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SAMMANFATTNING
Matematiklyftet har pågått mellan åren 2012-2016 och riktat sig till lärare som undervisar i matematik. Det är en fortbildningssatsning som under ett år finansierats med statsbidrag. Under det
läsår satsningen genomförs är det tänkt att den ska bidra till en stärkt undervisningskultur bland
deltagande skolor och lärare. Insatsen ska ge en skjuts till att utveckla undervisningen och på
längre sikt även bidra till en utvecklad fortbildningskultur. Hösten 2013 inleddes Matematiklyftet.
Deltagandegraden har varit mycket högt, av samtliga grundskoleenheter i landet har 87 procent
deltagit med lärare under något av läsåren som satsningens genomförts. Drygt hälften av gymnasieskolorna har totalt sett deltagit och 60 procent av grundsär- och gymnasiesärskolorna. I
Matematiklyftets huvudomgång som pågått 2013-2016 har totalt knappt 500 huvudmän, drygt 4
000 skolor och 35 000 lärare deltagit.
Ramböll har på uppdrag av Skolverket utvärderat Matematiklyftets genomförande. Ett centralt
syfte med utvärderingen har varit att bedöma Matematiklyftets genomförande givet förutsättningarna, satsningens genomslag och dess kort- samt långsiktiga resultat. De övergripande frågeställningarna för utvärderingen av Matematiklyftet har varit följande:
1.
2.
3.
4.

Uppnår Skolverket Matematiklyftets målsättningar på prestationsnivå?
Uppnår Skolverket Matematiklyftets målsättningar på resultatnivå?
Vilka förutsättningar påverkar Matematiklyftets resultat på kort och lång sikt?
Hur påverkar genomförandet Matematiklyftets resultat på kort och lång sikt?

I det följande sammanfattas utvärderingens övergripande resultat gällande Matematiklyftets genomförande från 2013 till 2016.
 Matematiklyftet har nått en hög grad av lärare som undervisar i matematik
Ramböll gör bedömningen att Matematiklyftet har nått ut till lärare i hög grad. Lärare som har
anmälts som deltagare har fullföljt Matematiklyftet i stor utsträckning. Under satsningens tre
omgångar är det i genomsnitt 3-4 procent av anmälda deltagare som valt att avbryta.
Kommunikationen kring villkoren för deltagandet har dock visat sig missgynna en viss kategori
huvudmän, nämligen små huvudmän med små skolenheter och förhållandevis få matematiklärare. Det har bland vissa huvudmän inte varit tillräckligt tydligt hur fördelningen av statsbidrag
sett ut. Uppfattningen har varit att det krävts större lärargrupper för att delta, men möjligheten
för att beviljas stöd har funnits även för mindre grupper. Satsningen har därför utgjort ett reellt
hinder för lärare att delta från små huvudmannaorganisationer.


Flera av Matematiklyftets beståndsdelar har bidragit till att utveckla undervisningen
i matematik
Vår bedömning är att genomförandet av Matematiklyftet har haft betydelse för att utveckla
undervisningen i matematik och att handledarledda kollegiala samtal tillsammans med modulerna
varit de viktigaste framgångsfaktorerna under genomförandet. Vår bedömning är även att rektors
stöd och huvudmannens roll haft mindre betydelse för satsningens genomförande på kort sikt.
På ett övergripande plan visar utvärderingen att lärarna varit mycket nöjda med satsningen och
att genomförandet bidragit till att utveckla undervisningen i matematik. Särskilt tycks satsningen
ha bidragit till att lärarna i högre grad reflekterar över sin roll och fått en vidgad verktygslåda av
undervisningsmetoder. De metoder och verktyg som tillhandahållits genom fortbildningen har
bidragit till att lärarna känner ett ökat självförtroende, att de fått idéer för att variera undervisningen samt att de blivit mer medvetna om sin och elevernas roll i klassrummet. Det finns dock
viss variation i satsningens genomslag, exempelvis visar utvärderingen att lärare från gymnasieskolan i något lägre grad upplever att Matematiklyftet bidragit till en utvecklad undervisningskultur.
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Ramböll har undersökt bidraget från var och en av Matematiklyftets beståndsdelar på det samlade resultatet av satsningen. Den visar att de faktorer som med säkerhet har påverkat lärarnas
skattning av Matematiklyftets bidrag till undervisningskulturen på kort sikt är modulinnehållet, de
kollegiala samtalen och att det har funnits handledare som har fungerat som stöd för arbetet.
Lärarna har genomgående värderat handledarnas bidrag att leda samtalen och att bidra med
andra perspektiv och tankar mycket högt, således har handledarna i Matematiklyftet spelat en
mycket viktig roll för ett positivt resultat av satsningen. Mindre betydelse har rektor och huvudmannen visat sig ha för det kortsiktiga resultatet. Dock krävs en viss övergripande planering från
huvudmännen, framförallt vad gäller tidsmässiga förutsättningar.
 Satsningen har bidragit till att sprida det kollegiala lärandet som fortbildningsform
Utvärderingen visar att det kollegiala lärandet som fortbildningsform har fått spridning till följd av
Matematiklyftet. Vår bedömning är att det finns tecken på att matematikundervisingen utvecklats
även på längre sikt och att skolledning och huvudmän är centrala för att säkerställa ett långsiktigt resultat.
För att säkerställa långsiktig hållbarhet av satsningen ser Ramböll framförallt två faktorer där
huvudmannen kan stötta framöver: dels att skapa en övergripande plan för hur fortbildningssatsningar och andra utvecklingsprojekt ska fördelas mellan skolenheter och som tydligt speglar den
egna skolans behov, dels att tydligt stötta handledarfunktionen på skolorna. Handledarfunktionen
har i utvärderingen visat sig vara en bärande komponent för ett framgångsrikt kollegialt lärande.
Det är därför av stor vikt att denna roll finns kvar och förvaltas på ett bra sätt av huvudmannaorganisationen.
Både undervisnings- och fortbildningskulturen har utvecklats på kort sikt men för att
säkra långsiktighet behöver Skolverket och huvudmännen ta tillvara de särskilda komponenter som har bidragit till resultaten
Sammantaget ser Ramböll att Matematiklyftet är en satsning som har fungerat mycket väl på
programnivå och lärarnivå. Satsningen har nått deltagare i stor utsträckning och genomförandet
har haft betydelse för att utveckla undervisnings- och fortbildningskulturen, framförallt på kort
sikt. På lång sikt krävs ytterligare faktorer för att säkerställa att de goda resultaten bibehålls. Det
handlar framförallt om att mer strukturerat och strategiskt arbeta med fortbildningssatsningar och
utvecklingsprojekt. Det handlar även om att tillvarata och säkerställa en fortsatt förvaltning av
positiva komponenter från genomförandet av Matematiklyftet såsom handledarledda kollegiala
samtal med stöd av moduler av hög kvalitet. För detta krävs att både huvudmän och rektorer
planerar och organiserar för ett sådant förvaltande, men också att Skolverket fortsätter tillhandahålla stödmaterial i form av moduler för lärare. Detta för att säkerställa att förutsättningar finns
på plats för att lärare ska kunna fortsätta utveckla undervisningen i matematik.
Rambölls rekommendationer till Skolverket
Syftet med rekommendationerna är att stärka långsiktigheten, som medskick för att främja hållbara resultat av Matematiklyftet men också inför design och planering av liknande insatser i
framtiden.
• Bibehåll Matematiklyftets fortbildningsmodell i kommande insatser
Kombinationen av kollegiala samtal, stödmaterial och handledare fungerar väl och har också ett
starkt statistiskt stöd i analysen. Ramböll rekommenderar därför att Skolverket bör använda en
liknande fortbildningsmodell i kommande insatser.
•

Överväg hur kommande fortbildningsinsatser kan utformas och förankras för att nå
fler deltagare, främst enskilda huvudmän
För att undvika att framtida satsningar bara kan utnyttjas av huvudmän med vissa egenskaper
(storlek, resurser, lokalisering eller annat) behöver Skolverket samla in och systematisera erfa-
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renheterna från Matematiklyftet och se till att de är tillgängliga när framtida satsningar ska designas.
•

Överväg graden av flexibilitet i genomförandet av kommande fortbildningsinsatser,
dels kopplat till tidsmässiga förutsättningar och dels genom olika modeller för lärare
från olika skolformer
Skolverket bör för framtida liknande fortbildningsinsatser överväga en större flexibilitet i genomförandet. I planeringen av kommande insatser bör det finnas möjlighet för en större frihetsgrad
för hur fortbildningen ska läggas upp.
•

Stärk huvudmän och rektorer för att säkerställa hållbarhet i resultat, exempelvis
genom stöd och verktyg i prioritering och uppföljning av insatser
Skolverket bör överväga hur myndigheten i högre grad kan stötta huvudmän och skolledning
både gällande vilka insatser som bör prioriteras när beslut om deltagande ska tas och säkerställa
att deltagandet sker utifrån de egna behoven.
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1.

INLEDNING

1.1

Kort om Matematiklyftet
Skolverket har fått regeringens uppdrag att ansvara för en didaktisk fortbildning för alla lärare
som undervisar i matematik, det så kallade Matematiklyftet. Uppdraget har genomförts i samverkan med Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM). Flera universitet och lärosäten har
uppdragits att utveckla stödmaterial för genomförandet. Matematiklyftet inleddes hösten 2012
med en utprövningsomgång i vilken drygt 300 lärare deltog. Hösten 2013 inleddes satsningens
huvudomgång. Matematiklyftet omfattar hela skolväsendet förutom fritidshemmet och möjligheten att delta i satsningen med statsbidrag pågick fram till juni 2016. I Matematiklyftets huvudomgång som pågått 2013-2016 har totalt knappt 500 huvudmän, drygt 4 000 skolor och 35 000
lärare deltagit.
Det huvudsakliga syftet med fortbildningen är att genom kollegialt lärande öka lärarnas ämnesdidaktiska kompetens och därmed stärka och utveckla kvaliteten på undervisningen i matematik.
Det kollegiala lärandet mellan matematiklärarna genomförs med stöd från en matematikhandledare. Förutom fortbildning av lärare, ingår i Skolverkets uppdrag från regeringen även att erbjuda en utbildning för matematikhandledare och rektorer. Därutöver har drygt 20 lärosäten, på
uppdrag av Skolverket, varit med och utvecklat didaktiskt stödmaterial till fortbildningen. Stödmaterialet har tillgängliggjorts via en webbaserad lärportal.
Matematiklyftet har två övergripande mål: att bidra till utvecklingen av undervisnings- respektive
fortbildningskulturen på skolenheterna. En utvecklad undervisningskultur innebär i detta sammanhang att lärare som deltagit i Matematiklyftet i högre grad reflekterar över den egna undervisningen, har fått fler undervisningsmetoder, har ökad kunskap i matematikdidaktik, och ett
ökat engagemang för kollegialt lärande. På längre sikt är målsättningen att lärarna ska ha ökad
medvetenhet om undervisningsbeslut och bättre kan anpassa undervisningen efter varje elevs
behov. Matematiklyftet ska även utveckla fortbildningskulturen på skolenheterna. Detta innebär
att kollegialt lärande används som fortbildningsform och att dialogen kring fortbildning mellan
lärare, rektor och huvudmän stärkts. Tanken är att dessa kulturer ska bli hållbara i den meningen
att de består och fortsätter att utvecklas även efter det att Matematiklyftet har avslutats. Långsiktigt är målet att öka elevernas måluppfyllelse.

1.2

Utvärderingens syfte och frågeställningar
Skolverket har beslutat att utvärderingen av Matematiklyftet ska genomföras genom tre delstudier, om Matematiklyftets förutsättningar, Matematiklyftets genomförande och Matematiklyftets
resultat. Ramböll Management Consulting (fortsättningsvis Ramböll) har svarat för att utvärdera
Matematiklyftets förutsättningar och genomförande. Mer precist har syftet varit att bedöma förutsättningarna för Matematiklyftets genomförande. Detta omfattar att identifiera och sammanställa faktorer som gynnar eller missgynnar Matematiklyftets genomförande. Utvärderingens
andra syfte har varit att bedöma Matematiklyftets genomförande, givet förutsättningarna. Rambölls utvärdering har omfattat samtliga skolformer som deltagit i Matematiklyftet, med undantag
från förskolan.
Möjligheten att identifiera faktorer som gynnar eller missgynnar Matematiklyftets förutsättningar
respektive genomförande kräver ett resultat att värdera emot. Av denna anledning har utvärderingen även studerat Matematiklyftets resultat på kort och lång sikt för lärare och skolor1. De
övergripande frågeställningarna har varit följande:

1

För att rapporten ska vara läsvänlig har vi valt att använda begreppet skola och inte skolenhet när applicerbart.
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Uppnår Skolverket Matematiklyftets målsättningar på prestationsnivå?2
Uppnår Skolverket Matematiklyftets målsättningar på resultatnivå?3
Vilka förutsättningar påverkar Matematiklyftets resultat på kort och lång sikt?
Hur påverkar genomförandet Matematiklyftets resultat på kort och lång sikt?

Skolverket har tillsammans med Ramböll utvecklat de övergripande frågeställningarna genom ett
antal preciserade frågeställningar som redovisas i tabellen nedan.
Tabell 1. Utvärderingens frågeställningar

Huvudsakliga frågeställningar
Vilka förutsättningar påverkar
Matematiklyftets resultat på
kort och lång sikt?

Preciserade frågeställningar





Hur påverkar genomförandet
Matematiklyftets resultat på
kort och lång sikt?





Stödjande frågeställningar
Uppnår Skolverket Matematiklyftets målsättningar på
prestationsnivå?

Preciserade frågeställningar







Uppnår Skolverket Matematiklyftets målsättningar på
resultatnivå?









2

Hur fungerar Skolverkets kommunikation och stöd
inför genomförandet av Matematiklyftet hos huvudmän och skolor?
Hur fungerar huvudmännens stöd inför och under
Matematiklyftet?
Vilka ytterligare faktorer påverkar huruvida skolor
väljer att delta i Matematiklyftet eller inte?
På vilka grunder utses matematikhandledare hos
huvudmännen och hur fungerar valprocessen?
Hur fungerar lärportalens moduler till innehåll och
utformning?
Hur ser relationen matematikhandledare – lärargrupper ut?
I vilken utsträckning påverkas relationen mellan matematikhandledare och lärargrupper av om matematikhandledaren handleder lärare som denna normalt
sett arbetar med eller inte?
Genomgår lärare i önskad omfattning fortbildningens olika delar?
Genomgår samtliga handledare handledarutbildningen?
Genomgår samtliga rektorer Matematiklyftets utbildning för rektorer?
Har deltagande huvudmän mottagit information om
Matematiklyftets bakgrund, mål och utformning
samt om sin egen roll i genomförandet av Matematiklyftet?
Har huvudmännen följt regelverket för statsbidrag
som gäller Matematiklyftet och utsett handledare?
Hur värderar deltagande lärare sin utveckling med
avseende på en ökad grad av självreflektion?
Hur värderar deltagande lärare sin utveckling med
avseende på ökad kunskap och fler verktyg i undervisningen?
Hur värderar lärare sitt engagemang för kollegialt
lärande?
Hur värderar handledare sin förmåga att leda det
kollegiala lärandet?
Hur värderar rektorer sin förmåga att utöva det pedagogiska ledarskapet?
Hur värderar huvudmännen sin kunskap om Matematiklyftets bakgrund, mål och utformning och engagemang för kollegialt lärande?
Hur värderar rektorer och handledare huvudmännens förmåga att skapa förutsättningar och driva
Matematiklyftet?

Med prestationsnivå avses i detta sammanhang utfallet av de aktiviteter som lärare, matematikhandledare, rektorer och huvudmän

förväntas genomföra i Matematiklyftet. Enligt Skolverkets målsättningar ska till exempel samtliga lärare som anmälts som deltagare i
Matematiklyftet också slutföra fortbildningen. Att slutföra fortbildningen är således en prestation och det är dessa som värderats i
utvärderingen. Se även Matematiklyftets förändringsteori i Bilaga 1 Metodnotat.
3

Med resultatnivå avses i detta sammanhang de resultat som förväntas uppnås till följd av att lärare, matematikhandledare, rektorer

och huvudmän genomför Matematiklyftet. Enligt Skolverkets målsättningar ska till exempel de rektorer som genomgår rektorsutbildningen få goda kunskaper i Matematiklyftets bakgrund, mål och utformning. Denna ökning av kunskaper är således ett önskat resultat
till följt av satsningen och det är dessa resultat som värderas i utvärderingen. Se även Matematiklyftets förändringsteori i Bilaga 1
Metodnotat.
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Denna rapport utgör Matematiklyftets slututvärdering Slututvärderingen är en samlad bedömning
av Matematiklyftets genomförande under 2013-2016.
1.3

Rapportens disposition
Rapporten är disponerad efter de övergripande frågeställningarna.
I kapitel två redogörs för metod och genomförande, inklusive datainsamlingen.
I kapitel tre redovisas Matematiklyftets resultat avseende uppnådda prestationer, det vill säga i
vilken omfattning lärare har deltagit i satsningen i relation till olika variabler på huvudmannanivå.
Delfrågeställningar kring prestationer kopplade till rektorerna och handledarna återfinns i bilaga
två och tre. Kapitel tre besvarar även frågeställningen ”Vilka ytterligare faktorer påverkar
huruvida skolor väljer att delta i Matematiklyftet eller inte?”.
I kapitel fyra behandlas Matematiklyftets resultat på kort sikt vad avser lärarnas utveckling och
Matematiklyftets resultat på lång sikt vad avser en utveckling av undervisningskulturen. I kapitel
fyra redogörs även för vilka förutsättningar och genomförandefaktorer som haft betydelse för de
kortsiktiga resultaten.
Kapitel fem behandlar utvärderingens frågeställningar om resultat på lång sikt och vad som
förklarar långsiktiga resultaten.
I kapitel sex ger Ramböll sina samlade slutsatser med utgångspunkt i utvärderingens frågeställningar.
I rapportens avslutande kapitel sju presenteras Rambölls rekommendationer till Skolverket.
Till rapporten hör också tre bilagor. Bilaga ett innehåller en närmare beskrivning av vilka metoder som använts för genomförandet av utvärderingen. Bilaga två och tre redogör för resultat
kopplade till två av Matematiklyftets målgrupper, matematikhandledare och rektorer.
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2.

METOD OCH GENOMFÖRANDE
I detta avsnitt beskrivs kortfattat utvärderingens metodologiska utgångspunkter, empiriinsamling
och analytiska strategier. För en mer detaljerad beskrivning se bilaga 1.

2.1

Övergripande utgångspunkter och upplägg för slutrapporten
Utvärderingen av Matematiklyftet har haft både en formativ och en summativ ansats. Det innebär
att utvärderingen har bidragit med lärande om satsningens genomförande under tiden för dess
genomförande, samt att ge en samlad bedömning av satsningen efter dess avslut. Ramböll har
under deltagaraomgångarna 2013/14 och 2014/15 levererat två delrapporter. Delrapporterna har
utvärderat respektive omgångs genomförande med utgångspunkt i utvärderingens frågeställningar. Tidigare delrapporter har haft ett tydligt formativt fokus. Den formativa ambitionen har
för de två tidigare delutvärderingarna inneburit att utvärderingen lyft fram både vad som har
fungerat väl och vad som har fungerat mindre väl, detta i syfte att bidra med ett lärande till
Skolverket under det fortsatta genomförandet. För att det formativa syftet ska kunna nås har
upplägget utformats i dialog med Skolverket under genomförandet av Matematiklyftet. Detta
innebär bland annat att utvärderingens frågeställningar har kompletterats utifrån reflektioner
som gjorts under datainsamlingen.
Denna rapport utgör slutrapporteringen av utvärderingen och utgår därmed från en summativ
ansats. Den summativa ambitionen innebär att utvärderingen gör en sammanfattande bedömning av Matematiklyftets förutsättningar och genomförande under de tre läsår satsningen pågått.
För att kunna värdera och förklara Matematiklyftets samlade resultat har Ramböll utgått från en
teoribaserad ansats. Det innebär att insatsen tillsammans med Skolverket inledningsvis kartlades
i en så kallad förändringsteori.4 En förändringsteori tydliggör Matematiklyftets målsättningar och
hur de, i teorin, är tänkta att nås. I förändringsteorin kartläggs också yttre faktorer som kan
påverka satsningens genomförande, som exempelvis förhållanden på skolorna eller andra satsningar som genomförs parallellt med Matematiklyftet. Förändringsteorin har sedan använts som
jämförelsepunkt i analysen av empirin. I förändringsteorin har Matematiklyftets övergripande
målsättningar operationaliserats som resultat på kort och lång sikt.5 Förändringsteorin har använts som utgångspunkt för värdering i av Matematiklyftets genomförande i de tidigare delutvärderingarna, med den empiri som då låg till grund för skattning.
I slututvärderingen har tidigare data tillsammans med empiri som samlats in under den sista
deltagaromgången (2015/16) använts för att summera satsningen i sin helhet. En avgränsning
för Rambölls utvärdering är att Ramböll enbart mäter lärarnas skattning av Matematiklyftets bidrag till deras utveckling. Vad som i förändringsteorin kallas effekter, det vill säga ökad undervisningskvalitet och att alla elever ska prestera bättre, har inte legat inom ramen för Rambölls
uppdrag att undersöka. I Rambölls uppdrag har inte heller ingått att värdera faktiska och bestående förändringar med avseende på undervisnings- och fortbildningskultur.6
Matematiklyftets förändringsteori åskådliggörs i bilaga 1.

