sverige, utifrån 

förstelärarens perspektiv: 

v Vilka insatser sker i undervisningen av matematik på uppdrag av försteläraren? 

v Hur upplever försteläraren att hennes uppdrag påverkat eleverna i 

matematikundervisningen på skolan där hon är verksam? 

v På vilket sätt upplever försteläraren att hon bidrar till att kollegor får möjlighet att 

utveckla sin undervisning i skolämnet matematik? 
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Litteraturgenomgång 

För att ge läsaren en inblick i studiens bakgrund redovisas i det här kapitlet för den forskning och 

litteratur som är relevant för området. 

Förstelärarreformen i Sverige 

Förstelärarreformen innebär bland annat administrativa förändringar, varpå en studie visar att 

många av lärarna har uppfattningen att effektivitet prioriteras på bekostnad av solidaritet efter att 

förstelärarreformen infördes (Erlandsson & Karlsson, 2017). Det framkommer även att det bland 

lärarna finns en motvillighet i att ändra det dagliga arbetet och sätta en ny prägel på den kultur 

som råder i skolan samt arbetslaget. Det kan tolkas som att lärarna har en försiktig inställning till 

förändring. Men det behöver inte nödvändigtvis innebära att de inte är en avgörande faktor till att 

förändra resultaten. Erlandsson och Karlsson (2017) drar slutsatsen om att lärarna är en 

avgörande faktor i förbättringen av utbildningen i svensk skola.  

Det finns ett ökat fokus världen över gällande elevers prestationer och resultat i skolan skriver 

Adolfsson och Alvunger (2017) vilka lyfter den centrala frågan om hur det är möjligt att förstå 

hurvida skolutvecklande insatser blir lyckade eller inte. En undersökning som gjorts av dem visar 

att kollegor till förstelärare som haft sitt uppdrag i ungefär två år har olika attityd till 

förstelärartjänsten. Majoriteten av kollegorna förnekade någon större effekt sedan införandet av 

förstelärare. En tredjedel av kollegorna menade däremot på att de utvecklat sin undervisning och 

sitt ledarskap, men även stärkt sin förmåga och villighet att ändra sin klassrumspraktik.  

I Adolfsson och Alvungers (2017) data identifieras flertalet utmaningar som försteläraren möter i 

sitt uppdrag vilka är legitimiteten för förstelärare i den kollegiala strukturen, support och mandat 

från rektorerna, brist på arenor för kollegialt samarbete och för många pågående projekt 

samtidigt där lärare misslyckas i att bilda en samverkan. Några andra utmaningar som Adolfsson 

och Alvunger (2017) nämner är gemensamma med de förutsättningar som Skolverket (2015) 

identifierar nämligen ett tydligt kommunicerat försteläraruppdrag som är accepterat hos kollegor, 

kollegial utveckling och tid för uppdraget.  

Alvunger (2015) skriver om förstelärare och det av rektorn fördelade ledarskapet, vilket kan leda 

till att det utmanar den kollegiala strukturen som finns. Erlandsson och Karlsson (2017) visade 

även de i sin studie att det finns en ovillighet att bryta den kultur som finns i kollegiet. Alvunger 
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(2015) konstaterar att något som förstelärare har gemensamt är att de är intresserade av att 

utveckla undervisning och handleda kollegor. Förstelärares förhoppning är att de ska uppfattas 

som en katalysator för förbättringar av undervisningen, där flera faktorer påverkar utfallet 

(Alvunger, 2015; Håkansson & Sundberg, 2016). Legitimitet i organisationen, kollegornas 

förändringsberedskap, tid och organisatorisk uppbackning från skolledning och förvaltning är 

några faktorer som påverkar det slutliga resultatet av förstelärarens uppdrag (Adolfsson & 

Alvunger, 2017; Håkansson & Sundberg, 2016; Erlandsson & Karlsson, 2017). Resultatet av 

Håkansson & Sundberg (2016) går att tolka som att det skiljer sig mycket mellan skolor och 

kommuner angående hur försteläraruppdraget fortlöper.  

Kollegialt lärande och professionell utveckling 

En organisation där alla ständigt vidgar sin kapacitet för att nå resultaten de strävar efter, där nya 

tankemönster kan ta form och där de hela tiden lär av varandra är vad Senge (1990) föreställde 

sig. När den föreställningen utvecklades i förhållande till skolverksamhet och utforskades av 

lärare kom den att namnges ”professional learning communities”. Wood och Withford (2010) 

menar att lärare behöver delta i professional learning communities. Det kan översättas till 

kollegiala nätverk vilket ger möjlighet och uppmuntrar till att dela med sig av sina erfarenheter 

och lösa problem, att upptäcka nya kunskaper och utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Kollegiala 

nätverk möjliggör professionell utveckling för lärarna.  

Det som skiljer sig mellan kollegiala nätverk och en grupp kollegor som arbetar tillsammans är att 

kollegiala nätverk enligt Wood och Withford (2010) definieras som en grupp lärare som träffas 

regelbundet för att systematiskt ägna sig åt utbyte av erfarenheter och kunskap men även vara ett 

jämlikt stöd åt varandra för att förbättra sin undervisning. En följd av kollegiala nätverk kan vara 

att bryta den kultur som länge funnits i att lärare arbetar individuellt och istället delar med sig av 

kunskap och intressen som de förfogar över (Wood & Withford, 2010).  

Målet med förstelärare är att de ska arbeta på ett sätt som syftar till att utveckla alla lärares 

förmågor, men i och med att förstelärare har högre lön och status än övriga lärare kan det skapas 

en uppdelning av lärarna (Bergh, Löfdahl Hultman & Englund, 2018). Det innebär också att det 

kan bli en uppdelning i professionaliseringsprocessen där förstelärarna får möjlighet till 

professionell utveckling vilket lärarkollegorna inte får i samma utsträckning (Bergh et. al., 2018).  
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En studie gjord i England pekar på utmaningen i att det finns många lärare i de lägre åren inte har 

en helt okomplicerad relation till skolämnet matematik. Många lärare upplevde själva som barn 

att matematik var tråkigt, svårt och likgiltigt eller att matematik skapade stress och ångest 

(Hodgen & Askew, 2007). I England sker matematikundervisningen i skolans lägre åldrar av 

lärare som inte är ämneslärare inom matematik utan undervisar i flera ämnen, vilket också är 

vanligast förekommande i grundskolans lägre åldrar i Sverige.  

Det kan som lärare vara svårt att undvika att inte ta med den negativa attityden i sin undervisning 

enligt Hodgen och Askew (2007) samtidigt som de betonar att matematik bör undervisas på ett 

sätt som skapar en positiv attityd till ämnet. Därför undersöker författarna hur lärare kan bli 

engagerade i den professionella utvecklingen i ämnet matematik baserat på de omgivande 

faktorerna, där de ser till individuella och sociala perspektiv. Professionell utveckling i skolämnet 

matematik bör fokusera på lärarnas ämnesdidaktiska förmåga och hur barn lär sig, men det bör 

även finnas utrymme för att diskutera matematik och matematikundervisning (Hodgen & Askew, 

2007).). Att dela med sig av erfarenheter och lösa problem, men även upptäcka nya kunskaper är 

vad Wood och Withford (2010) menar att kollegiala nätverk ska ge möjlighet till. Det blir en 

individuell utveckling för lärarna men i en samverkande process.  

Turner, Christensen, Kackar-Cam, Fulmer och Trucano (2018) anser att lärare inhämtar ny 

kunskap om de kliver utanför sitt eget klassrum och möter andra lärare vilket är essentiellt i 

professional learning communities. Samarbete lärare emellan handlar inte bara om den kollegiala 

relationen utan även om att dela med sig av kunskap och våga ta hjälp av andras expertis för att 

kunna utveckla sin egen (Turner et al., 2018; Wood & Withford, 2010).) När lärarna reflekterar 

över sin egen praktik fördjupas förståelsen för hur deras instruktioner kan påverka elevernas 

inlärning och engagemang. En viktig del i det kollegiala nätverket är att ”making practice public” 

(Turner et al. 2018). Det vill säga att man som lärare inte ska stänga in sig i sitt klassrum utan 

öppna upp dörren och välkomna sina kollegor för klassrumsobservationer.  

Ämnesdidaktisk kunskap 

”Mathematical Knowledge for Teaching” (MKT) har utvecklats från det som kallas Pedagogical 

Content Knowledge (PCK) som myntades av Shulman (1986) vilket innebär pedagogisk 

ämneskunskap för undervisning. Till exempel innebär det att läraren kan förklara ett 

ämnesinnehåll så det blir begripligt för eleven vilket fordrar att läraren har en balans mellan 
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ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper (Schulman, 1986). För att alla elever ska tillgodoses 

med kunskap utifrån sina egna förutsättningar krävs det att läraren förstår hur de tänker, vilka de 

vanligaste förekommande missuppfattningarna hos eleverna är och vilka metoder som är bäst att 

använda. Förhoppningsvis resulterar det i en varierande och anpassad undervisning. Vad det 

innebär specifikt för ett visst ämne har Schulman (1986) inte definierat inom PCK. Det i sin tur 

har gett ringar på vattnet och andra forskare har utvecklat och specificerat det inom olika ämnen. 

MKT introducerades av Ball, Hill och Bass (2005). De gjorde en studie med syfte att se vilka 

kunskaper lärare använder vid undervisning av skolämnet matematik som resulterade i ramverket 

MKT. ”Technological Pedagogical Content Knowledge” (TPACK) är ett annat exempel som har 

sitt ursprung i Schulmans idé om PCK men som är kopplat till skolämnet teknik (Koehler & 

Mishra, 2009). 

MKT består av de två huvudkategorierna ”subject matter knowledge” vilket innebär 

ämneskunskaper och ”pedagogical content knowledge” vilket innebär pedagogiska kunskaper. 

MKT innefattar allt läraren gör i undervisningssyfte i skolämnet matematik. Alltså det indirekta 

arbetet i klassrummet vilket är ämnat för matematikundervisningen, att planera lektioner, 

utvärdering och bedömning av elever, föräldrakontakt och läxor som berör skolämnet matematik. 

Vidare består allt det av matematiska kunskaper, att kunna kommunicera och resonera matematik 

(Ball et al., 2005). 

En förutsättande kunskap vid matematikundervisning som Ball et al. (2005) lyfter fram är att 

läraren behöver kunna mer än bara det som ögat ser. Effektiv matematikundervisning innebär 

inte att enbart förstå att eleven gör ett räknefel, utan att förstå vad källan är till att eleven gör ett 

räknefel. Det kräver att läraren har resonemang- och analyskunskaper. Det innebär i sin tur att 

läraren ska kunna förklara varför det ska vara på ett visst sätt och motivera val av lösningsmetod, 

och även kunna visa lösningarna i matematiska representationer. Det fordrar att läraren kan 

resonera matematisk och även tänka pedagogiskt. Läraren behöver tänka ur elevens perspektiv 

och fundera på vad krävs för att eleven ska förstå ett matematiskt område vid den första 

introduktionen. Att kunna applicera matematiska termer i sin undervisning och vara trygg med i 

användandet av det matematiska språket är också en grundläggande kunskap för lärare (Ball et al., 

2005). 

Lärarnas MKT har betydelse för elevernas prestationer (Hill, Rowan & Ball, 2005). Professionell 

och innehållsfokuserad utveckling för läraren är ämnat att leda till att elevers prestationer 
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förbättras. Lärare med god MKT har en positiv inverkan på elevernas prestationer i de lägre 

årskurserna. Det innebär att det finns en matematisk kvalitet i lärarens instruktioner, hur läraren 

förklarar och använder representationer och interaktionen med elevernas matematiska tänkande 

och förmåga att undvika bristande förklaringar (Hill et al., 2005: Hill & Ball, 2009).  

Vilka ämnesdidaktiska kunskaper framtida lärare behöver och hur MKT ser ut i lärarutbildningen 

är något som van Bommel (2012) skriver om. Allmänna matematikkunskaper utgör grunden till 

att kunna bygga vidare på lärares MKT. Lärare behöver kunna skifta perspektiv beroende på 

undervisningsinnehåll, det vill säga att se sig själv som matematiklärare vid undervisning av 

skolämnet matematik. I Sverige undervisar vanligtvis lågstadielärare i både svenska, engelska, 

matematik, SO och NO, ibland även bild och musik. Då bör läraren inte se sig själv som endast 

lärare, utan som ämneslärare för det ämnet läraren undervisar i för stunden. När läraren skiftar till 

rollen som matematiklärare bör hon även kommunicera som en matematiklärare och använda sig 

av det matematiska språket vid undervisning (Ball et al., 2005; van Bommel, 2012).  

Lärares bristande ämneskunskaper leder till att de inte heller kommer kunna tillgodose eleverna 

med den kunskap eleverna behöver (Ball, Thames & Phelps, 2008). Vidare framhåller Ball et. al. 

(2008) att lärare visserligen bör besitta goda matematikkunskaper men lärare behöver även ha de 

didaktiska kunskaperna för att eleverna ska ges möjlighet att tillgodogöra sig kunskapen. Det 

ställer matematiska krav på lärarna varpå Ball et al. (2008) identifierar de många tillfällen lärare 

behöver MKT. Läraren måste kunna visa elever olika lösningar, svara på elevers frågor och 

bedöma elevers kunskaper vilket kräver en förståelse för kursplanen i matematik. Det kräver 

också att läraren har tillräckliga kunskaper för att planera matematiklektioner, utvärdera, analysera 

och bedöma elevers måluppfyllelse och att kunna förklara undervisning, innehåll och 

måluppfyllelse för föräldrar. 

Allmänna och specialiserade matematikkunskaper krävs, men även att kunna kombinera 

matematikkunskaper och didaktik (Ball et al., 2008). Det i sin tur handlar om att läraren vet vilka 

exempel hon ska välja för att introducera något och även vilka exempel att gå vidare med för att 

ge eleverna en djupare förståelse.  Matematikkunskaper och didaktik innebär även att läraren kan 

ge goda räkneexempel och identifiera vilka metoder som fungerar bäst. Elevernas inlärning 

påverkas av att lärarens matematiska och pedagogiska förståelse kombineras i undervisningen av 

skolämnet matematik. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Detta avsnitt redogör för de teoretiska ramverk som undersökningens data har analyserats utifrån 

vilket är MKT och Thelins (2015) kategorisering av förstelärarens roller. Vanligt förekommande i 

försteläraren uppdrag är att bidra till den ämnesdidaktiska utvecklingen (Skolverket, 2015). Det 

förutsätter i sin tur att lärarna behöver kompetensutvecklas. MKT valdes på grund av att det 

identifierar och beskriver vilka kunskaper lärare använder vid undervisning i skolämnet 

matematik, vilket gäller för både förstelärare och lärarkollegor, då syftet med studien är att 

undersöka hur förstelärare upplever att de påverkar utvecklingen av verksamheten i skolämnet 

matematik för kollegor. Förstelärarens roll skiftar beroende på vad hon gör i sitt uppdrag, därför 

används Thelins (2015) kategorisering av förstelärarens roller, för att förklara vilka insatser som 

görs beroende på vilken roll försteläraren har, då studien syftar till att utforska vilken typ av 

insatser som kan förekomma i försteläraruppdraget. 

Mathematical Knowledge for Teaching 

För att anpassa PCK (Shulman, 1986) och modellens begrepp till skolämnet matematik 

utvecklades MKT (Ball, Thames & Phelps, 2008) som ramverk, vilket beskriver kunskaperna som 

lärare använder för att undervisa i matematik. Att behärska matematik tillräckligt för att undervisa 

det innebär bland annat att kunna lösa matematiska problem, engagera sig i matematiska 

resonemang och dessutom använda ett matematiskt språk på ett omsorgsfullt sätt. Lärare 

behöver tillfällen att utveckla dessa kunskaper och förmågor som omfattar viktiga aspekter i 

kvalitativ matematikundervisning (Hodgen & Askew, 2007).  

