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Skolverket 

Alla barn och elever har rätt till en 

likvärdig utbildning. 

 

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar 

huvudmäns, förskolors och skolors arbete med 

syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i 

verksamheterna. 



Det svenska utbildningssystemet 



Hur styrs förskolan och skolan? 

Ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar. 

  

Huvudansvaret för verksamheterna ligger på kommunerna och på 

huvudmän för fristående förskolor och skolor.   

 

Riksdag och regering anger de övergripande nationella målen i: 

• skollagen 

• läroplanerna 

• skolförordningen, gymnasieförordningen  och 

vuxenutbildningsförordningen 

• kursplaner för grundskoleutbildningen 

• ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena 

• examensmål för gymnasieskolan  



Bakgrund 

• Vikande resultat i matematik hos svenska 

elever 

• Undervisningen präglas av allt för mycket 

individuellt arbete 

• Eleverna erbjuds inte möjlighet att 

utveckla alla förmågor 

 

• Skolverket gavs 2011 i uppdrag att utreda 

och föreslå en didaktisk fortbildning 



Skolverkets förslag 2011 

Samråd 
Lärare, rektorer, matematikdidaktiker, 

skolhuvudmän, lärarutbildare, regionala 
utvecklingscentra, matematikutvecklare, 

fack, SKL, myndigheter 

Forskning 
Bred och djup genomgång av svensk och 

internationell forskning om fortbildning 
av lärare 

Stark samstämmighet 



Skolverkets förslag 2011 

Utredningen gav samstämmiga resultat 

• Inget slår en skicklig lärare 

• Kollegialt lärande med externt stöd 

• Ett aktivt, engagerat, deltagande och 

drivande skolledarskap är en förutsättning 

för att ett förändrings- och 

utvecklingsarbete ska bli framgångsrikt 

 



Detta är Matematiklyftet 

- Ämnesdidaktisk fortbildning för 

matematiklärare 

- Utbildningsinsatser för handledare och 

rektorer 

- Lärportalen för matematik 

- Statsbidrag för lärare i grundskola, 

gymnasieskola och vuxenutbildning 

 

http://www.youtube.com/watch?v=K0vNMu0tkxo  

 

http://www.youtube.com/watch?v=K0vNMu0tkxo
http://www.youtube.com/watch?v=K0vNMu0tkxo


Statsbidrag 

Handledare 
• Ska handleda på minst 20% av en heltid 

• Ersättning motsvarande högst 20% av en genomsnittlig 

heltidslön för en matematiklärare 

• Utses av huvudmannen (Förordning 2012:161 och SKOLFS 

2013:4) 

• Erbjuds en utbildningsinsats om nio dagar 

 

Matematiklärare 
• Villkorat statsbidrag (4000 kr för ett läsår) 

• Deltar ”på arbetstid” (krav enligt förordningen) 

 



Syfte 

Att stärka och utveckla kvaliteten 

i undervisningen och på så sätt  

öka elevernas måluppfyllelse 



Mål 

Att utveckla undervisningskulturen 

och fortbildningskulturen 



Lärares lärande 

• Uppmärksamma sin egen 

undervisning 
 

• Reflektera mer över 

undervisningsbeslut 
 

• Få en bredare uppsättning 

metoder och förhållningssätt 



Modul 



Arbetsgång 

Individuell förberedelse 
45–60 minuter 

Kollegialt arbete 
90–120 minuter 

Aktivitet 
ingår i den ordinarie undervisningen  

Gemensam uppföljning 
45–60 minuter 



Utvärdering hittills 

Utvärdering av utprövningsomgången 

2012/13  

• Lärarna är generellt mycket positiva till 

fortbildningens innehåll 

• De upplever att de har fått verktyg att utveckla 

undervisningen 

• Handledarna bidrar till kollegialt lärande 

• Rektorernas roll har framför allt varit att skapa 

förutsättningar i form av tid 

 

Fortsatt utvärdering under 2013 - 2016 
 



Utvärdering av 

utprövningsomgången 



 

Reflektioner och frågor? 



