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BAKGRUND:  

Utvecklingsprojekt startas kontinuerligt upp inom skolan med avsikt att höja personalens 
kompetens och utveckla verksamheten. Vi ville undersöka hur personalen uppfattar ett 
utvecklingsprojekt inom matematik och om det uppfyller de intentioner som avses. Vår 
uppfattning är att lärare känner behov av kompetenshöjning, men samtidigt kan uppleva 
utvecklingsprojekt betungande och bli ytterligare en uppgift som läggs till allt annat. Dessa 
uppfattningar grundar sig på egna erfarenheter som verksamma lärare och genom 
utbildningspraktik. Vi antog att det skulle finnas delar av projektet som enligt lärare skulle 
vara positiva och verkningsfulla och att vissa delar i mindre omfattning skulle göra det, 
liksom att det kunde finnas skillnader i detta mellan olika lärarkategorier. 

SYFTE: 

Syftet med undersökningen var att belysa hur lärare som medverkar i ett kommunalt 
utvecklingsprojekt inom matematik ser på detta projekt. I syftet ingår att undersöka hur lärare 
uppfattar utvecklingsprojektets olika delar och om projektet inneburit förändringar i deras syn 
på matematik och i verksamheten.  
 

METOD: 

Undersökningen gäller lärare på förskola och grundskola i en kommun. Utifrån ett register 
över förskolor och skolor samt antal anställda, valdes de arbetsplatser ut som skulle ingå i 
undersökningen. Arbetsplasterna valdes ut med tanke på att få både en geografisk och 
storleksmässig spridning. På de utvalda arbetsplatserna delades enkäter ut till alla anställda 
som arbetar med barnen/eleverna i verksamheten, förutom år 7-9 där endast matematiklärarna 
fick enkäter. 



 

RESULTAT: 
 
Undersökningen fokuserade på olika delar av ett kompetensutvecklingsprojekt. Dessa delar 
handlade om kompetensutbildning som utgått från eget behov, samarbete i arbetslag och med 
andra kollegor, skolledningens roll, konkreta förändringar som gjorts i verksamheten och om 
satsningens betydelse och syfte. Resultaten visade att uppfattningen om projektet delvis skilde 
sig åt inom de olika delarna och även till viss del mellan olika lärarkategorier. Majoriteten av 
dem som deltog menade att externa aktiviteter som utgått från behov varit bra och mestadels 
uppfyllt förväntningarna. Likaså ansåg de flesta att satsningen var en viktig insats för 
utvecklingen av matematiken inom förskola/skola men att syftet med den inte fullt ut skulle 
nås på det sätt den idag bedrivs. Det kan delvis bero på att ledningens roll upplevdes relativt 
otydlig. Många uppgav att ledningen inte informerade sig om arbetets gång och inte heller 
kontinuerligt utvärderat arbetet eller att de inte visste om ledningen gjorde detta. Tiden för 
reflektion och samtal kring arbetet upplevdes otillräcklig av de flesta.  
 
Resultaten visade att drygt hälften av de svarande uppgav att de förändrat 
matematikverksamheten på olika sätt och av svaren framgick att dessa förändringar gjorts på 
olika sätt, främst genom att konkretisera mer och tydligare synliggöra matematiken för barnen 
i vardagen.  
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1 Inledning 
 
Dagens samhälle förändras kontinuerligt och skolan som är en spegling av samhället, behöver 
utvecklas i takt med detta. Utvecklingen inom skolan kan bland annat följas genom de 
förändringar som skett i styrdokumenten (bland annat läroplaner, kursplaner) och att skolan 
gått från resultatstyrning till målstyrning. Förändringarna har medfört ett ökat krav på 
enskilda skolor och lärare att arbeta för att utveckla verksamheten.  Detta innebär att skolor 
startar projektarbeten eller utvecklingssatsningar under en tid för att förbättra och utveckla 
specifika områden.  
 
Under en längre period har matematikämnet stått i fokus. Internationella och nationella 
undersökningar har visat att svenska skolbarns matematikkunskaper har försämrats. 
Regeringen har uppmärksammat detta och gett Myndigheten för skolutveckling (2003) och 
Skolverket (2003) i uppdrag att lyfta matematikens betydelse och främja dess utveckling.   
Flera skolor och förskolor har uppmärksammat regeringens direktiv och börjat arbeta med 
matematikämnet så som det föreskrivits. I några delar av landet gör hela kommuner satsningar 
från förskola upp till årskurs nio.  
 