Klasser som uppvisar god måluppfyllelse i skolämnet matematik kan delvis bero på att läraren har 

den matematiska kunskapen och den matematikdidaktiska förmågan som krävs för att nå 

eleverna i undervisningen (Hill & Ball, 2009). Att sätta fingret på och specificera vad det innebär 

har enligt författarna varit förvånansvärt svårt. Det som identifierats som matematisk förståelse är 

hur lärare formulerar frågor till eleverna, hur lärare tolkar elevers svar, hur lärare förser eleverna 

med olika förklaringar och hur lärare använder sig av olika representationer. Hur lärarna pratar 

och använder det matematiska språket är även en del av den matematiska förståelsen.  

När MKT appliceras i denna studie hör det samman med kunskaper som försteläraren i 

matematik har och utvecklar, men det handlar också om hur försteläraren upplever att hennes 
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uppdrag bidrar till att kollegorna får utveckla det som MKT innebär. En del av den kunskap som 

krävs för att undervisa i matematik, förekommer även i andra sammanhang. Den kunskapen 

kallar Ball, Thames och Phelps (2008) för Common Content Knowledge (CCK, figur 1), alltså 

allmänna matematikkunskaper. Det är till exempel att kunna räkna och känna igen ett räknefel. 

Det som benämns som Horizon Content Knowledge (HCK, figur 1) behövs i undervisningen av 

matematik och innebär att läraren ser på det matematiska ur ett större perspektiv. Bland annat 

hur det hör samman med andra ämnen i läroplanen, men också att förstå hur skolämnet 

matematik utvecklar sig årskurs för årskurs. Till exempel är det viktigt att som lärare i årskurs 3 

veta vad ämnesinnehållet i matematik är i årskurs 4, för att i matematikundervisningen ge 

eleverna rätt förutsättningar och förkunskaper.  

 

Figur 1. Områden inom MKT (Ball, Thames & Phelps, s. 403, 2008).  

Specialized Content Knowledge (SCK, figur 1) är den matematiska kunskapen och det som är 

unikt i undervisningen i skolämnet matematik vilket bland annat innebär att läraren kan modellera 

och använda olika representationer. Det innebär även att inte enbart kunna identifiera ett 

räknefel, utan även förstå bakomliggande orsaker. Knowledge of Content and Students (KCS, 

figur 1) innebär att läraren kombinerar kunskaperna i matematik och kunskaperna om eleverna, 

vilket bland annat handlar om att läraren kan förutse hur eleverna kan komma att tänka och vad 

eleverna kommer uppfatta som svårt. I kategorin Knowledge of Content and Teaching (KCT, 

figur 1) handlar det om kombinationen av de kunskaper läraren har om undervisning och i 

matematik, till exempel hur uppgifter är konstruerade. Det handlar bland annat om vilka 

representationer, arbetssätt och metoder läraren väljer och som är bäst lämpat för det aktuella 
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undervisningsinnehållet. Knowledge of Content and Curriculum (KCC, firgur 1) är kunskap om 

ämnesinnehåll och kursplanen för matematik. Det innebär till exempel att läraren har kunskap 

om vilket innehåll i kursplanen i matematik som ska undervisas i vilken årskurs och hur olika 

delar i kursplanen relaterar till varandra. 

En stark MKT hos lärare tycks enligt Hill och Ball (2009) interagera med speciella tankegångar 

som att uppmärksamma matematiska detaljer och föra väl förklarande resonemang, med en 

kvickhet och variation vid matematiska exempel. Författarna visar även på att MKT utvecklas vid 

matematikfokuserad professionell utveckling. I studien är det intressant om förstelärarna i 

matematik implementerar eller initierar sådan matematikfokuserad utveckling för sig själva och 

kollegorna.  

Förstelärarens roller 

Förstelärare är ett uppdrag som ligger utöver en ordinarie tjänst vilket till exempel är klasslärare 

eller speciallärare (Skolverket, 2014). Kollegiala nätverk kan innebära att lärare träffas på skolan 

där de är verksamma eller att kollegor i kommunen träffas för utbyte av kunskap och 

erfarenheter. Det innebär att försteläraren i olika positioner har olika roller och beroende på 

vilken roll försteläraren har bidrar hon med olika kunskaper (Thelin, 2015). Den variation som 

identifierats i förstelärarens roll i förhållande till skolutveckling är enligt Thelin (2015) de fyra 

kategorierna förebild, utbildare, utvecklare och utvecklingsledare (se figur 2).  

Figur 2. Kategorisering av förstelärarens roller enligt Thelin (2015). 

Som förebild ligger fokus på det läraren redan har åstadkommit istället för de behov som ligger 

framöver, vilket innebär att försteläraruppdraget skulle kunna beskrivas som en belöning för 

tidigare meriter. I rollen som utbildare är uppdraget att sprida kunskap till lärarkollegor, vilket kan 

innebära att försteläraren har föreläsningar eller handleder kollegor. Försteläraren som utvecklare 

inriktar sig på utveckling av sin egen undervisning gällande till exempel specifika 

undervisningsmetoder och att utveckla instruktioner. Som utvecklingsledare driver försteläraren 

skolutveckling, där hon fungerar som en lagledare med organisatoriskt ansvar i det kollegiala 

lärandet övergripande på skolan där hon arbetar. 
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Metodologisk ansats och val av metod 

I detta avsnitt redogörs för den metod som använts i studien och som valdes med utgångspunkt i 

syftet att undersöka hur förstelärare upplever att de påverkar utvecklingen av verksamheten i 

skolämnet matematik, samt att utforska vilken typ av insatser som kan förekomma i 

försteläraruppdraget i skolämnet matematik. Urvalet presenteras, likaså tillvägagångssättet för 

insamling och bearbetning av data. Slutligen beskrivs de etiska aspekterna som tas hänsyn till i 

studien. 

Metod för datainsamling 

Den för studien valda datainsamlingsmetoden är kvalitativ intervju då metoden ger möjlighet till 

att undersöka vad respondentens ståndpunkter är (Bryman, 2011). En forskningsstrategi som är 

kvalitativ med flera intervjuundersökningar, har en forskningsdesign som är komparativ. 

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär där en intervjuguide (se bilaga 1) innehållandes 

frågor med öppna svarsalternativ låg till grund för intervjuerna. Semistrukturerade intervjuer 

valdes på grund av den samtalskaraktär intervjun får där följdfrågor är möjliga att ställa (Bryman, 

2011; Patel & Davidsson, 2011). Följdfrågorna ställs bland annat för att säkerställa att 

respondentens svar är korrekt uppfattat av intervjuaren. Det är intervjuarens uppdrag att följa 

intervjuguiden för att täcka de områden som undersökningen handlar om (Bryman, 2011). 

Fördelen med att spela in intervjuerna och transkribera hela eller delar av inspelningen, är att 

intervjuaren på ett enkelt sätt kan gå tillbaka till det som sagts, en nackdel är att det är en 

tidskrävande metod (Bryman, 2011). Intervjuer som insamlingsmetod ställer stora krav på 

intervjuaren då sättet frågor ställs på är viktigt och även hur väl förberedd intervjuaren är. Detta 

är en fallgrop för studenter som är oerfarna i att genomföra intervjuer, det innebär alltså att det är 

en stor fördel att genomföra en eller flera pilotintervjuer (Bryman, 2011). Det möjliggör att 

intervjuaren kan formulera om frågor som var vaga samt ger intervjuaren lite mer erfarenhet. 

Andra nackdelar kan vara att respondenten kan bli obekväm vid inspelning av intervjun och att 

det finns en risk för tekniskt bortfall.  

Urval 

För insamling av data till studien har intervjuer genomförts med sju respondenter som är 

förstelärare i matematik vilka arbetar i grundskolan, i fyra olika kommuner belägna i södra och 



 

 

 

14 

mellersta Sverige. Bryman (2011) skriver att urvalet är ett bekvämlighetsurval om tillgängligheten 

till individer är begränsad. Om urvalet är målinriktat, väljs individer ut för att intervjuas med 

direkt hänvisning till studiens syfte. Förstelärare i matematik utgör en begränsad urvalsgrupp, 

samtidigt som respondenterna väljs ut just på grund av att de är förstelärare i matematik. Det 

innebär att urvalet för studien är ett målinriktat bekvämlighetsurval. En förstelärare i matematik 

var sedan tidigare en bekant varpå hon gav kontaktuppgifter till fyra förstelärare att ta kontakt 

med. De övriga förstelärarna i matematik har bloggar eller på annat sätt är aktiva på sociala 

medier, där kontaktuppgifter hämtades ifrån. Ett informationsbrev samt förfrågan om en intervju 

skickades via mail till tolv förstelärare i matematik, där slutligen åtta personer av tolv inbjudna 

tackade ja till intervjun. 

Genomförande 

Utifrån undersökningens syfte och frågeställningar konstruerades intervjufrågorna, efter att en 

noggrann inläsning av förstelärarreformen och MKT hade skett. Intervjufrågorna granskades 

tillsammans med handledaren till studien, för att se vilka intervjufrågor som gav svar på vilken 

frågeställning. Tillvägagångssättet för hur intervjuerna genomfördes baserades på urvalet av 

respondenter. Det vill säga att med hänsyn till antal förstelärare i matematik och den geografiska 

begränsning som finns, så genomfördes vissa intervjuer med fysiska träffar och andra med 

telefonintervju. Intervjuerna med förstelärare 1, 3, 4 och 5 genomfördes på förstelärarnas 

arbetsplatser och intervjuerna med förstelärare 2, 6 och 7 genomfördes via telefon. Totalt 

genomfördes åtta intervjuer, varav en pilotintervju. I resultatdelen är det alltså sju intervjuer som 

presenteras. Pilotintervjun svarade väl mot studiens frågeställningar och intervjufrågorna 

ändrades inte efter genomförandet, men på grund av tekniskt bortfall kunde datamaterialet från 

den intervjun inte komma till användning för studien.  

Innan genomförandet av samtliga intervjuer tog respondenten del av informationsbrevet som 

innehöll studiens syfte och vad den ska mynna ut i och samtyckesblanketten för att samtycka till 

att intervjun genomfördes. Intervjuerna varade mellan 15 och 30 minuter. Intervjuerna spelades 

in med samtliga respondenter och utvalda delar av inspelningarna transkriberades sedan.  

Reliabilitet och validitet 

En förutsättning för att intervju som mätinstrument ska visa på god reliabilitet är att intervjuaren 

är tränad och påläst (Patel & Davidsson, 2011). Därför lästes litteraturen grundligt igenom och 
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granskades mot intervjufrågorna. En pilotintervju gjordes innan resterande sju intervjuer 

genomfördes. 

I kvalitativa studier kopplas validitet till hur forskaren använder sin förståelse genom hela 

forskningsprocessen men även vid datainsamlingen och hurvida forskaren har underlag för att 

kunna göra en tolkning av det studerade (Dalen, 2015; Patel & Davidsson, 2011). Förståelsen 

byggdes tidigt upp i studiens genomförande vid inläsning av litteraturen, för att ha en 

förförståelse till förstelärarreformen och MKT vid intervjutillfällena vilket gjorde att en tolkning 

kunde påbörjas under och efter intervjuerna, redan innan transkribering skedde.  

Syftet med studien var inte att sträva efter att göra några generaliseringar utan att undersöka hur 

förstelärare upplever att de påverkar utvecklingen av verksamheten i skolämnet matematik, både 

för elever och lärarkollegor. Inom kvalitativa studier kan begreppet generalisering enligt Patel och 

Davidsson (2011) upplevas som problematiskt. De menar att en generalisering kan göras om 

urvalet skett systematiskt vilket det inte gjort i denna studie. Då studien är så pass begränsad går 

det inte att dra några generella slutsatser. Förstelärarna i matematik är verksamma i fyra 

kommuner i södra och mellersta Sverige vilket gör det geografiskt begränsat för att få en 

generaliserbarhet. Dock visar studiens val av metod på förekomst av olika fenomen som finns 

inom förstelärarpopulationen. Det kan inte avfärdas, men finns intresset att undersöka hur 

vanligt förekommande de är ska en annan metod användas.  

Bearbetning och analys 

Intervjuerna spelades in och valda delar av ljudupptagningarna transkriberades därefter. Det 

relevanta i intervjuerna är vad som sägs i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Med 

det som grund har stamningar, instämningsord och bekräftelseord inte skrivits ut i 

transkriberingen. Upprepningar och sådant som inte är relevant för studien har också utelämnats 

i transkriberingen. Det kan till exempel vara att respondenten funderar högt hur länge hon har 

arbetat som lärare, då utelämnas funderingarna och det som skrivs ut i transkriberingen är enbart 

antal år hon jobbat.  

Analysprocessen var pågående från genomförandet av första intervjun till den sista. Tidigt lades 

märke till vad respondenterna hade gemensamt i sina svar och därmed synliggjordes ett mönster, 

det som återstod var att tydliggöra det genom att strukturera upp materialet. När samtliga 

intervjuer hade transkriberats fortsatte sökandet efter ett mönster i datamaterialet. Genom att läsa 
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igenom varje intervjus transskript flera gånger kategoriserades delar av respondenternas svar i en 

tabell (se bilaga 2) där de sammanställdes utifrån studiens frågeställningar. Flera av 

respondenternas svar berörde mer än en forskningsfråga, således uppkom fem teman vilka är 

”kollegialt lärande”, ”att titta på elevers resultat”, ”undervisning och arbetssätt”, ”ämnen 

konkurrerar om tiden” och ”förankrat i forskning”. 

Varje tema visade på ett mönster genom egen tolkning och med hjälp av nyckelfraser, vilket 

förutsatte en noggrann inläsning och stöd från det teoretiska ramverket som fanns tillgängligt vid 

tematiseringen (se bilaga 3). Till exempel så var det återkommande i flera intervjuer att 

förstelärarna i matematik upplevde att kollegor generellt vågar undervisa utanför läromedlet och 

göra mer elevaktiva arbetsuppgifter i matematik på senare år. Det mönstret var kopplat till 

studiens andra frågeställning, och nyckelfraserna var bland annat ”läromedel” och ”elevernas 

behov”. Utvalda citat finns med i resultatdelen för att förtydliga respondenternas svar. Sorterad 

och tematiserad data sammanställdes sedan i resultatavsnittet. Temana bestämdes utifrån ord och 

fraser som respondenternas svar indikerat på samt nyckelfraser i transkripten som tyder på 

koppling till frågeställningarna (se bilaga 3). Mönstren har sedan analyserats och redovisats utifrån 

MKT som ramverk och relevant litteratur i ämnet.  

Etiska aspekter 

I undersökningen tas hänsyn till de forskningsetiska aspekterna genom att uppfylla de fyra 

huvudkraven vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002; Dalen, 2015; Patel & Davidsson, 2011). 

Informationskravet tillgodoses genom att respondenterna tagit del av ett informationsbrev (se 

bilaga 4) innehållandes information om studiens syfte, tillvägagångssätt, självbestämmanderätt 

och datahantering. Brevet avslutas med en förfrågan om deltagande i studien. Informationsbrevet 

gör respondenterna medvetna om sitt frivilliga deltagande i studien. Samtycke för studien och vad 

det innebär tydliggörs i en samtyckesblankett (se bilaga 5) som respondenterna godkände vid 

intervjutillfället.  