 



Så många deltar 

Läsåret 13/14 Läsåret 14/15 

12 800  Lärare 14 300 

710 Hand- 

ledare 
780 

1 980 Skol- 

enheter 
2 200 



 

 

Matematikdidaktiskt innehåll 

och 

lärportalen 

 



Mål - ökad måluppfyllelse 

Didaktisk fortbildning för lärare. 

 

Fokus på lärarnas lärande. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=K0vNMu0tkxo
http://www.youtube.com/watch?v=K0vNMu0tkxo


Lärportalen för matematik -  
matematiklyftet.skolverket.se 

http://matematiklyftet.skolverket.se/


Lärportalen för matematik -  
matematiklyftet.skolverket.se 



Moduler årskurs 4 - 6 



Modul 



   Moment A 

Individuell förberedelse/instudering  

45 - 60  
minuter 



   Moment A 

Läsa en text/artikel 



   Moment A 

Lösa ett matematikproblem 



   Moment A 

Se en film 

https://www.youtube.com/watch?v=HUB43wb_8VE&feature=player_embedded


   Moment B 

Kollegialt samtal med matematikhandledare 
 
 
 
 
 
 
   
  
     
        
          

                         90 –120   
                               minuter 
 



   Moment C 

Genomförande av lektion/aktivitet  

 



   Moment D 

Reflektion/utvärdering – individuellt och kollegialt 

  45-60 
 minuter 



 

Reflektioner och frågor? 



Modulinnehåll  

- didaktiska perspektiv 

Modulinnehållet ska belysa  

dessa didaktiska perspektiv: 

 

• undervisa matematik utifrån förmågorna 

• klassrumsnormer/sociomatematiska normer 

• bedömning för lärande och undervisning i matematik 

• rutiner/interaktion i klassrummet  

 

Modulerna kan även innehålla andra didaktiska 

perspektiv. 



     Förmåge-perspektivet 

 

• Att undervisa utifrån  

     de matematiska förmågorna 

 

 

 Förmågor 



     Norm-perspektivet 

 

• Klassrumsnormer 

• Sociomatematiska normer 

• Normers betydelse 

• Förändra normer 

 

 

 

Normer 



     Interaktions-perspektivet 

 

• Rutiner 

• Helklassundervisning  

• Frågornas betydelse 

 

 

 

Interaktion 



     Bedömnings-perspektivet 

 

• Bedömning för lärande och 

    undervisningen 

• Återkopplingens betydelse 

• Kamratbedömning 

 

 

 

Bedömning 



Fyra didaktiska perspektiv 

Normer Interaktion 

Bedömning Förmågor 

Matematiklyftet 
ska hjälpa oss att 

nå en högre 
division! 



Universitet och högskolor i Sverige 
Luleå tekniska universitet  Högskolan i Dalarna 

Linköpings universitet    Malmö Högskola 

Mittuniversitetet    Högskolan i Gävle 

Göteborgs universitet   Högskolan i Jönköping 

Uppsala universitet   Mälardalens högskola 

Örebro universitet     Högskolan i Kristianstad  

Stockholms universitet    Chalmers tekniska högskola 

Linnéuniversitetet    Kungliga tekniska högskolan 

Umeå universitet    Blekinge tekniska högskola 

NCM, Göteborgs Universitet 

          

Universitet och högskolor i Europa 
Åbo Akademi, Finland    King’s College London 

Århus universitet, Danmark 



Granskningsprocessen 

1.  

Överens-
kommelse 

tecknas 
(Skolverket-Lärosätet) 

 

Val av granskare 
(Andra lärosäten) 

2.  

Framtagande av  
modul-innehåll 

(Lärosätet) 

 

 

3.  

Materialet 
granskas 

(Granskare från andra 
lärosäten, NCM och 

Skolverket) 

4.  
 