2.2

Datainsamling
I detta avsnitt presenteras kort den datainsamling som genomförts för utvärderingen i sin helhet.
Utvärderingen av Matematiklyftet vilar på empiri insamlad genom intervjuer, observationer och
enkäter. Empiriinsamlingen har omfattat målgrupperna lärare, rektorer, handledare och huvudmän. För att kunna uttala sig om hur Matematiklyftet utvecklats över tid har Ramböll i slututvär4

Också kallad bland annat programteori, verksamhetslogik eller programlogik. För mer information se bland annat Ekonomistyrnings-

verket, Vägledning Verksamhetslogik (2016:31), 2016
5

För att läsa mer om Matematiklyftets målsättningar se Matematiklyftets programbeskrivning, (Skolverket, dnr. 2011:643)

6

För mer information om Matematiklyftets utvärderingar, se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/kompetens-och-

fortbildning/larare/matematiklyftet
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deringen och delutvärderingen som gjordes 2014/15 använt tidigare insamlad data från delutvärderingarna i syfte att göra jämförelser över tid. Ramböll har därmed återanvänt insamlad data
från tidigare deltagaromgångar. I övrigt består slututvärderingen primärt av data som samlats in
under läsåret 2015/16. I figur 1 åskådliggörs vilken data som samlats in under utvärderingens
gång. För en mer detaljerad beskrivning av tidigare datainsamling hänvisas till delutvärderingsrapporterna.
Figur 1. Tidslinje över datainsamling för de två delutvärderingarna och slututvärderingen

2.2.1

Enkätundersökningar

Inom ramen för slututvärderingen som gjorts 2015/16 har nio enkätundersökningar skickats ut.
Som figur 1 visar har även enkätundersökningar genomförts under delutvärderingarna. En fullständig beskrivning av urval, målgrupper och svarsfrekvens för enkätundersökningarna presenteras i Bilaga 1.
2.2.2

Intervjuer och observationer

Utöver enkäter har datainsamlingen bestått av intervjuer och observationer under kollegiala samtal. Intervjuerna har dels genomförts inom ramen för fallstudier, dels som kompletterande empiriinsamling utifrån ett slumpmässigt urval av representanter för målgrupperna. Fallstudierna
har valts ut strategiskt så att de har omfattat samtliga typer av skolformer. Därtill har urvalet
omfattat kommunala och enskilda huvudmän. I slututvärderingen och för delutvärderingen som
genomförts har även intervjuer genomförts med tidigare deltagare i Matematiklyftet. I bilaga 1
sammanfattas antalet intervjuer, gruppintervjuer och observationer som genomförts under hela
utvärderingen och specificerat per målgrupp för intervjuer som gjorts i samband med slututvärderingen.
2.3

Analytiska strategier/metodologiska utmaningar
För att besvara utvärderingens frågeställningar har ett antal analytiska strategier tillämpats, nedan presenteras dessa övergripande.

2.3.1

Värdering mot målsättningar

Den samlade värderingen av Matematiklyftets bidrag, liksom bidraget från satsningens olika delar, värderas gentemot befintliga målsättningar så som de har definierats av Skolverket i föränd-
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ringsteorin. Målsättningarna har operationaliserats i en enkätundersökning som utgör det huvudsakliga empiriska underlaget för bedömningarna.
För Rambölls utvärdering av Matematiklyftets förutsättningar och genomförande har Skolverket
inte fastställt i vilken omfattning avsedda resultat måste uppnås för att satsningen ska betraktas
som framgångsrik. För att ändå kunna göra en bedömning av huruvida målsättningarna uppnåtts
har Ramböll tagit fram en tiogradig skala som använts i enkätundersökningen. I denna har respondenterna fått ange i vilken utsträckning de instämmer i olika påståenden. En tiogradig skala
har använts, där 1 har motsvarat bedömningen ”Inte alls” och 10 har motsvarat ”I mycket stor
utsträckning”.7 Ramböll har i första hand använt enkätresultaten som övergripande indikation på
satsningens avtryck och som stöd för att uttolka eventuella förändringar i genomförandet mellan
åren. Skalan har också använts för att kunna genomföra SEM-analysen, se 2.3.2.
2.3.2

SEM-analys

För en övergripande bedömning av vilka faktorer som gynnar respektive missgynnar Matematiklyftets genomförande har vi använt oss av en strukturell ekvationsmodelleringsanalys (SEManalys).8 SEM-analysen beräknar i vilken utsträckning ett antal oberoende variabler korrelerar
med den eller de beroende variablerna. Jämfört med liknande metoder, som också syftar till att
pröva hypotetiska samband mellan variabler, kan SEM-analysen inkludera fler variabler som analyseras simultant i en framarbetad modell.
Eftersom analysen inte visar orsakssamband utan enbart korrelation, är det viktigt att modellen
som testas är teoridriven och bygger på underbyggda antaganden om sambandens riktning. I
denna utvärdering har åtta oberoende och tre beroende variabler arbetats fram, dels utifrån en
forskningsöversikt som gjordes inom ramen för utvärderingen av utprövningsomgången, dels
utifrån intervjuer och fokusgrupper i föreliggande utvärdering.9 I enlighet med Matematiklyftets
målsättningar representerar de tre beroende variablerna 1) en utveckling av undervisningskulturen på kort sikt (kallad ”Undervisningskulturen på kort sikt” i modellen), 2) en utveckling av
undervisningskulturen på lång sikt (kallad ”Undervisningskulturen på lång sikt” och 3) en utveckling av fortbildningskulturen (kallad ”Fortbildningskulturen” i modellen). Variablerna som ingår i
modellen är latenta vilket innebär att de har operationaliserats genom ett antal indikatorer som
tillsammans fångar in respektive variabel. I bilaga 1 finns en tabell där en närmare förklaring av
hur respektive variabel har utvecklats ingår.
Variablerna är framräknade genom ett antal enkätfrågor från lärarenkäten som skickats till deltagare i Matematiklyftet under läsåret 2015/16. Analysen som görs utifrån modellen bygger dels på
det samlade betyget som varje variabel ges av respondenterna, dels på dess samband med de
beroende variablerna, det vill säga Matematiklyftets målsättningar. Ambitionen är att kunna utläsa vilka faktorer (variabler) som är prioriterade att stärka för att förbättra satsningens avtryck.
Två modeller har tagits fram. En modell med resultat på kort sikt som beroende variabel och en
modell med resultat på längre sikt som beroende variabler. De statistiska mått som har använts
för att testa modellerna tyder på att modellerna är stabila.
2.3.3

Intervjuer och fallstudier

Utöver SEM-analysen har vi i utvärderingen använt den kvalitativa metoden fallstudier samt
kompletterande intervjuer. Utgångspunkten för fallstudien har varit en skola som deltar i satsningen och har byggt på intervjuer med huvudmannens representant, skolans rektor, en lärargrupp samt gruppens matematikhandledare.

7

Anledning till att en tiogradig skala har använts är att vi har velat analysera resultatet genom en strukturell ekvationsanalys.

8

För mer information om SEM-analys se Lei, P, & Wu, Q, An NCME instructional module on: Introduction to structural equation

modeling: Issues and practical consideration', Educational Measurement: Issues And Practice, 26, 3, 2007 eller McQuitty, S, & Wolf, M,
Structural Equation Modeling: A Practical Introduction', Journal Of African Business, 14, 1 , 2013
9

De oberoende variablerna betecknas i rapporten även påverkansfaktorer eller enbart faktorer. De beroende variablerna kallas i

rapporten även målvariabler.
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I tidigare delutvärderingar har 15 fallstudier genomförts per omgång. Mot bakgrund av att annan
datainsamling tillkommit i slututvärderingen beslutades att antalet fallstudier skulle minskas till
förmån för framtagande av fler enkäter och andra intervjuer. Det betyder att vi genomfört två
fallstudier där också observationsstudie av ett kollegialt samtal ingått. Fallstudierna har framför
allt syftat till att utveckla hypoteser till modellen som prövas genom SEM-analys, det vill säga att
systematiskt testa hypoteser om vad som förklarar ett specifikt resultat för att kunna utesluta
omöjliga alternativ med utgångspunkt i enskilda fall. De har emellertid även utgjort ett stöd i
bedömningen av hur Matematiklyftet har fungerat i de skolformer som har för få deltagare för en
kvantitativ analys samt fått exemplifiera och tjäna som tolkningsstöd i analysen av enkätsvaren.
Under genomförandets gång har fallstudierna fått en alltmer förklarande prägel. Det gäller i huvudsak analysen av huvudmannens roll då denna, på grund av huvudmännens varierande karaktär, är svårare att dra generaliserbara slutsatser om.
Därutöver har kompletterande intervjuer genomförts som också utgått från att inbegripa de målgrupper som ingått i satsningen. De kompletterande intervjuerna har syftat till att samla in ytterligare data från målgrupperna
Givet Skolverkets ambition att undersöka faktorer som påverkar Matematiklyftets framgång i
genomförandet och i förutsättningar för genomförandet orienteras analysen i rapporten i fyra
nivåer, nämligen program-, huvudmanna-, skol- och lärarnivån. Med programnivån avses den
nivå där Skolverket verkar för att säkerställa att Matematiklyftet sammantaget skapar den avsedda nyttan.
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3.

MATEMATIKLYFTET HAR I TILLFREDSTÄLLANDE GRAD
NÅTT DELTAGARE MEN VARIATIONER FINNS
Målgruppen för deltagare i Matematiklyftet har varit lärare som undervisar i matematik i samtliga
skolformer inom skolväsendet. För att Matematiklyftet ska uppnå sina målsättningar krävs att
satsningen också når deltagare i tillfredsställande omfattning. I förändringsteorin är detta åskådliggjort genom de prestationer som ska leda till kort- och långsiktiga resultat. Ramböll har undersökt om Matematiklyftet uppnått dessa prestationsmål genom i detta kapitel att besvara följande
frågeställningar:



Genomgår lärare i önskad omfattning fortbildningens olika delar?
Vilka ytterligare faktorer påverkar huruvida skolor väljer att delta i Matematiklyftet eller inte?

Frågeställningarna som berör de prestationer (framförallt utbildningen som handledare genomgått och utbildningen som erbjudits rektorer) som ska uppnås för rektorer och handledare behandlas i bilaga 2 och bilaga 3 som ger en sammantagen bild av prestationer och kortsiktiga resultat kopplat till rektorer och handledare i Matematiklyftet.
Kapitlet inleds med att redogöra för Matematiklyftets träffbild, dvs. vilka som deltagit i fortbildningen med avseende på typ av huvudman och skolform. Mätningen av träffbilden har gjorts med
utgångspunkt i antal skolor som deltagit per läsår i relation till samtliga skolenheter i populationen.
3.1

Matematiklyftet har i tillfredsställande grad nått skolor men variationerna i deltagande
mellan kommunala och fristående skolor är stor
Grundskolor har i störst utsträckning medverkat i Matematiklyftet. Träffbildsanalysen (figur 2)
visar att 87 procent av samtliga grundskoleenheter i landet deltagit med lärare under något av
läsåren. Fördelningen mellan omgångarna är relativt jämn, men något färre skolor deltog under
sista läsåret. Drygt hälften av gymnasieskolorna har totalt sett deltagit och 60 procent av grundsär- och gymnasiesärskolorna. Vad avser övriga skolformer (kommunal vuxenutbildning, särskild
utbildning för vuxna, sameskolan och specialskolan) har 15 procent av totala andelen skolor deltagit. Både gymnasieskolor och särskolor deltog i högre utsträckning under läsåret 2014/15 för
att återigen minska under sista omgången. Skolverket har genomfört olika marknadsföringsinsatser om fortbildningen och kommunicerat material om hur fortbildningen kan planeras och genomföras men det tycks inte fullt ut gett avsedd effekt.
Rambölls träffbildsanalys mäter antal deltagande skoleneheter och inte antal lärare. För att räknas som en deltagande skolenhet i träffbildsanalys räcker det att endast en lärare från en skolenhet deltagit. Det verkliga antalet lärare per skolform som har deltagit kan i praktiken därför
vara lägre än vad Rambölls träffbildsanalys visar. Den träffbildsanalys som är framtagen menar vi
ger en god indikation på hur fördelningen mellan skolformerna sett ut.
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Figur 2. Deltagande skolenheter per skolform i förhållande till totala antalet skolenheter i populationen,
läsåren 2013-2016
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Not: Övriga skolformer avser kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, sameskolan och specialskolan.

Det finns även variation i fördelningen av deltagande skolenheter med avseende på huvudmannatyp. Kommunala skolor har deltagit i högre utsträckning än fristående skolor, vilket gäller både
för grundskolor och för gymnasieskolor. Detta illustreras i figur 3 nedan. Det tycks i någon mån
som att Matematiklyftet inte varit utformad på ett sätt som möjliggör att lärare kan delta utifrån
samma förutsättningar. Vi har även i tidigare delrapporteringar lyft fram den ojämna fördelningen mellan kommunala och fristående skolor och att det är allvarligt om fortbildningen inte lyckats
attrahera deltagare jämnt. De orsaker som kan ha hindrat deltagande i satsningen kommer vi
redogöra närmare för i avsnitt 3.2.
Figur 3. Deltagande grundskolor och gymnasieskolor fördelat på huvudmannatyp, antal läsår med deltagande
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Kommunikationen kring villkor för att erhålla statsbidrag samt andra prioriteringar har
varit främsta skäl för att inte delta i fortbildningen
Som vi ovan beskrev har fristående skolor varit lägre representerade i fortbildningen. Ramböll
har genomfört intervjuer med ett antal huvudmän som inte valt att delta i Matematiklyftet. Underlaget för att analysera huvudmäns beslut att inte delta har utgjorts av sju intervjuer, vilket får
ses som ett ganska litet antal i förhållande till det totala antalet som inte deltagit. Vår bedömning
är att intervjuerna visar på flera exempel av de skäl som kan ligga till grund för beslut om deltagande, men att intervjuerna inte ger en heltäckande eller fullständigt representativ bild. Vi har
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utifrån intervjuerna identifierat tre huvudsakliga skäl som påverkat huvudmannens beslut att inte
genomföra fortbildningen:




Intern organisering har hindrat planering för deltagande
För höga krav för att erhålla statsbidrag
Eget utvecklingsarbete har prioriterats

Från intervjuunderlaget lyft fram svårigheter med att planera för fortbildningen på ett sätt
som inte påverkar kärnverksamheten negativt. Det har framförallt handlat om svårigheten
att organisera tiden för att möjliggöra för lärare att delta. Från intervjusvar har framkommit att
det inte funnits tillräcklig täckning för att kunna organisera lärarna att delta i Matematiklyftet,
trots att fortbildningen kan genomföras utanför lektionstid. Dessa huvudmän har även haft stora
utmaningar i att rekrytera behörig personal och att det därför inte upplevts legitimt att prioritera
en så omfattande fortbildningsinsats. En huvudman uttrycker följande synpunkt:
”Det som man känner för att kunna vara med är att det krävs ett överskott på folk, för att
göra det på ett vettigt sätt behöver man nedsättning. Att man får folk in. Vi har inte så
mycket folk, det är särskilt hopplöst på små skolorna. Det som hade spelat roll för oss är
krav på tid. Hade vi fått välja period eller takt, kanske att göra en modul från mitt till mitt
på ett läsår. Att göra två moduler på ett läsår är för mycket. […] Det tar oss in på mitten
till september innan vi är ens på plats med lärartjänsterna. Vi är inte i organisation i augusti.”
Representant för huvudman
En annan viktig faktor som hindrat deltagande är hur kraven för att erhålla statsbidrag
kommunicerats för de lärare som ingår i satsningen. I fördelningen av statsbidraget för Matematiklyftet har utgångspunkten varit att minst 15 lärare ska delta för att ansökningen ska beviljas. Det finns ett stort antal huvudmän, ofta enskilda, med endast ett par matematiklärare i hela
verksamheten som därmed inte sett sig behöriga att delta och därför avstått. Skolverket har
dock inte haft kravet om 15 lärare för att beviljas statsbidrag utan utgått från principen om att
bevilja huvudmän med färre än 15 lärare om det funnits ekonomiskt utrymme. Det tycks dock
som att denna information inte i tillräcklig grad nått huvudmännen. Även om modellen för att
fördela statsbidrag till huvudmän har inneburit att det är möjligt att delta även om antalet anmälda lärare understiger 15, tycks det som att detta inte kommunicerats i tillräcklig utsträckning.
Huvudmän har också uppmuntrats att samarbeta med varandra för att komma upp i tillräckligt
antal, något som också förekommit hos ett antal huvudmän. Huvudmän som varit belägna på
stora geografiska avstånd från varandra har också organiserat träffar över Skype eller andra
digitala lösningar. Trots att man från Skolverkets sida uppmuntrat till att hitta olika lösningar för
att möjliggöra deltagande uppfattar en del huvudmän att det inte varit helt enkelt att planera för
sådana upplägg. Mot bakgrund av att vår analys av vilka som nåtts av Matematiklyftet visat att
det finns en snedfördelning mellan enskilda och kommunala huvudmän, tycks det som att kommunikationen kring hur fördelningsmodellen för deltagande varit utformat inte varit tillräcklig och
det i sin tur kan ha hindrat mindre huvudmän från att delta. Dessa mindre huvudmän menar att
Skolverket i sina krav för deltagande signalerar att Matematiklyftet inte gynnar alla huvudmän
att delta. En huvudman uttrycker i en intervju:
”Jag kan tänka mig att det är många glesbygdskommuner som inte varit med. […] Säger
man att det är 15 lärare, så signalerar man att det inte funkar för oss glesbygdskommuner.”
– Representant för huvudman
En tredje faktor som framkommit i intervjuer med huvudmän som inte valt att delta i Matematiklyftet rör huvudmän som fokuserat på egeninitierade insatser i matematik eller i annat ämne
eller område. Dessa huvudmän har fattat ett aktivt beslut om att prioritera det egna arbetet och

18

inte alls tagit del av satsningen. Det kan ha handlat om att huvudmannen tidigare genomfört
insatser i matematik och istället velat fokusera på andra ämnen eller att man bedriver andra
satsningar i matematik, t ex SKL Matematik PISA 201510 eller egna projekt. Dessa huvudmän har
bedömt att Matematiklyftet inte tillfört något extra värde i relation till det egna arbetet och att
det därför inte funnits behov av att delta. En huvudman beskriver sitt arbete:
”2009-2010 fattades ett beslut i nämnden att satsa på matematiken. […]. Sen dess har
vi regelbundet ämneskonferenser, 3-4 gånger per termin. […] Just det här kollegiala lärandet, då insåg vi att vi inte kunde göra både detta [regelbundna ämneskonferenser,
Rambölls anm.] och Mattelyftet. Alla lärare och rektorer tyckte att detta var mer värdefullt. Vi får kollegiala lärandet, och annat också. […] Därför gick vi inte med i Mattelyftet.
Man var så nöjd med det vi påbörjat, man hade den här metoden med intensivundervisningen. På något vis blev det att om vi skulle gå in i Mattelyftet skulle vi släppa det kollegiala, att man då skulle jobba på sin egen skola och inte träffa andra skolor.”
Representant för huvudman
För de huvudmän som inte sett behovet av att genomföra Matematiklyftet tycks det alltså som
att man haft egen och tillräcklig kapacitet för att planera och organisera egna fortbildningsinsatser, men det framkommer också att huvudmannen inte haft organisatoriska förutsättningar för
genomförandet. Ramböll bedömer att de krav som funnits förknippade med statsbidraget för
Matematiklyftet uppfattats för snäva och har bidragit till att vissa typer av huvudmän, företrädesvis mindre huvudmän och huvudmän i glesbygd, missgynnats. Det ska dock vägas mot att
satsningens utformning kräver viss kapacitet hos huvudmannen för att kunna genomföras. Formen för kollegialt lärande måste inbegripa ett minimum av lärare för att samtalen ska bli meningsfulla och generera ett givande utbyte mellan deltagarna. Mot bakgrund av detta är det positivt att Skolverket under läsåret 2016/17 erbjuder Matematiklyftet som webbaserad lösning. Det
kan emellertid vara värt att överväga hur framtida krav för rekvirering av statsbidrag ska se ut
och eventuellt utforma kraven mer flexibelt för att främja deltagande bland mindre huvudmän.
3.3

Satsningen har fullföljts i hög utsträckning
De huvudmän vars lärare genomfört Matematiklyftet har i mycket hög utsträckning fullföljt fortbildningen. Under satsningens tre omgångar är det i genomsnitt 3-4 procent av anmälda deltagare som inte fullföljt fortbildningen. Andelen baseras på de respondenter som i enkäten uppgett
att de endast fullföljt en modul (fortbildningen kräver att två moduler slutförs inom loppet av ett
läsår). Bland de som inte besvarat enkäten finns därför sannolikt ett antal som avbrutit sitt deltagande varför den verkliga deltagargraden troligtvis är något högre.
Vanliga skäl till att lärarna avbrutit Matematiklyftet uppges i enkäten vara byte av tjänst under
läsåret eller frånvaro som föräldraledighet eller sjukskrivning. Omkring en fjärdedel av de som
avbrutit framhåller man tidsbrist eller omprioriteringar som orsak till att man inte kunnat fullfölja
fortbildningen. Det är i sammanhanget värt att påpeka att i stort intervjuunderlaget ger en tydlig
bild över att lärarna har upplevt fortbildningen som tidskrävande och genomförandet som presssat. Tiden som lärarna fått till förfogande för kollegiala samtal och delvis för inläsning av texter
har inte upplevts som tillräcklig och från intervjuer framkommer också att annan gemensam konferenstid blivit lidande till följd av fortbildningen. I intervjuerna har framkommit att lärare tvingats använda fritiden för att hinna läsa in sig på modulmaterialet. Genomgående har tempot för
genomförandet upplevts vara för högt, något som både intervjuer och enkätunderlaget vittnar
om. Att genomförandet av Matematiklyftets upplevts som för intensivt har varit en genomgående
synpunkt under alla tre läsår. Trots det intensiva genomförandet är det viktigt att framhålla att
det förhållandevis är en mycket liten andel lärare som avbrutit fortbildningen till följd av detta

10

SKL Matematik PISA 2015 var en satsning initierad av SKL som pågick mellan 2012-2015. Satsningen syftade till att förbättra ma-

tematikresultaten. För mer information:
http://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/sklssatsningarutvecklaskolan/matematikpisa.211.html
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vilket troligtvis kan förklaras av att satsningen hållit en hög kvalitet och upplevts relevant för de
som deltagit.
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4.