Insamlad data med identifierbara faktorer antecknades, lagrades och avrapporterades av 

författaren till studien. Genom att alla uppgifter anonymiserades i studiens resultat uppfylldes 

även konfidentialitetskravet. I informationsbrevet framkommer det att uppgifter om enskilda 
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personer som samlas in enbart används till den avsedda studien. När examensarbetet är godkänt 

raderas uppgifterna vilket gör att nyttjandekravet uppfylls. 
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Resultat och analys 

I detta avsnitt redogörs för det resultat som framkommit av de sju genomförda intervjuerna som 

analyserats utifrån den teoretiska modell som tidigare introducerats. Underrubrikerna har 

utgångspunkt i studiens frågeställningar.  

Intervjuerna presenteras in den kronologiska ordning som de genomförts i utan någon värdering. 

Inledningsvis presenteras kort förstelärarens tjänst vilket kan ge en förståelse till deras svar. 

Respondenterna benämns med det ordningstalet som intervjun genomfördes i, det vill säga 

respondenten för intervju 1 benämns ”förstelärare 1”, respondent för intervju 2 benämns 

”förstelärare 2” och så vidare.  

Förstelärare 1 

Förstelärare 1 har varit förstelärare i olika omgångar3 sedan införandet 2013 med olika uppdrag, 

bland annat ”Formativ och likvärdig bedömning”. Det pågående försteläraruppdraget är i 

matematik. Det finns ingen tid avsatt för uppdraget utan det ingår i den ordinarie tjänstens 

ramtid. Förstelärare 1 säger att det är svårt att uppskattningsvis säga vilken tid som läggs på 

uppdraget. Det är en ojämn arbetsbörda beroende på andra aktuella projekt som konkurrerar om 

tiden, till exempel den pågående digitaliseringen och programmeringen som tillkommer i 

läroplanen. 

Insatser på uppdrag av försteläraren 

I sitt nuvarande uppdrag är försteläraren matematikombud4 och går därmed på kommunala 

nätverksträffar i matematik två gånger per termin. Inför uppstarten av höstterminen 2017 tittade 

hon tillsammans med andra lärare på resultaten i matematik från föregående år. Då såg lärarna 

vilka områden i matematiken som måluppfyllelsen brister i. Åtgärder blev då att göra sig 

medvetna om hur läromedlet tillhandahåller de områden och därefter komplettera det på annat 

sätt i matematikundervisningen. Det upplevs som en ständig process då lärarna hela tiden måste 

                                                

3 Försteläraruppdraget är vanligtvis tidsbegränsat och därför kan man vara förstelärare i olika 
omgångar. Det innebär att försteläraren om hon vill, får söka om tjänsten när uppdraget är slut.  
4 Matematikombud. Deltar på nätverksträffar i skolämnet matematik för att vara med i 
pedagogiska diskussioner. Förmedlar vidare information till kollegor samt för diskussioner på den 
egna skolan.  



 

 

 

19 

utgå från de senaste testerna. Förstelärare 1 arbetar på en skola som är med i Skolverkets satsning 

”Samverkan för bästa skola”. I dagsläget är skolan i den första av tre faser där nulägesanalys sker 

vilket innebär att förstelärare 1 bland annat att har tittat på resultat från tidigare års 

matematiktester och analyserat dem. En av utvecklingsinsatserna i projektet är att skolan till 

höstterminen 2018 ska gå fortsättningen på Matematiklyftet där förstelärare 1 kommer gå en 

handledarutbildning för att sedan vara ansvarig för fortbildningen på skolan. Det övergripande 

uppdraget i matematik på skolan beskriver hon som integrerat med flera ämnen. Förstelärare 1 

upplever att det generellt har varit mer fokus på målen i alla ämnen i läroplanen, än i enbart 

matematiken då lärarna har valt att jobba med olika metoder ämnesövergripande.  

Förstelärarens upplevelse av hur eleverna påverkas av insatserna 

Något som förstelärare 1 tagit med sig från nätverksträffarna till skolan är ett arbetssätt där 

eleverna får arbeta praktiskt med matematik på olika stationer, ett läromedelsfritt arbetssätt. Det i 

kombination med lärdomar från Matematiklyftet har gjort att hon försöker göra mer elevaktiva 

arbetsuppgifter. Hur lärarkollegor arbetar i matematikundervisningen bör enligt henne vara på ett 

liknande sätt, men då hon inte vet säkert tydliggör förstelärare 1 att det är så hon själv upplever 

att hennes elever påverkats – de är mer aktiva.  

Förstelärarens upplevelse av hur hon bidrar till kollegors utveckling 

Att vara förstelärare är ett förhållningssätt, menar förstelärare 1. Hon försöker alltid ha med i 

tanken att sprida kunskap och driva utveckling samt hitta forum för att lyfta det. I och med att 

lärare på skolan gick Matematiklyftet har de tagit med sig det arbetssättet efteråt. Det vill säga 

läsa, konstruera en uppgift, testa och utvärdera. Tiden är begränsad upplever förstelärare 1, men 

avgörande för att lärarna ska få möjlighet att genomföra lektioner och sedan ta del av varandras 

erfarenheter.   

Förstelärare 2 

Förstelärare 2 är inne på sitt fjärde år som förstelärare i matematik. På schemat finns ingen tid 

vigd till uppdraget. Uppskattningsvis lägger hon ett par timmar i veckan rent administrativt på 

försteläraruppdraget. Sedan har hon intensivundervisning med elever i matematik i sitt 

försteläraruppdrag som sker utanför ramtiden. Det är planeringstiden som ligger i den ordinarie 
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tjänsten som påverkas av den tiden som går till försteläraruppdraget, förstelärare 2 upplever att ”i 

långa loppet så blir det ju egentligen att det drabbar min undervisningstid i min klass”.  

Insatser på uppdrag av försteläraren 

Uppdraget i matematik har initierats av försteläraren själv då hon efter en kurs i Kreativ 

matematik vid Karlstad Universitet utvecklade ett arbetssätt som hon namngett till Cirkelmatte5. 

Detta har förstelärare 2 implementerat i kommunen där hon är verksam och även till viss del i 

andra kommuner. Hon beskriver sitt uppdrag som att hon vill få ut arbetssättet till skolor och 

hjälpa andra lärare att arbeta så.   

Förstelärarens upplevelse av hur eleverna påverkas av insatserna 

Uppdraget grundar sig i det behovet som förstelärare 2 uppfattade när hon utvecklade 

Cirkelmatte-modellen, vilket är att få barnen att inte enbart arbeta abstrakt i läromedel utan jobba 

mer och se matematiken genom att använda det med flera sinnen. Speciellt i åtanke har elever 

med särskilda behov funnits. Förstelärare 2 anser sig ha ett elevperspektiv i sitt 

försteläraruppdrag, samtidigt som hon vill föra vidare arbetssättet till andra lärare för att det ska 

gynna fler elever. På skolan där förstelärare 2 är verksam har hon jobbat på detta sätt i 4-5 år och 

hon upplever att tidigare elevgrupper inte visat samma goda resultat som nu. Det hon tycker sig 

uppfatta är att eleverna har befäst grundläggande taluppfattning i matematiken och att det finns 

en väldigt positiv attityd till matematikundervisningen hos eleverna. 

Förstelärarens upplevelse av hur hon bidrar till kollegors utveckling 

Förstelärare 2 säger att många lärare i kommunen har tagit del av workshops för att lära sig om 

arbetssättet, sedan vet hon att alla inte aktivt jobbar med det i undervisningen men det är inget 

hon har följt upp. När nyexaminerade lärare har börjat på skolan där förstelärare 2 arbetar har 

hon försökt stötta upp och introducera Cirkelmatte-modellen och vara behjälplig med material. 

Då förstelärare 2 är verksam på lågstadiet ligger hennes fokus där, men på arbetsplatsträffar 

(APT) har hon visat hur lärarna kan arbeta med Cirkelmatte även på mellanstadiet, till exempel 

genom att utveckla stationer. Hon upplever att transparensen lärarkollegor emellan har blivit 

                                                

5 Cirkelmatte. Ett arbetssätt där eleverna får arbeta i par och cirkulera mellan olika stationer. 
Stationerna innehåller praktisk färdighetsträning och anpassas efter aktuellt arbetsområde i 
matematiken.  
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bättre med åren genom de bland annat vågar ”att vara lite mer öppna och ta in varandras 

kompetenser”. Hon upplever också att hon brinner för den grundläggande och kreativa 

matematiken och säger att ”då vill ju jag att min kompetens ska användas”.  

Förstelärare 2 vill bidra till att kollegor inte fastnar i ett läromedel i matematiken utan ser till 

barnens behov och varierar sin matematikundervisning. Det hon saknar är att kunna göra 

klassrumsobservationer när matematikundervisning drivs, men det kräver att hon i sitt uppdrag 

som klasslärare avlastas vilket inte sker.  

Förstelärare 3 

Förstelärare 3 har haft sitt uppdrag i drygt två år och har innan dess arbetat som handledare för 

Matematiklyftet på flera skolor i kommunen. Tiden för försteläraruppdraget har varierat från att 

inte alls vara schemalagt till att vara schemalagt med en timme i veckan.  

Insatser på uppdrag av försteläraren 

Uppdraget är inte så styrt och kräver ingen redovisning om vad förstelärarna har åstadkommit, 

utan handlar mer om ett personligt ansvar upplever förstelärare 3. I uppdragsbeskrivningen ingår 

det att vara à jour med forskning inom matematik och driva pedagogiska diskussioner under 

APT. Det ingår också att ta del av kommunens matematikombudsträffar och ta med sig 

information tillbaka till kollegor. Med en skola på 650 elever upplever förstelärare 3 att det är 

svårt att nå alla kollegor, det blir lätt fokuserat till arbetslaget hon själv tillhör. I nuläget försöker 

hon tillsammans med förstelärarkollegor införa ämneskonferenser stadievis med start 

höstterminen 2018. Bland annat för att underhålla de kunskaper lärarna fick när Matematiklyftet 

genomfördes men som förstelärare 3 upplever att lärarna kanske tappat lite på grund av att 

läslyftet som genomförs på skolan tar stort utrymme. Under höstterminen 2017 bjöd hon in till 

en läromedelsträff med representanter från det läromedlet i matematik som lågstadiet på skolan 

använder sig av. 

Förstelärarens upplevelse av hur eleverna påverkas av insatserna 

Resultatmässigt har förstelärare 3 inte upplevt någon förändring hos eleverna på mellanstadiet, 

och på grund av storleken på skolan säger hon att hon har dålig uppfattning om vad lärarna 

behöver göra för insatser på lågstadiet. 
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Förstelärarens upplevelse av hur hon bidrar till kollegors utveckling 

Förstelärare 3 säger att ”eftersom vi jobbar läslyft just nu, så kan jag inte säga att vi jobbar 

matematiskt så mycket med kollegialt lärande ”. Hon upplever att hennes roll som förstelärare i 

matematik just nu mest är för hennes egen del på grund av att skolan är inne i ett läslyftsprojekt 

och då får matematiken stå tillbaka, precis som andra ämnen fick göra när Matematiklyftet 

genomfördes tidigare.  

Förstelärare 4 

Förstelärare 4 är speciallärare i matematik och är inne på sitt fjärde år som förstelärare i 

matematik. Hon var till en början förstelärare i matematik på en skola men är i sitt nuvarande 

uppdrag förstelärare i matematik på förvaltningsnivå i sin kommun. Det pågående uppdraget är 

en tjänst på 15 % men den första omgången var inte schemalagt.  

Insatser på uppdrag av försteläraren 

I den första omgången kopplat till skolan där förstelärare 4 arbetar hade hon tillsammans med 

ytterligare en förstelärare i matematik på en annan skola ett specifikt uppdrag där de skulle 

undersöka varför kommunens matematikresultat såg ut som de gjorde. De skulle då hitta en 

liknande kommun men med goda matematikresultat som påminde om den egna kommunen. 

Efter studiebesök i kommunen som fungerade som förebild skrevs en rapport med syftet att 

identifiera vad de gjorde för att lyckas.  

I försteläraruppdraget som ligger på förvaltningsnivå ingår det att sköta handlingsplanen i 

matematik och analysera tester. Det ingår också att tillhandahålla skolor ett stöd om de efterfrågar 

det inom skolämnet matematik samt att driva matematikombudsträffar i kommunen.  

Förstelärarens upplevelse av hur eleverna påverkas av insatserna 

Om det första uppdraget säger förstelärare 4 att ”en av de sakerna som vi genomdrev då utifrån 

det här projektet var att vi jobbade mer med problemlösning än tidigare så att vi utökade 

timplanen i matematik”. Den utökade tiden skulle specifikt gå till problemlösning. Det innebar att 

alla lärare fick i uppdrag att jobba med problemlösning en gång i veckan. Förstelärare 4 upplever 

att det gick lite hand i hand med att våga släppa läromedlet i matematik som också var ett av 

målen.  
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Gällande det kommunövergripande uppdraget så upplever förstelärare 4 att det syns ett stigande 

resultat på testerna för de lägre åren. Vad förstelärare 4 upplever som viktigt är att ”det kommer 

ju ta tid, att vända på utvecklingen”. Från förskoleklass till första året på gymnasiet görs tester i 

kommunen, resultatet skickas in till förstelärarna på förvaltningsnivå. De analyserar och ser 

tendenser i vilka områden det är eleverna brister i. En insats som infördes höstterminen 2017 är 

att varje lärare ska analysera sina resultat. Utefter en mall ska lärarna svara på frågor, som de 

sedan ska presentera för sin rektor. Rektorn ska i sin tur ta med det i sin analys som presenteras 

för förvaltningscheferna. Förhoppningen med att lärarna ska analysera sin undervisning och sina 

egna resultat är att det ska leda till en förändring. Förstelärare 4 säger att ”vi analyserat på 

kommunnivå, och det har vi gjort nu i tre år. Och det har inte haft den stora effekten som vi vill 

uppnå. Då måste vi göra någonting annat”.  

Förstelärarens upplevelse av hur hon bidrar till kollegors utveckling 

Utifrån det första uppdraget upplever förstelärare 4 att kollegor inte är lika styrda av 

matematikboken längre. Istället jobbar lärarna mer utifrån hur de lär eleverna på bästa sätt. Hon 

säger att ”då kanske det inte är matteboken, och då väljer man någonting annat”. En annan 

utveckling hon upplever är att lärarna pratar mer matematik så eleverna får möjlighet att 

diskutera.  

I uppdraget som är kommunövergripande och innebär anordnandet av matematikombudsträffar 

är innehållet kopplat till forskning. Att sprida goda exempel på vad som fungerar i 

matematikundervisningen är också en viktig del i matematikombudsträffarna, att lyfta det positiva 

som sker i kommunen.  

Förstelärare 5 

Under fyra års tid fördelat på två omgångar har förstelärare 5 haft sitt uppdrag. När 

Matematiklyftet genomdrevs var 20 % avsatt för uppdraget. I dagsläget ska uppdraget ingå i den 

ordinarie arbetstiden.  

Insatser på uppdrag av försteläraren 

I uppdraget ingår det att vara aktiv i utvecklingsarbetet av undervisningen i både det egna arbetet, 

arbetslaget på skolan och i kommunen. Bland annat planerar och leder förstelärare 5 

kommunövergripande ämneskonferenser i matematik var tredje vecka. Hon bistår andra skolor i 
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kommunen med hjälp när nationella proven i matematik genomförs, bland annat med 

bedömning och så utförde hon alla de muntliga testerna i matematik i kommunen ett år. Hon har 

även haft handledningsträffar med några lärare för att stötta och ge tips på metoder i 

matematikundervisningen, och fungerat som ett kollegialt stöd.  

