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Sammanfattning 

Matematiklyftet är en fortbildning för alla lärare i Sverige som undervisar i matematik och den 
genomförs 2012-2016. Denna rapport är en första delrapport inom utvärderingen av Matematiklyftets 
resultat. Utvärderingen avser att undersöka i vilken utsträckning Matematiklyftet har bidragit till att 
utveckla en bestående undervisningskultur och en bestående fortbildningskultur. Denna rapport 
behandlar det första steget i utformning och utprovning av instrument för datainsamling samt 
preliminära resultat från fyra skolbesök. 

Instrumenten för datainsamling har fungerat väl 

Utprovning av instrument för datainsamling vid fyra skolbesök visar att vi med dessa instrument får 
underlag för att skapa oss en bred och relevant bild av skolverksamheten i relation till utvärderingens 
syfte. Vissa revideringar av instrument kommer att genomföras, men endast av mindre omfattning och 
av sådan typ att datainsamling kan ske likvärdigt i kommande skolbesök som de nu genomförda 
skolbesöken. 

Begränsat underlag för att dra slutsatser om Matematiklyftet 

I detta skede av utvärderingen finns endast ett mycket begränsat underlag från fyra skolbesök. I 
nuläget finns därför inga möjligheter att avgöra om tecken på god undervisnings- och 
fortbildningskultur är orsakade av Matematiklyftets genomförande. 

Tecken på god undervisningskultur 

Intrycket från de besökta skolorna är att matematiklektioner av god kvalitet har observerats. Det 
verkar överlag finnas en genomtänkt och relevant plan för lektionens upplägg och innehåll. 
Lektionerna verkar överlag också rika med avseende på att ge förutsättningar för eleverna att utveckla 
de matematiska förmågorna. 

Tecken på god fortbildningskultur 

Det finns en ambition på de besökta skolorna att på något sätt fortsätta med en liknande typ av 
fortbildningsverksamhet som den inom Matematiklyftet även efter att Matematiklyftet har avslutats. 
Men det varierar hur långtgående och specificerade sådana planer är. 

Tillhandahåll fortsatt stödmaterial till skolor 

Utifrån skolors ambitioner och planer att fortsätta med en liknande fortbildningsverksamhet efter 
Matematiklyftet så rekommenderar vi att göra moduler tillgängliga också efter att Matematiklyftet 
avslutats samt att satsa, i någon form och omfattning, på fortsatt utveckling av moduler, som stöd för 
att skolor ska kunna fortsätta med liknande fortbildningsverksamhet. 
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1. Inledning 

Denna rapport är en första delrapport inom utvärderingen av Matematiklyftets resultat. I detta skede 
har utvärderingen pågått i cirka sex månader. Arbetet har under denna period till största delen bestått 
av planeringsarbete inför kommande insamling och analyser av data. 

I denna inledning beskrivs förutsättningar för och egenskaper hos utvärderingen av Matematiklyftets 
resultat, utifrån situationen som den var innan genomförandet av utvärderingen påbörjades. 
Beskrivningen är relativt kortfattad men anpassad till behovet för nuvarande delrapport. 

1.1 Matematiklyftet 

Matematiklyftet är en fortbildning för alla lärare i Sverige som undervisar i matematik och den 
genomförs 2012-2016. Utgångspunkten i fortbildningen är det kollegiala lärandet. Lärare arbetar med 
olika moduler som består av didaktiskt material att använda i planering av och diskussioner om 
matematikundervisningen. Genom modulerna belyses olika didaktiska perspektiv, såsom att 
undervisa matematik utifrån förmågorna och bedömning för lärande och undervisning i matematik. 
Matematiklyftet inkluderar också utbildning av matematikhandledare och rektorer. 

Matematiklyftet har två övergripande mål. Dels är målet att utveckla en undervisningskultur, där 
fokus är arbetet med elevernas lärande, och dels är målet att utveckla en fortbildningskultur, där fokus 
är arbetet med lärarnas lärande. Avsikten är att dessa kulturer ska bestå och fortsätta att utvecklas på 
skolorna efter genomförandet av Matematiklyftet. 