MATEMATIKLYFTET HAR HAFT BETYDELSE FÖR ATT UTVECKLA MATEMATIKUNDERVISNINGEN
Matematiklyftet är en fortbildningsinsats som under ett läsår finansieras genom statsbidrag.
Satsningen är tänkt att bidra till en stärkt undervisningskultur bland deltagande skolor och lärare.
Insatsen ska ge en skjuts till att utveckla undervisningen och på längre sikt även bidra till en
utvecklad fortbildningskultur. Detta kapitel redogör för Matematiklyftets kortsiktiga resultat samt
vilka förutsättningar och genomförandefaktorer som kan förklara satsningens genomslag.11

4.1

Målen för satsningen på kort sikt
För att Matematiklyftet på sikt ska generera en ökad kvalitet i matematikundervisningen (en utvecklad undervisningskultur) och en fortbildningskultur präglad av kollegialt lärande krävs att
fortbildningen genomförs framgångsrikt och bidrar till en utveckling hos deltagande lärare, handledare, rektorer och huvudmän. Enligt Matematiklyftets förändringsteori ska följande kortsiktiga
målsättningar uppnås för de lärare som deltar i fortbildningen:





Deltagande
Deltagande
Deltagande
Deltagande

lärare
lärare
lärare
lärare

reflekterar i högre grad över den egna undervisningen
har ökade kunskaper i matematikdidaktik
har en vidgad verktygslåda av undervisningsmetoder
har engagemang för kollegialt lärande som fortbildningsform

Detta kapitel beskriver i vilken grad dessa målsättningar blivit uppnådda till följd av satsningen.
Det kan inledningsvis vara värt att nämna att bedömningen av vilken grad målsättningar blivit
uppnådda bör tolkas något mer försiktigt för vissa skolformer. Lärare som exempelvis undervisar
i särskolan och vid kommunal vuxenutbildning bygger på ett mindre underlag, jämfört med
grundskol- och gymnasielärare. Resultaten som beskrivs i kapitlet bör därför tolkas mer försiktigt
för de skolformer som deltagit i lägre utsträckning i förhållande till grundskol- och gymnasielärare.
I Matematiklyftets förändringsteori finns även kortsiktiga resultat som ska uppnås bland handledare, rektorer och huvudmän. Rambölls bedömning av resultat kopplade till handledare och rektorer beskrivs av utrymmesskäl i bilaga 2 och bilaga 3. De resultat som handlar om huvudmännen i genomförandet av fortbildningen beskrivs i detta kapitel.
Kapitlet utvecklar också närmare vilka faktorer som haft betydelse för satsningens resultat. I
utvärderingen har dessa faktorer benämnts som förutsättningar och genomförandefaktorer. De
faktorer som närmare kommer belysas i kapitlet är följande:






4.2

Modulernas innehåll och relevans
Kollegiala samtalens kvalitet
Handledarens roll
Rektors roll
Huvudmannens roll
Skolverkets roll

Matematiklyftet har skapat goda förutsättningar för att genom kollegialt lärande
utveckla undervisningen
Utvärderingen visar att av lärare som deltagit i fortbildningen bedömer en majoritet att Matematiklyftet bidragit till att utveckla undervisningskulturen på skolan. I figuren nedan kan vi utläsa
att lärarna bedömer Matematiklyftets bidrag till undervisningen positivt med ett genomsnittligt
värde på omkring sju. Intervjuunderlaget bekräftar denna bild och visar att satsningen framförallt har bidragit till att lärare i större utsträckning reflekterar över sin undervisning, att man upp11

De kortsiktiga resultat definieras som de som kan uppvisas under det läsår som satsningen genomförs med statsbidrag.
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lever sig mer säker i yrkesrollen och att det finns ett ökat engagemang att arbeta enligt kollegialt
lärande.
Vi kan vidare konstatera att Matematiklyftet tycks haft ett likvärdigt genomslag i samtliga tre
omgångar. Lärarna som deltagit under respektive läsår skattar satsningens bidrag i hög grad
enhetligt och skillnaderna mellan deltagaromgångarna är marginell. Mot bakgrund av att deltagare från samtliga tre läsår värderar satsningens avtryck relativt likartat tyder det på att skillnader i sammansättningen av lärare som deltagit inte haft någon nämnvärd betydelse för fortbildningens bidrag. Figur 4 nedan redovisar genomsnittlig skattning på de frågor som rör satsningens
bidrag för att utveckla undervisningen för samtliga deltagaromgångar.
Figur 4. Genomsnittligt betyg på frågor om Matematiklyftets bidrag till en utvecklad undervisningskultur,
samtliga deltagaromgångar läsåren 2013-2016
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1=Inte alls, 10=I mycket stor utsträckning
N = Matematiklyftet har gett mig ökade kunskaper i matematikdidaktik: 5862 (2013/14), 6006 (2014/15), 4025 (2015/16)
Matematiklyftet har bidragit till att jag reflekterar över min undervisning i större utsträckning: 5851 (2013/14), 5999
(2014/15), 4021 (2015/16)
Matematiklyftet har ökat mitt engagemang för kollegialt lärande: 5825 (2013/14), 5979 (2014/15), 4024 (2015/16)
Matematiklyftet har gett mig en bredare uppsättning av undervisningsmetoder: 5867 (2013/14), 6013 (2014/15), 4033
(2015/16)

Matematiklyftet har alltså haft betydelse för lärare i att få stöd att utveckla matematikundervisningen. Detta bekräftas också av intervjuunderlaget. Särskilt tycks satsningen ha bidragit till att
lärarna i högre grad reflekterar över sin roll i undervisningssituationen och att de genom fortbildningen fått verktyg för att kommunicera på andra sätt med eleverna. Det har exempelvis handlat
om vilket förhållningssätt läraren intar när eleven behöver hjälp med att lösa en uppgift, dvs.
graden av s.k. stöttning respektive lotsning. Lärare uppger också att de genom Matematiklyftet
fått nya idéer om upplägg på lektioner och strukturer för undervisning.
Sammantaget visar utvärderingen att Matematiklyftet gett lärare bättre förutsättningar för att
bedriva och utveckla matematikundervisningen. De metoder och verktyg som tillhandahållits
genom fortbildningen har bidragit till att lärarna känner ett ökat självförtroende och trygghet
kring yrkesrollen, att de fått idéer för att variera undervisningen och att de blivit mer medvetna
om sin och elevernas roll i klassrummet. Vår bedömning är därför att Matematiklyftet på kort sikt
uppnått de målsättningar som rör utveckling av undervisningskulturen. Det finns dock vissa variationer i resultaten som vi närmare redogör för i nästa avsnitt.
4.2.1

Lärare som undervisar i gymnasieskolan värderar Matematiklyftets bidrag lägre

I utvärderingen har vi även undersökt satsningens genomslag uppdelat på andra faktorer. Syftet
har varit att undersöka eventuella variationer i resultatet av satsningen beroende på exempelvis
vilken årskurs deltagande lärare undervisar i. Vi kan i utvärderingen konstatera att lärare som
undervisar i gymnasieskolan både värderar satsningen i sin helhet och skattar fortbildningens
bidrag till undervisningen signifikant lägre än lärare som undervisar i grundskolan och i övriga
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skolformer (grundsärskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för
vuxna, specialskola och sameskolan). Det lägre omdömet bland gymnasielärarna ligger i genomsnitt ett steg lägre på den tiogradiga skalan på de frågor i enkäten som rör Matematiklyftets bidrag till en utvecklad undervisningskultur. Dessa tendenser har som nämnts varit genomgående
för alla omgångar. Bilden från enkätsvaren överensstämmer också med genomförda intervjuer.
Gymnasielärarna har i högre grad uttryckt en mindre nöjdhet med genomförandet och modellen
för fortbildningen. I första hand har det handlat om det stödmaterial som använts i fortbildningen
(modulerna), även om både resultaten från enkäten och intervjusvaren indikerar en högre skattning av modulernas kvalitet och relevans detta läsår jämfört med tidigare. Trots Skolverkets utvecklingsarbete av modulinnehållet kvarstår det faktum att nöjdheten med modulernas kvalitet
och relevans hos gymnasieskolans lärare är lägre än för övriga skolformer.
Vidare har gymnasielärarna lyft svårigheter med att genomföra aktiviteten i klassrummet (i modulen kallad moment C). Gymnasieskolans kursupplägg tycks ha försvårat för lärarna att testa
den planerade aktiviteten. Detta motiveras med att tempot i undervisningen varit högt och att
det varit svårt att föra in aktiviteten från Matematiklyftet i undervisningen. Även om gymnasieskolans moduler överlag berör övergripande ämnesdidaktiska perspektiv har lärarna inte upplevt
det lika enkelt att genomföra planerade aktiviteter jämfört med lärare från andra skolformer.
Figur 5 nedan redovisar deltagandes lärares skattning av i vilken utsträckning Matematiklyftet
bidragit till en ökad reflektion av undervisningen samt i vilken grad satsningen lett till fler undervisningsmetoder.
Figur 5. Lärarnas värdering av Matematiklyftets bidrag på kort sikt läsåret 2015/16, fördelning på skolform
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Matematiklyftet har bidragit till att jag reflekterar över min undervisning i större utsträckning
(N = 4021)
Matematiklyftet har gett mig en bredare uppsättning av undervisningsmetoder.
(N = 4033)
1 = Inte alls, 10 = I mycket stor utsträckning
Not: Gymnasieskola är signifikant skilt från Grundskola 1-3, Grundskola 4-6, Grundskola 7-9 samt Grundsärskola på en 99procentig nivå.
N = Matematiklyftet har bidragit till att jag reflekterar över min undervisning i större utsträckning: Komvux (26), Gymnasiesärskola (33), Gymnasieskola (398), Grundsärskola (190), Grundskola 7-9 (605), Grundskola 4-6 (1064), Grundskola 1-3
(1705). Matematiklyftet har gett mig en bredare uppsättning av undervisningsmetoder: Komvux (26), Gymnasiesärskola
(33), Gymnasieskola (400), Grundsärskola (190), Grundskola 7-9 (609), Grundskola 4-6 (1067), Grundskola 1-3 (1708)

Vi kan därutöver även konstatera en skillnad i upplevelsen av Matematiklyftets bidrag utifrån
antal högskolepoäng i matematik som läraren har. Utvärderingen visar att lärare med minst 30
högskolepoäng i matematik värderar Matematiklyftets bidrag till en utvecklad undervisningskultur
något lägre än lärare med färre högskolepoäng. Utifrån antagandet att lärare med fler högskolepoäng i matematik oftare undervisar i de högre årskurserna i grundskolan samt i gymnasieskolan

23

kan det lägre omdömet bland lärare med fler högskolepoäng snarare tyda på att det är dessa
lärare som varit något mindre nöjda med Matematiklyftet.
Sammanfattningsvis är det Rambölls bedömning att Matematiklyftet uppnått målsättningarna vad
avser en utvecklad undervisningskultur på kort sikt, dvs. i samband med att lärarna slutfört satsningen under det läsår som satsningen finansierats genom statsbidrag. Matematiklyftet har gjort
avtryck vad gäller b.la. ökat självförtroende för den egna undervisningen och därmed också en
ökad förmåga och ett ökat engagemang för att utveckla och variera undervisningen. Att Matematiklyftet inte tycks haft samma genomslag bland gymnasielärarna som bland övriga lärare är ett
viktigt resultat. Vår slutsats kring detta är att satsningens utformning i större utsträckning har
passat grundskolan och i mindre utsträckning gymnasieskolans kursupplägg samt att modulernas
innehåll inte uppfattats som lika relevant för gymnasielärarna. Trots detta menar vi att Matematiklyftet överlag varit en framgångsrik satsning som på kort sikt bidragit till att utveckla undervisningskulturen på skolor och bland lärare. I nästa avsnitt beskrivs närmare vilka faktorer som
kan förklara satsningens resultat.
4.3

Matematiklyftets modell har störst betydelse för ett positivt resultat
Till utvärderingen har en så kallad Strukturell ekvationsmodellering (SEM-analys) genomförts.
SEM-analysen visar att de faktorer som med säkerhet har påverkan på lärarnas skattning av
Matematiklyftets bidrag till undervisningskulturen på kort sikt är modulinnehållet, kollegiala samtalen och handledarens roll. I samtliga utvärderingar av Matematiklyftet har samma faktorer som
visat starkast samband också skattats högt av lärarna.
Figur 6. SEM-modell för resultat (utveckling av undervisningskultur) på kort sikt12

1=Inte alls, 10=I mycket stor utsträckning
*** Signifikant skilt från noll på 99-procentig nivå
** Signifikant skilt från noll på 95-procentig nivå
* Signifikant skilt från noll på 90-procentig nivå
Not: Beta-värdenas signifikans har testas på tre nivåer för att undersöka deras förklaringskraft.

Det är enbart faktorerna modulinnehållet, de kollegiala samtalen och handledarens roll som uppvisar ett starkt signifikant samband. Figuren ovan visar dock att faktorerna resurser (lärarnas
12

För målvariabeln undervisningskulturen har indikatorerna för resultat på kort sikt enligt förändringsteorin använts. Anledningen till

detta är att dessa enligt teorin bakom Matematiklyftet ska kunna observeras direkt efter genomförandet av fortbildningen
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skattade nöjdhet med tilldelade resurser för fortbildningen) och förankringsarbete (hur förankringen av Matematiklyftet genomförts på deltagande skolor) också visar ett mycket svagt men
signifikant samband med utvecklingen av undervisningskulturen. Annorlunda uttryckt betyder det
att även om dessa faktorer skattats högre av lärarna hade förklaringskraften för utvecklingen av
undervisningskulturen endast varit marginell.
Faktorn rektors roll visar i SEM-analysen ett negativt samband med beroendevariabeln. Strikt
tolkat innebär det negativa sambandet att ju mer stöd som rektor ger till lärarna desto mindre
uppfattar lärarna att Matematiklyftet bidrar till att utveckla undervisningskulturen på kort sikt.
Detta resultat bör dock tolkas med stor försiktighet. Det negativa sambandet ligger dels mycket
nära noll och dels har tidigare delutvärderingar visat ett positivt men svagt samband. Vi menar
därför att rektors stöd varken är en hämmande eller främjande faktor för bidraget av fortbildningen på kort sikt. Samma tolkning kan tillämpas för faktorn befintlig fortbildningskultur, vilket
innebär att vana av kollegialt lärande sedan tidigare inte har någon betydelse för hur lärarna
värderat Matematiklyftets bidrag för utveckling av undervisningen.13
Sammanfattningsvis styrker SEM-modellen i denna utvärdering och tidigare genomförda SEManalyser att Matematiklyftets modell för genomförandet, dvs. att de kollegiala samtalen, modulinnehållet och handledaren har starkast påverkan på det kortsiktiga resultatet.
I avsnitten nedan redogör vi närmare för några av de faktorer som ingått i SEM-modellen och hur
de påverkat genomförandet av fortbildningen. Vi beskriver även Skolverkets och huvudmannens
betydelse för satsningens avtryck även om de inte ingått i SEM-analysen. I enlighet med utvärderingens frågeställningar vill vi dock belysa dessa faktorer för att kunna ge en bild av hur omkringliggande förutsättningar som huvudmannens stöd och Skolverkets stöd påverkat resultatet
av Matematiklyftet. De faktorer som kommer beskrivas är följande:






4.3.1

Modulernas innehåll och relevans
Kollegiala samtalens kvalitet
Handledarens roll
Rektors roll
Huvudmannens roll
Skolverkets roll

Modulernas kvalitet har störst betydelse för Matematiklyftets bidrag till undervisningen

Lärare som har deltagit i Matematiklyftet har arbetat med ett didaktiskt stödmaterial. Stödmaterialet har organiserats i så kallade moduler som har funnits tillgängliga via den webbaserade
portal som skapats för satsningen. Modulerna är framtagna i samarbete med drygt 20 lärosäten
samt med Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM). Modulerna utgör kärnan i de kollegiala handledarledda träffarna, inför vilka deltagande lärare förväntas förbereda sig genom inläsning eller genomförande av aktiviteter. Varje modul består av åtta delar som i sin tur är indelade
i fyra moment. Samtliga moduler har utgått från minst fyra didaktiska perspektiv14 som i olika
hög grad förekommit i modulerna. Med andra ord har alla moduler ett didaktiskt fokus, däremot
varierar ingången i modulerna beroende på skolform.
Som tidigare läsår har modulerna ”Taluppfattning och tals användning” och ”Problemlösning”
använts i störst utsträckning. För gymnasieskolan är modulerna ”Undervisa matematik utifrån
problemlösning” och ”Undervisa matematik utifrån förmågorna” vanligast förekommande. Drygt
tre fjärdelar av lärarna uppger att de arbetat enbart med modulernas texter och filmer. 24 pro13

I utvärderingen av Matematiklyftets 2014/15 inkluderades även en variabel som kallades Trivsel. Den syftade till att fånga miljö- och

kulturspecifika aspekter som kan inverka på genomförandet av de kollegiala samtalen. Faktorn visade ingen korrelation med lärarnas
skattning av Matematiklyftets bidrag till undervisningen varför denna faktor inte ingått i denna SEM-analys.
14

Exempel på didaktiska perspektiv: Undervisa matematik utifrån förmågorna, bedömning för lärande och undervisning i matematik,

rutiner/interaktion i klassrummet samt klassrumsnormer/sociomatematiska normer.
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cent har delvis använt annat material. Det finns inga större skillnader mellan i vilken skolform
läraren undervisar med avseende på troheten till modulernas innehåll, men särskolans lärare
tycks i något högre grad tagit in annat material jämfört med övriga. Bedömningen av särskolemodulens kvalitet ligger ungefär i snitt med andra moduler, men lärare från särskolan har uppgett att modulens innehåll hållit en för hög förväntad kunskapsnivå i förhållande till elevernas
kunskap, vilket kan förklara att särskolans lärare använt andra texter och annat material i högre
utsträckning.
De negativa synpunkter som berört modulerna har ofta handlat om en innehållsmässigt för teoretisk nivå på texter, svårighet att tillämpa övningarna i klassrummet och ett för högt tempo i genomförandet som inte tillåtit tillräcklig fördjupning och repetition. Mot bakgrund av att modulerna
varit så centrala för resultatet är ett väl genomarbetat och relevant stödmaterial i genomförandet
en av de allra viktigaste faktorerna för att uppnå framgångsrika resultat.
Deltagande gymnasielärare har i jämförelse med grundskollärarna varit mindre nöjda med modulerna. Detta har varit genomgående under hela satsningen även om kvaliteten och relevansen
skattats något högre för varje omgång, vilket åskådliggörs i figur 7. Det förklaras troligtvis främst
av att antalet gymnasiemoduler ökat och att flera av de tidiga modulerna omarbetats efter synpunkter från lärare.
Figur 7. Lärares värdering av gymnasiemodulernas innehåll, genomsnitt
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4.3.2

De kollegiala samtalen har avgörande betydelse för att bidra till undervisningens utveckling

De kollegiala samtalen är en bärande del av Matematiklyftets fortbildningsmodell. Samtalen under de kollegiala träffarna utgår från modulerna. De kollegiala träffarna ska enligt modellen äga
rum vid två tillfällen per del i modulen. Modulerna är uppbyggda kring åtta delar vilket innebär
att lärarna träffas 16 gånger på en termin. Enligt Skolverket uppskattas moment B i Matematiklyftet att ta ca 90-120 minuter och moment D ca 45-60 minuter. Därutöver uppskattas de individuella förberedelserna (moment A) omfatta ungefär 45-60 minuter. En del (dvs. momenten A-D)
bör genomföras under en tvåveckorsperiod. Figur 8 illusterar modellens uppbyggnad.
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Figur 8. Matematiklyftets modell15

Utvärderingen visar att 38 procent av lärarna har fått mellan 61-120 minuter för moment B medan 44 procent uppger att de fått 60 minuter eller mindre. En förhållandevis stor andel har således fått mindre tid än den rekommenderade. För moment D har 58 procent svarat att de fått 4690 minuter för träffarna. I utvärderingen har få synpunkter inkommit om begränsade möjligheter
för att genomföra momenten på grund av tidsbrist. Som tidigare nämnt har däremot kritik framkommit om omfattningen och tempot för fortbildningen som helhet där en stor del uppfattat
satsningen som intensiv.
De kollegiala samtalen har trots det intensiva genomförandet genomgående varit mycket uppskattade av deltagande lärare. Processen med egen förberedelse i kombination med gemensam
träff, genomförande av aktivitet och gemensam utvärdering uppges ha fungerat mycket väl och
har genomgående uppfattats som givande och relevant. Den positiva bilden av kollegiala samtal
med fokus på matematikdidaktiska diskussioner har delats av en övervägande majoritet av deltagande lärare, oberoende av skolform. I intervjuerna har ofta framkommit att samtal som rör
undervisning under lång tid prioriterats bort och att Matematiklyftet därför välkomnats bland ett
stort flertal. Samtalen uppges i hög utsträckning varit inspirerade och har gett deltagande lärare
nya idéer och tankar om undervisningen från kollegorna. Klimatet i samtalsgrupperna har varit
öppet och återföringen konstruktiv.
4.3.3