Förstelärarens upplevelse av hur eleverna påverkas av insatserna 

Efter fortbildning som exempelvis Matematiklyftet upplever förstelärare 5 att många lärare har 

ändrat sitt tankesätt. Något som de jobbar mycket med är EPA-modellen6. Utifrån den metoden 

upplever förstelärare 5 att läraren får en mer engagerad elevgrupp. Hon säger att eleverna får 

kommunicera och resonera matematik som är en viktig del i undervisningen. Många elever tycker 

det är jobbigt att svara fel och metoden har varit och är fortfarande en omställning för eleverna. 

Förstelärare 5 upplever att det tidigare har det varit enkelt för vissa elever att förlita sig på de som 

räcker upp handen, men att våga berätta och förklara sina tankar och resonemang är viktigt säger 

förstelärare 5. 

Förstelärarens upplevelse av hur hon bidrar till kollegors utveckling 

Förstelärare 5 lyfter fram att det är viktigt att huvudmännen tar tillvara på den kunskapen som 

finns hos alla lärare inom kommunen när lärare ska kompetensutvecklas. Det är förstelärarna i 

kommunen som strukturerar upp ämneskonferenserna var tredje vecka. I god tid mailas 

innehållet ut till deltagarna för att alla ska hinna läsa exempelvis någon artikel som berör 

konferensens tema. Förstelärare 5 tycker det är viktigt att vara ”lite på hugget också, med 

forskning”. Hon säger att det är viktigt att göra sig medveten om saker som lärare behöver tänka 

på och ha som viktig aspekt i sin undervisning. Genom strukturerade möten med kollegialt 

lärande, upplever förstelärare 5 att alla blir tvungna att vara delaktiga. Hon upplever dock att 

samarbetet lärare emellan kan förbättras och säger att ”vi får lägga undan någon stolthet och 

någon fasad för vi kan verkligen hjälpa varandra mycket mer än vad vi gör idag”. 

Förstelärare 6 

Förstelärare 6 har haft ett försteläraruppdrag knutet till skolan där hon jobbar sedan 2013. I det 

pågående uppdraget som är tillsvidare arbetar hon på en central nivå i kommunen, mer riktat som 

                                                

6 EPA – Enskilt, par, alla.  
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matematikutvecklare beskriver hon det själv. Uppdraget fördelar sig på 20 % av hennes arbetstid. 

Till höstterminen 2018 kommer försteläraruppdraget återigen knytas till skolan där hon jobbar, 

då går uppdraget ner till 10 % av hennes arbetstid.   

Insatser på uppdrag av försteläraren 

På uppdrag av rektorer och önskemål från förvaltningen har förstelärare 6 på olika sätt drivit 

projekt. Det som hon beskriver som mest aktuellt i dagsläget är en kommunövergripande 

satsning på förskoleklass. Eftersom förskoleklassen har fått en så viktig roll i skolstarten som den 

har idag satsade huvudmännen i kommunen på att kompetensutveckla förskollärarna. Andra 

insatser som förstelärare 6 drivit är att strukturera upp och organisera en matematikverkstad med 

matematiklådor som lärare kan använda sig av i sin undervisning. Hon arbetar även med 

analysredskap av bedömningsunderlag och har utvecklat mallar utifrån Skolverkets 

bedömningsunderlag, för att underlätta för klasslärarna.  

Förstelärarens upplevelse av hur eleverna påverkas av insatserna 

Förstelärare 6 tycker sig uppleva att eleverna är mer positiva till matematik och att både elever 

och föräldrar börjat inse att matematik är inte bara räknande utan så mycket mer runt omkring, 

hon säger att ”den biten tycker jag ändå vi lyckats förändra”. Att inte vara bunden till läroboken 

är något annat som utvecklats, hon upplever att ”man ser till att arbeta mer för elevernas 

förståelse”.  

På skolan säger förstelärare 6 att de upplever en progression vid jämförelse av elever i olika 

årskullar. Det har dock inte visat sig i resultaten från varken Skolverkets bedömningsunderlag, 

eller i tester från Förstå och använda tal. Förstelärare 6 säger att det är små förändringar till att de 

tycker att kunskaperna ökar och att ”de är inte så stora som jag hade hoppats på samtidigt som 

jag kanske tänker att det tar ett par år innan det visar sig”.  

Förstelärarens upplevelse av hur hon bidrar till kollegors utveckling 

Förstelärare 6 säger att det är viktigt att satsa på insatser över längre tid och skapa en hållbarhet 

”för man vet ju att forskningen säger att fem år måste man nästan hålla på innan något har satt 

sig, innan det blir någonting”. Hon säger att hon tror att det är viktigt att lärare inte bara jobbar 

med snabba satsningar, som till exempel Skolverket går ut med, när skolor ansöker om pengar 

gäller det ett år och sedan tar det stopp. I kommunen säger förstelärare 6 att de arbetat mycket 
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med strukturen att läsa forskningsartiklar och sedan direkt omsätta det i verksamheten, i sin 

undervisning samtidigt som lärare för kritiska reflektioner i förhållande till allting och samarbetar. 

Efter Matematiklyftet upplever förstelärare 6 att ”man har blivit mer uppmärksam på att faktiskt 

titta på och faktiskt analysera både resultat och undervisning och hur mycket tid vi lägger på olika 

delar”.  

Förstelärare 7 

Förstelärare 7 har haft sitt uppdrag i olika omgångar sedan reformen infördes 2013. På skolan där 

hon arbetar som klasslärare har hon 10 % av sin tjänst avsatt för uppdraget. Procentuellt säger 

hon att hon lägger mycket mer i tid i perioder, ibland det dubbla. Det försöker hon kompensera 

under mer lugna perioder så tiden utslaget över ett år blir jämnt.  

Insatser på uppdrag av försteläraren 

I sitt försteläraruppdrag beskriver förstelärare 7 att hon har ett särskilt ansvar för 

ämnesutveckling, ämnesdidaktik och även ansvar för ämnesövergripande frågor. Hon har bland 

annat tagit fram stödverktyg som lärarkollegor kan använda i undervisningen. Under 

utbildningsdagar för lärare i kommunen har hon haft olika föreläsningar, så hennes uppdrag då är 

att fortbilda andra. Förstelärare 7 har även varit representant i ett EU-projekt som handlar om 

hur lärare kan koppla ihop programmering och matematik.  

Screening-planer är även en del av de insatser förstelärare 7 gör. Hon ser till att det finns en plan 

för undervisningen, vad som ska göras för varje årskurs, hur screening sker, till exempel i maj 

varje år screenas förskoleklass, årskurs 1 och 2. Då utreder hon de som behöver utredas och 

hjälper till med resurser och handleder andra klasslärare. Utöver det hjälper hon till med 

bedömning av nationella prov.  

Förstelärarens upplevelse av hur eleverna påverkas av insatserna 

Förstelärare 7 upplever att screeningen ger en bättre och mer detaljerad kontroll. Tidigare när 

klasslärarna rapporterade in var det mycket av det de sett i undervisningen. ”Nu blir det bekräftat 

av de här screeningarna som vi gör” säger förstelärare 7. Hon upplever att det i sin tur gör att de 

tidigare ser vad eleverna har för behov och därmed har möjlighet att sätta in stöd tidigare, ”då 

höjer vi grundnivån” säger hon.  
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Förstelärarens upplevelse av hur hon bidrar till kollegors utveckling 

”Jag upplever att många tycker att det är svårt att undervisa i matematik” säger förstelärare 7. 

Hon upplever att det leder till att många bara förlitar sig på läromedlet, så hon vill hjälpa kollegor 

med att höja självförtroendet och våga undervisa matematik och inte förlita sig för mycket på 

läromedlet. Det tycker hon sig också se att lärarkollegor har förändrat, många vågar testa 

någonting annat och släppa boken, det leder till att lärare är mer lekfull och lustfylld i sin 

undervisning upplever förstelärare 7. Genom att titta på forskning, vad det är som gäller, vad som 

kan anpassas till den egna skolan och kommunen för att sedan testa och utvärdera utvecklar 

undervisningen säger förstelärare 7. I det fungerar förstelärare 7 som ett bollplank och coachar 

kollegor. Hon säger också att det kan handla om att studera kollegors undervisningsmetoder med 

ett vetenskapligt förhållningssätt som involverar forskning som är relevant för skolan och 

”fungera som ett direkt lärarstöd till de som varje dag möter elever och vara ett utvecklande nav i 

lärarlaget”.  

Analys 

Resultaten sammanfattas och förklaras med kopplingar till teorierna utifrån studiens syfte och 

frågeställningar med utgångspunkt i de teman som synliggjordes i analysen av data (se bilaga 3). 

Temana är ”kollegialt lärande”, ”att titta på elevernas resultat”, ”undervisning och arbetssätt”, 

”ämnen konkurrerar om tiden” och ”förankrat i forskning”. Varje tema analyseras utifrån 

kunskaperna i ramverket MKT och vilken roll försteläraren har. För djupare förklaring av 

begreppens innebörd, se kapitel ”Teoretiska utgångspunkter”.  

Kollegialt lärande 

För att som lärare utveckla alla förmågor som krävs för att undervisa i matematik på ett kvalitativt 

sätt är det viktigt att skapa tillfällen som möjliggör det (Ball, 2011; Hodgen & Askew, 2007). Flera 

av förstelärarna i matematik hade i sitt uppdrag att de skulle delta i nätverksträffar i kommunen, 

så kallade matematikombudsträffar eller ämneskonferenser. Uppläggen liknade varandra men 

intervallerna varierade där några träffades en gång i kvartalet och några en gång var tredje vecka. 

Grundtanken i en kommun var att genom kollegialt lärande sprida goda exempel som finns i 

kommunen där förstelärarna var verksamma samt att ta till sig forskning, för att sedan 

vidareförmedla innehållet till kollegor på den egna skolan. När förstelärarna i matematik deltar i 

den här typen av kollegialt lärande intar de rollen som utbildare, då de inhämtar kunskaper för att 
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sedan sprida den vidare till kollegor (Thelin, 2015). Lärare med hög måluppfyllelse i sin klass får 

möjlighet att berätta hur de undervisar och tänker kring sin undervisning, vilket kan utveckla en 

KCT hos de som lyssnar och stärka den hos den som berättar (Ball et al., 2008). KCT innebär 

kombinationen av kunskaper i undervisning och matematik. Ämneskonferenserna, som hade ett 

tätare intervall, baserade sig på att till exempel läsa en artikel i förväg, diskutera innehållet och 

även genomföra viss undervisning i matematik som utvärderas till nästa ämneskonferens, vilket 

gör att förstelärarna intar rollen som utvecklare (Thelin, 2015). Båda varianterna av 

nätverksträffar ger möjlighet för förstelärarna att utveckla SCK i och med att de diskuterar och 

utvärderar undervisning, lyfter framgångsfaktorer och tillsammans kan förstå vad som är svårt för 

eleverna (Ball et al., 2008). 

Alla förstelärare var tydliga med att de alltid fanns till hand för kollegor som behövde ventilera 

eller diskutera något som gällde undervisningen i matematik. Några av förstelärarna ansåg att de 

har en handledarroll speciellt riktat mot nyanställda lärarkollegor, men även mot kollegor vilka 

behöver extra stöttning i sin matematikundervisning för att komma framåt, då fungerar 

förstelärarna som utbildare (Thelin, 2015). På senare år har transparensen mellan kollegor blivit 

bättre menade respondenterna. Förstelärare 4 säger att det är viktigt ”att vara lite mer öppna och 

ta in varandras kompetenser”. Att lyfta varandra är också en viktig del enligt förstelärare 5, som 

menar att självförtroendet behöver utvecklas hos vissa lärare i matematikundervisningen.  

Som svar på studiens tredje frågeställning om hur försteläraren upplever att hon bidrar till att 

kollegor får möjlighet att utveckla sin undervisning och som lärare i matematik så är 

nätverksträffarna i matematik delvis bidragande till det. Matematikombuden fungerar som 

budbärare och förmedlar kunskap till kollegor och möjliggör för att lärarkollegorna till viss del 

kan utveckla sin undervisning i matematik, möjligtvis fungerar förstelärarna som en flaskhals och 

tar bara med den mest relevanta kunskapen till kollegor. Att förstelärarna upplever att de har en 

handledarroll i skolämnet matematik ger svar på frågeställning tre då lärarkollegorna kan diskutera 

och analysera sin undervisning i matematik i samråd med försteläraren, vilket i sin tur kan leda till 

nya kunskaper och ett förändrat arbetssätt. När försteläraren har en handledande roll och 

diskuterar undervisning innebär det att förstelärarens kan kategoriseras som utbildare (Thelin, 

2015). 
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Att titta på elevernas resultat 

De flesta av förstelärarna i matematik gjorde någon slags analys av tidigare års resultat för att se 

vad de behövde förändra i sin undervisning, vilket innebär att de intar rollerna som utbildare och 

utvecklare (Thelin, 2015). Genom att analysera ger det möjlighet för förstelärarna att utveckla 

SCK, som bland annat handlar om att förstå bakomliggande orsaker till ett räknefel (Ball et al., 

2008). Vid matematikundervisning krävs det att läraren har analyskunskaper för att se vad eleven 

gör för misstag och kanske främst förstå vad det beror på (Ball et al., 2005). Förstelärare 1 tittade 

tillsammans med kollegor på föregående års resultat för att se vilka delar i resultaten 

måluppfyllelsen är svag för att kunna utveckla undervisningen kring de delarna. I och med att 

förstelärare 1 gjorde resultatanalysen tillsammans med lärarkollegor är hon en kombination av 

rollerna utbildare, utvecklare och utvecklingsledare och både förstelärare och kollegor får 

möjlighet att utveckla SCK (Ball et al., 2008; Thelin, 2015).  

Förstelärare 4 som arbetar på förvaltningsnivå analyserar kommunövergripande tester för att ha 

till grund i revidering av den kommunala handlingsplanen i matematik, vilket innebär att hon 

främst fungerar som utvecklingsledare (Thelin, 2015). ”Det måste vara kopplat till forskning. Ska 

det vara professionellt kan det inte bara vara vad jag tycker och känner” säger förstelärare 4 om 

hur viktigt det är att utvärdera det lärare gör i undervisningen så resultatet blir synlig. 

Kommunövergripande tester görs på liknande sätt som i matematiken, även i skolämnet svenska. 

Förstelärarna i matematik och svenska som är anställda på förvaltningen samarbetar vid analysen 

av testerna i respektive ämnen, på så sätt ser de hur resultaten påverkar varandra, vilket ger de 

möjlighet att utveckla HCK (Ball et al., 2008).  

Förstelärare 4 hänvisar också till det projekt hon drev i sitt första försteläraruppdrag, där en av 

framgångsfaktorerna de såg i sin analys var att utvärdera och se om insatser har effekt eller inte. 

På så sätt ställs det högre krav på rektorer att även de utvärderar resultaten. I de 

kommunövergripande testerna sker även analys av lärarna själva, med förhoppningen om en 

större förändring i måluppfyllelsen.  

Analys kan ske på flera nivåer och är ofta en tidskrävande process. Förstelärare 6 utvecklade en 

mall utifrån Skolverkets bedömningsunderlag för att underlätta för kollegor så att de på ett 

enklare sätt kan använda sig av det som analysredskap. Det innebär att hon fungerade som både 

utbildare och utvecklingsledare (Thelin, 2015). I och med analysredskapen menar förstelärare 6 
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att lärare i matematikundervisningen blivit mer uppmärksamma på att faktiskt titta på både 

resultat och undervisning men även hur mycket tid som läggs på olika delar. På så vis kan 

lärarkollegor utveckla sina kunskaper om att förutse vad eleverna kommer tro och uppfatta som 

svårt, lärarkollegorna kan kombinera sina kunskaper om elever och kunskaper om matematik 

vilket ger möjlighet att utveckla sin KCS (Ball et al., 2008). Förstelärare 7 har utvecklat en 

screening-plan och en plan för undervisning i skolämnet matematik i alla årskurser på den egna 

skolan. Det som klassläraren tidigare ansvarade för att rapportera in, screenas nu av, av 

försteläraren och ger en mer detaljerad bild av elevernas kunskapsnivåer.  

