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Reformer - vuxenutbildning 

- vuxenutbildning, grundläggande nivå 

- särskild utbildning för vuxna på 

 grundläggande nivå 

 

1 juli 2012 -  Kursplaner  

 

 

1 jan 2013 -  Läroplan för vuxenutbildningen 

 

Ämnesplaner/kurser för gymnasial nivå  

följer gymnasieskolans 



Kommentarmaterial till 

kunskapskraven i matematik  

Skriftligt material berör kunskapskravens värdeord 

för förmågan att 
-    använda och analysera begrepp och samband mellan begrepp 

- välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och 

lösa rutinuppgifter 

- föra och följa resonemang 

 

 

Två filmer med tillhörande diskussionsunderlag berör 

kunskapskravens värdeord för förmågan att 
- föra och följa resonemang 

 

 

 



Kommentarmaterial till 

kunskapskraven i matematik  

Diskussionsunderlag  och filmer 

- stöd för lärare att diskutera kunskapskravens värdeord 

för resonemangsförmågan 

 

- filmat samtal mellan några elever och deras lärare ger 

underlag för diskussioner om vilka värdeord för 

resonemang som kan beskriva elevernas prestationer 

 

- tre lärare i fördjupad diskussionen kring 

kunskapskravens värdeord 
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Kommentarmaterial till 

kunskapskraven i matematik  

Diskussionsunderlag  och filmer 

- stöd för lärare att diskutera kunskapskravens värdeord 

för resonemangsförmågan 

 

- filmat samtal mellan några elever och deras lärare ger 

underlag för diskussioner om vilka värdeord för 

resonemang som kan beskriva elevernas prestationer 

 

- tre lärare i fördjupad diskussionen kring 

kunskapskravens värdeord 



Grundskola och gymnasieskola 

-  Stöd vid bedömning av elevers 

 prestationer när de arbetar med muntliga 

 uppgifter i matematik.  

Bedömningsstöd i matematik 



Bedömningsstöd i matematik 

• Sannolikhet och statistik 

• Geometri 

• Mätning 

• Talmönster och algebra 

• Rationella tal 

• Aritmetik  

Diamant årskurs 1-9 



Strukturschemat i Diamant 



Utvecklingsscheman i Diamant 



PRIMs Bedömningsstöd för lärande  

- Ersätter analysscheman för åk 1-5 och 6-9 

- Stödja och strukturera lärarens kontinuerliga 

bedömning av elevens kunskapsutveckling 

- Underlag för eleven att följa sitt eget lärande 

- Utgår från kursplanen och relaterar till  

 ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9 

 

Bedömningsstöd i matematik 



Bedömningsstöd för lärande  

 i matematik 



Bedömningsstöd för lärande  

 i matematik 



Bedömarträning i matematik åk 6 



Begreppsbilder i matematik 

Bilderna tränar förmågan att 

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik 

samt värdera valda strategier och metoder 

• använda och analysera matematiska begrepp och 

samband mellan begrepp 

• föra och följa resonemang 

 

 

Dokumentationsstöd 



Nya nationella prov i 

gymnasieskolan 

Delvis nytt innehåll,  

Delvis ny provform 

Delvis ny bedömningsmodell 

 

Resultatet vårens prov 1a, 1b 

och 1c är lägre än resultatet 

för kurs A 



PISA 2012 – december 2013 

 

PIRLS/TIMSS (2011) – djupanalys 

läs- och skrivutveckling korrelerat till 

matematikutveckling 

 

Djupanalys av resultat TIMSS 2011 



Matematiklyftet 

Ungefär så här 

mycket. Som 

amplituden på en 

sinuskurva eller 

så… 



Lärportalen för matematik 



matematiklyftet.skolverket.se 



Moduler årskurs 4 - 6 



Modulstruktur 

Modul 

Del  
1 

Del  
2 

Del  
3 

Del  
4 

Del  
5 

Del  
6 

Del  
7 

Del  
8 

Del 1 

Moment 
A 

Moment 
B 

Moment 
C 

Moment 
D 

En modul tar sammanlagt ca 30 timmar att genomföra.  



   Moment A 

Individuell förberedelse/instudering  

45 - 60  

minuter 



   Moment B 

Kollegialt samtal/arbete med matematikhandledare 
 

 

 

 

 

 
   

  

     

        

                        90 –120    

                            minuter 
 



   Moment C 

Genomförande av lektion/aktivitet  

 



   Moment D 

Reflektion/utvärdering – individuellt och 

kollegialt 

  45-60 

 minuter 



Moduler för grundskolan 

   Moduler  
åk 1-3 

• Taluppfattning och 
tals användning 

•  Algebra 

•  Geometri 

•  Sannolikhet och 
statistik 

•  Samband och 
förändring 

•  Problemlösning 

   Moduler  
åk 4-6 

• Taluppfattning och 
tals användning 

•  Algebra 

•  Geometri 

•  Sannolikhet och 
statistik 

•  Samband och 
förändring 

•  Problemlösning 

   Moduler  
åk 7-9 

• Taluppfattning och 
tals användning 

•  Algebra 

•  Geometri 

•  Sannolikhet och 
statistik 

•  Samband och 
förändring 

•  Problemlösning 



Moduler för gymnasiet 

   Moduler  Gymnasiet 

• Undervisa matematik utifrån förmågorna 

• Undervisa matematik utifrån problemlösning 

• Bedömning för lärande och undervisning i matematik 

•  Produktiva rutiner/interaktion i klassrummet 



Modulinnehåll gymnasieskola 

      

    De didaktiska  

perspektiven… 

 

 

 

…måste kunna appliceras i samtliga program..  
Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, 

Fordons- och transportprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, 

Hantverksprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Industritekniska programmet, Restaurang- och 

livsmedelsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Naturbruksprogrammet, 

Naturvetenskapsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Estetiska 

programmet, Humanistiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet  

 

 

 

 



Modulinnehåll gymnasieskola 

 

 

  och samtliga 

  matematikkurser  

 

 

 Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 1c, Matematik 2a,  

 Matematik 2b, Matematik 2c, Matematik 3b, Matematik 3c,  

 Matematik 4, Matematik 5, Matematik specialisering  

 

 

 

 

…måste kunna appliceras i samtliga program  
Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, 

Fordons- och transportprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, 

Hantverksprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Industritekniska programmet, Restaurang- och 

livsmedelsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Naturbruksprogrammet, 

Naturvetenskapsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Estetiska 

programmet, Humanistiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet  

 

 

 

 



Moduler förskola och förskoleklass 

Matematikdidaktiskt stödmaterial, två moduler: 

 
• Stödmaterial för arbetet med matematik i förskolan 

 

• Stödmaterial för arbetet med matematik i förskoleklassen 



Moduler förskola och förskoleklass 

Modulinnehåll 

• ska utgå från läroplanerna (Lpfö 98 resp. Lgr 11) 

och vara relevant för förskolans respektive 

förskoleklassens arbete med matematik  

• hänsyn ska tas till verksamhetsformen i 

respektive skolform 

• ska ge förutsättningar för att utveckla arbetet 

med matematik i förskolan och förskoleklassen 

med utgångspunkt i matematikdidaktik och det 

kollegiala lärandet 

 

 



Moduler ht - 13 

  Moduler  
åk 1-3 

•  Taluppfattning och 
  tals användning 

•   Algebra 

•   Problemlösning 

  Moduler  
åk 4-6 

•  Taluppfattning och 
  tals användning 

•   Algebra 

•   Geometri 

•   Sannolikhet och  
   statistik 

•   Samband och 
   förändring 

•   Problemlösning 

  Moduler  
åk 7-9 

•  Taluppfattning och 
  tals användning 

•   Algebra 

•   Geometri 

•   Samband och 
   förändring 

•   Problemlösning 

  Moduler  
Övriga 

•  Vuxenutbildning 

•   Förskola 

•   Förskoleklass 

Moduler 
Gymnasiet  

•  Undervisa   
 matematik utifrån  
 problemlösning 

•   Undervisa  
  matematik utifrån 
  förmågorna jan - 14 



Exempel på tidplan för en modul 



Vad är Matematiklyftet? 

 

Didaktisk fortbildning  

för lärare. 

 

Fokus på  

lärarnas lärande. 
 

 



     Norm-perspektivet 

 

• Klassrumsnormer 

• Sociomatematiska normer 

• Normers betydelse 

• Förändra normer 

 

 

 

Normer 



     Interaktions-perspektivet 

 

• Rutiner 

• Helklassundervisning  

• Frågornas betydelse 

 

 

 

Interaktion 



     Bedömnings-perspektivet 

 

• Bedömning för lärande och 

    undervisningen 

• Återkopplingens betydelse 

• Kamratbedömning 

 

 

 

Bedömning 



     Förmåge-perspektivet 

 

  Att undervisa utifrån  

  de matematiska  

  förmågorna 

 

 

 

Förmågor 



Fyra didaktiska perspektiv 

Normer Interaktion 

Bedömning Förmågor 

Matematiklyftet 

ska hjälpa oss 

att nå en högre 

division! 



Modulmakarna 

Universitet och Högskolor i Sverige 
Luleå tekniska universitet   Högskolan i Dalarna 

Linköpings universitet     Malmö Högskola 

Mittuniversitetet      Högskolan i Gävle 

Göteborgs universitet    Högskolan i Jönköping 

Uppsala universitet     Mälardalens högskola 

Örebro universitet      Högskolan i Kristianstad  

Stockholms universitet     Chalmers tekniska högskola 

Linnéuniversitetet     Kungliga tekniska högskolan 

Umeå universitet     Blekinge tekniska högskola 

NCM, Göteborgs Universitet 

         Universitet och Högskolor i Norden 
Åbo Akademi, Finland 

Århus universitet, Danmark 



Statsbidrag 

Matematikhandledaren  

• ska på minst 20 procent av heltid tjänstgöra 

som handledare för  lärare i fortbildning 

• ersätts med högst 20 procent av en 

genomsnittlig heltidslön 
 

Matematikläraren 

• ska delta på arbetstid. Huvudmannen 

erhåller ett schablonbelopp per deltagande 

lärare 

 

 



Deltagande 

Startar läsåret 2013/14 

 

• 14 000 lärare 

• 730 handledare 

• 290 huvudmän  

• 2135 skolor 



 

Informationsfilm om Matematiklyftet 

 

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

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


Pröva på Matematiklyftet 

Modul: Taluppfattning och tals användning  

 

Del:  2 

 

Moment A - Individuell förberedelse 

Se filmen  

 

Moment B - Kollegialt lärande 

Diskutera 

 

http://matematiklyftet.skolverket.se/
http://matematiklyftet.skolverket.se/


Diskutera 

- Vad har ni uppmärksammat? 

- Beskriv lektionens struktur 

- Vilken betydelse har lärarens agerande 

och lektionens struktur för elevernas 

lärande? 

- Ge exempel på hur eleverna engageras i 

det gemensamma arbetet. 

- Vad ges eleverna möjlighet att utveckla 

vad gäller bråk respektive förmågor? 



 

Mullsjö den 17 juni 2013 

 

SMaLs sommarkurs 
 

 Helena Karis     Margareta Oscarsson 

08 – 5273 3457     08 – 5273 3327 

  helena.karis@skolverket.se  margareta.oscarsson@skolverket.se 
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