Handledaren stödjer lärarnas utveckling oavsett om man är extern eller intern

De kollegiala samtalen leds av en handledare med funktionen att dels leda och organisera samtalen och dels att stödja lärarnas utveckling genom att utmana och inspirera i det gemensamma
lärandet. Ramböll kan konstatera att handledarna i Matematiklyftet spelat en mycket viktig roll
för satsningens resultat. Handledarnas roll har i alla delutvärderingar värderats högt av lärarna
(den genomsnittliga bedömningen av handledarens roll har legat omkring 7,4–7,5 i delutvärderingarna) och har tillsammans med modulerna och de kollegiala samtalen haft störst betydelse
för avtrycket av fortbildningen. Enkätunderlaget ger inget stöd för att en handledare som alltid
närvarar medför att fortbildningen ger ett större avtryck jämfört med en handledare som inte
alltid deltar, exempelvis i de fall handledaren leder fler grupper samtidigt. Knappt 20 procent
uppger att handledaren inte alltid deltar i de kollegiala samtalen. Relativt vanligt är då att handledaren närvarar varannan gång, dvs. antingen vid moment B eller vid moment D. Av intervjuer
och i enkätens fritextsvar framgår dock att handledarens närvaro höjer kvaliteten i samtalen och
lärare vittnar också om att kollegor prioriterat bort träffarna då handledaren inte kunnat närvara.
Handledaren har varit betydelsefull både genom att leda samtalen och att bidra med andra perspektiv och tankar. Att utmana och fördjupa samtalen upplevs dock som den största utmaningen
15

Figuren framtagen av Ramböll utifrån dokument ”Matematiklyftet – kompetensutveckling i didaktik för lärare och förskollärare”,

Skolverket, 2016
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i handledaruppdraget, något som 70 procent av handledarna uppger i enkäten. Svårigheten ligger i att frångå redovisningar av mer deskriptiv karaktär kring hur aktivititen i klassrummet fungerade. Under utvärderingen har vi också noterat att samtalen bland lärarna under de kollegiala
träffarna ibland fokuserar på enskilda elever snarare än på att reflektera över sin egen roll som
lärare och det egna lärandet. En handledare beskriver nedan en bild av utmaningarna rollen:

-

”Den svåra utmaningen är att ställa rätt frågor och få igång diskussionerna. Ibland känner
jag att jag ställer svåra frågor. Att få diskussionerna att gå djupare, inte bara Kalle gjorde
si och så. Men jag har lärt mig att ställa andra frågor. Att också våga gå in och bryta och
ställa knepiga frågor. I början blev det mycket så, att lärarna satt och berättade om hur
det gått. På handledarträffarna lärde jag mig ställa bra frågor.”
Matematikhandledare

Handledaren har kunnat handleda kollegor från den egna skolan eller på en annan skola där
denne vanligtvis inte arbetar. En majoritet har haft en extern handledare, dvs. någon som inte är
nära kollega till lärargruppen. Omkring 34 procent har haft en kollega på den egna skolan som
handledare. I likhet med tidigare delutvärderingar ser vi ingen skillnad i lärarnas skattning av
Matematiklyftets bidrag till undervisningen. Både externa och interna handledare har för- och
nackdelar. En extern handledare kan ofta bidra med utomstående perspektiv och eventuellt
också stärka disciplinen i gruppen, medan en intern handledare kan öka sannolikheten att de
kollegiala träffarna fortsätter även efter det år man genomfört Matematiklyftet. Vilken utformning
på grupperna som bestäms bör därför utgå från skolans behov.
Sammanfattningsvis är det Rambölls bedömning att handledaren varit en mycket uppskattad och
central del för ett framgångsrikt genomförande av satsningen. Handledaren höjer kvaliteten på
de kollegiala samtalen genom att bidra med struktur, inspiration och stöd i att förstå modulinnehållet. I bilaga 2 beskrivs ytterligare resultat kopplat till handledarens roll i Matematiklyftet.
4.3.4

Rektors roll är inte avgörande för resultatet på kort sikt

Utvärderingen visar att rektors roll i genomförandet av fortbildningen värderats lågt av lärarna.
Som vi tidigare konstaterat är rektors stöd i genomförandet av fortbildningen varken en hämmande eller främjande faktor på kort sikt. Men, vilket vi kommer komma närmare in på i efterföljande kapitel, har rektors roll och delaktighet betydelse för resultatet på lång sikt samt för att
säkra hållbara resultat till följd av Matematiklyftet.
Slututvärderingen visar att lärarna skattar rektors roll signifikant lägre i år jämfört med tidigare
läsår (figur 9). Skattningen ligger ungefär i linje med resultatet från första omgången. Förklaringen till det lägre omdömet detta läsår är inte helt klarlagd. Det är svårt att påvisa troliga förklaringar, eftersom mycket lite i satsningen förändrats, och inte något som avser rektors stöd.
Däremot värderar rektorerna rektorsutbildningen något högre i år jämfört med tidigare läsår,
men jämförelsen bör tolkas något försiktigt eftersom antalet rektorer som deltog i rektorsutbildningen under 2015/16 varit lägre än tidigare läsår.
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Figur 9. Lärarnas skattning av rektors roll 2013-2016, genomsnitt
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Matematiklyftet är en fortbildning vars kärna utgår från det kollegiala lärandet lärare emellan.
Modellen är inte uppbyggd för att involvera rektor i genomförandet av satsningen. Att rektors
roll därför inte har betydelse på kort sikt är därför logiskt. Huruvida fortbildningsmodellen för
Matematiklyftet har gett avsedd effekt eller om en annan modell där rektor varit mer delaktig
gett ännu större genomslag har inte kunnat undersökas inom ramen för denna utvärdering, men
Ramböll bedömer att Matematiklyftet i den form som funnits har fungerat väl och gett goda resultat på kort sikt. Dock har rektorn en betydande roll för att säkra de långsiktiga resultaten och
förutsättningar för hållbarhet, detta kommer vi att komma närmare in på i kapitel 5.
4.3.5

Ett framgångsrikt genomförande av Matematiklyftet är inte beroende av huvudmannens stöd

En förutsättning för genomförandet av Matematiklyftet är huvudmannens roll. Huvudmannen är
den som ansöker om statsbidrag för att genomföra fortbildningen. Enligt förändringsteorin ska
huvudmannen stötta och driva genomförandet samt skapa förutsättningar för att fortbildingen
fortlöper som tänkt. Huvudmannen ska ha siktet inställt både att verka för ett framgångsrikt
genomförande under läsåret med statsbidrag men också bidra till avtryck på längre sikt.
Rambölls utvärdering visar att huvudmannens stöd till rektorer för genomförandet har varierat
stort. Det tycks som att vissa huvudmän i hög grad utgjort ett stort stöd för rektorerna under
fortbildningen, bland annat genom att det centralt hos huvudmannen funnits en eller flera funktioner som ansvarat för Matematiklyftet. Det kan till exempel ha handlat om att skapa organisatoriska förutsättningar, planering av lärargrupper, rekrytering av handledare och egen utvärdering
av fortbildningen. Det är naturligtvis viktigt att betona att skolhuvudmän fungerar väldigt olika
och att organisationen i hög grad skiljer sig åt med avseende på storlek, ägarform och organisering. Mindre – framförallt enskilda – huvudmän med exempelvis en eller två skolor inom hela
verksamheten har i hög grad överlåtit genomförandet till skolledningsnivån. Intervjuer som
gjorts med enskilda huvudmän har också visat att huvudmän vars ägarform utgörs av en styrelse
eller stiftelse kan delegera ansvaret för att planera och genomföra fortbildningssatsningar till
rektor. Det betyder att huvudmannen av dessa skäl varit mindre delaktiga i genomförandet, vilket vi menar inte behöver tyda på att huvudmannen inte tar det ansvar som krävs. Huvudmannens roll bör således förstås mot bakgrund av dess organisering.
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Av resultatet kan två slutsatser dras. För det första kan resultatet tolkas som att beroende på hur
huvudmannen är organiserad medför det att huvudmannen är mer eller mindre delaktig under
genomförandet av satsningen. En låg skattning av huvudmannens stöd behöver därför inte tolkas negativt. För det andra bekräftar utvärderingen att Matematiklyftets resultat på kort sikt inte
avgörs av huvudmannens stöd. Matematiklyftets modell har ett lärarfokus, och fortbildningen ska
genomföras nära kärnverksamheten, dvs. i lärarkollegiet och i klassrummet. För att framgångsrikt delta i Matematiklyftet krävs alltså inte att huvudmannen aktivt styr genomförandet. Av utvärderingen har dock framkommit att en viss övergripande planering behövs från huvudmännen,
framförallt vad gäller tidsmässiga förutsättningar. Det har bland lärare uttryckts att de kollegiala
samtalen ibland präglats av diskussioner om avsatt tid för genomförandet och kompensation för
deltagandet där riktlinjerna varit olika för olika skolor. Sådana diskussioner och det eventuellt
uppkomna missnöjet kring olikheter i förutsättningarna hade kunnat undvikas med en tydligare
styrning från huvudmannen.
4.3.6

Skolverkets stöd har underlättat huvudmännens planering av satsningen

Skolverket har ansvarat för att säkerställa att Matematiklyftet implementeras i enlighet med regeringens uppdrag. För att få ett så högt deltagande som möjligt har Skolverket under satsningen informerat om fortbildningen till huvudmän, både hur fortbildningen ska planeras och genomföras samt vilka krav som finns kopplade till rekvirering av statsbidrag. Inför läsåren 2014/15
och 2015/16 har Skolverket genomfört särskilda informationsinsatser till huvudmän som ännu
inte deltagit.
Något som visat sig tydligt under utvärderingen är att huvudmän och rektorer som deltagit i
satsningen varit nöjda med Skolverkets arbete med att rigga satsningen och att stötta huvudmän, rektorer och lärare för ett effektivt genomförande. Genom att Skolverket tillhandahållit
konkreta verktyg av hög kvalitet i form av moduler och även utbildat handledare som haft en
central roll i de kollegiala samtalen har goda förutsättningar skapats som bidragit till att satsningen utvecklat undervisningskulturen på kort sikt. Både intervjuer och enkätsvar vittnar om att
huvudmän och rektorer överlag uppfattat Skolverkets stöd som tillräckligt och relevant. Tidigare
läsår har dock ansökningsprocessen inför deltagandet ansetts mer smidig än inför föreliggande
läsår. Skillnaden är marginell men skulle kunna förklaras av en allmänt ökad administration
kopplat till ansökningar om statsbidragsfinansierade insatser som huvudmännen deltar i. Från
intervjuer har framkommit att administration kring ansökan till andra satsningar har upplevts
betungande (exempelvis ansökan om statsbidrag inom ramen för lågstadiesatsningen och Läslyftet), och att det sammantagna arbetet även spillt över gällande Matematiklyftet. I övrigt ger
huvudmännen genomgående Skolverkets stöd höga betyg, vilket framgår av figur 10. Positivt är
också att man tycks vara nöjd med Skolverkets stöd i det fortsatta arbetet med Matematiklyftet,
något som också efterfrågats av huvudmännen i intervjuerna.
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Figur 10. Huvudmännens skattning av Skolverkets stöd, genomsnitt 2013-2016
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endast i enkätunder-sökningen till huvudmän som deltog 2014/15 och 2015/16.

4.3.7

Matematiklyftets genomförande har varit framgångsrikt och har bidragit till att utveckla undervisningen

Sammanfattningsvis bedömer Ramböll att Matematiklyftet uppnått sina målsättningar på kort
sikt. Fortbildningsinsatsen har genomförts med hög kvalitet och med ett upplägg som i hög grad
uppskattats av lärare, rektorer, handledare och huvudmän. Insatsen har dock varit mer uppskattad och uppges ha gett ett större till bidrag till undervisningen för lärare i grundskolan jämfört
med lärare i gymnasieskolan. Av de förutsättningar och genomförandefaktorer som haft störst
påverkan på det kortsiktiga resultatet visar utvärderingen att modulinnehållet, de kollegiala samtalen och handledaren haft störst betydelse för resultatet på kort sikt. Övriga faktorer spelar liten
eller ingen roll för det kortsiktiga resultatet av satsningen.
I följande avsnitt kommer vi presentera vilka resultat som Matematiklyftet lett till på längre sikt.
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5.

PÅ LÅNG SIKT HAR MATEMATIKLYFTET BIDRAGIT TILL
ATT UTVECKLA DET KOLLEGIALA LÄRANDET
Ett övergripande mål med Matematiklyftet är att insatsen ska ge resultat på elevnivå dvs. att
elevernas prestationer i matematik över tid ska förbättras. För att det ska uppnås krävs att Matematiklyftets resultat på kort sikt förvaltas och att förutsättningar skapas för att resultaten
också blir långsiktiga. Detta kapitel redogör för Matematiklyftets långsiktiga bidrag till utvecklingen av undervisningskulturen och fortbildningskulturen för deltagande skolor och lärare genom att
undersöka i vilken grad Matematiklyftet har lett till att de långsiktiga resultaten blivit uppnådda.

5.1

Utmaning att bedöma långsiktiga resultat kort tid efter att deltagarna genomfört
satsningen
Den empiriska grunden för iakttagelser och slutsatser om långsiktigheten är intervjuer med och
uppföljande enkäter till deltagare ett och två efter att de genomfört Matematiklyftet. Två år är en
begränsad period att mäta förändringar och bedöma hur bestående de är, framför allt med beaktande av det organiserade genomförandet. Uppföljningen har ägt rum nära inpå genomförandet,
vilket innebär att det kan finnas viss osäkerhet vad gäller hur långsiktigt säkrade resultaten är.
Kapitlet inleds med en beskrivning av hur lärdomar från Matematiklyftet har kommit till användning i deltagande skolor ett respektive två år efter att skolor och lärare medverkade i fortbildningen. Därefter redogörs för satsningens resultat kopplat till hur undervisningskulturen och fortbildningskulturen utvecklats för skolor och lärare som deltog under satsningens första två år innan faktorer som bedöms ha främjat respektive hämmat långsiktiga resultat presenteras och
analyseras.

5.1.1

Målen för satsningen på lång sikt

Sammantaget ska resultaten av Matematiklyftet på lång sikt leda till ökad undervisningskvalitet
som i sin tur ska resultera i att samtliga elever presterar bättre. Enligt Matematiklyftets förändringsteori ska satsningen således leda till följande långsiktiga resultat:





Lärare har ökad insikt om egna undervisningsbeslut
Lärare har ökad förmåga att anpassa undervisningen utefter elevernas olika behov
Det kollegiala lärandet används kontinuerligt för att utveckla undervisningen och är anpassat
efter lokala behov
Det finns en pågående dialog mellan huvudman, rektor och lärare om att utveckla former och
innehåll för fortbildningen på deltagande skolor.

De två första resultaten kopplar till målet om en förändrad undervisningskultur. De två sista
kopplar till målet om en förändrad fortbildningskultur.
I enkäterna har de lärare som deltog i Matematiklyftet det första (2013/14) respektive det andra
(2014/15) året bedömt i vilken grad satsningen har bidragit till att de använder de undervisningsmetoder och matematikdidaktiska kunskaper som erhölls under fortbildningen. De har också
bedömt i vilken utsträckning de reflekterar över sin undervisning och har ökad insikt om sina
undervisningsbeslut. De har slutligen fått ge en uppskattning av om deras förmåga att anpassa
undervisningen till elevernas behov har ökat. Motsvarande frågor har ställts i de uppföljande
intervjuerna. Dessa frågor utgör därmed indikatorer på om Matematiklyftet har lyckats skapa ett
bestående avtryck avseende undervisningskulturen.

5.2

Undervisningskulturen har utvecklats i flera avseenden
Lärarna som deltog i Matematiklyftet det första året har i varierande omfattning fortsatt att arbeta enligt Matematiklyftets principer. När de fått bedöma i vilken utsträckning de idag använder
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undervisningsmetoder och kunskaper, ger 84 procent av de svarande värdet 5 eller mera på en
10-gradig skala. Den mer detaljerade svarsfördelningen uppdelad på grund- och gymnasieskola
redovisas i figur 11 nedan. På frågorna om de nu reflekterar över sin undervisning, anpassar den
till elevernas behov och har insikt om egna undervisningsbeslut i högre utsträckning jämfört med
innan Matematiklyftet, ger lärarna från grundskolan genomgående en högre värdering jämfört
med gymnasielärarna.
Figur 11. Värdering av bidrag på individuell kunskap och reflektion, genomsnitt. Uppföljning av lärare
två år efter deltagande

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

7,3

7,2

7,1

5,9

5,8

6,2

Jag har idag användning för Jag har idag användning för Matematiklyftet har bidragit
de undervisningsmetoder
de kunskaper i
till att jag idag reflekterar
som jag erhöll genom mitt matematikdidaktik som jag
över min undervisning i
deltagande i
erhöll under deltagandet i
större utsträckning.
Matematiklyftet.
Matematiklyftet.
Grundskola

Gymnasieskola

1=Inte alls, 10=I mycket stor utsträckning
N = 2184 (2013/14), 3980 (2014/15)

Lärarna ger en positiv bedömning av bidraget på lång sikt och uppger att de fortsätter att använda undervisningsmetoder och nyförvärvade kunskaper i matematikdidaktik som Matematiklyftet gav. Högst värdering får satsningens bidrag till att lärarna – enskilt och på egen hand - i
större utsträckning reflekterar över sin undervisning, från så väl grundskole- som gymnasielärarna.
5.2.1

Lärarna varierar undervisningen mera och använder fortfarande metoder från Matematiklyftets
material

På ett individuellt plan har lärare som deltog i satsningen för ett och två år sedan fortfarande
nytta av lärdomar och kunskap från Matematiklyftet. I intervjuer har lärarna gett exempel på
förändringar de genomfört i undervisningen efter Matematiklyftet, som att öppna upp för diskussioner i klassrummen, låta eleverna resonera och förklara hur de tänker. Lärarna varierar numera
medvetet undervisningen mera och säger sig ha utvecklat en mer kritisk och selektiv hållning
kring undervisningsmetoder och arbetsätt. De använder också problemlösning oftare och mer
genomgående. Eleverna förväntas också i högre utsträckning kunna argumentera för sina lösningsförslag:
”Jag låter nog eleverna i större utsträckning nu förklara hur de tänker. Jag gjorde det
förut, lite grann, då och då, men nu ställer jag krav på att eleven ska resonera. Jag är lite
jobbigare med eleverna i så måtto.”
– Lärare som deltog i Matematiklyftet det första året
5.2.2

Gemensamma diskussioner, planering och uppföljning sker i mindre utsträckning två år efter
fortbildningen

När fokus flyttar från den enskilda lärarens uppfattningar av långsiktig nytta av deltagandet till
att undersöka i vilken grad lärarkollegiet gemensamt bidrar till att utveckla matematikundervisningen, dvs. hur Matematiklyftet bidragit till att utveckla undervisningen, är resultaten något
mindre positiva.
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Figur 12. Värdering av bidrag till undervisningskulturen, genomsnitt. Uppföljning av lärare två år efter
deltagande
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Figur 12 illustrerar resultat två år efter genomförandet vad gäller utveckling av samarbete och
kontakt kolleger emellan. Bidraget från Matematiklyftet avseende samverkan och samarbete
värderas lägre jämfört med de individuella förändringara som redovisas i föregående figur. Gymnasielärarnas genomsnittliga bedömning vad gäller gemensam planering och uppföljning av
undervisningen är 4,4 på en 10-gradig skala. Också grundskolelärarnas genomsnittliga bedömning är lägre än i föregående figur. Vi analyserar skillnaderna i undervisnings- respektive fortbildningskulturens utveckling (individuellt och kollegialt) närmare i nästkommande stycken.
Figur 12 åskådliggör hur lärare som genomgick Matematiklyftet för ett respektive två år sedan
bedömer satsningens bidrag med avseende på den gemensamma utvecklingen av undervisningen. I vilken grad Matematiklyftet har bidragit till att utveckla undervisningen kan vara svårt att
skatta, - en rad andra förhållanden har sannolikt bidragit och påverkat möjligheten till att gemensam planering, uppföljning och fortsatt kollegialt lärande i just matematik. Att Matematiklyftet i lägre grad tycks ha bidragit till en gemensam utveckling av undervisningen (i termer av planering och uppföljning) jämfört med den individuella utvecklingen är intressant. Som vi kommer
redogöra för i följande avsnitt tycks det som att det kollegialt lärande i hög grad har fortsatt vilket borde indikera att den gemensamma planeringen skulle värderats högre. En möjlig förklaring
skulle till den lägre skattningen skulle kunna vara att det fortsatta kollegiala lärandet sker mindre
strukturerat och med hjälp av annat material som betonar andra perspektiv än verktygen och
metoderna som gavs under Matematiklyftet. Det kan dock också betyda att lärare bedömer att
gemensam planering och uppföljning redan fungerat väl och att Matematiklyftet därför inte haft
ett så stort bidrag. Denna synpunkt har framkommit både i intervjuer och i enkätens fritextsvar.
Deltagande lärare har dock, både i öppna enkätsvar och i intervju, betonat att Matematiklyftets
utformning med gemensamma diskussioner har uppskattats. Det systematiska arbetet med moduler där de gemensamt planerat, genomfört och gemensamt reflekterat har, menar de, utvecklat deras didaktiska kunskaper i matematik. De säger sig vidare ha fått ökade kunskaper och
större självförtroende. I intervjuerna nämns att läraren vågar mera och i större utsträckning frigör sig från läroboken i undervisningen. Ett citat från en handledare illustrerar förändringen:
”De (lärarna) är mer genomtänkta när de inför varje område förbereder sig, tänker på
fallgropar. Tidigare följde de mer sin bok, nu tänker de: ”Hur kan boken hjälpa mig?” –
man söker inspiration från flera källor.”
– Handledare
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5.2.3

Andra systematiska skillnader har inte upptäckts

Utöver skillnaderna mellan grund- och gymnasielärarna i bedömningen av satsningens bidrag till
att utveckla undervisningskulturen individuellt och på skolnivå, har vi inte hittat andra systematiska skillnader mellan grupper av lärare. Vi har undersökt om det finns skillnader mellan lärare
som jobbar för kommunala eller enskilda huvudmän samt i stora eller mindre huvudmannaorganisationer. Några systematiska skillnader i bedömning av satsningens långsiktiga bidrag har inte
framkommit i undersökningen.
5.3

Fortbildningskulturen fortsätter att utvecklas
Matematiklyftets mål på lång sikt handlar också om en utvecklad fortbildningskultur. Det uttrycks
i förändringsteorin som att ett kollegialt lärande kontinuerligt används och att hela styrkedjan,
från lärare, via rektor till huvudman involveras i dialog om den fortsatta fortbildningens form och
innehåll.