Genom att analysera elevernas resultat i matematik och se vilka områden eleverna har svag 

måluppfyllelse i har fått lärarna att förändra sin undervisning, vilket ger svar på studiens första 

och andra frågeställning. Analysen av matematikresultaten bidrar till att läraren kanske 

noggrannare än tidigare funderar utifrån elevens perspektiv i planeringen av undervisningen, då 

läraren har en annan medvetenhet och kunskap än tidigare. Svar på frågeställning ett, som 

handlar om vilka insatser som görs på uppdrag av försteläraren, är bland annat är att analysera 

matematikresultat. Frågeställning två som handlar om hur försteläraren upplever att eleverna 

påverkats av hennes uppdrag, vilket kan kopplas till att analyser av matematikresultatet bidrar till 

förändrad undervisning vilket i sin tur handlar om att eleverna påverkas i sin matematikinlärning.  

Undervisning och arbetssätt 

Efter att på senare år mer systematiskt analyserat elevernas resultat, har lärarna även blivit bättre 

på att granska sitt läromedel i matematik. Hur läromedlet tar upp de delarna där eleverna har svag 

måluppfyllelse och hur lärare kan arbeta med det är bland annat vad lärare utvecklat i sitt 

arbetssätt menar en förstelärare. Att få eleverna mer aktiva, se till deras behov och variera 

undervisningen är viktigt. Flera av förstelärarna tycker sig se att lärarkollegorna vågar jobba 

utanför läroboken och att lärarna inte längre är lika bunden till den som förr. Istället prioriterar 

lärarna att arbeta mer för elevernas förståelse och driva en mer lekfull och lustfylld undervisning. 

Elevernas förståelse prioriteras då lärarna har fått möjlighet att utveckla en SCK och i och med 

att de har utvecklat sitt arbetssätt (Ball et al., 2008).  

En av de insatser som förstelärare 4 genomdrev i sitt projekt var att jobba mer med 

problemlösning än tidigare, vilket också innebar att lärare behövde jobba utanför läromedlet då 

det inte upplevdes som tillfredsställande nog, i och med det fungerade förstelärare 4 som 
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utbildare (Thelin, 2015). Förstelärare 4 säger att sedan detta infördes så utgår lärarna mer utifrån 

hur de kan lära eleverna exempelvis geometri på bästa sätt, att det inte nödvändigtvis är att arbeta 

i läromedlet och då hittar de ett annat arbetssätt. Det möjliggör också att lärarna kan utveckla sin 

KCS genom att kombinera sina kunskaper om elevgruppen och matematik, men även utveckla 

sin KCT i och med att de kombinerar sina kunskaper om undervisning och matematik (Ball et al., 

2008). Det har också lett till att lärarna pratar mer matematik med eleverna så de får resonera och 

diskutera. Att ha matematiklektioner utanför läromedlet innebär att lärare pratar igenom sin 

undervisning med kollegor. 

Att förstelärarna upplever att kollegor inte längre är lika läromedelsbundna som tidigare är kanske 

mer en indirekt förtjänst från förstelärarens insatser. Förstelärarna finns där att rådfråga i 

granskningen av läromedel så att läraren kan utveckla sitt arbetssätt, vilket innebär att 

förstelärarna då fungerade som utbildare (Thelin, 2015). Detta ger delvis svar på studiens alla tre 

frågeställningar. Insatsen är att förstelärarna är med och granskar läromedel vilket svarar mot 

frågeställning 1. Det har lett till att lärare väljer arbetssätt efter hur eleverna bäst lär sig vilket 

svarar mot frågeställning 2. Det ändrade arbetssättet bidrar till att lärare pratar igenom sin 

matematikundervisning med kollegor mer än tidigare, vilket svarar mot frågeställning 3.  

Ämnen konkurrerar om tiden 

Några av förstelärarna påpekade att de upplevde det som svårt när olika projekt konkurrerar med 

varandra. Alla förstelärare har deltagit i Matematiklyftet och var då handledare vilket innebär att 

de hade rollen som utvecklingsledare (Thelin, 2015). Många av förstelärarna deltog i dagsläget i 

Läslyftet samtidigt som det finns en digital satsning med programmeringen som tagit plats i 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen vilken reviderades 2017. Att vara 

insatt i flera ämnen kan utveckla lärarnas HCK i och med att de får möjlighet att se hur 

skolämnet matematik är relaterat till andra skolämnen (Ball et al., 2008). Det kommer nya projekt 

hela tiden vilket i vissa fall gör så att förstelärarna i matematik upplever att de får stå tillbaka, då 

det inte finns utrymme i den gemensamma tiden kollegialt, det innebär att de kanske får backa 

från övriga roller och inta rollen som föredöme (Thelin, 2015). Förstelärare 6 tror att längre 

satsningar skulle ge mer hållbarhet. Ett par andra förstelärare menar att matematik som skolämne 

fick ta mer plats när Matematiklyftet genomfördes. Då blir det automatiskt så att matematiken 

som skolämne får stå tillbaka lite när Läslyftet genomförs.  
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Studiens första frågeställning handlar om vilka insatser som görs av försteläraren i 

matematikundervisningen och för några förstelärare handlar det kanske snarare om bristen på 

insatser, vilket innebär att de främst har rollen som förebild (Thelin, 2015). Några förstelärare 

jobbade fortfarande med att utveckla matematikundervisningen i form av att ta fram praktiskt 

material att tillgodose lärarkollegor med i undervisningen, då har de rollen som utbildare (Thelin, 

2015). Några andra förstelärare upplevde det som att matematiken fick ta mindre plats på grund 

av fortbildning i andra ämnen, och de tolkade det då som att även deras försteläraruppdrag skulle 

ta mindre plats.  

Förankrat i forskning 

Resultatet i studien visar att genom fortbildning, antingen kollegialt på skolan eller på egen hand 

kanske genom en fristående kurs, får lärare möjlighet att ta del av aktuell forskning och analysera 

den nuvarande läroplanen. Det kan ge möjlighet till att fördjupa sin KCC som innebär kunskaper 

om ämnesinnehållet och läroplanen för matematik (Ball et al., 2008). På så vis kan lärare både se 

att det som görs i undervisningen stämmer överens eller är avvikande mot vad forskning talar för 

idag, men även inspirera till att förändra sin undervisning. 

För att som lärare utveckla sina kunskaper och förmågor som är viktiga i en kvalitativ 

matematikundervisning behövs tillfällen som ger möjlighet till det (Ball, 2011; Hodgen & Askew, 

2007). Förstelärare 5 talar om vikten att kompetensutveckla sig själv, genom att läsa studier på 

egen hand. Ett eget driv bör finnas för att utvecklas som lärare i matematik, något som 

förstelärarna i studien säger sig ha, vilket främst innebär att de har rollen som föredöme (Thelin, 

2015). Men att läsa om forskning räcker inte, lärare behöver ha kunskap och förståelse för hur det 

omsätts i undervisningen framhäver flera av förstelärarna. Genom att diskutera forskning med 

kollegor kan en förståelse utvecklas för att genomdriva en förändring i matematikundervisningen, 

då fungerar förstelärarna som utbildare (Thelin, 2015). I samband med det kan lärarnas SCK 

utvecklas då de får möjlighet att fördjupa sina kunskaper i matematik (Ball et al., 2008).  

Samarbete kollegor emellan kan ske på flera sätt, där förstelärare 7 lyfter fram att det även kan 

handla om att observera kollegors undervisningsmetoder med ett vetenskapligt förhållningssätt, 

som involverar forskning i områden som är relevanta för den egna skolan. På så vis kan lärare 

utveckla de matematikdidaktiska delarna av undervisningen och ta del av kollegors arbete i 

klassrummet. Förstelärare 7 har i sitt uppdrag tagit ansvar för att läsa forskning för vad som är 
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aktuellt och hur det kan anpassas till skolan för att sedan testa och utvärdera. Förstelärare 6 säger 

att lärare behöver vara medveten om att trender svänger. Som exempel ger hon algoritmräknande 

som på 1990-talet skulle slopas, men som idag är lika viktigt som andra räknemetoder. Inte minst 

genom att programmering som faktiskt baseras på algoritmer, tagits in i Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen.  

Kollegial fortbildning på skolan kan till exempel vara APT som några av förstelärarna var 

ansvariga för när det skulle genomföras i skolämnet matematik, vilket svarar mot studiens första 

och tredje frågeställning. Det kan till exempel innebära att försteläraren intar rollen som utbildare 

och berättar om ett nytt arbetssätt och uppmanar kollegor att testa vilket leder till förändrad 

undervisning (Thelin, 2015). Det är både en indirekt insats i undervisningen och möjlighet för 

lärarna att utvecklas i sin matematikundervisning.  

Slutsatser 

Studiens resultat visar att förstelärarnas roller är dynamiska enligt Thelins (2015) kategorisering av 

förstelärare, beroende på vad de gör. Förstelärarna hade en roll när de fick försteläraruppdraget, 

vilken kan förändrats under periodens gång. Till exempel fick en förstelärare sitt 

försteläraruppdrag i och med att hon var handledare för Matematiklyftet och hade då rollen som 

utvecklingsledare, när sedan Matematiklyftet var slut gick hon över till rollen som föredöme 

(Thelin, 2015). Förstelärare kan ha sitt uppdrag på en skola där även den ordinarie tjänsten finns, 

eller på utbildningsförvaltningen vilket innebär att försteläraruppdraget är kommunövergripande.  

Förstelärare som har sitt uppdrag på en skola kan delta i kollegialt lärande både på den egna 

skolan och kommunövergripande när nätverksträffar sker. Nätverksträffarna främjade framförallt 

förstelärarnas egen kompetensutveckling och kunskaper inom MKT. Flera av förstelärarna i 

studien arbetade inte med insatser som gav ett långsiktigt kollegialt lärande på skolan där 

förstelärarna arbetar. Utan förstelärarens insatser handlade främst om fragmentariska insatser i 

form av APT-föreläsningar, workshops, temadagar, enskilda handledningar och så vidare, vilket 

inte ledde till ett systematisk kollegialt lärande på skolan där förstelärarna var verksamma. I 

studien framgick inte att förstelärarens insatser ledde till några märkbara förändringar i elevernas 

matematikresultat, men några förstelärare hade själva ändrat sin undervisning och gjort insatser 

för att lärarkollegor skulle ändra sin undervisning vilket främjar för elevernas inlärning.  

  



 

 

 

34 

Diskussion 

I detta kapitel förs en kritisk diskussion av studiens resultat i relation till tidigare forskning. 

Rubrikerna i resultatdiskussionen utgörs av de teman som konstruerades i analysen, vilka är 

”kollegialt lärande”, ”att titta på elevers resultat”, ”undervisning och arbetssätt”, ”ämnen 

konkurrerar om tiden” och ”förankrat i forskning”. Sedan diskuteras den valda metoden för 

studien och förslag på vidare forskning.  

Resultatdiskussion 

Kollegialt lärande 

Det kan vara missvisande att säga att de resultat som kommit i och med Matematiklyftet är på 

grund av förstelärarnas insatser. Insatser som skett efteråt med ett liknande arbetssätt som 

Matematiklyftet är ett initiativ från förstelärarna själva med inspiration från Matematiklyftet. Det 

förstelärarna upplevde som den tydligaste kollegiala utvecklingen skedde i Matematiklyftet, vilket 

i sig inte är initierat från förstelärarna. Insatserna i Matematiklyftet är utvecklat av Skolverket och 

sammansatt av forskare och sakkunniga runt om i landet (Skolverket, u.å.). Förstelärarna 

fungerade som utvecklingsledare när de var handledare för Matematiklyftet, vilket de inte gjort i 

senare insatser (Thelin, 2015).  

Resultatet visar att flera av förstelärarna i matematik deltog på strukturerade nätverksträffar i 

kommunen där de arbetar vilket kan liknas med professional learning communities med ett 

systematiskt utbyte av kunskap och erfarenhet med syftet att förbättra sin undervisning (Wood & 

Withford, 2010). För att utvecklas som lärare är det grundläggande att möta kollegor då deras 

kunskap hjälper en att utveckla sin egen kunskap (Turner et al., 2018; Wood & Withford, 2010). 

Träffarna fungerade som ett ömsesidigt utbyte av kunskap förstelärarna emellan, vilket var något 

som deras lärarkollegor inte fick ta del lika ingående. Att arbeta på det sättet uppmuntrar till att 

dela med sig av kunskap och fungera som ett jämlikt stöd åt varandra med syftet att förbättra sin 

undervisning (Wood & Withford, 2010). Dock är det endast matematikombud och förstelärare i 

matematik som deltar på dessa träffar, vilket utesluter övriga lärarkollegor. Det kan ofta vara så 

att lärare utesluts från tillfällen för professionell utveckling vilket i sin tur kan bidra till 

försämrade möjligheter att öka elevers måluppfyllelse (Bergh et. al., 2018). Så för att alla lärare 

som undervisar i matematik ska kunna ta del av kunskapen är det en förutsättning att 
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matematikombuden och förstelärarna vidareförmedlar kunskapen till sina kollegor, vilket det inte 

finns någon garanti på. Nätverksträffarna kan alltså som kollegialt lärande bidra till en ökad 

kunskapsklyfta mellan förstelärare och lärarkollegor. En utmaning förstelärare ofta stöter på är 

bristen på mötesplatser för kollegialt samarbete (Adolfsson & Alvunger, 2017). Detta stämmer 

överens med hur förstelärarna upplevde det på sina arbetsplatser i det kollegiala lärandet i 

skolämnet matematik, vilket gör att förstelärarna utvecklas men möjligheterna för lärarkollegor att 

utvecklas likt professional learning communities är begränsade om inte obefintliga.   

Nätverksträffarna gav förstelärarna möjlighet till att föra vidare kunskap, ta del av varandras 

erfarenheter och hitta bra förhållningssätt vilket i praktiken ligger nära det som beskrivs inom 

professional learning communities. För att lärare i matematik ska ha möjlighet att professionellt 

utvecklas i sin undervisning krävs det diskussion och att lärarna får möjlighet att utveckla sin 

matematikdidaktiska förmåga (Hodgen & Askew, 2007). Resultatet visar att förstelärarna fick 

möjlighet till professionell utveckling genom nätverksträffarna och att de gärna fungerade som 

bollplank till kollegor, vilket skedde både spontant och på ett mer strukturerat sätt beroende på 

vad lärarkollegorna efterfrågade och hade för behov. Utveckling av undervisning och 

handledning av kollegor är något som förstelärare har i sitt intresseområde (Alvunger, 2015). 

Trots att flera av förstelärarna uttryckte en önskan om mer kollegialt lärande, så visar resultatet att 

nästan alla förstelärarna hade rollen som utvecklingsledare när Matematiklyftet genomfördes men 

ingen har den rollen i dagsläget (Thelin, 2015). Alltså får förstelärarnas kollegor inte samma 

möjligheter till professionell utveckling som förstelärarna själva. 

Att titta på elevers resultat 

Av resultaten från intervjuerna visade det sig att förstelärarna i matematik upplevde det som att 

lärare de senaste åren blivit bättre på att analysera elevernas matematikresultat i olika tester. 