1.2 Utvärderingens fokus och metod 

Denna utvärdering fokuserar på Matematiklyftets resultat. Med resultat avses här inte elevresultat 
(t.ex. avseende prestationer på prov) utan med resultat avses utveckling av en undervisningskultur och 
en fortbildningskultur, i enlighet med beskrivningen ovan. Utvärderingen omfattar även ett fokus på 
påverkansfaktorer, vilket handlar om att identifiera faktorer som påverkar hur Matematiklyftet 
omsätts på skolorna samt faktorer som gynnar eller missgynnar Matematiklyftets resultat. 

Utvärderingen utgår därför från tre övergripande frågeställningar: 

 I vilken utsträckning har Matematiklyftet bidragit till att utveckla en bestående 
undervisningskultur? 

 I vilken utsträckning har Matematiklyftet bidragit till att utveckla en bestående 
fortbildningskultur? 

 Vilka faktorer har påverkat hur väl eller mindre väl Matematiklyftet har bidragit till utveckling 
av bestående undervisnings- och fortbildningskulturer? 

Inom utvärderingen av Matematiklyftets resultat genomförs besök på totalt 40 skolor över hela 
Sverige. Varje skola besöks två gånger, antingen innan och under genomförandet av Matematiklyftet 
eller under och efter genomförandet av Matematiklyftet. De 40 skolorna är uppdelade i tre kohorter 
och skolbesöken sker enligt följande tidsplan: 

 Kohort 1: 4 skolor. Besök sker våren 2014 (under Matematiklyftet) och våren 2016 (efter 
Matematiklyftet). 

 Kohort 2: 18 skolor. Besök sker våren 2015 (under Matematiklyftet) och våren 2016 (efter 
Matematiklyftet). 

 Kohort 3: 18 skolor. Besök sker våren 2015 (innan Matematiklyftet) och våren 2016 (under 
Matematiklyftet). 
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Vid skolbesöken observeras lektioner och kollegiala samtal. Intervjuer genomförs med lärare och 
rektor. Dokument avseende utveckling av matematikundervisning och fortbildning av 
matematiklärare samlas in. Efter skolbesöken genomförs enkäter med lärare och rektor, samt 
intervjuer med representanter för skolornas huvudmän. Genom de olika typerna av information som 
samlas in i samband med skolbesöken studeras två processer samt förutsättningar för dessa processer. 
De två processerna är klassrumspraktiken (dvs. kärnan i undervisningskulturen) och det kollegiala 
samtalet (dvs. kärnan i fortbildningskulturen). Förutsättningar avser ramfaktorer i förhållande till 
dessa två processer, både interna och externa ramfaktorer i förhållande till Matematiklyftet. Interna 
ramfaktorer är faktorer som utgör förutsättningar för och egenskaper i genomförandet av 
Matematiklyftet, såsom hur moduler används och handledningens roll i kollegiala samtal. Externa 
ramfaktorer är faktorer som är oberoende av Matematiklyftet, såsom förutsättningar i skolan eller 
kommunen. 

1.3 Medverkande i utvärderingen 

Projektgrupp, som arbetar med alla delar av utvärderingen: 

 Magnus Österholm, projektledare 

 Tomas Bergqvist 

 Jorryt van Bommel 

 Yvonne Liljekvist 

Referensgrupp, som är rådgivande kring projektplanering, analyser och rapportering: 

 Ewa Bergqvist 

 Anna Lind Pantzare 

 Johan Lithner 

 Per Nilsson 

 Torulf Palm 

 Andreas Ryve 

 Christina Segerholm 

Projektassistenter, som genomför insamling och bearbetning av data: 