Vårt intresse ligger i att undersöka hur lärare som ingår i projektarbeten anser att dessa 
fungerar och vad de eventuellt leder till. Genom eget arbete och praktik i skolan har vi fått 
viss insyn i sådana utvecklingsarbeten och förstått att de ibland kan upplevas betungande. Vår 
kommande yrkesroll kräver dock delaktighet i utvecklingen av skolans kunskapsområden, 
arbetsmetoder och samarbete i ett F-9- perspektiv. Därför vill vi sätta oss in i ett pågående 
utvecklingsprojekt för att belysa olika delar ett sådant och hur dessa uppfattas av dem som 
ingår. Detta kan vara av vikt för dem som har avsikter att starta utvecklingsprojekt samt för 
olika aktörer inom förskola/skola.    
 
Erfarenheter från tidigare utvecklingsprojekt visar på flera gemensamma faktorer för att dessa 
ska uppnå sitt syfte. Genom att göra en undersökning på ett projekt som innefattar alla lärare 
från förskola upp till år nio, och göra jämförelser mellan hur dessa upplever projektet, kan vi 
ge ytterligare perspektiv på skolutvecklingsprojekt. Utvecklingsarbeten är komplexa och går 
att undersöka utifrån flera perspektiv. För att avgränsa arbetet har vi undersökt hur ett urval av 
lärare i en landsbygdskommun uppfattar ett treårigt utvecklingsprojekt.         
 
 

2 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att belysa hur lärare som medverkar i ett kommunalt 
utvecklingsprojekt inom matematik ser på detta projekt. I syftet ingår att undersöka hur lärare 
uppfattar utvecklingsprojektets olika delar och om projektet inneburit förändringar i deras syn 
på matematik och i verksamheten.  
 
1. Finns det skillnader respektive likheter mellan hur olika lärarkategorier ser på projektets 

olika delar? 
 
2. Finns det skillnader respektive likheter mellan olika lärarkategorier om eventuella 

förändringar gjorts i verksamheten? 
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Begreppsdefinition 
 
Begrepp kan ha olika innebörd och uppfattas olika beroende på i vilket sammanhang de 
används. Vår undersökning handlar om skolutveckling och inom detta område finns en rad 
centrala begrepp som vi här nedan förtydligar.  
 
Skolutveckling 
 
Skolutveckling genomförs i olika skolformer och av personal som har en professionell 
yrkesutbildning. När vi i rapporten skriver om skolutveckling utgår vi från följande allmänna 
definition som Carlström & Carlström Hagman (s. 17, 2006) ger av begreppet:  

 
 

Skolutveckling innebär praktiska försök att förbättra verksamheten inom förskoleverksamhet, skola 
och skolbarnomsorg. Syftet är att förebygga svårigheter, pröva idéer och lösa problem. Det är viktigt 

att det arbete som genomförs jämförs med målen som gäller för verksamheten. 
 
 

Kompetensutveckling 
 
Matematiksatsningen är en form av kompetensutveckling för personalen. I vår rapport 
använder vi olika begrepp för detta såsom utvecklingsarbete, utvecklingsprojekt och 
kompetensutveckling. Kompetensutveckling omfattar både individuell och kollektiv 
utveckling och är en kunskapsutveckling som kan resultera i skolutveckling om 
erfarenheterna av den integreras i den dagliga verksamheten. Folkesson, Lendahls Rosendahl, 
Längsjö & Rönnerman (2004) uttalar att kompetensutveckling sedan skolan reformerades från 
regelstyrning till målstyrning inneburit större krav på och tilltro till lärarnas kompetens att 
arbeta för att nå målen. Kompetensutveckling utgår idag alltmer utifrån lärares upplevda 
behov istället för standardiserade fortbildningspaket.    
 
Arbetslag 
 
Detta begrepp innebär olika former av gruppsamverkan för planering, stöd och 
utvecklingsarbete mellan kollegor inom förskola och skola och kan ha olika beteckningar som 
arbetsenhet, arbetslag och lärarlag. Davidsson (2002) visar i sin rapport hur personal kan 
grupperas. I förskolan förordas gruppering utifrån principen gemensamma rum det vill säga 
avdelningsvis. För lärare i grundskolan består arbetslagssammansättningen exempelvis av 
lärare med gemensamt ämne eller lärare som undervisar samma åldersgrupper.  
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3 Bakgrund 
 
Matematiksatsningen är ett utvecklingsprojekt, vars avsikt är att höja kompetensen hos de 
verksamma lärarna och att detta i sin tur ska leda till skolutveckling. I följande kapitel ges 
bakgrunden till hur och varför den kommun som är föremål för vår undersökning, genomför 
en matematiksatsning inom förskola/skola samt en översikt och sammanfattning av aktuell 
forskning inom de områden av skolutveckling, som har betydelse för vår undersökning.      
 
I vårt syfte ingår också att se om lärarna förändrat sin syn på matematikämnet och om de 
förändrat undervisningen eller verksamheten, vilket redovisas i resultatkapitlet. För att kunna 
belysa dessa delar ur ett mer övergripande perspektiv, ges en översikt av matematikämnet och 
hur forskningen idag ser på matematikundervisning.  
 