5.3.1

Huvudmännen har skapat förutsättningar för ett fortsatt kollegialt lärande

Huvudmän som deltog under satsningens första år har fått frågor om i vilken utsträckning arbetssättet från Matematiklyftet har fortsatt två år efter genomförandet. Deras bild är att kollegiala träffar fortfarande äger rum på en stor del av skolorna. Huvudmännen tycks även ha skapat
organisatoriska förutsättningar för en fortsättning. 70 procent har fattat ett beslut om kollegialt
lärande och över hälften har tillsatt en handledarfunktion, i majoriteten av fallen i form av en
förstelärare.
Huvudmännen värderar Matematiklyftet positivt. På en 10-gradig skala värderar över 70 procent
av huvudmännen satsningen mellan 7 – 10 i sin övergripande bedömning av Matematiklyftets
betydelse för det kollegiala lärandet nu och framgent. Samma höga betyg ges Matematiklyftets
betydelse för att utveckla undervisningen i matematik.
När det gäller huvudmännens erfarenheter från att ha genomfört och följt upp Matematiklyftets
resultat, framkommer att satsningen har varit resurskrävande att genomföra på alla nivåer i huvudmannaorganisationen. En huvudman pekar på förbättrade förutsättningar fortsättningsvis till
följd av att man där fått in matematik som del av det systematiska kvalitetsarbetet. Här har de
också lyckats institutionalisera kommunövergripande träffar mellan rektorer och förvaltningen. På
dessa möten uppges ämnesspecifik utveckling vara ett återkommande diskussionstema. Träffarna ger en kanal för att huvudmannen fortsätter att agera ”blåslampa” på såväl matematik som
på kollegialt lärande. Fortbildningskulturen har här utvecklats, eftersom samarbetet inom hela
styrkedjan, från lärare, via rektor till huvudman har ökat.
Också bland rektorer har vi exempel på positiv bedömning av bidraget från Matematiklyftet på
fortbildningskulturen. En rektor på en liten fristående skola uttrycker sig såhär:
”Ja, hela processen med Mattelyftet där det kollegiala lärandet är en viktig del gör att
man tänker annorlunda kring fortbildning. Det pågick dessutom över ett år. Tidigare/ i
annat fall åker man bort på korta utbildningar, insatser, enskilt. Nu strävar vi efter att
göra fortbildning långsiktigt och i den egna skolvardagen. Vi går just nu en kurs i betyg
och bedömning vid Karlstad universitet, på distans. Det är ett utryck för det nya sättet.”
– Rektor som deltog läsåret 2013/14
5.3.2

Kollegialt lärande pågår fortfarande men i minskad omfattning

För att belysa satsningens långsiktiga resultat avseende kollegialt lärarande på skolnivå har vi
också frågat om lärare fortsätter att träffas för detta ändamål. Svaret används som en indikator på hur bestående Matematiklyftets resultat har varit på huvudmanna- och skolnivå vad
gäller förändringsteorins långsiktiga mål om att ett kollegialt lärande löpande används för att
utveckla undervisningen. Svaren redovisas i figur 13.
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Figur 13. Andel av lärare som deltog första respektive andra året som fortsatt träffas för kollegialt lärande
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N = 2587 (2013/14), 4818 (2014/15)

Figuren ovan illustrerar vad som har hänt med organiserade kollegiala träffar efter att satsningen
avslutats. Från att ha varit obligatoriskt under genomförandet sjunker andelen som regelbundet
träffas för kollegialt lärande i matematik till 25 respektive 40 procent, två respektive ett år efter
genomförd satsning. Kollegiala träffar i andra ämnen har fortsatt i ungefär samma omfattning;
39 procent av det första årets deltagare och 27 procent av lärarna som deltog det andra året har
medverkat i kollegiala träffar i andra ämnen än matematik. Av de som har fortsatt att genomföra
kollegiala träffar regelbundet två år efter genomförd satsning, uppger 55 procent att man träffas
varje respektive varannan vecka. 27 procent har kollegiala träffar en gång i månaden. Bland
lärare som genomförde Matematiklyftet för ett år sedan träffas nära 60 procent varje eller varannan vecka och 24 procent en gång i månaden. Av de lärare som fortsatt träffas för kollegialt lärande är skillnaden i frekvens för träffar ett respektive två år efter Matematiklyftet inte särskilt
stor.
24 procent träffas inte alls för kollegialt lärande, vare sig i matematik, andra ämnen eller ämnesövergripande. Det förklaras främst med tidsbrist, svårigheter att organisera träffar eller att skolan fokuserar på andra fortbildningsinsatser.
Resultaten enligt figur 13 tyder på att ju längre tid som gått efter deltagandet i Matematiklyftet,
desto mindre fokus ligger på matematik i de kollegiala träffarna. Också när det gäller fortsatt
modulbaserat arbete är tendensen sjunkande. Två år efter deltagande är det en mindre andel
som uppger att arbetet utgår från modulerna än efter ett år.
5.3.3

Matematiklyftet tycks inte ha bidragit till ett ökat samarbete inom styrkedjan

Utvärderingen har också visat att den gemensamma dialogen från huvudmannanivån till lärare
om fortbildning har brister. Uppfattningarna om i vilken grad man har lyckats skapa dialog mellan
huvudman, rektor och lärare i syfte att utveckla former och innehåll för fortbildningen varierar.
Varken lärare, rektorer eller huvudman har bedömt att samarbetet har ökat i större utsträckning.
Intervjuunderlaget pekar även på att lärare sällan har kännedom om den långsiktiga planeringen
kring fortbildning.
Bland rektorerna har det dock beskrivits att beslutet om att gå med i olika fortbildningsinsatser
har tagits gemensamt och skett i samförstånd med lärargruppen.
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5.4

Rektors roll och förankringsarbete har betydelse för långsiktiga resultat
Ramböll har använt SEM-analys för att undersöka vad som påverkar de långsiktiga resultaten av
Matematiklyftet16. För att undersöka påverkande faktorer för bidraget på lång sikt utgår SEManalysen från hur lärare som deltagit i årets omgång värderar satsningens olika delar, och innebär därmed en uppskattning av hur lärarna bedömer satsningens möjliga bidrag på längre sikt.
Analysen illustreras i figur 14. Den visar att i stort sett samma komponenter som påverkar det
kortsiktiga resultatet också påverkar bidraget på lång sikt, nämligen de kollegiala samtalen,
handledarens roll och modulernas kvalitet och relevans. Det gäller såväl för utvecklingen av
undervisningskulturen som för fortbildningskulturen.
Figur 14. SEM-modell för resultat (utveckling av undervisningskultur och fortbildningskultur) på lång
sikt

1=Inte alls, 10=I mycket stor utsträckning
*** Signifikant skilt från noll på 99-procentig nivå
** Signifikant skilt från noll på 95-procentig nivå
* Signifikant skilt från noll på 90-procentig nivå.
Not: Beta-värdenas signifikans har testas på tre nivåer för att undersöka deras förklaringskraft.

Det långsiktiga resultatet kan i likhet med de kortsiktiga resultaten alltså i hög grad förklaras av
Matematiklyftets beståndsdelar. Däremot ser vi att rektors stöd och förankringsarbetet är faktorer som uppvisar ett något starkare samband med det långsiktiga bidraget av satsningen jämfört med resultat på kort sikt. Vi vill betona att trots den positiva korrelationen mellan faktorerna
rektors stöd respektive förankringsarbetet och utvecklingen av fortbildningskulturen kan sambandet som modellen visar inte ensamt påvisa slutsatsen att rektors stöd har en avgörande betydelse för det långsiktiga bidraget av Matematiklyftet. SEM-modellen bör därför tolkas något
försiktigt i detta avseende men i kombination med vårt övriga dataunderlag i form av intervjuer
menar vi att slutsatsen att rektor påverkar långsiktiga resultat är tillräckligt stark.

16

I SEM-analysen mäts de oberoende faktorernas samband med fortbildningens långsiktiga målsättningar för utveckling av undervis-

nings- och fortbildningskulturen (beroende faktorer). SEM-analysen baseras på dataunderlag från lärare som deltagit det tredje året
(2015/16) och inte på data från uppföljande enkäter med tidigare deltagare. Metoden beskrivs närmare i Bilaga 1.
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Med hjälp av SEM-analysens resultat och den analys som gjorts av genomförda intervjuer går vi i
de följande avsnitten närmare in på de faktorer som påverkat satsningens långsiktiga resultat.
5.4.1

Uppfattningarna om kollegialt lärande skiljer sig inte mellan olika huvudmannaorganisationer

Likheterna mellan grundskole- och gymnasielärarna är tydlig när det handlar om utmaningen att
lyckas fortsätta arbeta med kollegialt lärande för att utveckla matematikundervisningen. Lärarna
gör också samma bedömning av fortbildningskulturens utvecklingsbehov - den behöver stärkas.
Vi ser inga systematiska skillnader i bedömningen av utbildnings- och fortbildningskulturen efter
typ av huvudman i enkät- eller intervjusvar. Oberoende av om huvudmannen är kommunal eller
enskild är utmaningen den samma. Däremot förefaller det finnas skillnader efter huvudmannens
storlek. Från uppföljande intervjuer ges en bild av att mindre huvudmän, där antalet deltagande
lärare är förhållandevis få, har lyckats bättre i att involvera lärarna i beslut gällande att fortsätta
träffas för kollegialt lärande. En möjlig förklaring är att förutsättningarna för dialog inom styrkedjan ökar med färre involverade och större närhet.
5.4.2

Rektors stöd och engagemang har en påverkan på längre sikt

Både intervjuer som gjorts inom ramen för utvärderingen och forskning17 kring rektors roll i utvecklingsarbete på skolor tyder på att rektor är viktig för att långsiktigt utveckla såväl undervisningen som en kultur präglad av kollegialt lärande. Rektors stöd har visat sig positivt påverka
lärarnas bedömning av framför allt hur fortbildningskulturen har fortsatt att utvecklas efter genomfört Matematiklyft. Hur närvarande och engagerad rektor har varit har visat sig påverka genomförandet men också bedömningen av satsningens nytta och i vilken grad utvecklingsarbetet i
kollegiala former har fortsatt. Bland lärare som genomförde Matematiklyftet för två år sedan har
till exempel hela 84 procent svarat att rektor har skapat förutsättningar för att lärarna fortsatt
kan träffas för kollegialt lärande.
5.4.3

Systematisk planering och uppföljning stärker förutsättningarna för långsiktiga resultat

Förekomsten av tydliga mål, planer och prioriteringar ser ut att påverka satsningens långsiktiga
resultat. Bland huvudmän som deltog i Matematiklyftet för ett och två år sedan, finns exempel på
huvudmän som tydligt har planerat för fortsatt kollegialt arbete och tagit ett helhetsgrepp om
fortbildning. Också från intervjuerna bekräftas att vissa huvudmän har klara mål för matematik
och fortbildning. Om huvudmannanivån prioriterar utveckling av resultat på elevnivå i matematik
och sprider det genom hela styrkedjan ger det bättre förutsättningar för att rektorer och lärare
ska fortsätta arbetet. Vidare ser också huvudmannens dialog med sina rektorer ut att påverka
rektors insatser för fortsatt utveckling av matematiken genom kollegialt.
5.4.4

Satsningens modulbaserade utformning förenklar för lärarna

När det gäller möjligheterna till att driva vidare utvecklingsarbetet efter genomförd fortbildning
visar utvärderingen att strukturen med moduler underlättar en fortsatt användning. Lärare som
träffas för kollegialt arbete har fortsatt att använda modulerna som grund, men inte tagit sig
genom dem lika systematiskt som under Matematiklyftet. De har jobbat med vissa delar, hittat
teman och upplägg som varit relevanta just då. Matematiklyftets moduler och det material som
har utvecklats för användning i kollegiala träffar har hög kvalitet och såväl intervjuade lärare som
enkätrespondenter har yttrat önskemål om att ha permanent tillgång till dem.
5.4.5

Matematiklyftet som sådan saknar komponenter som understödjer långsiktigheten

Matematiklyftet är en satsning som ska bidra till att utveckla undervisningskulturen. Satsningen
ska också bidra till en utvecklad fortbildningskultur vilket indikerar att arbetet behöver pågå över
tid. Utformningen av så väl huvudmännens som rektorernas roll knutet till satsningen har haft
fokus på förankring, uppstart och genomförande, inte primärt på långsiktighet och kontinuitet. I
uppföljningen ett och två år efter genomförandet uttrycker deltagande lärare och skolenheter
17

Se bland annat Törnsén, Successful principal leadership: Prerequisites, processes and outcomes, Umeå universitet, 2009

och Robinson m fl., School Leadership and Student Outcomes: Identifying What Works and Why, The University of Auckland,
2007
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vilja att fortsätta ett systematiskt utvecklingsarbete i matematik. Så som satsningen har utformats finns få verktyg som direkt stärker ett fortsatt utvecklingsarbete i skolenheter och huvudmannaorganisationer. Visserligen är modulernas innehåll användbart för lärare framgent, men
det är en utmaning för huvudmännen och skolor att hitta former för ett långsiktigt och systematiskt arbete. Vår bedömning är att Matematiklyftet inte fullt ut bidragit till att stödja huvudmän
och rektorer för att nå långsiktighet.
5.4.6

Matematiklyftet har på längre sikt gett lärare verktyg för att fortsätta utveckla undervisningen men
satsningen har inte fullt ut skapat förutsättningar för hållbara resultat

Sammanfattningsvis kan Ramböll konstatera att Matematiklyftet har varit uppskattad även på
längre sikt. Lärare som deltog i fortbildningen för ett respektive två år sedan använder fortfarande lärdomar från satsningen i den egna undervisningen. Däremot tycks det som att Matematiklyftet i något mindre grad bidragit till en ökad gemensam planering och uppföljning på längre
sikt. Av lärare som deltog i Matematiklyftet för två år sedan uppger en fjärdedel att de fortsatt
träffas för kollegialt lärande i matematik, men 40 procent uppger att de träffas för kollegialt lärande i andra ämnen. En möjlig förklaring till det lägre omdömet vad avser Matematiklyftets
bidrag till en ökad gemensam planering och uppföljning trots att flera lärare fortsatt träffas för
kollegialt lärande kan dels vara att träffarna inte är lika strukturerade eller sker lika tätt som
under satsningen och dels att modulerna används i lägre utsträckning. Det kan också betyda att
former för gemensam planering och uppföljning redan funnits och att Matematiklyftets bidrag
därför inte varit lika stort.
Matematiklyftet tycks vidare inte ha bidragit till ett ökat samarbete inom styrkedjan. Varken lärare, rektorer eller huvudmän skattar att samarbetet ökat i större utsträckning, vilket tyder på
att det inte finns en gemensam plan kring fortbildning. Intervjuunderlaget pekar även på att lärare sällan har kännedom om den långsiktiga planeringen kring fortbildning. Detta kan riskera
hållbarheten av Matematiklyftets långsiktiga resultat.
Rektorsnivån ser ut att kunna påverka Matematiklyftets resultat på lång sikt. Utvärderingen har
visat att närvarande och engagerade rektorer som skapar förutsättningar kan bidra till att utvecklingsarbetet i kollegiala former fortsätter.
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6.

SAMLADE SLUTSATSER
I detta kapitel sammanfattas Rambölls samlade slutsatser från utvärderingen av Matematiklyftet.
Utvärderingen av Matematiklyftet har i de två delutvärderingarna och i föreliggande slututvärdering utgått från följande huvudfrågeställningar:
1.
2.
3.
4.

Uppnår Skolverket Matematiklyftets målsättningar på prestationsnivå?
Uppnår Skolverket Matematiklyftets målsättningar på resultatnivå?
Vilka förutsättningar påverkar Matematiklyftets resultat på kort och lång sikt?
Hur påverkar genomförandet Matematiklyftets resultat på kort och lång sikt?

I kapitlet kommer slutsatserna beskrivas med utgångspunkt i frågeställningarna. Eftersom utvärderingen visat att det är olika förutsättningar som varit viktiga för kort- respektive långsiktiga
resultat kommer dessa beskrivas separat.
Våra samlade slutsatser utifrån utvärderingsfrågorna beskrivs nedan:
6.1

Matematiklyftets målsättningar på prestationsnivå

6.1.1

Matematiklyftet har genomgående haft en hög deltagandegrad av lärare

Matematiklyftet har haft en mycket hög deltagandegrad. I genomsnitt har 97 procent av lärarna
som besvarat enkätundersökningen fullföljt Matematiklyftet enligt modellen för genomförandet
som innebär att två moduler ska göras per läsår. Trots att lärare uttryckt att genomförandet av
fortbildningen varit för intensivt är det få lärare som avbrutit satsningen till följd av detta. Det är
däremot viktigt att betona att Matematiklyftet upplevts ha inneburit en ökad arbetsbelastning för
lärare. Detta har varit ett genomgående tema och en ständigt återkommande synpunkt bland
lärare som intervjuats i utvärderingen. Frustationen över en stressad arbetssituation till följd av
en satsning som Matematiklyftet är allvarlig och bör tas i beaktning vid kommande fortbildningssatsningar, till exempel att överväga omfattning och frekvens för insatsen. Att Matematiklyftet
ändå fullföljts i stor utsträckning tyder på att dess utformning hållit hög kvalitet och upplevts
relevant bland lärarna.
6.1.2

Matematiklyftet förefaller ha gynnat större huvudmän

Utvärderingen visar att deltagandet i Matematiklyftet varit relativt jämnt fördelat med avseende
på skolform och ägarform, med undantag för fristående skolor som deltagit i lägre grad i samtliga
omgångar. Vår slutsats är att kommunikationen kring vad som krävs för att få delta med statsbidrag har brustit, framförallt för mindre huvudmannaorganisationer med få lärare. Att färre enskilda huvudmän deltagit kan förklaras av att enskilda huvudmän ofta är små organisationer med
en eller två skolor inom verksamheten. För dessa huvudmän och även huvudmän belägna i glesbygd har kraven för att erhålla statsbidrag uppfattats som svåra att uppfylla trots att det funnits
möjlighet att bevilja statsbidrag även för färre anmälda lärare. Ibland har det endast funnits ett
par matematiklärare på skolan. Även om Skolverket uppmuntrat till andra lösningar, exempelvis
samarbete med andra huvudmän eller genomförande av kollegiala träffar via Skype eller andra
digitala lösningar och även gett dispens gällande statsbidrag för grupper med färre lärare, tycks
det inte gett avsedd effekt. Trots andra lösningar och att fördelningen av statsbidrag också gällt
för lärargrupper färre än 15 till antalet har det för mindre huvudmän upplevts som för svårt att
organisera Matematiklyftet jämfört med stora huvudmannaorganisationer som enklare har kunnat planera i enlighet med Matematiklyftets upplägg. En mer flexibel lösning på genomförandet
till exempel med avseende på frekvens och upplägg för kollegiala träffar hade potentiellt kunnat
öka deltagandet även bland enskilda huvudmän och huvudmän i områden med stora geografiska
avstånd.
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6.2

Matematiklyftets bidrag till undervisnings- och fortbildningskulturen på kort sikt

6.2.1

Matematiklyftet har stärkt lärarna i sin yrkesroll och på kort sikt bidragit till en mer varierad
undervisning

Ramböll kan konstatera att Matematiklyftet har varit en uppskattad fortbildning bland lärare och
att målsättningarna om en utvecklad undervisningskultur på kort sikt har uppnåtts. Framförallt
har fortbildningen bidragit med två värden: Lärarna upplever att de i högre grad reflekterar över
den egna undervisningen och de fått en bredare verktygslåda av metoder för att variera undervisningen. Detta resultat har framkommit både i tidigare delutvärderingar och i slututvärderingen.
6.2.2

