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Matematiklärares 
kompetensutveckling online
Policy, diskurs och meningsskapande

EVA-LENA ERIXON
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eva-lena erixon är verksam som universitetsadjunkt 
i matematikdidaktik vid Högskolan Dalarna. Hon har 
tidigare arbetat som ämneslärare i matematik och kemi på 
högstadiet och gymnasiet. 

Avhandlingen handlar om hur kompetensutveckling online 
för lärare i matematik tar form på olika arenor och hur den 
kan relateras till utbildningspolicy och matematiklärares 
praktik. Både nationella och internationella kunskapsmät-
ningar i matematik har under en längre tid visat att elever-

nas resultat försämras. Detta har medfört att såväl kunskapsmätningar som 
undervisning och lärare i matematik har hamnat i fokus för beslutsfattare 
på olika nivåer. I forskning framhålls kontinuerlig kompetensutveckling som 
avgörande för hur individen utvecklas som lärare och lärarens kompetens är 
en viktig faktor för elevernas resultat. I både policydokument och forskning 
ges uttryck för att kompetensutveckling av lärare ska leda till att undervis-
ningen utvecklas.                                                         

I fyra delstudier, som presenteras i fyra artiklar, undersöks på vilka sätt den 
svenska satsningen på kompetensutveckling är en del av en transnationell 
policydiskurs, vilka former av meningsskapande och vilka diskurser om 
matematikundervisning som skapas av de deltagande matematiklärarna samt 
vad som kännetecknar matematiklärares erfarenhet av kompetensutveckling 
online och hur de uppfattar att denna påverkar matematikundervisningen. 
De transnationella och nationella policydokumenten ger uttryck för att kva-
liteten på undervisningen måste höjas och att det råder brist på förtroende 
när det gäller lärarnas förmåga att erbjuda eleverna tillräckliga kunskaper. 
På båda arenorna uppmärksammas också behov av kompetensutveckling, 
ämneskunskap och didaktisk kunskap för att lärarna ska kunna undervisa på 
ett tillfredsställande sätt. Genom fokus på vardagskontext och matematiska 
begrepp finns samband mellan seminarierna och undervisningen i klassrum-
met. I kompetensutvecklingskursens seminarier uppmärksammas problem och 
frågor formuleras men diskussionen kring dessa leder oftast inte vidare till en 
fördjupad reflektion. Det är svårt för deltagarna att ha en ”samtidig diskus-
sion” online och diskussionerna tar ofta nya riktningar efter att en deltagare 
har bidragit med sina reflektioner och reflektionerna fördjupas relativt sällan.
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