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Bakgrund 



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



Matematiklyftet





Matematiklyftet

• Didaktisk fortbildning för alla 
matematiklärare

• Utbildningsinsatser för rektorer och 
matematikhandledare

• Lärportalen för matematik - webbresurs
• Statsbidrag kan sökas för lärare och 

handledare i grundskola, gymnasium och 
vuxenutbildning



Modell och genomförande

Huvudman

Matematikhandledare
- utsedd av huvudmannen

- utbildning genom Skolverket

Matematikhandledare
- utsedd av huvudmannen

- utbildning genom Skolverket

Matematikhandledare
- utsedd av huvudmannen

- utbildning genom Skolverket

Skolverket
(i samverkan med NCM)

Rektorer
- fortbildning  genom Skolverket

Lärportalen för 
matematik

Lärosäten
Matematikdidaktiker

Forskare



Modell och genomförande

Rektor

Lärare
Lärare
Lärare
Lärare

...

Lärare
Lärare
Lärare
Lärare

...

Lärare
Lärare
Lärare
Lärare

...

Lärare
Lärare
Lärare
Lärare

...

Matematikhandledare
- samordnar och stödjer lärarnas fortbildning på 

lokal nivå

Lärportalen för 
matematik



Utprövningsomgång

• Oktober 2012 – mars 2013
• 33 grundskolor (se Skolverkets hemsida)

• En utvärdering följer 
utprövningsomgången



Centrala frågeställningar i 
utvärderingen berör…

• Organisationen och planeringen på skolorna 
• Matematikhandledare - valprocessen
• Handledningen av lärargrupperna
• Tecken på att kollegialt lärande 
• Modulernas innehåll
• Rektorernas stöd, ledarskap och engagemang
• Huvudmännens stöd för fortbildningen
• Skolverkets kommunikation och 
• Stöd för nulägesanalys
• Avtryck på lärarnas undervisning



Matematiklyftet på webben

http://www.skolverket.se/fortbildning-och-
bidrag/matematiklyftet

Lärportal för Matematiklyftet



Pågående arbete – nästa steg

Samarbete med olika 
lärosäten
Framtagande av innehåll
Delrapportering till regeringen
Information till huvudmän
Bred start ht 2013



Frågor?

Peter Östlund
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Tel: 08 – 527 335 86
E-post: peter.ostlund@skolverket.se