Matematiklyftet har haft starkast genomslag hos lärare i grundskolan

Det finns variationer i hur lärarna värderar Matematiklyftets bidrag till undervisningskulturen.
Gymnasielärare har överlag varit mindre nöjda med satsningen och skattar även Matematiklyftets bidrag till undervisningen lägre än övriga lärare som deltagit. Av detta drar vi slutsatsen att
Matematiklyftets fortbildningsmodell tycks ha passat bättre för grundskolans lärare. Vår slutsats
är inte att det verkar finnas hinder för att arbeta enligt kollegialt lärande i gymnasieskolan, tvärtom har lärare från gymnasieskolan varit mycket positiva till att diskutera undervisning tillsammans med kollegor. Däremot tycks alltså modulens innehåll och delvis också uppbyggnaden –
som varit utformad på samma sätt för alla skolformer – inte bidragit till gymnasielärarnas utveckling i lika hög grad. Framförallt har det handlat om texternas innehållsliga kvalitet men även
att man som gymnasielärare inte fått ett lika stort mervärde av att testa aktiviteten i klassrummet då man upplevt det svårare att hinna med att genomföra uppgiften och på ett bra sätt docka
in aktiviteten i den ordinarie undervisningen.
6.3

Matematiklyftets bidrag till undervisnings- och fortbildningskulturen på lång sikt

6.3.1

Kollegialt lärande som fortbildningsform har fått spridning till följd av Matematiklyftet och det finns
tecken på att matematikundervisingen utvecklats även på länge sikt

Rambölls utvärdering visar att Matematiklyftet delvis uppnått de långsiktiga målsättningarna med
avseende på en utvecklad undervisnings- och fortbildningskultur. I fråga om en utvecklad fortbildningskultur som innebär att Matematiklyftet ska bidra till att kollegialt lärande kontinuerligt
används på deltagande skolor kan vi konstatera att en stor del av lärarna fortsätter träffas med
relativt bibehållen kontinuitet och struktur. Enligt huvudmannen har man skapat en struktur för
att möjliggöra ett fortsatt kollegialt lärande på skolorna, t ex genom att förstelärare som en del
av sitt uppdrag agerar handledare.
Ramböll konstaterar att det också finns tecken på att undervisningen utvecklats på längre sikt,
både genom att det kollegiala lärandet blivit etablerat och att lärare fortsätter använda de verktyg och metoder som erhölls under fortbildningen. Lärare som tidigare deltagit i Matematiklyftet
vittnar om att de nu har ett annat synsätt på sin undervisning och att lärdomarna från satsningen
fungerar som stöd undervisningen även ett och två efter man deltog i fortbildningen.
6.4

Förutsättningar som påverkat Matematiklyftets genomförande

6.4.1

Kollegiala samtal under ledning och med stöd av en matematikhandledare tillsammans med modulerna
har varit de viktigaste framgångsfaktorerna på kort sikt

Ramböll bedömer att satsningens kärna bestående av kollegiala samtal under ledning och med
stöd av en matematikhandledare tillsammans med modulerna har varit de viktigaste framgångsfaktorerna. I tidigare delutvärderingar har dessa påverkansfaktorer visat ett signifikant samband
med det bidrag som Matematiklyftet gett deltagande lärare. Modulernas innehåll har varit särskilt
betydelsefulla. De har gett de kollegiala samtalen struktur och hjälpt lärarna att utveckla de gemensamma diskussionerna. De kollegiala träffarna har därutöver skapat ett välkommet forum för
ämnesdidaktiska samtal vilket förutom modulerna också bidragit till att lärarna fått mer kunskap,
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verktyg och metoder genom utbytet med kollegorna. Handledaren har visat sig vara en central
funktion för att höja kvaliteten i de kollegiala samtalen. Dels genom att samordna och leda samtalen, dels i att utmana och ifrågasätta tankar i gruppen.
6.4.2

Rektors roll, resurser för genomförandet och erfarenhet av kollegialt lärande har mindre betydelse för
satsningens bidrag på kort sikt

Vad gäller övriga förutsättningar som kan ha påverkat satsningens genomslag på kort sikt ser vi
att andra faktorer än de som utgör Matematiklyftets komponenter i liten grad har haft betydelse.
Rektors roll och huvudmannens stöd, avsatta resurser för genomförandet och vana av kollegialt
lärande sedan tidigare inte har någon större påverkan för fortbildningens kortsiktiga bidrag. Det
innebär att satsningens genomslag inte varit beroende av denna typ av omvärldsfaktorer vilket
sannolikt främjat likvärdigheten i resultatet bland lärare som deltagit. En satsning som tillhandahållit ett genomtänkt upplägg med fokus på det kollegiala lärandet, ett kvalitativt stödmaterial
och stödfunktioner som handledare har därför goda förutsättningar att nå goda resultat under
genomförandet, även om det finns olika förutsättningar mellan olika skolor och huvudmän.
6.4.3

Huvudmannens roll i genomförandet har varierat men har på kort sikt haft mindre betydelse

Huvudmannens roll i genomförandet av Matematiklyftet har sett mycket olika ut. Det finns en
stor variation i hur huvudmannen organiserat fortbildningen, exempelvis om man haft en centralt
tillsatt projektledare för satsningen, organiserat träffar för handledare etc., vilket troligtvis förklaras av att det finns stora skillnader i hur en skolhuvudman organiserar sin verksamhet. En förhållandevis svag styrning från huvudmannen har således ingen större betydelse för hur framgångsrikt genomförandet är, förutsatt att tidsmässiga förutsättningar och en övergripande planering av
fortbildningen görs av rektor eller i vissa fall av handledaren. Där huvudmannen kan spela en
viktig roll är just i att sätta ramar för hur fortbildningen praktiskt ska genomföras.
6.4.4

Skolverkets stöd har fungerat väl och har sannolikt främjat genomförandet av satsningen

Ramböll bedömer vidare att Skolverkets stöd till deltagande huvudmän i form av information och
kommunikation kring fortbildningens planering och genomförande fungerat väl och sannolikt
främjat implementeringen av satsningen. Handledar- och rektorsutbildningarna har överlag varit
uppskattade av deltagarna men det är svårt att värdera vilket bidrag utbildningarna medfört för
genomförandet. Handledarna har haft betydelse för resultatet och handledarutbildningens innehåll och bidrag har överlag uppskattas av handledarna. Rektorerna har däremot värderat rektorsutbildningens bidrag något lägre i jämförelse med handledarna. Rektors stöd i genomförandet
har också värderats relativt lågt av lärarna. Samtidigt kan konstateras att rektor har mindre betydelse för fortbildningens bidrag till lärarna. Vi har sett att lärarna främst efterfrågat stöd från
rektor i form av ramar och tidsmässiga förutsättningar för genomförandet men att fortbildningens
resultat inte beror på graden av rektors engagemang i övrigt.

6.5

Förutsättningar som påverkat Matematiklyftets långsiktiga resultat

6.5.1

Skolledning och huvudmän är viktiga för att säkerställa långsiktiga resultat

Tanken med Matematiklyftet är att insatsen under det år man deltar ska bidra till att skapa långsiktiga former för kollegialt lärande och struktur för att utveckla undervisningen. Vi kan se att
satsningen dock inte fullt ut lyckats skapa dessa hållbara strukturer hos huvudmännen och på
skolorna. Att det inte skett i den utsträckning som tänkt beror inte på fortbildningsmodellen som
sådan, utan snarare på den utmaning det finns i att omhänderta en kortsiktig insats i ett permanent system. Ramböll menar att en väl genomarbetad satsning som på kort sikt visar goda resultat inte är tillräckligt för bestående avtryck. Det krävs därutöver andra faktorer. Dessa faktorer
handlar framförallt om att huvudmannanivå och skolledningsnivå behöver ta en aktiv roll för att
hitta former för kollegialt lärande och fortsätta stärka fortbildningskulturen.
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Vi kan konstatera att viktiga förutsättningar - exempelvis en långsiktig plan för fortbildningsinsatser och tydliga prioriteringar av kommande insatser - för att säkerställa hållbara resultat inte
fullt ut finns på plats vilket gör de långsiktiga resultaten något mer osäkra. Vår bedömning vilar
framförallt på slutsatsen att Matematiklyftet i liten utsträckning utvecklat samarbetet mellan lärare, rektorer och huvudmän med avseende på former och innehåll för framtida fortbildning.
Fortbildningen har således inte i tillräcklig grad främjat en stärkt styrkedja utan har primärt riktats mot att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande lärare emellan. Från lärarnas perspektiv framhålls att ofta finns en kortsiktighet i planering och strategi för den långsiktiga fortbildningen och man uttrycker också osäkerhet om hur strukturerat det fortsatta kollegiala lärandet är.
Det är därför centralt att huvudmän och skolledning tar ett samlat grepp om kommande fortbildningsinsatser och säkerställer att förutsättningar finns på plats för att genomföra dessa framgångsrikt. Särskilt viktigt är att dessa förutsättningar inte är beroende av temporära lösningar
under en begränsad period. Samtidigt ser vi att det finns en utmaning för huvudman och skolledning att balansera lokala behov med erbjudanden från nationellt håll som är finanseriade eller på
annat sätt innebär en resursförstärkning. Ökad systematik i utvecklingsarbetet och behovsanalyser kring fortbildning samt bättre förankring lokalt är faktorer som sannolikt kan bidra positivt.
Huvudmännen kan behöva stöd från nationellt håll i delar av sitt uppdrag, till exempel i att utveckla planer och system. När det gäller huvudmannens uppdrag att prioritera insatser, är ett
tänkbart bidrag från nationellt håll att hålla tillbaka insatser. Omfattande behov för utveckling
riskerar att huvudmännen lockas att prioritera efter plånbok och inte faktiska behov. Om huvudmannen bedömer att det är bättre att avvakta eller avstå än att gå med är det ett legitimt alternativ. För vissa huvudmän kan det viktigaste bidrag till utveckling således vara att fullfölja påbörjat arbete och ge rektorer och skolor tid att utvärdera resultat och effekter.
6.5.2

Rektors strategiska potential kan utnyttjas bättre

En fortsatt utveckling av fortbildningskulturen främjas av att skolledning intar en aktiv roll i att
skapa ramar i form av att organisera lärarna att träffas för kollegialt lärande. Att fortsätta organisera former för kollegialt lärande är således den absolut viktigaste förutsättningen för bibehållna
goda resultat. När denna struktur finns på plats är det viktigt att rektor får förutsättningar att
aktivt ta del av lärarnas fortbildning. Som vi nämnde tidigare har Matematiklyftet haft en utformning som inte aktivt involverar rektorn vilket har inneburit att det sätt på vilket rektorerna engagerat sig i hög grad varierat. Vi kan också konstatera att graden av rektors engagemang inte haft
en avgörande påverkan för lärarnas uppfattning av Matematiklyftets kortsiktiga bidrag. Däremot
får rektor delvis en annan roll när ramarna för fortbildningen inte längre styrs av huvudman eller
av Skolverket. Ramböll menar dock att signaleffekten av en engagerad rektor har betydelse, och
rektors stöd visas framförallt genom att rektor håller sig väl informerad om satsningens innehåll
och mål samt vilka tidsmässiga förutsättningar som krävs. Rektor behöver dessutom tidigt säkerställa att genomförandet av en fortbildningsinsats ryms inom tjänsten samt att det finns en plan
för långsiktiga målsättningar med insatsen.
En annan viktig förutsättning för rektor är att ha verktyg för att följa upp och utvärdera matematiklärares lärande. Detta är viktigt för att stärka kopplingen mellan vad lärarna får ut och rektors
pedagogiska ledarskap. Rektor har ansvaret att tillsammans med matematiklärare som deltar i
fortbildningen utvärdera det kollegiala lärandet och hitta styrkor och svagheter i genomförandet
som blir lärdomar inför kommande fortbildningsinsatser. Det är därför viktigt att rektor tar med
matematiklärare i den fortsatta planeringen och med utgångspunkt i tidigare uppföljningar planera och utforma utvecklingsarbetet. Det kan till exempel handla om hur mycket tid som ges,
frekvens för träffar och inte minst innehållet på fortbildningen.
Rektor kan vidare bidra till ett långsiktigt kollegialt lärande genom att skapa tydliga och fasta
ramar för fortbildningen och framförallt att säkerställa att dessa ramar inte bryts. Tydliga ramar
handlar i detta fall om hur en fortbildning ska genomföras, dvs. att tillräcklig tid ställs till förfo-
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gande, att tiden prioriteras och fokuserar på didaktiska och pedagogiska diskussioner och inte
praktiska detaljer. Det innebär vidare att rektor sanktionerat tiden och kan besluta att inte annat
stör lärarna. Slutligen är en viktig förutsättning att rektor tillsätter en handledar- eller samtalsfunktion för fortsatta kollegiala samtal. Handledaren har en enormt viktig roll, dels i att sammankalla och organisera de kollegiala träffarna, dels är det en bärande funktion för att upprätthålla
hög kvalitet i samtalen genom att skapa ett samtalsklimat av konstruktivt lärande.
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7.

REKOMMENDATIONER
I detta kapitel presenteras Rambölls rekommendationer. Rekommendationerna som kopplas till
huvudmanna- eller skolnivå har Skolverket små möjligheter att påverka men i den mån det är
möjligt bör Skolverket använda de kanaler som finns att tillgå för att sprida utvärderingens resultat och slutsatser till huvudmän och rektorer
Rambölls gör den samlade bedömningen att Matematiklyftet varit en väl genomförd fortbildning
som bidragit till en stärkt undervisningskultur i matematik och som skapat en grund för att fortsätta bygga upp en fortbildningskultur präglad av kollegialt lärande. Satsningens långsiktiga resultat är något mer osäkra, vilket beror på att långsiktig förändring kopplat till utveckling inom
ett specifikt område är svår att uppnå i organisationer där behovet av utveckling är stort på flera
plan. Det beror också på att Matematiklyftet genom sin design i för liten grad styrt mot att uppnå
långsiktiga resultat. Matematiklyftet har primärt riktats mot lärares utveckling vilket också gett
positiva resultat, men satsningen som sådan har i lägre grad haft aktiviteter som handlat om att
stärka styrkedjan och öka samarbetet mellan huvudman, rektor och lärare. Detta kan riskera
hållbarheten av satsningens resultat. Mot bakgrund av detta och mot de slutsatser vi lyft fram i
utväderingen vill vi rikta följande rekommendationer till Skolverket:
•
Bibehåll Matematiklyftets fortbildningsmodell i kommande insatser
Modellen som Matematiklyftet byggt på har varit framgångsrik och mycket uppskattad av de
lärare som deltagit. Kombinationen av kollegiala samtal, stödmaterial och handledare fungerar
väl och har också ett starkt statistiskt stöd i analysen. Ramböll rekommenderar därför att Skolverket bör använda en liknande fortbildningsmodell i kommande insatser som syftar till att utveckla undervisningen inom ett ämne. Särskilt viktigt är att tillhandahålla ett material med hög
kvalitet och som upplevs relevant för deltagarna. Att Skolverket fortsätter att tillhandahålla och
utveckla moduler via myndighetens webbplats är mycket positivt och något som lärarna också
önskat. Detta bedömer vi kommer öka möjligheten för lärare att arbeta kollegialt med stöd av
moduler framgent. Handledarfunktionen är också central. Vår bedömning är att en utbildning
som stärker handledarens roll och särskilt bidrar till att stötta handledaren i att utmana och ifrågasätta under handledarsituationen behövs. Slutligen är de kollegiala samtalen en mycket viktig
komponent för att få till stånd ett gemensamt lärande. En mycket viktig förutsättning för fungerande samtal med hög kvalitet är att samtalen genomförs i ett lagom tempo och att det finns
tillräckligt med tid för träffarna.
•

Överväg hur kommande fortbildningsinsatser kan utformas och förankras för att nå
fler deltagare, främst enskilda huvudmän
Kommunikationen kring kraven för att kunna delta i Matematiklyftet med statsbidrag har inte
varit tillräcklig vilket har försvårat och i vissa fall hindrat vissa mindre huvudmän att delta. Det
bryter mot likhetsprinciperna för svensk förvaltning om staten organiserar sin stödjande verksamhet på ett sätt som delar av den aktuella målgruppen haft svårare att ta del av. För Matematiklyftets del har visserligen en mycket stor andel av målgruppen ändå deltagit, men det är inte
acceptabelt om lärare inom små huvudmannaorganisationer inte tänker sig kunna delta på grund
av att förutsättningar inte finns på plats. För att undvika att framtida satsningar främjar huvudmän med vissa egenskaper (storlek, resurser, lokalisering eller annat) behöver Skolverket samla
in och systematisera erfarenheterna från Matematiklyftet och se till att de är tillgängliga när
framtida satsningar ska designas.
•

Överväg graden av flexibilitet i genomförandet av kommande fortbildningsinsatser,
dels kopplat till tidsmässiga förutsättningar och dels genom olika modeller för lärare
från olika skolformer
Mot bakgrund av att Matematiklyftet tycks ha gett starkare avtryck i grundskolan än i gymnasieskolan rekommenderar Ramböll att Skolverket för framtida liknande fortbildningsinsatser bör
överväga en större flexibilitet i genomförandet. Matematiklyftets fortbildningsmodell har överlag
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varit likadan för alla lärare oavsett i vilken skolform man arbetar, men vår analys visar att modellen har fungerat mer eller mindre väl beroende på skolform. I planeringen av kommande insatser bör det därför finnas möjlighet för en större frihetsgrad för hur fortbildningen ska läggas
upp. Lärare har exempelvis påtalat missnöje med att genomförandet varit pressat, särskilt i arbetsintensiva perioder.
I en kommande fortbildningsmodell kunde det därför finnas flera olika genomförandealternativ,
exempelvis när under läsåret fortbildningen kan förläggas. Skolverket bör vidare överväga att
utveckla olika genomförandemodeller för olika skolformer. Utifrån utvärderingens resultat bör det
framförallt gälla för lärare som undervisar i gymnasieskolan och särskolan.
•

Stärk huvudmän och rektorer för att säkerställa hållbarhet i resultat, exempelvis
genom stöd och verktyg i prioritering och uppföljning av insatser
En viktig slutsats av utvärderingen är huvudmannens och skolledningens centrala roll för att en
fortbildningsinsats som Matematiklyftet ska ge långsiktiga avtryck. Skolverket bör därför överväga hur myndigheten i högre grad kan stötta huvudmän och skolledning både gällande vilka
insatser som bör prioriteras när beslut om deltagande ska tas och säkerställa att deltagandet
sker utifrån de egna behoven. När huvudmannen väl deltar i en insats bör Skolverket också fundera över hur myndigheten under och efter genomförandet av en fortbildningsinsats kan stödja
långsiktighet i större utsträckning. Det kan dels handla om att insatsen i sig inbegriper aktiviteter
som stärker rektorernas och huvudmännens delaktighet och som i förlängningen bidrar till en
mer långsiktig planering av fortbildningsinsatser. Dels kan Skolverket bidra till att stödja huvudmän och rektorer efter att fortbildningen är avslutad, till exempel genom att vidareutveckla uppföljnings- och utvärderingssystem eller att skapa forum för att diskutera lärdomar kopplade till
hur hållbara resultat uppnås.
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BILAGA 1
METODNOTAT
I följande bilaga beskrivs närmare Matematiklyftets förändringsteori och genomförandet av datainsamlingen. I slutet av avsnittet finns även en variabelförteckning av faktorerna som ingår i
SEM-analysen.
Teoribaserad ansats
För att värdera Matematiklyftets resultat har Ramböll utgått från en teoribaserad ansats där insatsens framgång värderas mot i vilken utsträckning prestationer och resultat på kort och lång
sikt uppnås. Genom en så kallad förändringsteori kartläggs insatsens funktionssätt, underliggande antaganden och omvärldsfaktorer som därefter testas systematiskt utifrån existerande
kunskap och en kombination av metoder för datainsamling och analys. 18 Nedan åskådliggörs
förändringsteorin för Matematiklyftet.
Figur 15. Matematiklyftets förändringsteori