 Cirka 15 personer – rekryteringen slutförs i början av hösten 2014 

1.4 Rapportens disposition 

Denna rapport berör primärt två saker i genomförandet av utvärderingen, som behandlas i de 
efterföljande avsnitten. Först behandlas det första steget i utformning och utprovning av instrument 
för datainsamling. Sedan behandlas preliminära resultat från de fyra skolbesöken i kohort 1. I det 
avslutande avsnittet berörs slutsatser och rekommendationer avseende Matematiklyftet baserat på det 
arbete som hittills gjorts inom utvärderingen. 
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2. Utformning av instrument för datainsamling 

Inom utvärderingen sker datainsamling genom intervjuer med lärare, rektor och representant för 
huvudman, observationer av klassrum och kollegialt samtal samt dokument från lärare, rektor och 
representant för huvudman. 

Arbetet med utformning av instrument för datainsamling har hittills fokuserat på två saker. Dels har 
övergripande strukturer skapats för vilka aspekter av olika fenomen som ska fokuseras vid insamling 
och analyser av data. Dels har intervjufrågor konstruerats. Eftersom observationer spelas in och 
dokument samlas in så har inget mer omfattande planeringsarbete i detta skede av utvärderingen 
krävts för insamling av dessa typer av data. Instrumenten för datainsamling har testats vid besök på 
fyra skolor för att kontrollera så att ett relevant och rikt underlag erhålls för de analyser av data som 
ska genomföras. 

Nedan beskrivs mer om utformning av instrument för datainsamling. Detaljer i utformning av 
instrumenten bearbetas dock fortfarande och instrumenten utgör därmed arbetsmaterial inom den 
pågående utvärderingen. Därför beskrivs arbetet med utformning av instrument mer övergripande. 

2.1 Övergripande strukturer 

Det som här benämns som övergripande struktur utgörs av ett sorts ramverk som beskriver vad som 
ska fokuseras på vid insamling och analyser av data. Dessa strukturer utgår från egenskaper i 
Matematiklyftet och relevant forskning i förhållande till dessa egenskaper. Egenskaperna i 
Matematiklyftet utgörs av 

(1) didaktiska perspektiv som belyses i Matematiklyftets moduler, 

(2) de två processerna klassrumspraktiken och det kollegiala samtalet samt 

(3) olika typer av förutsättningar (för de två processerna och för Matematiklyftets genomförande). 

Hittills har arbetet inom utvärderingen fokuserat på utformning av övergripande strukturer för 
intervjuer kring de didaktiska perspektiven och förutsättningar. Samtliga övergripande strukturer 
kommer att bearbetas och utvecklas mer under början av hösten 2014, i och med att arbetet med 
instrument för dataanalyser slutförs. 

2.2 Intervjuer 

En strukturerad intervjuform används för att få likvärdighet i insamlade data eftersom många olika 
personer kommer att genomföra intervjuerna. 

Intervjuer med lärare och rektorer består av en muntlig del som genomförs under skolbesöket och en 
skriftlig del som genomförs som en webbaserad enkät efter skolbesöket. Intervjuer med representant 
för huvudman genomförs via telefon. För varje skola intervjuas en representant på ordförandenivå, 
dvs. nämndordförande inom en kommun eller styrelseordförande eller motsvarande i det aktiebolag, 
den stiftelse, det kooperativ etc. som har ansvaret för den aktuella skolan. För de skolor där det är 
möjligt intervjuas dessutom en ansvarig person på förvaltningsnivå, dvs. inom den förvaltningsenhet 
eller motsvarande som har ansvar för den aktuella skolan. Situationer då det inte är möjligt att 
intervjua en person på förvaltningsnivå är t.ex. när ett aktiebolag består av en enda skola. 

Intervjuer med lärare fokuserar på de didaktiska perspektiven och förutsättningar medan intervjuer 
med rektorer och representanter för huvudmän fokuserar endast på förutsättningar. 

