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Dagens program 

 

• Nuläget i Matematiklyftet 
 

• Moduler- planerade och 
revidering 
 

• Lärportalen 
 

• Matematiklyftets fortsättning 

 

• Läslyftet 
 

 



Så många deltar 

Läsåret  

13/14 

Läsåret  

14/15 

Läsåret  

15/16 

 

Lärare 

 

12 800  

 

14 300 

 

10 500 

 

Handledare 

 

710 

 

780 

 

570 

 

Skolenheter 

 

1 980 

 

2 200 

 

1660 



Sammanfattande resultat, Ramböll 

 

 • Lärarna har genomgått utbildningen i  tillfredställande 
omfattning 

• Matematiklyftet har gett ett tydligt avtryck hos 
deltagande lärare 

• Skolverkets styrning har fungerat väl men 
huvudmannens arbete kan utvecklas 

• Modulerna och de kollegiala samtalen har varit de 
viktigaste inslagen i Matematiklyftet 

 



Rambölls rekommendationer 

 

• Bibehåll de kollegiala samtalens kvalitet 

 

• Fortsätt att stödja en stark handledarfunktion 

 

• Säkerställ modulernas kvalitet 
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Moduler 
 åk 1-3 

Taluppfattning och tals 
användning 

Algebra 

Geometri 

Sannolikhet och statistik 

Samband och förändring 

Problemlösning 

Matematikundervisning 
med IKT  ht-15 

Språk i matematik 

Moduler 
 åk 4-6 

Taluppfattning och tals 
användning 

Algebra 

Geometri 

Sannolikhet och statistik 

Samband och förändring 

Problemlösning 

Matematikundervisning 
med IKT ht-15 

Språk i matematik 

Moduler 
 åk 7-9 

Taluppfattning och tals 
användning 

Algebra 

Geometri 

Sannolikhet och statistik 

Samband och förändring 

Problemlösning 

Matematikundervisning 
med IKT 

Språk i matematik 

Moduler 
Gymnasieskolan 

Undervisa matematik 
utifrån problemlösning 

Undervisa matematik 
utifrån förmågorna 

Bedömning för lärande 
och undervisning i 

matematik 

Undervisa matematik på 
yrkesprogram 

Undervisa matematik på 
högskoleförberedande 

program  prel ht-15 

Matematikundervisning 
med IKT  ht-15 

Språk i matematik  
  ht-15 

Språk i matematik 
prel ht-15 

Moduler 
 övriga 

Vuxenutbildning 

Förskola 

Förskoleklass 

Särskola I 

Särskola II 

Problemlösning 

Matematikundervisning 
med IKT prel –ht15 

Språk i matematik 
prel ht-15 

Moduler ht 2015 

     Reviderade moduler 

     Revideras ht -15 

     Ej påbörjad revidering 



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 ca  30 timmar. 

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


Granskningsprocessen 

1.  

Överens-
kommelse 

tecknas 
(Skolverket-Lärosätet) 

 

Val av 
granskare 

(Andra lärosäten) 

2.  

Framtagande 
av  

modul-
innehåll 
(Lärosätet) 

 

 

3.  

Materialet 
granskas 

(Granskare från andra 
lärosäten, NCM och 

Skolverket) 

4.  
 

Leverans/ 
Slutleverans 

av modul-
innehåll till 
Skolverket 

 

 



IKT-moduler 

Modulernas delar: 

 

1. Nätet som resurs 

2. Orkestrering av matematik- 

     undervisning med stöd av IKT 

3. Lärande och digitala verktyg – Dynamiska representationer 

4. Formativ klassrumspraktik- Responssystem 

5. Appar i undervisningen 

6. Undersökande arbetssätt - Dynamiska konstruktioner 

7. Matematiska undersökningar - Kalkylprogram 

8. Flera digitala verktyg i matematikundervisningen 



Språk i matematik 

Modulernas delar: 

 
1.Språkutvecklande arbetssätt 

   i matematik 

2.Matematikspråket 

3.Kommunikation i formativt syfte 

4.Stöttning i matematikspråket 

5.Interaktion i matematik- 

   klassrummet 

6.Cirkelmodellen: Textuppgifter i matematik 

7.Att producera texter i matematik 

8.Reflektion och framåtblick 



Språkkarta 



Nya bilder och filmer 



 

Filmer 



Modulfilm – övriga filmer 



Diskussionsforum på 
lärportalen stängs 

Forum för handledare - stängs i juni 2015  

 

Forum för lärare - stängs 1 april 2015 

 

Varför stängs forumen? 