Matematiklyftet ska leda till en ökad kvalitet i matematikundervisningen och, på längre sikt, till
För mer information om en teoribaserad ansats se till exempel Chen, Theory-Driven Evaluations, SAGE Publications, 1990
Mayne, Addressing attribution through contribution analysis: Using performance measures sensibly. The Canadian Journal of Program Evaluation,
2001, Pawson & Tilley, Realistic Evaluation, SAGE Publications, 1997, Weiss, Theory-based evaluation: Past, present, and future, New Directions
for Evaluation, Issue 76, 1997
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att samtliga elever presterar bättre i matematik. Dessa effekter ska uppnås genom att undervisningskulturen respektive kulturen för fortbildning utvecklas inom ramen för satsningen. Skolverket önskar med Matematiklyftet etablera en undervisningskultur som präglas av lärarnas ökade
insikt om egna undervisningsbeslut samt en ökad förmåga att anpassa undervisningen utefter
elevernas varierande behov. Fortbildningskulturen i sin tur ska karaktäriseras av att det kollegiala lärandet används även fortsättningsvis och att en pågående dialog mellan huvudmän, rektorer och lärare är etablerad.
En utveckling av undervisningskulturen och fortbildningskulturen ska ske genom att kortsiktiga
resultat uppnås för Matematiklyftets målgrupper, det vill säga lärare, handledare, rektorer och
huvudmän. För lärare handlar det om att de ska få en utökad verktygslåda av undervisningsmetoder, ökade kunskaper i matematikdidaktik, att de reflekterar över undervisningen i högre grad
och att de känner engagemang för kollegialt lärande. För handledare handlar det om att de ska
känna förmåga att driva Matematiklyftets genomförande och utmana lärarnas tankar om den
egna undervisningen.
Rektorer ska utvecklas i deras pedagogiska ledarskap genom att erhålla goda kunskaper om Matematiklyftets bakgrund, mål och utformning, ha förmåga att synliggöra och följa upp matematikundervisningens kvalitet, ha förmåga att synliggöra och följa upp lärarnas lärande samt förmåga att planera form och innehåll för fortbildning utifrån lokala behov. Slutligen ska huvudmännen genom satsningen få kunskap om Matematiklyftets bakgrund, mål och utformning, de ska
stötta och driva Matematiklyftets genomförande, känna engagemang för fortbildning genom kollegialt lärande och skapa förutsättningar för Matematiklyftets genomförande.
Resultaten för respektive målgrupp ska nås genom Matematiklyftets aktiviteter och det direkta
utfallet av dessa, det vill säga det som benämns prestationer i förändringsteorin. För lärarna
handlar det om att genomgå Matematiklyftet i tillfredsställande omfattning och i enlighet med
Skolverkets intention. För handledarna handlar det om att genomgå Matematiklyftets handledarutbildning i tillfredsställande omfattning och för de rektorer som av huvudmän bedöms ha ett
sådant behov handlar det om att genomgå utbildningen för rektorer. Övriga rektorer ska utefter
en egen bedömning säkra att de har förståelse för hur de kan stötta genomförandet av Matematiklyftet. Huvudmännen ska uppnå de kortsiktiga resultaten genom att erhålla information om
Matematiklyftet och vad som förväntas av dem i genomförandet. Därtill är tanken att möjligheten
att rekvirera statsbidrag ska bidra till att huvudmännen uppnår uppställda resultat på kort sikt.
Datainsamling
Utvärderingen vilar på empiri insamlad genom intervjuer, observationer och enkäter. Empiriinsamlingen har omfattat samtliga målgrupper för insatsen, det vill säga lärare, rektorer, handledare och huvudmän.
Intervjuer
De intervjuer som har genomförts har varit semistrukturerade. Det innebär att en intervjuguide
har väglett samtalet men att intervjuaren har förhållit sig fritt till guiden i syfte att infånga teman
som de intervjuade lyfter. Intervjuerna har genomförts som telefonintervjuer eller besöksintervjuer. Intervjuer, gruppintervjuer och observationer har använts för att förfina och utveckla hypoteser som vi har kunnat testa systematiskt genom enkäterna samt för att exemplifiera och
nyansera enkätresultaten.
Gruppintervjuer
Lärarna har i regel intervjuats genom gruppintervjuer. Gruppintervjuer är ett effektivt sätt att
inhämta information från ett flertal respondenter samtidigt. Gruppintervjuerna har omfattat omkring 4-18 lärare beroende på skolans storlek och antal lärare som har deltagit i Matematiklyftet.
I merparten av gruppintervjuerna har knappt tio lärare deltagit. Om lärargruppen har varit alltför
stor har gruppen delats upp så att enbart en mindre del av gruppen har intervjuats eller att den

Utvärderingen av Matematiklyftet 2013-2016

0-3

större gruppen delats in i två mindre grupper som båda intervjuats. Samtalen har följt en övergripande intervjuguide, men stort utrymme har lämnats åt lärarnas egen diskussion.
Observation
Observationerna har gjorts under de kollegiala samtalen. Deltagandet vid de kollegiala samtalen
har främst haft ett explorativt syfte, det har gett möjlighet att infånga observationer att undersöka vidare i den fortsatta datainsamlingen.
Tabell 2. Redovisning av genomförd datainsamling under 2015/16

Datainsamlingsmetod

År med statsbidrag

Målgrupp

Antal

Uppföljande intervjuer

2013/14

Uppföljande intervjuer

2014/15

Fallstudier (2stycken)

2015/16

Gruppintervjuer och
observation av kollegial
träff
Enskilda intervjuer

2015/16

Lärare
Handledare
Rektor
Huvudman
Lärare
Handledare
Rektor
Huvudman
Lärare
Handledare
Rektor
Huvudman
Lärare

4
4
6
4
3
2
5
7
2
2
2
2
2

Lärare 2015/16
Handledare
Rektor
Huvudmän som deltar
Huvudmän som inte deltar

3
4
5
4
6

2015/16

Totalt

67 intervjuer

Tabell 3. Redovisning av genomförda kvalitativa intervjuer uppdelat per läsåren 2013-2016

Målgrupp
Lärare
Handledare
Rektor
Huvudman
Totalt:

År med statsbidrag

1 år efter år med
statsbidrag

2 år efter år med statsbidrag

35
36

8
2

4
4

37
36

11
13

6
4

144

34

18

196 intervjuer

Enkätundersökningar
Nio enkäter har distribuerats under 2015/16 inom ramen för utvärderingen. Lärarenkäten har
riktat sig till samtliga lärare som har anmälts till Skolverket som deltagare i Matematiklyftet läsåret 2015/2016. Av hänsyn till lärarnas arbetsbelastning togs de lärare som även har ingått i urvalet för IFAU:s utvärdering bort från Rambölls undersökning. IFAU har gjort ett stratifierat
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slumpmässigt urval och Ramböll har bedömt att en exkludering av dessa lärare inte påverkar
resultaten.
Tabell 4. Redovisning av antal utskickade enkäter uppdelat per läsåren 2013-201619

Utvärdering

Enkäter

Delutvärdering 1 år 2013/14
4
Delutvärdering 2 år 2014/15
7
Slututvärdering år 2015/16
9
20 stycken

Totalt

Tabell 5. Enkätundersökningar som genomförts under läsåret 2015/16

Målgrupp

Urval

Antal

Svarsfrekvens
(andel)

Lärare som deltar
2015/16

Samtliga deltagare (bortsett från
IFAU:s urval)

8 181

51 %

Rektorer vars lärare
deltar 2015/16

Samtliga anmälda till rektorsutbildningen 2015/16

597

55 %

Nytillkomna handledare 2015/16

Samtliga anmälda till handledarutbildningen 2015/16

368

76 %

Huvudmän som deltar
för första gången
2015/16

Samtliga deltagande huvudmän
som inte deltog läsåret 2013/14
eller 2014/15

63

68 %

Lärare som deltog
2014/15

Samtliga lärare som besvarade
enkätundersökningen 2014/15

6 339

63 %

Huvudmän som deltar
i år och som deltog
förra året

Samtliga deltagande huvudmän
som även deltog läsåret 2014/15

24

42 %

Lärare som deltog
läsåret 2013/14

Urval av lärare som deltog i Matematiklyftet 2013/14

5 575

39 %

Rektorer som deltog
läsåret 2013/14

Samtliga rektorer som besvarade
enkäten 2013/14

1 201

43 %

Huvudmän som deltog
2013/14

Samtliga huvudmän som enbart
deltog 2013/14

177

68 %

Enkätundersökningarna har skickats till samtliga målgrupper som omfattats av satsningen, dvs.
lärare, handledare, rektorer och representanter för huvudmän. Till målgrupperna skickades enkäter till lärare som deltog 2013/14, 2014/15 och 2015/16, rektorer vars lärare deltog 2013/14 och
huvudmän vars lärare deltog 2013/14 respektive 2014/15. I dessa enkäter ställdes frågor om
fortsatt arbete med Matematiklyftets moduler och med kollegialt lärande.
För deltagare 2013/14 och 2014/15 har enkätundersökningarna haft ett uppföljande syfte. De
lärare som deltog i Matematiklyftet 2015/16 har enkäten syftat till att undersöka hur genomförandet fungerat. Inga systematiska bortfall har identifierats i de bortfallsanalyser som har gjorts.
För en redovisning av bortfallsanalys av de tre enkäterna som tillskickats lärarna, se bilaga 1.
Med hänsyn till lärarnas arbetsbörda har lärarenkäten till lärare som deltagit i satsningen

19

Se delutvärderingar för detaljerad information om enkätutskicken 2013/14 respektive 2014/15
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2015/16 inte skickats till lärare på skolenheter som ingår i det urval IFAU har tagit fram för en
kommande effektutvärdering av Matematiklyftet.
Enkäten till lärare som deltog i satsningen 2014/15 har skickats till samtliga lärare som besvarade Rambölls enkäter om Matematiklyftet läsåret 2013/14 respektive 2014/15. Anledningen till
att enkäterna enbart har distribuerats till respondenter som besvarade enkäterna under föregående läsår är att det har inneburit en möjlighet att sammanföra svaren från de två enkäterna. En
risk med detta förfarande är dock möjligheten att vi har fått ett snedvridet urval om en särskild
grupp lärare är mer benägen att svara på enkäten. För den enkät som skickats till lärare som
deltog i Matematiklyftet 2013/14 har ett systematiskt urval gjorts. Anledningen att detta förfarande valts är huvudsakligen för att inte belasta alltför många lärare om frågor kring en insats de
deltog i för två år sedan. Urvalet har gjorts utifrån vilken skolform läraren undervisar i och huvudmannaform, dvs. kommunal respektive enskild huvudman.
Rektorsenkäten har enbart distribuerats till de rektorer som har deltagit i rektorsutbildningen
eftersom det inte har varit möjligt att tillgå e-postadresser till resterande rektorer. Enligt Rambölls beräkningar har vi dock därigenom nått omkring 75-80 procent av rektorerna.20 En uppföljande enkät till rektorer vars lärare deltog i satsningen 2013/14 har också skickats ut. Handledarenkäten har enbart skickats ut till nytillkommande handledare mot bakgrund av att frågorna
om handledarutbildningen enbart berör nytillkomna handledare. Det innebär att enkäten inte
skickades till de handledare som även var handledare under läsåret 2013/14 och 2015/15.
Huvudmännen som deltar i Matematiklyftet läsåret 2015/16 och som dessutom deltog i Matematiklyftet läsåret 2014/15 har ombetts besvara en enkät med frågor om både årets genomförande
och om eventuellt fortsatt arbete med kollegialt lärande och Matematiklyftets moduler. Huvudmän som har deltagit för första gången läsåret 2015/16 har enbart besvarat frågor om årets
genomförande. Därutöver har även en enkät skickats till de huvudmän som endast deltog i Matematiklyftets första omgång, 2013/14.
För att få en bra svarsfrekvens skickades fyra påminnelsemeddelanden till respondenterna för
samtliga målgrupper. En bortfallsanalys av lärarnas enkätundersökningar har gjorts. I tabellen
nedan redovisas resultaten. I analysen har studerats hur respondenterna fördelas utifrån huvudmannatyp, skolform och länskod. Som åskådliggörs i tabellerna nedan motsvarar fördelningen av
respondenterna i hög grad fördelningen i urvalet, av denna anledning gör Ramböll bedömningen
att möjligheten att dra tillförlitliga slutsatser utifrån enkätmaterialet är god.
Tabell 6. Antal deltagande lärare i Matematiklyftet läsåret 2015/16 samt svarsfrekvens i enkäten fördelat på huvudmannatyp, skolform och län

Total

Svarsfrekvens

Antal

Andel

Total

Total

8181

51,4%

Huvudman

Kommunal

7529

51,9%

Enskild

652

45,9%

Annan

464

56,7%

Grundskola

7006

50,4%

Gymnasieskola

711

58,2%

Stockholms län

1526

46,2%

Skolform

Län

21

20
Beräkningen utgår från enkätundersökningens resultat vad avser antal skolenheter per rektor. Ramböll har antagit att fördelningen
är giltig även för de rektorer som inte har deltagit i Matematiklyftets rektorsutbildning.
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Uppsala län

249

49,8%

Södermanlands län

172

54,1%

Östergötlands län

492

50,6%

Jönköpings län

252

60,3%

Kronobergs län

230

56,5%

Kalmar län

342

54,4%

Gotlands län

0

0%

Blekinge län

172

50,6%

Skåne län

906

54,9%

Hallands län

429

55,7%

Västra Götalands län

1285

49,9%

Värmlands län

229

52,4%

Örebro län

326

51,8%

Västmanlands län

262

50,4%

Dalarnas län

200

47,5%

Gävleborgs län

293

53,2%

Västernorrlands län

199

58,8%

Jämtlands län

76

57,9%

Västerbottens län

340

50,6%

Norrbottens län

201

50,2%

Tabell 7. Antal respondenter i uppföljande enkät till lärare som deltog i Matematiklyftet 2014/15 samt
svarsfrekvens i enkäten fördelat på huvudmannatyp, skolform och län

Total

Svarsfrekvens

Antal

Andel

Total

Totalt antal respondenter i urval

6339

63,1%

Huvudman

Kommunal

5932

63,2%

Enskild

401

61,3%

6

83,3%

Annan

265

67,9%

Grundskola

5359

62,1%

Gymnasium

714

68,6%

Stockholms län

1074

63,2%

Uppsala län

218

61,9%

Södermanlands län

160

65,6%

Östergötlands län

358

64,0%

Jönköpings län

357

62,7%

Kronobergs län

247

62,3%

Kalmar län

149

68,5%

Gotlands län

66

68,2%

Blekinge län

9

66,7%

Statlig- och landstingsägd samt
okänd
Skolform

Län

22

22
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Skåne län

724

65,7%

Hallands län

203

62,1%

Västra Götalands län

1084

59,4%

Värmlands län

201

56,2%

Örebro län

225

64,4%

Västmanlands län

192

65,6%

Dalarnas län

163

66,9%

Gävleborgs län

169

60,4%

Västernorrlands län

262

66,0%

Jämtlands län

48

39,6%

Västerbottens län

205

66,8%

Norrbottens län

224

67,4%

Tabell 8. Antal respondenter i uppföljande enkät till lärare som deltog i Matematiklyftet 2013/14 samt
svarsfrekvens i enkäten fördelat på huvudmannatyp, skolform och län

Total

Svarsfrekvens

Antal

Andel

Total

Totalt antal respondenter i urval

5575

39,2%

Huvudman

Kommunal

5200

39,4%

Enskild

364

35,4%

Statlig

7

36,4%

Annan

92

33,7%

Grundskola

5007

39,1%

Gymnasium

476

40,5%

Stockholms län

1044

37,7%

Uppsala län

253

30,0%

Södermanlands län

234

38,5%

Östergötlands län

191

39,3%

Jönköpings län

314

43,6%

Kronobergs län

108

38,0%

Kalmar län

133

49,6%

Gotlands län

65

50,8%

Blekinge län

22

45,5%

Skåne län

695

36,3%

Hallands län

229

47,2%

Västra Götalands län

1034

42,2%

Värmlands län

165

32,7%

Örebro län

127

42,5%

Västmanlands län

160

40,0%

Dalarnas län

208

40,4%

Gävleborgs län

181

26,0%

Västernorrlands län

79

40,5%

Skolform

Län

23

23
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Jämtlands län

95

33,7%

Västerbottens län

76

42,1%

Norrbottens län

162

41,4%

SEM-analys
SEM (strukturell ekvationsmodellering), är en statistisk analysteknik som används för att pröva
och estimera kausala samband genom att använda en kombination av kvantitativ data och kvalitativa orsaksantaganden. I Matematiklyftet har analystekniken använts för att bedöma vilka faktorer som kan förklara utbildningssatsningens effekter på fortbildningskultur respektive utbildningskultur. Modellerna är teoridriven och bygger på underbyggda antaganden om sambandens
riktning
Valet av påverkansfaktorerna (hädanefter kallat latenta variabler) har i samråd med Skolverket
identifierats, justerats och fastställts under utvärderingsperiodens gång och grundar sig i en
forskningsomgång som genomfördes inför utvärderingen av utprövningsomgången. De latenta
variablerna har operationaliserats genom en uppsättning observerbara variabler (s.k. indikatorer), vilket i Matematiklyftet bestått av enkätfrågor som skickats ut till deltagande lärare. Modellerna består av sju latenta variabler och tre beroende variabler, se figuren nedan.
Figur 16. Variabler inkluderade i SEM-modellerna

Nedan följer en redogörelse för modellernas stabilitet i termer av reliabilitet och validitet. Sammantaget bedömer Ramböll att modellerna i utvärderingen av Matematiklyftet utifrån dessa validitets- och reliabilitetsmått uppvisar god modellstabilitet.
Construct Relability

Cronbach’s alfa är ett mått som anger reliabiliteten och här ska varje latent variabel helst uppvisa ett gränsvärde över 0,7. Tabellen nedan visar att samtliga latenta variabler också i båda
modellerna, dock ligger Resurser och Förankring precis på gränsen (markerat med orange). Värdena för dessa latenta variabler kan dock antas vara acceptabla eftersom det rör sig om marginella skillnader samt med anledning av att de har en teoretisk viktig grund för modellen. I utforskningsarbete kan denna gräns sänkas till 0,6 enligt litteraturen (Nunally & Bernstein,
Psychometric theory, 1994).
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Tabell 9. Latenta variablers reliabilitet

Latenta variabler

Förankring
Modulinnehåll
Kollegiala samtal
Handledarens roll
Rektorns roll
Befintlig fortbildningskultur
Resurser

Undervisningskultur &
fortbildningskultur på lång
sikt
Cronbach's alpha(α)
0,8389
0,8719
0,9573
0,9335
0,9381
0,8094
0,6942

Undervisningskultur på kort
sikt
Cronbach's alpha(α)
0,6937
0,9659
0,9315
0,9389
0,9312
0,7794
0,8046

Frågorna som mäter den latenta variabeln Skola har exkluderats i den slutgiltiga versionen av
modellen p.g.a. låga värden för indicator reliability samt constract reliability (bl.a. Cronbachs
alpha under 0.7). Att dessa värden var låga kan förklaras med att utformningen av dessa frågor
inte fullt ut fångade vad den latenta variabeln var tänkt att mäta. Denna latenta variabel har
även i tidigare års analyser uppvisat liknande resultat och därför uteslutits till fördel för en högre
stabilitet i modellen.
Composite Relabilitity

Är ett övergripande mått på reliabiliteten i en samling heterogena men liknande indikatorer (enkätfrågorna). Värden över 0,7 är att föredra och är värdena mellan 0,4-0,7 bör de tas bort men
enbart om värdena leder till ökad composite relability och AVE>0,5. Fyra stycken indikatorer har
understigit 0.7 i den slutliga modellen men har behållits i modellen eftersom de vid borttagande
har visat sig försämra AVE samtidigt som de inte lett till ökad composite reliability.
Construct Validity

Validiteten i en SEM-analys redogörs med hjälp av de två underkategorierna: convergent validity
och discriminant validity. Uppvisar modellen godkända värden för båda dessa är bedömningen att
den lever upp till kraven för Construct Validity. Sammantaget uppvisar modellerna i SEManalysen för Matematiklyftet godkända nivåer för validitet.


Convergent Validity

Convergent Validity pekar på den grad en latent variabel korrelerar med andra faktorer som den
är teoretiskt tänkt att korrelera med, i detta fall mellan latent variabel och beroende variabeln.
Convergent Validity uppstår när faktorerna har ett gränsvärde på AVE (Average Variance Extracted) över 0,5 och som lägst har modellen för utvärderingen av Matematiklyftet i modellerna
är Vefintlig fortbildningskultur som i modellen för undervisningskultur på kort sikt uppvisar ett
värde på 0,65.


Discriminant Validity

Detta validitetsmått anger hur väl de olika faktorerna är skilda från varandra. Modellerna som
används i Matematiklyftet uppvisar god Discriminant Validity då kvadratroten av de latenta variablernas AVE (Average Variance Extracted) förklarar variansen av sina egna indikatorer i högre
utsträckning än variansen i andra latenta variabler.
Goodness of fit

Det finns flera mått för att bedöma hur väl modellen passar data (Goodness of fit). Ett vanligt
sådant mått vid SEM-analys är SRMR, vilket indikerar hur väl hypoteserna bakom modellen passar data (McDonald and Ho, 2002). Ett SRMR på 0 indikerar en perfekt modell, och värdet bör
ligga under tröskelvärdet 0,08 för att vara acceptabelt.
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Ett annat frekvent använt mått är förklaringsgraden, R-square som bör vara relativt hög för att
anta att de latenta variablerna i modellen förklarar beroende variabeln på ett tillförlitligt sätt. Men
samtidigt får R2-värdet inte vara allt för högt eftersom det då innebär att det finns en inbyggd
multikollinearitet i modellen som driver upp R2-värdet. Hög multikollinaritet (Variance Inflation
Factor) mellan de latenta variablerna kan driva upp förklaringsgraden men modellerna för Matematiklyftet uppvisar inte värden som tyder på risk för detta.
Tabell 10. Goodness of fit i SEM-modellerna

Modell

R2

Fortbildningskultur på lång sikt
Undervisningskultur på lång
sikt
Undervisningskultur på kort
sikt

0,51
0,56

SRMR
(Gränsvärde: mindre än
0,08)
0,057
0,057

0,63

0,040

Ovanstående värden visar på att förklaringsgarden ligger på en normal nivå för denna typ analysteknik som tyder på att inkluderade latenta variabler utgör relevanta förklaringsfaktorer för
modellerna.
I tabell 9 redovisas de faktorer som ingått i SEM-analysen samt hur faktorerna har operationaliserats i enkätpåståenden.
Tabell 11. Faktorer för SEM-modell

Faktor

Förklaring

Enkätpåstående

Förankring

I fallstudierna har vi sett att lärare som har varit
kritiska till Matematiklyftet ofta har upplevt fortbildningen som något som de har tvingats till utan
att de har varit delaktiga i beslut om medverkan
eller upplägg. Av denna anledning inkluderas Förankring som en faktor. Indikatorerna ska betraktas
som en operationalisering av hur förankringen av
Matematiklyftet kan ha genomförts på skolorna.
En förutsättning för genomförandet är att lärarna
har tid för fortbildningen. Det har i fallstudierna
vidare blivit tydligt att lärarnas tid för genomförandet har påverkat deras allmänna inställning till
Matematiklyftet. Av denna anledning testades även
denna faktor i modellen. Med resurser avses främst
tidsmässiga resurser.