Intervjufrågorna fungerade överlag bra när de testats vid datainsamling på fyra skolor. Det innebär att 
det i kommande datainsamlingar endast kommer att genomföras smärre förändringar som inte 
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påverkar jämförbarheten mellan olika kohorter. Förändringar handlar dels om att enstaka frågor 
exkluderas eftersom de inte fungerade som planerat. Dels flyttas enstaka frågor från den muntliga till 
den skriftliga delen av intervjun för att minska tiden på den muntliga delen och eftersom några frågor 
är mer lämpliga av besvaras skriftligen. Därutöver har endast små revideringar genomförts i 
frågeformuleringarna. För annan skolform än grundskola och gymnasium var det flera frågor som 
behövde anpassas mer än planerat under intervjuns genomförande. En anpassning kommer därför att 
göras i intervjuguiden så att inte för stora variationer uppstår mellan olika datainsamlingstillfällen. 

2.3 Observationer 

Under klassrumsobservationen spelas lärarens röst in och under det kollegiala samtalet spelas 
samtliga närvarande lärares röster in. Det finns en begränsning i att endast spela in ljud och inte bild 
eftersom ljudet inte fångar hela kommunikationen. Den ursprungliga planen var att endast använda 
ljudinspelning, delvis av etiska skäl, för att undvika att personer identifieras, men också som en 
avgränsning för vad som kan rymmas inom denna utvärdering. För vissa undervisningsformer och i 
vissa skolformer noteras dock att större begränsning sker när endast ljud spelas in. Ett exempel är vid 
visualisering av geometriska begrepp och fenomen och ett annat exempel är i klassrumspraktik där 
teckenspråk används. Sammantaget görs dock bedömningen att p.g.a. etiska skäl och för att avgränsa 
utvärderingen så används ingen videoinspelning. 

Förutom inspelning av ljud används dock också andra informationskällor vid observationer. Dels tas 
kopior eller fotografier av undervisningsmaterial och dels används ett observationsprotokoll, vilket 
inkluderar anteckningar av vad som skrivs på tavlan. En revidering av observationsprotokollet sker 
inför kommande datainsamlingar. Revideringen avser endast att förenkla analyserna, dvs. ingen ny 
typ av information samlas in i kommande datainsamlingar. 

2.4 Dokument 

I anslutning till intervjuerna insamlas eventuella arbetsplaner, policydokument eller liknande 
dokument avseende matematikundervisningen eller avseende lärarfortbildning. Sådana dokument 
kommer att analyseras avseende förutsättningar för utveckling av klassrumspraktiken och det 
kollegiala lärandet. Analyserna kan därmed ge information avseende utvecklad undervisnings- eller 
fortbildningskultur. 
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3. Preliminära resultat från fyra skolbesök 

3.1 Underlag 

Inom utvärderingen samlas data in i form av: 

 Intervjuer: Muntlig med lärare, rektor och representant för huvudman samt också skriftlig 
med lärare och rektor. 

 Observationer: Klassrum och kollegialt samtal. 

 Dokument: Från lärare, rektor och representant för huvudman. 

Under vårterminen 2014 samlas data in från fyra slumpvis utvalda skolor som detta läsår medverkar i 
Matematiklyftet (kohort 1); två grundskolor, en gymnasieskola och en skola som varken är grundskola 
eller gymnasieskola (specifik skolform anges inte eftersom dessa typer av medverkande skolor är så få 
till antalet att anonymiteten då skulle hotas). Insamling pågår fortfarande avseende intervjuer med 
representanter för huvudmän och den skriftliga intervjun med lärare och rektorer. Representanter för 
huvudmän exkluderas därför från underlaget för denna rapport, och underlaget består därmed av 
totalt 11 lärare och 4 rektorer. 

Bearbetning och analys av insamlade data har endast påbörjats i detta skede av utvärderingen 
eftersom detaljerad utformning av instrument för dataanalyser slutförs under början av hösten 2014. 
De preliminära resultat som behandlas i denna rapport består därför av intryck från de direkta 
erfarenheterna vid genomförda skolbesök och baseras inte på någon mer ingående analys av 
insamlade data. Observationer av klassrumspraktik och kollegiala samtal samt de muntliga 
intervjuerna utgör därmed underlaget för denna rapport. 