- Andra plattformar där diskussionerna förs – bra! 

- Ni kan fortfarande logga in för att kunna ställa frågor till    

  Matematikexperterna! 
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Långsiktiga mål 

    

Undervisningskultur 

                & 

    

    

Fortbildningskultur 



 Kollegialt lärande 

  Tyskland – SINUS projekt 

”eye level and tandem cycling” 

 



Kollegialt lärande 

Japan – Lesson study 

 



Matematiklyftets fortsättning 

• Lärargruppen 

• Intensitet 

• Matematikdidaktiskt material 

• Handledare 

 

• Handledarens fortsatta arbete 

• Rektorns fortsatta arbete 

• Huvudmannens fortsatta arbete 
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Vad är Läslyftet?  

• Läslyftet är en fortbildning i språk-,  

läs- och skrivdidaktik för lärare*. 

• Fortbildningen äger rum lokalt på  

skolor, är verksamhetsnära, och bygger på  

kollegialt lärande med stöd av en handledare. 

• Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga 

genom att stärka och utveckla kvalitén i undervisningen. 

 
lasochskrivportalen.skolverket.se/ 

skolverket.se/laslyftet 



Likheter med Matematiklyftet 

• Lärportal - https://lasochskrivportalen.skolverket.se 

• Stödmaterial (moduler) 

Ett läsår – två moduler 

 

• Fortbildningsmodell för kollegialt lärande - Moment A,B,C,D 

• Möjlighet till statsbidrag  

• Handledare – 9 dagars utbildning Handledare på 10 procent 6-10 lärare. 

            Handledare på 20 procent 12-20 lärare. 

• Vissa insatser för rektorer 

• Stöd till huvudmän/processledare      

 

 

Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 Del 6 Del 7 Del 8 

https://lasochskrivportalen.skolverket.se/


Skolsköterskan 
En rektor anställde nyligen en ny skolsköterska på sin skola. I samma veva 

berättade rektorn att hon skulle åka iväg på utbildningen för rektorer inom 

Matematiklyftet. Då ber den nya skolsköterskan rektorn att berätta vad 

Matematiklyftet egentligen är för något.  

- Javisst men varför vill du veta det? undrade hon. 

- Jo, i år när jag genomförde hälsosamtalen på min förra skola, frågade jag 

alltid om det var något speciellt som de tyckte om i skolan. Då svarade hela 

klassen i åk 2 ”Matte!” 

Detta var nytt och jag blev nyfiken så jag kontaktade läraren och frågade 

henne vad som hänt. Hon svarade att hon gick Matematiklyftet och både hon 

och eleverna tyckte att det var så himla spännande! 

 



Citat från lärare i 1-3 

• Vi har verkligen lärt oss att vi ska börja med begreppen i tid och utmana 

eleverna mer. Att redan tidigt använda symmetrilinjer och vinkel. 

• Vi har lärt oss många nya metoder och nya begrepp. 

• I början trodde vi inte att vi skulle kunna ha geometri så utspritt men det har 

varit bra att ha det lite då och då. 

• ”Samplaneringen har gett styrka och varit effektiv.” 

• ” Mina elever i 2:an kan mer än vad mina elever i 3:an kunde tidigare”  

• ”Alla lågstadielever i på hela skolan vet vad ett parallelltrapets är för något.” 

• Det var tack vare Mattelyftet som eleverna tog sig an uppgifterna i NP på 

ett helt annat sätt än tidigare. Eleverna har utvecklat tålamod.” 

 

 



Trevlig sommar! 