Skolans rektor har tydligt motiverat värdet
av min skolas deltagande i Matematiklyftet.
Lärarna på min skola har varit delaktiga i
beslutet att medverka i Matematiklyftet.
Lärarna på min skola har varit delaktiga i
utformningen av Matematiklyftets genomförande.

En indikator som inkluderades under denna faktor
var även hur de tidsmässiga ramarna för genomförandet har kommunicerats då även detta har framhållits som betydelsefullt i intervjuer med lärare.
Ett flertal studier har berört och visat på vikten av
faktorer kopplade till organisationskulturen för
lärares utveckling och lärande. Lärandet främjas av
en öppen kommunikation om mål och inriktning för
utvecklings- och förbättringsarbetet.24 För att studera skolornas mottaglighet av Matematiklyftet har
frågor ställts kring den befintliga kulturen kring
fortbildning och utveckling av undervisningen.

Jag fick tidigt veta hur mycket tid som jag
skulle få avsatt för genomförandet av
Matematiklyftet under läsåret.

Resurser

Befintlig fortbildningskultur

Rektorns roll

Forskningssamhället ger en samstämmig bild av
rektorns betydelse för lärares utveckling. Rektorer i
framgångsrika skolor är mer närvarande i undervisningen än i mindre framgångsrika skolor, de ger
feedback till lärare och kommunicerar på ett tydligt
sätt målsättningar med utvecklingsarbete.25 Mot

24

Se bland annat Berg och Scherp (red) (2004) eller Skolinspektionen (2010).

25

Se bland annat Scheerens (2010) eller Törnsén (2009)

Jag är nöjd med mängden tid jag har fått
avsatt under läsåret för genomförandet av
Matematiklyftet.
Jag är nöjd med mängden tid jag har fått
avsatt veckovis för genomförandet av
Matematiklyftet.

På min skola har lärarna inflytande över
planering av framtida fortbildning.
På min skola hade vi även innan vi påbörjade Matematiklyftet innevarande läsår
ofta organiserade möten för att diskutera
undervisningen.
På min skola planerade vi även innan vi
påbörjade Matematiklyftet innevarande
läsår ofta undervisningen tillsammans.
Rektorn har god kunskap om matematikundervisningens kvalitet på min skola.
Rektorn har god kunskap om Matematiklyftets bakgrund, mål och utformning.
Rektorn har på ett bra sätt informerat sig
bland oss deltagande lärare om hur ge-
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bakgrund av detta har rektors roll definierats utifrån kunskapsmässiga och beteendemässiga
aspekter.

Matematikhandledarens roll

Kollegiala samtalen

Ett flertal studier anger betydelsen av att en extern
resurs medverkar vid det kollegiala samtalet. Framför allt framhålls betydelsen av handledare för att
främja lärarnas reflektion i samtalen.26 Parat med
forskning om vad som behöver prägla de kollegiala
samtalen utformades följande frågor inom ramen
för faktorn Matematikhandledarens roll.

Det kollegiala lärandet har inom forskarsamhället
framhållits som främjande för lärares lärande. I
synnerhet är det möjligheten att reflektera över
erfarenheten tillsammans med kollegorna som
bidrar till lärarnas lärande.27 För att undersöka om
diskussionerna tillsammans med handledaren har
varit av sådan karaktär formulerades frågor om
Kollegiala samtal.

Modulinnehållet

Modulinnehållet är en av satsningens centrala komponenter. Indikatorerna har utformats för att tillsammans fånga modulernas kvalitet och möjlighet
att främja lärarnas lärande.

Undervisnings-

-

kulturen – kort
sikt

Undervisnings-

-

kulturen – lång
sikt
Fortbildningskulturen

Indikatorerna som i modellen har fått beteckna en
utveckling av skolornas fortbildningskultur har
operationaliserats utifrån förändringsteorins resultat på lång sikt för skolorna.
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nomförandet av Matematiklyftet har fortlöpt.
Rektorn har visat stort engagemang för
Matematiklyftet.
Matematikhandledaren har inspirerat mig
under de kollegiala samtalen.
Matematikhandledaren har hjälpt mig att
förstå innehållet i modulerna under de
kollegiala samtalen.
Matematikhandledaren har utmanat mina
tankar om matematikundervisningen under de kollegiala samtalen.
Matematikhandledaren har skapat ett
samtalsklimat där jag känner mig trygg
att samtala om min undervisning.
Matematikhandledaren har primärt haft en
organiserande roll under de kollegiala
samtalen.
De kollegiala samtalen har varit inspirerande.
De kollegiala samtalen har utmanat mina
tankar om min matematikundervisning.
Jag har fått konstruktiv återkoppling på
genomförande av moment C från mina
kollegor under de kollegiala samtalen.
Det har varit ett öppet samtalsklimat där
alla lärare har kunnat komma till tals under de kollegiala samtalen.
Modulinnehållet har varit inspirerande.
Modulinnehållet har utmanat mina tankar
om matematikundervisningen.
Språket i modultexterna har varit begripligt.
Modultexternas innehåll har haft en lagom
svårighetsgrad.
Modulinnehållet möter behov jag har som
lärare i matematikundervisningen.
Jag kommer att använda modulinnehållet
som stöd i min undervisning framöver
Genomförandet av modulerna har hållit ett
lagom tempo.
Matematiklyftet har gett mig en bredare
uppsättning av undervisningsmetoder
Matematiklyftet har gett mig ökade kunskaper i matematikdidaktik.
Matematiklyftet har bidragit till att jag
reflekterar över min undervisning i större
utsträckning.
Matematiklyftet har ökat mitt engagemang
för kollegialt lärande.
Matematiklyftet har gett mig ökad insikt
om beslut jag tar i undervisningen.
Matematiklyftet har gett mig ökad förmåga att anpassa undervisningen efter
elevernas behov.
Matematiklyftet har bidragit till att stärka
samarbetet kring undervisning och fortbildning mellan lärare och rektor på min
skola.
Matematiklyftet har ökat mitt intresse för
att planera undervisningen tillsammans
med mina kollegor.
Matematiklyftet har gett mig inspiration till
hur fortbildning kan ske i framtiden.

26

Se bland annat Mollberg Hedqvist (2007), Cordingly m.fl. (2003).

27

Se bland annat Mollberg Hedqvist (2007), Gustavsson (2008), Cordingly m.fl. (2003), Mouwitz, L. (2001).
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BILAGA 2
HANDLEDARSPÅRET
I detta avsnitt beskrivs handledarfunktionens bidrag för Matematiklyftets genomförande. Avsnittet kommer dels att beskriva hur handledarutbildningen värderats samt dess bidrag för handledarnas förmåga att driva genomförandet av Matematiklyftet. Enligt modellen för hur Matematiklyftet är tänkt att fungera för att uppnå sina målsättningar ska dess handledare bidra till att
stötta och stärka deltagande lärare att i sin tur utveckla undervisningskulturen och fortbildningskulturen på skolan. Handledarfunktionen innebär att inspirera och utmana lärarna genom de kollegiala samtalen och med hjälp av det didaktiska stödmaterialet. I Figur 21 illustreras hur matematikhandledaren genom att fullfölja handledarutbildningen förväntas bidra till resultat på kort
sikt på lärarnivå.

Figur 17. Handledarspåret i förändringsteorin

Majoriteten av handledarna tillsätts genom direktrekrytering
Under hela Matematiklyftet har antalet handledare i Matematiklyftet uppgått till 1 131 stycken.
Av dessa är 368 stycken nytillkomna för läsår 2015/16. Omkring 75 procent av handledarna uppger att förfrågan om uppdraget som matematikhandledare kom som en direkt förfrågan, omkring
17 procent deltog i en öppen rekrytering och 8 procent uppger att de erhöll uppdraget på ett
annat sätt. Av de 8 procent som angett ”annat” som svarsalternativ uppger en stor del av dessa i
enkätens öppna fritextsvar att uppdraget som matematikhandledare varit på eget initiativ från de
själva, en liten del uppger att de i egenskap av förstelärare erhållit uppdraget som matematikhandledare och ett fåtal uppger att de erhållit uppdraget genom kollegors förslag och initiativ.
Huvudmännens krav och stöd till Matematikhandledaren
I årets enkät kan vi se att de som deltog i satsningen under läsåret 2015/16 uppger omkring 84
procent av huvudmännen att de har ställt som krav att handledaren ska delta i handledarutbildningen. 13 procent av huvudmännen uppger att de har organiserat samverkan för matematikhandledaren i regionen, 82 procent att de inte har det och resterande, 4 procent anger att de inte
vet om det har organiserats en samverkan för handledare i regionen. Enkätfrågorna har endast
besvarats av deltagare i satsningen under läsåret 2015/16.
Handledarutbildningen
Samtliga handledare ska genomgå en utbildning parallellt med handledaruppdraget. Utbildningen
har pågått mellan april och april under läsåren 2014/15 och 2015/16. Utbildningen har bestått av
nio dagar fördelade på 5–6 tillfällen och har uppdragits åt åtta lärosäten att utföra, Skolverket
har tillsammans med NCM hållit den första dagen på utbildningen. Av de handledare som besvarat enkäten förläsåret 2015/16 uppger omkring 61 procent att de har deltagit vid samtliga tillfällen av handledarutbildningen. Totalt 2,8 procent har missat tre eller fler tillfällen av utbildningen.
Resultatet av utbildningens kvalitet och relevans bygger på ett samlat genomsnittligt värde av
handledarnas samlade uppfattning av handledarutbildningens innehåll respektive bidrag, således
inte på handledarnas omdöme av respektive lärosätes utbildning eller utbildningstillfälle.
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Figur 18. Medelvärde av enkätfrågor om handledarens värdering av utbildningens innehåll och bidrag,
läsåren 2013/14, 2014/15 2015/16
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N = Medelvärde av frågor om handledarutbildningens bidrag: 590 (2013/14), 406 (2014/15), 275 (2015/16). Medelvärde av
frågor om handledarutbildningen innehåll: 590 (2013/14), 409 (2014/15), 277 (2015/16)

Ramböll kan konstatera att handledarutbildningens kvalitet och bidrag har värderats högre av
handledare som gått utbildningen under läsåret 2015/16 jämfört med de två tidigare läsårens
handledare. Handledarna tycks i högre utsträckning vara nöjda både med utbildningens inriktning
samt hur dess innehåll stöttat dem i sitt uppdrag. Figur 21 ovan visar genomsnittsvärdena på de
enkätfrågor som ställdes till handledarna kring utbildningen de två föregående läsåren och detta
läsår. Jämförelsen visar att handledarnas värdering av utbildningens innehåll ökat för varje år
som utbildningen erbjudits. Handledarutbildningen har hållit av olika lärosäten, för utbildningen
finns en fastställd plan som samtliga lärosäten ska utgå från.
Resultat från enkäten visar att utbildningen under läsåret 2015/16 i hög grad stärkt handledarna
i deras generella förmåga att handleda (medelvärde 8,2). Resultatet visar även att utbildningen
bidragit till att stärka handledarnas förmåga att utmana lärarnas uppfattning om matematikundervisningen (medelvärde 7,4). Denna utmaning har både föregående läsårs handledare som de
nuvarande handledarna lyfts fram som en särskild svårighet i uppdraget men det högre skattade
värdet av utbildningens innehåll och bidrag kan inneburit att handledaren uppfattar att utbildningen erbjudit mer stöd och kunskap hur man i de kollegiala samtalen kan utmana och ifrågasätta i diskussionerna. En intressant iakttagelse är dock att en större andel handledare under
detta läsår jämfört med tidigare läsår uppgett att den svåraste i handledarrollen har varit att just
utmana lärarnas uppfattning om undervisningen. Andra utmaningar som att tidsmässigt klara av
uppdraget eller att hjälpa lärarna att förstå modulinnehållet uppges inte vara lika stora utmaningar. En möjlig förklaring kan vara att de aspekter som tidigare uppfattades vara svåra har på
ett bra sätt omhändertagits i utbildningen men att bemästra den svåra rollen att lyfta samtalen
till en mer övergripande nivå och inte fastna i mer deskriptiva redovisningar om olika undervisningssituationer med fokus på eleven och inte det egna lärandet är svårt och kräver sannolikt
längre vana och erfarenhet av handledning än vad utbildningen kan erbjuda.
Handledarnas förmåga att driva de kollegiala samtalen fungerar väl
Matematikhandledarna ska enligt förändringsteorin utmana lärarnas syn på sin egen undervisning. Av de frågor som rör handledarnas roll i enkäten för deltagare i satsningen under läsåret
2015/16 värderas uppgiften att skapa ett tryggt samtalsklimat som viktigast av handledarna
(medelvärde 8,94), tätt följt av uppgiften att organisera de kollegiala samtalen (medelvärde
8,91). I lägst utsträckning (medelvärde 6,86) uppfattar handledarna sin roll vara att hjälpa lärarna att förstå modulinnehållet. Resultat för läsåret 2015/16 visar på ungefär samma resultat som
föregående års handledare.
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BILAGA 3
REKTORSSPÅRET
Rektor är den aktör som på skolenhetsnivå ansvarar för skolutveckling och lärarnas kompetensutveckling. I förändringsteorin för Matematiklyftet fastställs att rektors delaktighet är central för
att nå målsättningarna om att utveckla undervisningen och fortbildningskulturen. De skolor som
har deltagit i satsningen ska enligt förändringsteorin kännetecknas av en rektor med förmåga att
synliggöra och följa upp såväl matematikundervisningens kvalitet som lärares lärande samt att
rektor tillsammans med lärare kan fortsätta utveckla former och innehåll för matematikundervisningen och fortbildning. I Figur 23 nedan åskådliggörs rektorernas spår i förändringsteorin.
Figur 19. Förändringsteori för rektorsspåret

Inom ramen för Matematiklyftets genomförande ges rektorer vars lärare deltar i satsningen möjlighet att delta i en särskild utbildningsinsats. Syftet med Matematiklyftets rektorsutbildning är
att stödja rektorer att i sitt pedagogiska ledarskap bidra till ett framgångsrikt genomförande av
Matematiklyftet på sina respektive skolor. Utbildningens mål är att ge rektorerna goda kunskaper
om Matematiklyftets bakgrund och utformning samt att vidareutveckla rektorernas förmåga att
driva skolutveckling i allmänhet och matematikutveckling i synnerhet. Nationellt Centrum för
Matematikutbildning (NCM) har av Skolverket uppdragits att genomföra utbildningen. Utbildningen innehåller föreläsningar och arbete i mindre basgrupper med utgångspunkt i kollegialt lärande
som arbetssätt. Mellan utbildningstillfällena har rektorerna getts i uppgift att genomföra övningar
som på nästa träff diskuteras.
I den första delutvärderingen av Matematiklyftets genomförande läsåret 2013/14 fastslogs att
rektorsutbildningen inte motsvarade rektorernas behov och förväntningar. Delutvärderingen visade också att lärarna värderade rektorernas stöd inför och under genomförandet av Matematiklyftet lågt. Med anledning av det årets respons på rektorsutbildningen och rektorernas förmåga
att leda Matematiklyftet på skolenheterna gjordes vissa justeringar till läsåret 2014/15. Utbildningen fokuserade det året mer på rollen som rektor i Matematiklyftet och mindre på det allmänna uppdraget som pedagogisk ledare. NCM hade även en referensgrupp av rektorer som de
regelbundet stämde av utbildningen med. Läsåret 2014/15 samarrangerades även första träffen
med handledarutbildningen. Inför den tredje omgången har ytterligare justeringar i rektorsutbildningens innehåll gjorts.
I följande avsnitt redogörs för Matematiklyftets resultat vad gäller rektorernas utveckling. Avsnittet är upplagt efter logiken enligt förändringsteorin, dvs. först redogörs för Matematiklyftets prestationer vad gäller rektorerna, sen redogörs för resultat på kort sikt (se förändringsteori ovan).
28

28
Eftersom vi enbart har haft kontaktuppgifter till rektorer som deltar i rektorsutbildningen har utvärderingen främst studerat utvecklingen för dessa rektorer

Utvärderingen av Matematiklyftet 2013-2016

0-15

Rektorsutbildningens innehåll och bidrag under satsningens gång förbättrats
Totalt har 597 rektorer anmälts till Matematiklyftets rektorsutbildning läsåret 2015/16. Av det
totala antalet nytillkomna skolenheter innebär det att omkring 42 procent av antalet rektorer
deltagit i rektorsutbildningen29. Av det totala antalet rektorer som deltagit i rektorsutbildningen
vet vi inte hur många av dessa 597 stycken som är rektorer för fler än en skola. Bland de svarande i enkäten är det 20 procent som uppger att de är rektor för fler än en skola. Eftersom
svarsfrekvensen på enkäten var 55 procent, kan den verkliga bilden av andelen rektorer som
genomgått rektorsutbildningen i relation till antalet nytillkomna skolenheter därför vara fler varför andelen rektorer som gått utbildningen bör tolkas med försiktighet. Det kan också finnas rektorer som gått utbildningen tidigare läsår
Av de som anmäldes till utbildningen har en stor andel deltagit vid samtliga tillfällen. Enbart 5
procent av de rektorer som har besvarat enkäten har inte kunnat delta vid något av de tre utbildningstillfällena. Andelen respondenter som har deltagit under utbildningens första och andra
tillfälle är 85 respektive 77 procent. Endast 50 procent av de svarande uppgav i enkäten att de
deltog vid även det tredje utbildningstillfället, även tidigare år har deltagandet vid det tredje tillfället varit lägre än vid de två första. Av de som inte har deltagit vid samtliga tillfällen uppger en
majoritet att det berodde på förhinder såsom sjukdom eller föräldraledighet, en stor del anger
även att de inte deltagit på grund av tidsbrist, 11 procent uppger att de inte deltagit eftersom de
bytt tjänst eller arbetsplats under läsåret och 7 procent uppger att de inte deltagit då de saknat
behov av utbildningens innehåll eller att utbildningen inte haft bra kvalitet.
Av nedanstående figur kan vi även se att rektorer som deltagit i utbildningen och som svarat på
vår enkät också skattat utbildningens bidrag och innehåll något högre detta läsår jämfört med
tidigare år. Förklaringen är troligtvis de revideringar i utbildningens innehåll som gjorts utifrån de
synpunkter som framkommit och utvärderingar som gjorts av rektorerna i samband med utbildningarna.
Figur 20. Medelvärde av enkätfrågor om rektorers värdering av rektorsutbildningens innehåll och bidrag,
läsåren 2013-2016
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På en tiogradig skala värderar deltagare under läsåret 2015/16 att rektorsutbildningens relevans
i förhållande till Matematiklyftets syfte till 6,99 i medelvärde. Motsvarande värdering under läsåret 2014/15 var 6,93 och läsåret 2013/14 var medelvärdet 6,51. Detta innebär alltså en signifikant ökning i relation till resultatet från läsåret 2013/14. På samma skala värderar årets deltagare rektorsutbildningens relevans i förhållande till de egna behov som pedagogisk ledare till
6,53 vilket är en marginell minskning i jämförelse med föregående års deltagare men en signifikant ökning från deltagare för läsåret 2013/14 där motsvarande värdering var 6,07 i medelvärde.
Från intervjuerna har det framkommit varierade synpunkter kring rektorsutbildningen. Gruppdis29
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kussionerna har uppskattats och möjligheten att få utbyta erfarenheter från rektorer som arbetar
i samma skolform. En del rektorer har dock påpekat att upplägget på utbildningen inte riktigt
legat i linje processen för fortbildningen. Som exempel framhålls att föreläsningarna som handlade om hur fortbildningen kan organiseras på skolan kom för sent och att det stödet behövts
tidigare i utbildningen.
Rektorers närvaro vid kollegiala träffar tycks ha viss betydelse
Enkäten till deltagare under läsåret 2015/16 visar att rektorernas närvaro vid kollegiala träffar
tycks ha en viss betydelse för lärarnas skattning av Matematiklyftets bidrag till undervisningen.
Lärare vars rektor närvarat vid två kollegiala träffar värderar Matematiklyftets bidrag till undervisningen som högre än lärare vars rektorer inte deltagit alls. För varje tillfälle som en rektor
deltagit ökar även lärarnas skattning fram till när rektorn deltagit vid tre tillfällen eller fler, då
minskar skattningen. En möjlig förklaring skulle kunna vara att om rektorn deltar vid allt för
många tillfällen tolkas deras närvaro snarare som en kontrollerande deltagare än en stimulerande. Detta är även bundet till kontext, individ och relationer, därför kan vi inte med säkerhet
säga vad som förklarar resultatet. Under utvärderingen har en varierad bild av lärarnas förväntningar på huruvida rektorn bör delta vid de kollegiala träffarna presenterats, det har varierat
beroende på storlek på skola, huvudman, relationen i lärargruppen, relationen mellan lärargruppen och rektorer mm. Eftersom bilden inte varit enhetlig har vi inte tillräckligt med data för att
med säkerhet säga vad som förklarar ovanstående resultat.