Kanske hör det samman med att undervisningen ska utvecklas genom ett systematiskt 

kvalitetsarbete enligt 4 kap. 2-8 § i Skollagen (SFS, 2010: 800). Elevernas resultat är evidens, som 

ställs emot beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Det i sin tur leder till att lärare kan 

förändra sin undervisning där måluppfyllelsen brister. Alltså formas undervisningen efter 

elevernas behov.  

I några kommuner var det förstelärarna som granskade och analyserade elevernas resultat, vilket 

innebär att de hade rollen som utvecklare, med syfte att förbättra undervisningen (Thelin, 2015). I 
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en kommun hade försteläraren varit med och utvecklat ett systematiskt arbetssätt där varje lärare 

skulle analysera sin klass resultat i matematik. Främsta orsaken till det är som ovan nämnt att 

undervisningen formas efter elevernas behov, men det i sin tur gör ju också att läraren får en 

möjlighet att utvecklas professionellt och utveckla sin matematikdidaktiska förmåga. Avgörande 

faktorer för att bli engagerad i sin egen utveckling i matematik är både individuella och sociala 

(Hodgen & Askew, 2007). I och med att elevernas resultat utvärderas, öppnas en möjlighet upp 

för läraren att se på sig själv och skapa en medvetenhet om vad hon kan förändra. 

Undervisning och arbetssätt 

Många av förstelärarna i studien menade att lärare även blivit bättre på att granska sitt läromedel, 

och jämföra elevernas matematikresultat med hur läromedlet tillämpar de områden eleverna har 

svagare måluppfyllelse i. På så vis kan läromedlet kompletteras med annan 

matematikundervisning, vilket kanske ställer högre krav på läraren då det kräver en utveckling i 

kvalitén av undervisningen. Den matematiska kvalitén i instruktioner och hur läraren förklarar 

men även använder sig av representationer och interagerar med elevernas matematiska tänkande 

och förmåga att undvika bristande förklaringar har betydelse för elevers prestationer (Hill et al., 

2005: Hill & Ball, 2009). Alltså har lärarens kunskaper i matematik och professionella utveckling 

betydelse för elevernas matematikinlärning. Studiens resultat visar att förstelärarna i större 

utsträckning utvecklas professionellt än övriga lärarkollegor.  

Vid undervisning av matematik bör lärarna ha de kunskaper som krävs för att kommunicera och 

resonera matematik (Ball Hill & Bass, 2005). Resultatet visade på att förstelärarna i matematik 

upplevde vid undervisning utanför läromedlet att lärarna pratade mer matematik med eleverna 

och då är det nödvändigt att läraren har tillräckliga ämnes- och resonemangskunskaper i 

matematik. Vid kommunikation och resonemang är det viktigt att läraren kan applicera 

matematiska termer i sin undervisning (Ball et al., 2005). 

Ämnen konkurrerar om tiden 

Respondenterna i studien hade alla gemensamt om att de upplevde det som svårt att projekt 

avlöste varandra. Dessutom var det i vissa fall så att förstelärarna i matematik upplevde att de fick 

stå tillbaka i sitt uppdrag då det inte fanns utrymme i den kollegialt gemensamma tiden, vilket 

innebar att flera förstelärare mer eller mindre kände sig tvungna att inta rollen som förebild 

(Thelin, 2015). En av förstelärarna i studien tror att längre satsningar skulle ge en långsiktigare 
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hållbarhet. Ett par andra förstelärare menar att matematik som skolämne fick ta mer plats när 

Matematiklyftet genomfördes. Då blir det automatiskt så att matematiken som skolämne får stå 

tillbaka lite när Läslyftet genomförs. En utmaning i försteläraruppdraget är att för många projekt 

pågår samtidigt och då misslyckas lärarna i att bilda en samverkan kollegor emellan på den egna 

skolan, vilket innebär att förstelärarna inte har möjlighet att inta rollen som utvecklingsledare 

(Adolfsson & Alvunger, 2007; Thelin, 2015).  

Vad som kan upplevas som problematisk när projekt avlöser varandra, är att förstelärarna har en 

ojämn arbetsbörda. En förstelärare upplevde att hon inte fyllde sin roll i dagsläget, då hennes 

projekt var avslutat men tjänsten pågick ytterligare ett år, hon hade enbart rollen som förebild 

vilket inte var rollen hon hade när hon fick försteläraruppdraget (Thelin, 2015). Att uppdraget är 

tydligt kommunicerat och accepterat hos kollegor är en viktig förutsättning för 

försteläraruppdraget (Adolfsson & Alvunger, 2007; Skolverket, 2015). Den ojämna arbetsbördan 

bli skev mot kollegor om uppdraget inte är tydligt kommunicerat, det påverkar troligtvis 

lärarkollegornas attityd mot förstelärare. I exemplet ovan kanske det hade varit mer passande att 

försteläraruppdraget endast varade över den period som Matematiklyftet genomfördes.  

Förankrat i forskning  

I resultatet framkom att alla förstelärare upplevde att det är viktigt att ha riktade insatser och inte 

allmänt säga att en matematiksatsning ska göras, utan förankra vad det innebär, hur det ska 

formas och vilka områden det berör. Det kräver en forskningsgrund som visar att det ger positiva 

resultat för satsningen eller förändringen. De förstelärare i matematik som deltagit i studien har 

arbetat som lärare mellan 12-26 år. Lärarutbildningen har förändrats flera gånger och olika 

läroplanerna har varit aktuella. Sedan 2010 ska all utbildning ha ett vetenskapligt förhållningssätt 

(SFS, 2010: 800). Det innebär att lärare förväntas arbeta på ett forskningsbaserat arbetssätt med 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, där lärare håller sig uppdaterad inom sitt 

ämnesområde och följer den forskning som finns för att utveckla de kunskaper som är 

nödvändiga. 

För att utveckla de kunskaperna krävs det att lärarna samverkar kollegialt. Utvärdering av 

undervisning och identifiera vilka metoder som fungerar bäst ska fungera vägledande för läraren 

vid introduktioner av områden och även hur lärare går vidare med undervisningen för att ge 

eleverna en djupare förståelse vilket innebär att lärare kombinerar sina matematik- och 
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didaktikkunskaper (Ball et a., 2008). Gällande den kollegiala samverkan var resultatet varierande. 

En förstelärare hade delat mentorskap med en annan lärare och upplevde att det gav möjlighet till 

att utvärdera undervisningen. För att lära sig av sina egna erfarenheter och synliggöra vad som 

fungerar och inte, måste läraren kunna se på sin egen undervisning och ställa den mot relevant 

forskning, det innebär att försteläraren fungerar som utvecklare och fokuserar på att utveckla sin 

egen undervisning vilket egentligen inte gynnar någon annan än henne själv och kollegan hon 

hade delat mentorskap med (Thelin, 2015).  

Avslutande reflektion 

Sammanfattningsvis visar studien är att förstelärarnas arbete skiljer sig åt markant. Förstelärarnas 

insatser grundar sig bland annat i de lokala förutsättningar som finns för försteläraruppdraget. 

Förutsättningarna skapas dels av huvudmännen men även av förstelärarna själva då många är 

med och påverkar utformningen av uppdraget. För att skapa goda förutsättningar för utförandet 

av uppdraget bör försteläraren ha en nyckelroll i den kollegiala utvecklingen i matematik och tid 

avsatt för uppdraget (Skolverket, 2015). De förstelärare som inte hade tid avsatt för uppdraget 

gjorde också färre insatser för den kollegiala utvecklingen i matematik än de förstelärare som 

hade förutsättningarna. Det är huvudmännen som avgör vilken tid förstelärarna har till 

förfogande till uppdraget. För de förstelärare där uppdraget ska det ingå i den ordinarie tjänsten 

är det upp till försteläraren själv att disponera över tiden vilken då troligtvis regleras utifrån den 

passion försteläraren känner för ämnet.  

Precis som försteläraruppdraget varierar, så varierar lärarkollegors attityd till försteläraruppdraget. 

Alla insatser i försteläraruppdraget syns inte utåt sett, vilket kräver ett tydligt kommunicerat 

uppdrag till lärarkollegorna (Skolverket, 2015). Det kan vara så att kollegor upplever att 

försteläraruppdraget inte bidragit med någon förändring (Adolfsson & Alvunger, 2017). Orsaken 

till det beror möjligtvis på avsaknad av insatser i försteläraruppdraget, ifall försteläraren har fått 

sitt uppdrag till förmån för tidigare meriter och har rollen som förebild (Thelin, 2015). Om ett 

strukturerat kollegialt lärande i matematik saknas, vilket det i flera fall gör på skolorna där 

förstelärarna i studien arbetar, blir den professionella utvecklingen hos lärarna i 

matematikundervisningen drabbad, vilket innebär färre möjligheter att utveckla kunskaper inom 

MKT.  
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Metoddiskussion 

Beroende på vad forskaren vill få fram i sin undersökning väljs metod utifrån syftet (Bryman, 

2011; Patel & Davidsson, 2011). Kvalitativ forskning använder sig av ord i framställandet av 

resultatet och kvantitativ forskning visar på siffror som resultat. Kvalitativ forskning ger en 

kontextuell förståelse och den kvantitativa forskningen ger en generaliserad förståelse. Det 

kvalitativ och kvantitativ forskning har gemensamt, är att båda vill besvara sina forskningsfrågor 

och att respektive strategi kopplar sin dataanalys till forskningslitteratur, vilket i sin tur gör det 

viktigt att forskningsfrågorna passar forskningsmetoden (Bryman, 2011). Då forskningsfrågorna i 

studien handlar om förstelärares upplevelser ansågs kvalitativa intervjuer som den bäst passande 

metoden vilket även efter genomförandet anses som den mest lämpliga metoden.  

En kvalitativ intervju genererar i data med information av olika karaktär. Detta som en följd av 

att fokus handlar om att föra ett samtal med intervjupersonen och höra hennes resonemang 

(Bryman, 2011; Patel & Davidsson, 2011).  Det kan leda till att faktorer som är viktiga för 

resultatet framkommer i en kvalitativ intervju, vilket det kanske inte hade gjort i en annan 

datainsamlingsmetod som till exempel en kvantitativ enkät där det inte finns möjlighet till 

följdfrågor. Då syftet för studien är att exemplifiera hur förstelärare upplever att de påverkar 

utvecklingen av verksamheten i matematik behöver de få utrymme att uttrycka sin upplevelse, 

vilket också kan vara svårt att få fram i en annan typ av metod som exempelvis observation. För 

att förstå förstelärarens perspektiv är den kvalitativa intervjun passande för studien (Kvale & 

Brinkman, 2009).  

I och med att intervjuerna var semi-strukturerade var det en samtalskaraktär vid genomförandet 

vilket skapade en okonstlad situation och respondenterna upplevdes som avslappnade. En 

strukturerad intervju hade möjligtvis bidragit till att respondenterna blir påverkade i sina svar och 

inte förmedlar sina verkliga åsikter och upplevelser (Bryman, 2011). Ibland upplevdes några av 

respondenternas svar som kortfattade, trots följdfrågor och försök till att få igång samtalet 

utvecklades inte svaren så mycket. När frågor ställdes och en osäkerhet uppfattades hos 

respondenten tillades att det inte finns något rätt eller fel och att det är hennes åsikt och 

upplevelse jag är intresserad av. Det kan handla om osäkerhet från respondentens håll och en 

strävan efter att vilja svara ”rätt” eller att de upplevde frågan som svårtolkad. En respondent 

önskade att få intervjuguiden skickad till sig i förväg, varpå hon fick svaret att tidigare 

respondenter inte hade fått det och att studiens resultat skulle komma att påverkas om hon fick 
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det vilket accepterades som svar. Att få frågorna skickade till sig i förväg kan tolkas som att 

respondenten var osäker och ville förbereda sig inför intervjun. 

Genom att göra en pilotintervju var det en förberedelse för att gå in i rollen som intervjuare vilket 

skapade en trygghet när kommande intervjuer genomförde. En väl påläst och säker intervjuare 

har troligen en lugn inverkan på respondenten som därmed känner sig bekvämare i situationen, 

vilket var det som uppfattades under genomförandet av intervjuerna. Eftersom intervjuerna 

spelades in riktades all fokus mot vad respondenten sa, vilket gjorde att ett samtal kunde föras ett 

vilket inte hade möjliggjorts på samma sätt om anteckningar förts under intervjun.  

Studiens bidrag och förslag på vidare forskning 

Studien bidrar till ökad kunskap om den variation som finns i förstelärarnas uppdrag i skolämnet 

matematik och vad försteläraren upplever att hon bidrar med i sitt uppdrag.  

En idé som fanns med i uppstarten av studien var att undersöka förstelärarens uppdrag i 

matematik utifrån flera perspektiv och jämföra dessa. Perspektiven skulle då vara utifrån lärare, 

förstelärare och rektorer. Denna studie fick begränsas till förstelärarnas perspektiv, men vidare 

studier skulle kunna göras om hur lärarkollegor uppfattar förstelärarnas uppdrag och insatser, vad 

förstelärarna i matematik har för påverkan på kollegors professionella utveckling och hur de 

utvecklar sin MKT – utifrån deras eget perspektiv och inte vad försteläraren själv upplever att 

hon bidrar med. Det skulle kunna jämföras med denna studie, hur väl förstelärarnas upplevelse 

stämmer överens med lärarkollegornas verklighet.  
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide 

Information till respondenten 

Innan jag börjar ställa frågor tänkte jag bara informera om att du är en av flera förstelärare i 

matematik som intervjuas till mitt examensarbete som skrivs vid Karlstad Universitet. 

Undersökningen handlar om försteläraren i matematik och ert uppdrag. Dina svar kommer att 

behandlas så att inget kommer att kunna kopplas till dig som person. Deltagandet är frivilligt och 

upp till dig att avbryta om du inte längre vill delta.  

Har du läst informationsbrevet och samtyckesblanketten som skickats till dig? Om ja, så får 

respondenten signera samtyckesblanketten.  

Jag kommer inleda med lite allmänna frågor för att sedan övergå till frågor om 

försteläraruppdraget och utförandet av det.  

Bakgrundsfakta 

Namn: 

Ålder: 

Kön: 

Allmänna frågor 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

- Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

3. Vilka ämnen undervisar du i?  

Om försteläraruppdraget 

4. Hur länge har du arbetat som förstelärare på den här skolan?  
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5. Hur kom det sig att du blev förstelärare i matematik? 

- Var det ett förslag av rektorn eller ett initiativ från dig? 

6. Vad har du för tid avsatt för uppdraget? 

7. Hur mycket tid uppskattar du att du lägger på uppdraget? 

8. Kan du berätta om din uppdragsbeskrivning som förstelärare i matematik?  

- Av vem bestämdes uppdragsbeskrivningen? 

- Vilka behov grundar sig uppdraget på?  

- Hur kom det sig att det blev just de uppgifterna?  

9. Skulle du säga att ditt försteläraruppdrag är tydligt kommunicerat till och accepterat hos 

kollegor? 

- Om nej: Varför tror du att det är så? 

Utförande av uppdraget 

10. Hur arbetar du med matematik övergripande på skolan i ditt försteläraruppdrag?  

11. Vad tänker du när du hör kollegialt lärande? 

12. Har du varit med och påverkat kollegialt lärande i ditt försteläraruppdrag? 

13. Om du fick önska, hur skulle du vilja arbeta med kollegialt lärande? 

14. Vad tänker du när du hör professionell utveckling i skolämnet matematik? 

15. Har du varit med och påverkat kollegors professionella utveckling i ditt förstelärarupp-

drag? 