Utifrån detta underlag kan vi i detta skede av utvärderingen inte uttala oss om någon typ av 
generalisering eller om förändringar av undervisningskulturen eller fortbildningskulturen. Vi kan 
heller inte uttala oss om hållbarheten över tid av de intryck som nu noteras utifrån skolbesöken. Dock 
kan trender noteras utifrån de skolor som besökts. 

3.2 Undervisningskultur 

Avseende undervisningskultur kan intryck från de fyra skolbesöken jämföras med resultat från 
tidigare kartläggningar av matematikundervisningen i Sverige som genomförts av Skolinspektionen, 
då medlemmar från projektgruppen för utvärderingen av Matematiklyftet också deltog. Det som 
framkommer från dessa jämförelser är intryck från de fyra skolbesöken som skiljer sig från resultat 
från tidigare kartläggningar. Nedan beskrivs dessa typer av intryck. 

Intrycket från de fyra skolbesöken är att matematiklektioner av god kvalitet har observerats, speciellt 
avseende att goda förutsättningar ges för elevers lärande. Det verkar överlag finnas en genomtänkt och 
relevant plan för lektionens upplägg och innehåll, där fokus inte främst är på elevers eget arbete med 
läroboken, utan undervisningsformer varieras på genomtänkta och ändamålsenliga sätt. Lektionerna 
verkar överlag också rika med avseende på att ge förutsättningar för eleverna att utveckla de 
matematiska förmågorna. Lärarna verkar vara medvetna om förmågornas innebörd samtidigt som det 
finns variationer i deras förhållningssätt avseende förmågornas roll i relation till undervisningen. Till 
exempel baseras ibland planering av undervisningen direkt på specifika förmågor och ibland sker 
planering av undervisningen mer holistiskt där förmågorna behandlas på ett mer indirekt sätt. 
Huruvida det finns skillnad i hur rika lektionerna blir på möjligheter för eleverna att utveckla sina 
matematiska förmågor utifrån denna typ av variation i förhållningssätt kan inte avgöras i detta skede. 
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3.3 Fortbildningskultur 

Lärare och rektorer som intervjuats verkar vara överens om att Matematiklyftets upplägg och innehåll 
utgör en bra typ av fortbildning. Det finns också en ambition på de besökta skolorna att på något sätt 
fortsätta med en liknande typ av fortbildningsverksamhet, men det varierar hur långtgående och 
specificerade sådana planer är. Resurser i form av tid eller pengar lyfts ibland fram som en utmaning i 
relation till att skapa och genomföra sådana planer. Det handlar till exempel om planering av tid i 
form av schemaläggning, årsplanering och veckoplanering av arbetsuppgifter eller prioritering av 
arbetsuppgifter. 

I utvärderingen av utprövningsomgången av Matematiklyftet lyftes handledningen fram som central 
för fortbildningen. I de kollegiala samtal som observerats noteras en variation i handledningen. Till 
exempel är handledningen ibland mer styrande över arbetet i det kollegiala samtalet, dvs. att 
handledningen är mer proaktiv, medan den ibland är mer reaktiv i förhållande till det som händer i 
det kollegiala samtalet. Till exempel kan en mer proaktiv handledning inkludera ett aktivt val av vad 
som ska diskuteras medan en reaktiv handledning i större utsträckning bygger på de 
diskussionsämnen som initieras av andra deltagare i samtalet. I detta skede av utvärderingen kan dock 
inte avgöras huruvida sådan variation är kopplad till utvecklingen av en fortbildningskultur eller har 
påverkan på klassrumspraktiken. 