3.1 Varför och hur genomförs utvecklingsprojektet?  

 
I följande två avsnitt redogörs för de direktiv som regeringen utfärdat angående utvecklingen 
av matematikämnet i svenska skolan, vilka ligger till grund för den undersökta 
matematiksatsningen samt hur kommunens utvecklingsarbete organiserats och vilka delar 
som ingått. 
 
3.1.1 Uppmaning från Regeringen 
Regeringen tillsatte i januari 2003 en delegation som skulle utarbeta en handlingsplan för att 
förändra attityder till matematikämnet samt att öka intresset för ämnet och utveckla 
undervisningen. Bakgrunden till detta arbete var att många elever inte når målen i matematik 
och att både internationella och nationella undersökningar visade neråtgående trender för 
svenska elevers matematikkunskaper. Arbetet resulterade i en statlig offentlig utredning; Att 
lyfta matematiken – intresse, lärande, kompetens (SOU 2004:97). Utredningen pekar på att 
det är viktigt för lärare att fokusera på innehållet i verksamheten och att elever behöver 
uppfatta matematik som relevant, begriplig och värdefull och utredningen tar fram vikten av 
att arbeta på olika sätt och under olika former. Utredningen menar vidare att för att lärare ska 
kunna bedriva sådan undervisning behöver de få kontinuerlig kompetensutveckling, vilken 
ska vara en naturlig del av arbetet och organiseras så att lärares behov och önskningar styr 
samt att de har inflytande på själva upplägget.  
 
Utbildningssamordnaren i den undersökta kommunen tog del av denna offentliga utredning 
samt de internationella undersökningar inom matematik som svenska elever deltog i under 
2003; PISA (Programme for International Student Assessment), en utvärdering av elevers 
kunskaper i matematik, problemlösning, naturvetenskap och läsförståelse och TIMSS (Trends 
in International Mathematics and Science Study). Dessa låg som underlag för kommunen när 
den beslutade att genomföra en satsning på matematiken i förskola och grundskola under tre 
år. Vid tidpunkten för denna undersökning har nästan två av dessa tre år gått. 
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3.1.2 Matematiksatsningens genomförande och syfte 
Utvecklingsarbetet som kommunen bedriver har utgått från studiematerialet Matematik från 
början (Myndigheten för skolutveckling, 2003). Detta material pekar på faktorer som enligt 
forskning och erfarenheter bör beaktas vid planering av utvecklingsprojekt inom skolan för 
bästa resultat. Satsningar som pågår kontinuerligt under längre tid och som bygger på 
deltagarnas egna erfarenheter är mest effektiva. Dessutom är det viktigt att skolledningen har 
höga förväntningar på sina lärare, då det ofta visar sig vara avgörande för resultatet. Detta 
innebär också att deltagarna behöver få de rätta förutsättningar i form av exempelvis tid för 
litteraturläsning, föreläsningar, pedagogiska samtal eller loggboksskrivande (reflektion). 
Tidsfrågan bör i möjligaste mån vara löst innan satsningen startar, då lärare från olika 
verksamheter ofta ingår i samma arbetsgrupp. Det kan vara fördelaktigt om deltagare i 
kompetensutveckling inte är involverade i flera projekt samtidigt. 
 
Materialet tar upp flera aspekter på varför kompetensutveckling inom matematik behövs. Dels 
den effekt som medvetenhet hos lärare gällande matematikdidaktik har på elevers lärande, 
dels den stora betydelse för elevernas inställning till matematik som de första mötena med 
matematik och den inledande undervisningen har.  Studiematerialet är uppbyggt på att 
lärandet främst ses som en social aktivitet där samspel med andra människor ger ny kunskap 
och detta anges också som både motiv till och innehåll i kompetensutvecklingsarbetet 
(Myndigheten för skolutveckling, 2003).    
 
Arbetet startade med två träffar, en för förskolan och en för grundskolan, där det informerades 
om upphovet till satsningen samt dess mål och upplägg. Lycken (1999) framhåller att ett 
gemensamt formulerat mål är utgångspunkten för effektivt arbete och för att åstadkomma 
resultat. Träffarna följdes upp av gemensam uppföljning för förskola/skola i varje distrikt och 
därefter på varje enhet eller i varje arbetslag. Detta för att varje distrikt, och i förlängningen 
varje enhet/arbetslag, skulle få klarhet i vad de behövde och önskade utveckla inom 
matematik. Carlström & Carlström Hagman (2006) menar att skolutveckling kan initieras på 
olika sätt. Det kan vara genom resultat av utvärderingar som gjorts inom skolan eller genom 
lärares erfarenheter och idéer från det vardagliga arbetet. Oavsett hur det initieras är det 
viktigt att det utgår från den aktuella värld där verksamheten ska förbättras och är en del av 
det vardagliga arbetet.   
 