Leverans/ 
Slutleverans av 
modul-innehåll 
till Skolverket 

 

 



Moduler 2014-2015 

  Moduler  
åk 1-3 

• Taluppfattning och 
  tals användning 

•  Algebra 

• Geometri  prel vt-15 

•  Sannolikhet och  
  statistik  
  prel vt-15 

 
•  Samband och 

   förändring ht-14 

 

•  Problemlösning 

  Moduler  
åk 4-6 

• Taluppfattning och 
  tals användning 

•  Algebra 

•  Geometri  

•  Sannolikhet och  
   statistik 

•   Samband och 
   förändring 

•  Problemlösning 

  Moduler  
åk 7-9 

• Taluppfattning och 
  tals användning 

•  Algebra 

•  Geometri  

•   Sannolikhet och 
    statistik  
    prel vt-15 

•   Samband och 
   förändring 

•  Problemlösning 

 Moduler 
Övriga 

• Vuxen-    
utbildning 

•  Förskola 

•Förskoleklass 

•Särskola  

•IKT prel vt-15 

•Språkutvecklande 
arbetssätt 

•prel vt-15 

Moduler 
Gymnasie-

skolan 

•  Undervisa   
 matematik utifrån  
 problemlösning 

•   Undervisa  
  matematik utifrån 
  förmågorna  

•   Bedömning för lärande  
  och undervisning i  
  matematik   ht -14 

•   Undervisa matematik  
  på yrkesprogram   

   prel –vt 15 

•  Interaktion i klass- 
  rummet 
  prel –ht 15 



Moduler för grundskolan 

   Moduler  åk 
1-3 

•  Taluppfattning och 
tals användning 

•   Algebra 

•   Geometri 

•   Sannolikhet och 
statistik 

•   Samband och 
förändring 

•   Problemlösning 

   Moduler  åk 
4-6 

•  Taluppfattning och 
tals användning 

•   Algebra 

•   Geometri 

•   Sannolikhet och 
statistik 

•   Samband och 
förändring 

•   Problemlösning 

   Moduler  åk 
7-9 

•  Taluppfattning och 
tals användning 

•   Algebra 

•   Geometri 

•   Sannolikhet och 
statistik 

•   Samband och 
förändring 

•   Problemlösning 



Moduler för gymnasiet 

   Moduler  Gymnasiet 

• Undervisa matematik utifrån förmågorna 

• Undervisa matematik utifrån problemlösning 

• Bedömning för lärande och undervisning i matematik 

•  Produktiva rutiner/interaktion i klassrummet 

• Undervisa matematik på yrkesprogram      



Mer information 

Skolverkets 
webbplats 

www.skolverket.se/matematiklyftet 
 

broschyrer 
 

filmer 

Lärportalen  
för matematik 
(visar även Twitterflödet 
för #malyft) 

 

http://matematiklyftet.skolverket.se 

gr, gymn & vux förskola förskoleklass 

fortbildningen organisera och planera 



 

 

http://matematiklyftet.skolverket.se 

 

helena.karis@skolverket.se 

emma.wimmerstedt@skolverket.se 

 

 

mailto:Helena.karis@skolverket.se
mailto:Helena.karis@skolverket.se
http://matematiklyftet.skolverket.se/
http://matematiklyftet.skolverket.se/
mailto:Helena.karis@skolverket.se
mailto:Helena.karis@skolverket.se
mailto:Emma.wimmerstedt@skolverket.se
mailto:Emma.wimmerstedt@skolverket.se


Matematiklyftet  

Kollegialt lärande för matematiklärare 

 
Läsåret 2014/15 

 
 
 
 

#malyft 



    Vad är matematikdidaktik ? 

    

 

     Matematik 

Psykologi 

Filosofi 

Vetenskaps 
-teori 

Antropologi 

Sociologi 

Historia 

Pedagogik 

Logik 