16. Om du fick önska, hur skulle du vilja arbeta med professionell utveckling i skolämnet ma-

tematik? 

17. Vilka resultat av utvecklingsuppdraget i matematik uppfattar du? 

- hos kollegor 

- hos elever 

- övergripande på skolan/i kommunen 

Avslut 

18. Är det något du vill tillägga? 

Då var intervjun slut, stort tack för din medverkan.  
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Bilaga 2 

Kategorisering 

Grå: Kollegialt lärande 

Gul: Att titta på elevers resultat 

Blå: Undervisning och arbetssätt 

Grön: Ämnen konkurrerar om tiden 

Röd: Förankrat i forskning 

Insatser 

Frågeställning 1 

Elevpåverkan 

Frågeställning 2 

Kollegor 

Frågeställning 3 

#1 jag har ju inte haft någon 

jämn arbetsbörda utifrån det 

uppdraget. Förra året var ett 

sådant år som var ganska 

fattigt på uppdrag. En-till-en-

satsning. Så då fick vi lite stå 

tillbaka för då kunde man inte 

göra. 

 

#1 Framåt kommer det bli så 

att vi ska genomföra det mot 

Skolverket, som moduler mot 

mattelyftet. 

 

#1 vi har tittat på resultat 

bakåt i tiden och analyserat de 

mer. 

#1 Samverkan för bästa skola, 

målet är ju då att vi ska höja 

våra resultat och främst är ju 

det i matte. 

 

#1 Sedan mattelyftet och 

Cirkelmatten, att göra mycket 

mer elevaktiva 

arbetsuppgifter, eller vad 

man ska säga. Att de ska vara 

mer aktiva. Det är ju svårt att 

man ska komma ifrån det där 

att man ska sitta själv och 

jobba också. 

#1 nytt uppdrag mot 

Skolverket och så de stöttar ju 

oss men att ingå i den gruppen 

och att leda kollegiala samtal 

och driva utveckling. 

 

#1 jag försöker alltid att 

liksom sprida, eller försöka få 

fram utveckling av allt vi gör 

och driva det. 

 

#1 det är ju jag som är 

matematikombud också, som 

går på de träffarna som för 

tillbaka sådant från 

kommunen och från tester 

och hålla lite övergripande 
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#1 Det har ju inte varit 

jättemycket fokus på matten utan 

mer, målen generellt. 

Förhållningssätt och hur vi 

jobbar med olika metoder, det 

blir mer nästan över alla 

ämnen. 

 

#1 Vi tittade på förra årets 

tester, vi tittade i vårat, alltså 

vilka delar är det på de här 

testerna som vi inte uppnår, 

som ger goda resultat. Hur ser 

vårat läromedel ut, tar de upp 

de här bitarna. Hur tar de upp 

de här bitarna, är det 

någonting vi saknar, är det 

någonting vi mer skulle tycka 

att vi behöver göra. 

 

 

från de här 

kommungemensamma 

testerna och så. 

 

#1 Få ta del av andras 

erfarenheter, hjälpas åt att 

plocka ut bra förhållningssätt 

och saker att testa. 

 

#1 Det måste vara något som 

någon har plockat ut som är 

viktiga saker att satsa på och 

som man kanske, enligt 

studier och sådant, som ger 

resultat. Så man har ett fokus 

och inte allmänt säger, att vi 

liksom ska satsa på matematik, 

utan man måste fundera på 

vad innebär det och hur ska vi 

forma den och vilka områden 

är det är. Och att man kanske 

tittar på tester och sådant, vad 

är det för oss. Vart står vi och 

vart behöver vi höja oss, och 

hur gör vi för att vi ska jobba 

med det. Och verkligen 

analysera det man gör. 
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#2 mitt största uppdrag är ju 

att jag har liksom 

implementerat Cirkelmatte-

modellen på skolan och i 

kommunen. Att just jobba 

med kreativ matematik. Och 

försöka få ut det, mer i 

skolorna. Och liksom hjälpa 

andra lärare att jobba så då. 

 

#2 jag vill ju inte att man ska 

fastna i att bara jobba med 

matematik som ett ämne bara 

rakt av, följa ett läromedel. 

Utan att man mer kan se till 

barnens behov, utan att man 

kanske kan få in lite variation. 

#2 Vi har barn som behöver 

intensivundervisning. Så det 

har ju blivit det också i mitt 

uppdrag. Så för att få barnen 

att inte bara jobba abstrakt i 

läromedel, utan att jobba mer 

och se matematiken. Liksom 

att få använda det med sina 

händer och hela kroppen 

liksom. 

 

#2 under tiden då när jag 

pluggade så utarbetade jag det 

här med Cirkelmatte, och 

liksom gjorde det här 

materialet och så. Så det var ju 

där det väcktes liksom. För jag 

blev så intresserad av det och 

för jag såg också mycket bra 

resultat. Jag såg att det gav så 

himla mycket. Och speciellt de 

barnen då som, som behöver 

ha det här, de som har de 

behoven. Samtidigt kanske 

röra sig lite och få känna. Och 

sen så samarbetet också. Just 

det här att det ger så mycket 

när barnen jobbar tillsammans 

och kommunicerar matematik. 

 

#2 föra det vidare till lärarna 

då, så det inte bara vid mig. 

Utan jag vill liksom förmedla 

det vidare, så det också blir lite 

ringar på vattnet. 

 

#2 Sedan så har jag visat på 

APT:er och så, hur man skulle 

kunna jobba med de äldre 

barnen också. Hur man skulle 

kunna utveckla stationerna, så 

de skulle kunna passa äldre 

elever och så. 

 

#2 När nya lärare kommer har 

jag försökt stöttat upp och 

hjälpt de lite att komma igång 

och så. 

 

#2 Att vara lite mer öppna 

och ta in varandras 

kompetenser, och så. Då är 

det att jag vill, jag brinner för 

matematiken och på lägre år, 

grundläggande och kreativa. 

Då vill ju jag att min 

kompetens ska användas. 

 

#2 jag vidareutbildade mig. 
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#2 4-5 år har jag jobbat såhär. 

Elevgrupper tidigare, har inte 

alls visat lika bra matteresultat 

som de gör nu 

 

#2 de är nästan mattegalna. 

De älskar matte! Och sedan så 

just det här, att deras 

grundläggande med 

taluppfattning och grunderna. 

De har så himla bra grunder. 

Att jag utvecklades, att man 

inte stannar till utan att man 

hela tiden. Nya utmaningar, 

nya sätt, att man inte fastnar i 

sitt gamla sätt bara och kör 

där. Utan att man försöker 

följa lite vad forskning ser, 

vad är det som ger resultat 

och vad behöver olika 

elever. Att alla barn är inte 

lika, ja alla har så olika behov, 

att man lär på olika sätt. Och 

det är sådant man måste ta 

reda på och sedan använda 

det. 

#3 Helt ärligt så lägger jag 

nästan ingenting just nu. Vi är 

inne i ett läslyftsprojekt just nu 

och då är det ju så att då får 

matten stå tillbaka helt. Så nu 

är det mer bara för personlig 

del. Det är ju, jag åker på 

matematikombudsträffarna 

som är i kommunen. Jag läser 

kanske litteratur, så. Men jag 

jobbar ingenting mot skolan 

på det viset som är styrt.  

 

#3 Just nu har man prioriterat 

att man ska göra läslyftet, 

 #3 Vi förstelärare här på 

skolan ska hålla i lite mera 

pedagogiska diskussioner, men 

det gör vi typ när vi har 

APT:er. Då är det vi som är 

gruppledare och så.  

 

#3 Jag åker på 

matematikombudsträffarna, 

jag tipsar lite grann om 

litteratur som kommer. Förra 

året så anordnade jag en 

läromedelsträff. 

 

#3 jag inte säga att vi inte 
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precis som man prioriterade 

att man skulle göra 

Matematiklyftet förut. Och då 

gick ju väldigt mycket tid till 

matten. Så på något vis får 

man variera ämnena så. 

 

#3 Det kommer nya projekt 

hela tiden och mycket bra, 

men det kommer nytt hela 

tiden och någonstans måste 

man sålla i det man håller på 

med. Och då tappar man 

mycket av det som man har 

gjort.  

jobbar matematiskt så mycket 

kollegialt lärande, just nu. Utan 

det är mer en allmän kollegialt 

lärande, så om allmänna saker, 

eller om läslyftet så. 

 

#3 Och det är inte så att jag 

vill jobba helt läromedelslöst, 

men däremot att våga ha 

andra lektioner också. Där 

påverkar man ju varandra 

mycket genom att kunna prata 

om det. Och att våga säga 

själv, att jag provade det här 

och det funkade inte alls, har 

ni något tips på hur jag skulle 

kunnat gjort istället. Kan ni 

hjälpa mig att tänka igenom 

det här. 

#4 dels sköta handlingsplanen 

i matematik och analysera 

testerna. Sedan jobbar jag 

också på uppdrag från skolor, 

så när skolor vill ha hjälp och 

stöd med någonting så gör vi 

det. Sedan driver vi 

matematikombudsträffar, för 

alla matematikombud.  

 

#4 Och en av de sakerna som 

#4 måste vara kopplat till 

forskning. Ska det vara 

professionellt kan det inte bara 

vara vad jag tycker och känner. 

Utan det måste finnas grund 

någonstans, eller, visst det kan 

vara beprövad erfarenhet 

också, men då måste man på 

något sätt ha utvärderat att det 

jag gör har haft effekt. Jag kan 

inte bara gå på min känsla, att 

#4 Vi har ju kallat det för 

kollegialt lärande när vi har 

varit ute och besökt varandra i 

klassrummen. Men det tycker 

inte jag är lärande, utan det är 

mer att vi delger varandra vad 

vi gör. Men lärande är mer att 

man samarbetar. Utan vi är 

mer ute och besöker varandra 

och tittar efter saker som är 

bra. 
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vi genomdrev då utifrån det 

här projektet var att vi jobbade 

mer med problemlösning än 

tidigare så att vi utökade 

timplanen i matematik. Och 

den tiden vi utökade med 

skulle gå till problemlösning, 

så alla fick i uppdrag att jobba 

med problemlösning en gång 

i veckan. Lite för att komma 

bort från matteboken som 

var ett av målen. Så det var väl 

en del som drevs igenom efter 

det projektet. 

 

#4 det arbetet har ju även 

förändrat hur man tänker på 

förvaltningsnivå när det gäller 

tydlighet. För några saker som 

vi såg där, var ju att man måste 

utvärdera, har det effekt eller 

inte. Så det ställs ju högre krav 

på rektorerna nu att de 

utvärderar sina resultat. 

 

#4 Sedan skriver vi en analys 

på det och delger alla 

mattelärare. Men även varje 

lärare ska analysera sina 

resultat. Så alla lärare har fått 

jo men det här funkar nog, 

utan då ska man också 

utvärdera. Jo, men vi testar. 

Det brottas vi ju med hela 

tiden i specialundervisningen 

alltså hur når jag flest elever, 

vad är en framgångsfaktor. 

Och då måste man ju på något 

sätt mäta det. Om jag inte 

mäter vet jag ju inte att det är 

professionellt. Så det som jag 

har testat och som har 

fungerat har varit 

intensivmatte. 

 

#4 Tittar vi på våra tester som 

vi gör kommunövergripande 

så ser vi att i de lägre åren så 

stiger resultaten på testerna. 

Det är någon ökning på 

högstadiet men dock inte lika 

mycket som på låg- och 

mellan. Men det kommer ju ta 

tid, att vända på utvecklingen. 

Vi har haft bättre resultat på, 

ja förra årets NP var väldigt 

svårt, så hela Sverige hade 

dåligt resultat på det så, det var 

ju svårt att jämföra, men året 

innan hade vi förbättrat vårt 

resultat på NP jättemycket. Jag 

 

#4 Men tiden finns inte. Nu 

kör vi läslyftet på heltid så 

alla våra kollegiala träffar går 

till läslyftet. I höst ska vi gå in i 

bedömning för lärande, så att 

tiden försvinner. 

 

#4 sprida det här som vi gör, 

att sprida goda exempel, det 

här fungerar. Så vi försöker 

informera alla skolor om vad 

som är bra. På så sätt förbättra 

matematikresultaten. 

 

#4 Vi hoppas ju nu, det är 

första gången nu i år som vi 

har skickat ut de här 

analysfrågorna till lärarna, och 

vi hoppas att de här, att man 

måste analysera sin egen 

undervisning, sina egna 

resultat, ska leda till mer 

förändring. För nu har ju vi 

analyserat på kommunnivå, 

och det har vi gjort nu i tre år. 

Och det har inte haft den stora 

effekten som vi vill uppnå. Då 

måste vi göra någonting annat. 

Så jag hoppas att de här, och 
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en mall på frågor som de ska 

svara på. Och det resultatet 

ska de presentera för rektorn, 

så att rektorn sedan kan ta 

med det i sin analys som den 

presenterar för 

förvaltningscheferna. 

 

#4 Framförallt så styr inte 

matematikboken lika mycket 

längre. Det är den största 

förändringen. Man jobbar 

mycket mer utifrån vad man, 

ja men är det geometri man 

ska jobba med, då tänker man 

mycket mer nu, okej hur ska vi 

lära eleverna geometri på 

bästa sätt. Och då kanske det 

inte är matteboken, och då 

väljer man någonting annat. 

Och sedan så har ju lärarna, 

pratar mycket mer matematik 

nu så eleverna får diskutera. 

Mycket mer problemlösning.  

 

 

 

tror vi hade ökat med nästan 

10 %. 

 

 

att läraren måste analysera 

men också presentera sin 

analys för rektorn. För det tror 

jag också är en nyckel, att 

rektorn har koll på respektive 

lärares resultat. Varför lyckas 

den här läraren men inte den 

här läraren. Och att man vågar 

lyfta det. 
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#5 Forskningsbaserade 

grejer, och man kanske 

kompetensutvecklar sig själv 

också. 

 

#5 Jag har varit ute på andra 

skolor, jag har hjälpt till med 

NP och gjort, ett år gjorde jag 

alla muntliga prov i hela 

kommunen och stöttade på 

det sättet. Jag har också haft 

regelbundna möten med vissa 

lärare och stöttat och gett tips, 

hur de ska tänka och lite bra 

metoder i 

matematikundervisningen. 

 

#5 Jag alltid tillgänglig om det 

är någon som behöver hjälp 

med några frågor eller ja, hur 

tänkte du här, då kommer jag 

gärna och hjälper till.  

 

#5 Med ämneskonferenserna, 

så träffades vi ju och gjorde 

grupper och blandade alla 

skolor. Och just det där att 

man träffas från alla skolor 

plus att man blandar olika 

#5 Många har ändrat 

tankesättet, vi har ju kört 

mycket efter EPA-modellen.  

Och då får man ju, en mer 

engagerad elevgrupp.  Vad var 

det som gjorde att det blev 

tokigt, hur tänkte du, det kan 

ju också leda fram till en 

enorm utveckling. Eftersom vi 

har så mycket resonemang och 

kommunikation som eleverna 

ska kunna i matte, och då får 

vi ju hela den biten, även fast 

vi har fått fel svar så har vi ju 

fått alla de andra delarna. Och 

det tror jag också tar tid för 

eleverna att de ändrar.  

 

 

#5 Vi jobbar väldigt mycket 

med ämneskonferenser. Just 

nu har vi lagt matten lite åt 

sidan och använt tiden till 

digitaliseringen som kommer 

in i läroplanen. Eftersom den 

kommer ingå i både teknik och 

matematik. Så därför har vi 

valt att fokusera på det så alla 

får lite kött på benen och vet 

hur de ska gå tillväga när vi 

börjar med det, till hösten. 