3.4 Påverkansfaktorer 

I detta skede av utvärderingen kan inget sägas om huruvida olika ramfaktorer påverkar 
Matematiklyftets resultat eftersom detta kräver mer ingående analyser och mer data än de som finns 
tillgängliga som underlag i detta skede av utvärderingen. Men i ovanstående beskrivningar av 
undervisningskultur och fortbildningskultur har lyfts fram exempel på faktorer som kan vara relevanta 
att studera mer ingående i de fortsatta analyserna, såsom: 

 Om och hur lärares olika förhållningssätt till de matematiska förmågornas roll i 
undervisningen är en relevant faktor i relation till klassrumspraktiken avseende vilka 
möjligheter till lärande eleverna ges. 

 Olika skolors och huvudmäns förutsättningar och ambitioner att satsa resurser på att fortsätta 
med liknande fortbildning som en faktor i relation till att skapa en bestående 
fortbildningskultur. 

 Om och hur variationer i handledningen i de kollegiala samtalen är en relevant faktor i de 
kollegiala samtalens roll för en förbättrad klassrumspraktik och en bestående 
fortbildningskultur. 
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4. Slutsatser och rekommendationer 

4.1 Utformning av instrument för datainsamling 

Instrumenten för datainsamling har fungerat väl när de testats vid fyra skolbesök, särskilt avseende de 
skolformer som utgör den större delen av utvärderingen, dvs. grundskola och gymnasieskola. Med 
instrumenten får vi underlag för att skapa oss en bred och relevant bild av skolverksamheten i relation 
till utvärderingens syfte. De revideringar av instrument som genomförs är endast av mindre 
omfattning och av sådan typ att datainsamling kan ske likvärdigt i kommande skolbesök som de nu 
genomförda skolbesöken. 

Vi ser en potential att få ut än mer djupgående information från andra skolformer än grundskola och 
gymnasium, t.ex. genom en anpassning av intervjufrågor för aktuell skolform. Det innebär att en viss 
bearbetning av instrumenten kommer att ske inför kommande datainsamlingar. 

4.2 Preliminära resultat från fyra skolbesök 

Baserat på nuvarande underlag finns vissa tecken på att Matematiklyftet givit önskvärda resultat, dels 
med avseende på verksamheten i klassrummet (undervisningskulturen) och dels med avseende på 
skolors ambitioner att bibehålla en fortbildningskultur. Det är dock viktigt att notera att det i detta 
skede av utvärderingen endast finns ett mycket begränsat underlag. Det finns i nuläget inga 
möjligheter att avgöra om tecken på god undervisnings- och fortbildningskultur är orsakade av 
Matematiklyftets genomförande. Men jämfört med tidigare genomförda kartläggningar av 
matematikundervisningen i Sverige så noteras tecken på en god undervisningskultur i de skolor som 
hittills besökts som del av utvärderingen av Matematiklyftet. 

Även inom det begränsade underlaget av endast fyra skolor så finns vissa variationer som är 
intressanta att fokusera på i kommande analyser. Det handlar om lärarnas förhållningssätt till 
förmågornas roll i undervisningen, om förutsättningar för att bibehålla en fortbildningskultur samt 
om handledningens roll i de kollegiala samtalen. 

I detta skede av utvärderingen är det svårt att ge några direkta rekommendationer angående 
Matematiklyftet. Men utifrån skolors ambitioner, och ibland konkreta planer, att fortsätta med en 
liknande fortbildningsverksamhet efter Matematiklyftet så rekommenderar vi att göra moduler 
tillgängliga också efter att Matematiklyftet avslutats samt att satsa, i någon form och omfattning, på 
fortsatt utveckling av moduler, som stöd för att skolor ska kunna fortsätta med liknande 
fortbildningsverksamhet. 

4.3 Fortsatt arbete inom utvärderingen 

Under hösten 2014 slutförs allt planeringsarbete för utvärderingen. Alla instrument för insamling och 
analyser av data färdigställs under första halvan av hösten. Under andra halvan av hösten sker 
utbildning av de projektassistenter som ska genomföra insamling och bearbetning av data. Under 
våren 2015 och våren 2016 genomförs sedan alla resterande skolbesök, med efterföljande bearbetning 
och analyser av insamlade data. 
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