 

#5 när man ska 

kompetensutveckla sig inom 

kommunen, så är det nog 

också ganska viktigt att man 

tar tillvara på den kunskapen 

som finns hos alla lärare inom 

kommunen. Genom att ha 

ämneskonferenser, var tredje 

vecka har vi dem, så tar, har vi 

några som leder det här, som 

ser till att vi har ett bra 

innehåll. Det är ju vi 

förstelärare som mailar ut i 

god tid innan, att det här ska vi 

gå igenom, och det här håller 

vi oss till. Vi kan ju faktiskt 

lära oss saker av varandra. 

Och ibland kanske det är ännu 
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stadier med varandra. Så man 

ser att jaha, vad förväntar 

högstadiet att eleverna ska 

kunna när de kommer dit. Så 

att vi får träffas och prata om 

det tillsammans. 

bättre, för alla kanske känner 

sig lite mer trygga i sitt 

kollegium också.  

 

#5 vi får lägga undan någon 

stolthet och någon fasad för vi 

kan verkligen hjälpa varandra 

mycket mer än vad vi gör idag. 

Och genom att det blir sådana 

strukturerade möten med 

kollegialt lärande, då blir ju alla 

tvungna att vara delaktiga och 

man bollar idéer med 

varandra. 

 

#5 Fast jag tror, kanske 

egentligen, bara genom att 

lyfta de, inte för att jag har 

stått och haft någon 

föreläsning inför de, utan bara 

att lyfta deras egna, och 

självförtroendet bara. Ni kan 

ju, och ni är jättebra och så 

också. 

 

#5 Det handlar väl ganska 

mycket om att vara lite på 

hugget också, med forskning 

tänker jag.  Saker som man 
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behöver tänka på, var kan 

eleverna fastna, vad behöver 

vi tänka på, och ha som viktig 

aspekt i vår undervisning. 

 

#6 mitt försteläraruppdrag har 

rätt länge varit på central nivå i 

kommunen, så det har varit 

mer riktat som 

matematikutvecklare.  

 

#6 satsning på förskoleklass, 

inom vår kommun.  Tidigare 

matematikkunskaper och 

mycket kunskapen hos 

förskollärarna, kanske nu när 

förskoleklassen blivit så, ja, 

fått tagit en så viktig roll i 

skolstarten som den har idag. 

 

#6 vi strukturerar om och 

strukturera upp ett arbete som 

vi gjorde för några år sedan 

här. Där vi, ja byggt upp en 

matematikverkstad och vi har 

byggt upp matematiklådor 

som alla klasser använder sig 

av. Men vi har blivit rätt 

mycket större så nu ska det 

#6 tycker jag mig se att man 

inte är bunden till läroboken. 

Utan man ser ändå till att 

arbeta mer för elevernas 

förståelse. 

 

#6 man har sett lite 

förbättringar redan, men 

förhoppningsvis kommer man 

i nästa kull och se att vi tycker 

att vi ser förändringar i de 

resultaten som vi gör, som då 

dels är Skolverkets 

bedömningsunderlag och 

förstå och använda tal. Och 

där tycker vi att vi kan se en 

progression med elever om 

man jämför olika årskullar. 

 

#6 Jag tycker att eleverna är 

mer positiva till matte, och jag 

tänker att både elever och 

föräldrar har börjat inse att 

matematik inte bara är 

#6 läsning av 

forskningsartiklar, och 

forskning inom olika ämnen 

och där man sedan direkt 

omsätter det i verksamheten, i 

undervisning.  

 

#6 inte bara jobbar med 

sådana här snabba satsningar 

utan att man gör. Om man gör 

de här satsningarna som då 

Skolverket går ut med, man 

kan ansöka pengar över ett år, 

då är det oftast ett år och 

sedan tar det stopp. Men att 

man på något sätt skulle kunna 

satsa längre, så det blir en mer 

hållbarhet, för det vet man ju 

att forskningen säger, att fem 

år måste man nästan hålla på 

innan något har satt sig, innan 

det blir någonting. Så det tror 

jag. Och då skulle man kanske 

behöva jobba mer, kanske inte 

ämnesinriktat utan mer 
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arbetet förstoras så att säga.  

 

#6 analysredskap av 

bedömningsunderlag och 

sådant som man har för att 

kunna se resultat, och kunna 

göra bra undervisning och ett 

formativt arbete av det. Så det 

gick stor del av hösten åt till 

för då gjorde vi tillsammans 

med rektorn, ett, Skolverkets 

bedömningsunderlag för åk 1-

3, har vi lagt i en excell-fil som 

vi har lagt ut så vem som helst 

kan ta och använda den och 

skriva in resultaten, så blir det 

färg koordinerat, så man 

enkelt kan se. 

 

 

räknande, utan det är så 

mycket mer runt omkring. 

Och den biten tycker jag vi 

ändå har lyckats förändra. 

 

ämnesövergripande med 

kollegialt lärande. Som man 

kan ta till vilket ämne som 

helst. 

 

#6 kritiska reflektioner i 

förhållande till allting och så 

mycket samarbete. Att man 

faktiskt samarbetar, planerar 

upp tillsammans och inte 

sitter, för jag tror inte att man 

får den bästa undervisningen 

om jag sitter ensam på min 

kammare och lägger upp den, 

utan jag tror att den blir bättre 

om jag planerar den 

tillsammans med kollegor. 

 

#6 man har blivit mer 

uppmärksam på att faktiskt 

titta och faktiskt analysera på 

både resultat och undervisning 

och hur mycket tid vi lägger på 

olika delar. 

#7 Har ett särskilt ansvar för 

ämnesutveckling och 

ämnesdidaktik och även 

ansvar för ämnesövergripande 

frågor. Tar fram stödverktyg 

som kan användas i 

#7 Nu när vi screenar så har 

vi en bättre kontroll i detalj. 

Tidigare så var det ju 

klasslärarnas liksom ansvar att 

rapportera in deras känsla av, 

eller det de sett i 

#7 Det kan även handla om 

att studera kollegornas 

undervisningsmetoder med ett 

vetenskapligt förhållningssätt 

som involverar forskning i 

områden som är relevanta för 
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undervisningen.  

 

#7 jag ju haft föreläsningar 

kommun, alltså när vi har de 

här utbildningsdagarna i 

kommunen för all 

lärarpersonal så har jag haft 

olika föreläsningar och sådär. 

Sedan har jag varit med i ett 

EU-projekt nu så vi ska 

representera kommunen, eller 

Sverige, så vi var två 

förstelärare som åkte ner till 

Bryssel och var med i ett EU-

projekt i programmering och 

matematik. Hur man kan 

koppla ihop det. Så jag har, 

alltså, på utbildningsdagarna så 

blir ju mitt uppdrag ibland att 

jag utbildar andra liksom. 

 

#7 jag ser till att det finns en 

plan för undervisningen, i alla 

åldrar, vad ska vi göra för varje 

årskurs, hur screenar vi, ja 

vissa screening-planer då som 

jag ansvarar för, i varje år i maj 

så screenar vi fsk, 1:or, 2:or. 

Då utreder jag de som 

behöver utredas, och jag 

undervisningen. Nu blir det 

bekräftat av de här 

screeningarna som vi gör. 

Vilket gör att vi ser vad 

eleverna har för behov tidigt 

och har möjlighet att sätta in 

tidigt stöd. Då höjer vi ju 

grundnivån. 

 

#7 Att man vågar testa 

någonting annat och man 

vågar släppa lite det här, 

boken, många vågar vara lite 

mer lekfulla och lusftfyllda i 

sin undervisning. 

skolan. Utveckla de didaktiska 

delarna av undervisningen och 

kollegors arbete i 

klassrummen. Fungerar som 

ett direkt lärarstöd till de som 

varje dag möter eleverna och 

vara ett utvecklande nav i 

lärarlaget. 

 

#7 jag tror man såg behovet 

att utveckla kompetensen 

inom matte och 

undervisningen. Höja 

måluppfyllelsen och hur kan 

man jobba på ett annat sätt 

med det. Jag upplever att 

många tycker att det är svårt 

att undervisa i matte och 

många tycker att de själva inte, 

då är det lättare att bara förlita 

sig på läromedel. Så jag tror att 

det är det som har varit 

behovet, att hjälpa kollegor att 

höja självförtroendet och våga 

undervisa i det och inte förlita 

sig så mycket på, att man vet 

vad man undervisar. 

 

#7 coacha och vara bollplank 

för mina kollegor och utveckla 
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hjälper till med resurs, jag är 

både matematikresurs och så 

handleder jag andra klasslärare. 

Så jag hjälper till när de har 

elever som har svårt i matte. 

Och även på mellanstadiet då, 

så hjälper jag även till med NP 

och bedömningar och sådant. 

undervisningen. Som jag är nu. 

Jag fungerar lite som, ja men 

jag tittar på forskning, vad är 

det som gäller, vad kan vi göra 

här och, hur kan vi anpassa det 

till våran skola, våran 

kommun. Så testar vi det och 

så utvärderar vi det. 
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Teman och nyckelfraser 

Kollegialt lärande 

matematikombud 

matematikombudsträffar 

ämneskonferenser 

andras erfarenheter 

hjälpas åt 

bra förhållningssätt 

föra det vidare till lärarna 

förmedla kunskap 

ge ringar på vattnet 

ta in varandras kompetenser 

kompetens 

lägga undan någon stolthet 

 

hjälpa varandra 

strukturerade möten 

kollegialt lärande 

lyfta varandra 

kritiska reflektioner 

samarbetar 

planerar tillsammans 

utveckla kompetensen i matematik 

höja självförtroendet 

höja måluppfyllelsen 

hjälpa kollegor 

våga undervisa

 

Att titta på elevers resultat 

tittade på förra årets resultat 

vilka delar ger inte goda resultat 

kommungemensamma tester 

handlingsplan i matematik 

analysera testerna 

man måste utvärdera 

har det effekt eller inte 

högre krav på rektorerna att de utvärderar 

sina resultat 

varje lärare analyserar sina resultat 

analysfrågor till lärarna 

analysera sin egen undervisning, sina egna 

resultat 

leda till förändring 

analysredskap av bedömningsunderlag 



 

 

 

58 

kunna göra bra undervisning 

formativt arbete 

analysera resultat och undervisning 

hur mycket tid läggs på olika delar 

bättre kontroll i detalj 

ser vad eleverna har för behov 

sätta in tidigt stöd 

höja grundnivån 

screening 

screening-planer 

utreder 

matematikresurser 

handleder 

 

Arbetssätt 

elevaktiva uppgifter 

att de ska vara mer aktiva 

läromedel 

se till barens behov 

motivation 

inte fastna i ett läromedel och följa rakt av 

vill inte jobba helt läromedelslöst 

våga ha andra lektioner också 

påverkar varandra genom att prata 

jobba mer med problemlösning 

utökade timplanen i matematik 

i uppdrag att jobba med problemlösning 

komma bort från matteboken 

matematikboken styr inte lika mycket längre 

lära eleverna på bästa sätt 

 då kanske det inte är matteboken 

lärarna pratar mer matematik 

eleverna får diskutera matematik 

problemlösning 

inte lika bunden till läroboken 

arbetar mer för elevernas förståelse 

vågar släppa boken 

vågar vara mer lekfulla och lustfyllda i sin 

undervisning 

 

Ämnen konkurrerar om tiden 

prioriterat matematiklyftet 
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läslyftet 

variera ämnena 

nya projekt 

sålla i det man håller på med 

tappa det man gjort tidigare 

tiden finns inte 

kollegiala träffar 

snabba satsningar 

 

Förankrat i forskning 

studier 

sådant som ger resultat 

fundera på vad det innebär 

att man inte stannar till 

nya utmaningar 

inte fastna i sitt gamla sätt 

följa lite vad forskning ser 

forskning 

vad behöver olika elever 

resultat 

forskningsbaserat 

kompetensutveckling 

var kan eleverna fastna 

viktiga aspekter i undervisningen 

forskningsartiklar 

forskning omsätts i verksamheten 

studera kollegors undervisningsmetoder 

vetenskapligt förhållningssätt 

utveckla undervisningen 

anpassa till vår skola 

professionellt 

beprövad erfarenhet 

utvärdera 

effekt 

framgångsfaktor 

mäta 
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Informationsbrev 

Information gällande en intervjustudie om förstelärarens insatser i ämnet 

matematik. 

Bakgrund och syfte 

Syftet med studien är att exemplifiera hur förstelärare upplever att de påverkar utvecklingen av 

verksamheten i skolämnet matematik. Studien är en del av examensarbetet som görs på avancerad 

nivå sista året på grundlärarprogrammet fk-3 vid Karlstad Universitet. 

Studiens tillvägagångssätt 

Det valda undersökningssättet för studien är intervjuer vilka kommer genomföras under mars-

april 2018. Intervjun kommer handla om din erfarenhet av och uppfattning om vilka behov som 

finns samt vilken verksamhetsutveckling som drivs i ämnet matematik på skolan där du jobbar. 

Intervjun beräknas ta ungefär 30 minuter. Om det är geografiskt möjligt träffas jag gärna och gör 

intervjun, annars är telefonintervju ett alternativ.  

Data- och sekretesshantering 

Till hjälp under intervjun är det önskvärt från min sida att intervjun spelas in då det ger mig 

större möjlighet att fokusera på samtalet mellan oss istället för att föra anteckningar. Hela eller 

delar av inspelningen skrivs sedan ner i text. Materialet kommer enbart analyseras av mig och 

förvaras utan tillgång för någon annan. Min handledare och examinator för examensarbetet 

kommer ha möjlighet att ta del av det anonymiserade materialet. Som deltagare i undersökningen 

försäkras du att alla uppgifter hanteras så utomstående inte kan ta del av del av det. I rapporten är 

alla uppgifter anonymiserade. Rapporteringen av resultatet sker i ett examensarbete vid Karlstad 
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Universitet. När examensarbetet är bedömt och godkänt kommer insamlad data att raderas. 

Examensarbetet är sedan tillgängligt att ta del av om du är intresserad.  

Frivillighet 

Deltagande i studien är frivilligt och du har självbestämmande att när som helst avbryta din 

medverkan om så önskas, utan någon motivering.  

Förfrågan om deltagande 

Du tillfrågas härmed om deltagande i intervjustudien. Om du vill delta i studien svarar du och 

anger: 

• datum som passar dig för genomförande av intervjun 

• Namn: 

• Kön: 

• Ålder: 

Vill du inte delta i studien får du gärna svara ändå och tacka nej.  

Ansvariga 

Har Du frågor om studien är de välkomna att ställas till någon av nedanstående ansvariga:  

 

Student:    Handledare: 

Emma Lloyd    Doktorand Elisabet Mellroth 

Grundlärarprogrammet fk-3  Institutionen för matematik och datavetenskap 

Karlstad Universitet   Karlstad Universitet 

Tele: 076-209 24 17   Tele: 054 - 540 16 72 

E-post: emmamarialloyd@gmail.com  E-post: elisabet.mellroth@kau.se 
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Samtyckesblankett 

Skriftligt samtycke för att delta i intervjustudien om förstelärarens insatser i ämnet 

matematik. 

Jag har tagit del av informationsbrevet och erbjudits möjlighet att ställa frågor. Jag är medveten 

om att intervjun spelas in och förstår att materialet är konfidentiellt. Jag vet om att deltagandet är 

frivilligt. Jag ger mitt samtycke till att delta i intervjun och är införstådd i att svaren endast 

kommer användas i det aktuella examensarbetet.  

 

Datum 

______________________ 

 

Underskrift 

______________________ 

 

Namnförtydligande 

______________________ 

 