De behov och önskemål som framkom i distrikten resulterade i olika utbildningsinsatser som 
personalen kunde välja mellan. De erbjöds handledning, utbildning via Navet 
(naturvetenskapligt och tekniskt centrum för Sjuhäradsbygden), högskoleföreläsningar och 
högskolekurser. Utbildningsanordnaren har utifrån valen försökt tillgodose så många som 
möjligt, alla har dock ännu inte fått möjlighet att få gå på någon av ovanstående aktiviteter. 
Parallellt med de externa aktiviteterna har föreläsningar ordnats och avsikten varit att 
arbetslagen inom förskola och skola kontinuerligt ska avsätta personalmöten och konferenser 
för matematik. Varje förskola/skola har i stort sett fått välja arbetssätt och innehåll på arbetet 
inom satsningen, dock har förhoppningar funnits från utbildningsansvariga att föreläsningar 
och andra utbildningsinsatser ska diskuteras om hur dessa skulle kunna omsättas i praktiken.   
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Vid varje enhet på förskolor och skolor har en matematikansvarig utsetts. De 
matematikansvariga bildar tillsammans nätverk vars uppgift är att sprida idéer och 
information mellan enheter och distrikt samt vara sammankallande och informationsansvariga 
för sitt arbetslag/enhet. Enligt Axiö och Palmkvist (2000) är det en fördel att skolledningen 
delegerar vissa uppgifter till lärare som har ett särskilt intresse för ämnet eftersom det ger 
extra drivkraft för utvecklingsarbetet. Kommunikation mellan skolledaren och dessa 
matematikansvariga är angeläget för att projektet ska fortskrida enligt önskan.  
 
 

3.2 Vad innebär skolutveckling  
 
När det talas om utveckling och kompetenshöjning inom skolan används ofta begrepp som 
skolutveckling och kompetensutveckling. Begreppen har samband med varandra men 
innebörden av dem skiljer sig åt. Pedagogikprofessor Gunnar Berg (2003, s 49) definierar 
skolutveckling enligt följande: ”… ett arbete som till elevernas bästa går ut på att förändra det 
traditionella arbetet i stort….och som ligger inom ramen för en av stat och samhälle 
sanktionerad skolverksamhet…” 
  
Carlström & Carlström Hagman (2006, s.17) menar att ”skolutvecklingens grundläggande idé 
är att genom olika former av utvecklingsarbeten förbättra en pedagogisk verksamhet”. Vidare 
poängterar Andersson och Carlström (2005) att sådant utvecklingsarbete kan ses som 
skolutveckling endast om erfarenheterna från dem tas tillvara i det dagliga arbetet. 
 
Genom införandet av nu gällande läroplan, Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 1998) blev skolan mål- och resultatstyrd, 
vilket inneburit en större frihet för enskilda skolor och lärare att utforma sin egen verksamhet 
mot måluppfyllelse, men det har också inneburit ett ökat ansvar för att lokalt utveckla 
verksamheten (Carlström & Hagman, 2006). För förskolan har införandet av Lpfö98 (läroplan 
för förskolan, 1998) på liknande sätt inneburit tydligare fokus på uppdraget att utveckla 
verksamheten.  
 
Lpo 94 betonar att skolans huvuduppgifter är att stimulera elevers kunskapsutveckling och 
förståelse för samhällets värdegrund samt utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Carlström och 
Carlström Hagman (2006) menar att detta bör vara utgångspunkten för 
skolutvecklingsinnehållet och att elevens framtidsberedskap sätts i fokus. Skolutveckling kan 
ske inom olika områden och på olika sätt, men forskare är relativt ense om att det finns vissa 
faktorer som behöver beaktas särskilt för det ska bli framgångsrikt. Andersson & Carlström 
(2005) tar upp vikten av att skolutveckling måste ses som en del av skolans och lärares 
samhällsuppdrag och därför är ett krav för alla berörda.  
 
Arbetet med skolutveckling kan organiseras på olika sätt, men de delar som ingår i arbetet 
innefattar ofta samverkan och samarbete mellan kollegor, skolledningen, utrymme och tid för 
samtal, reflektion och utvärdering. I det följande avsnittet kommer därför dessa områden 
specifikt att belysas. 
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3.2.1 Skolledningens roll i skolutveckling 
Regeringen tog i sin utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning 1998/99:121  
upp vikten av skolledares ansvar att se till att skolan ständigt utvecklas. I skollagen står det att 
rektorn ska hålla sig förtrogen via sin personal om det dagliga arbetet i skolan. Enskilda 
skolor kan organiseras på olika sätt, vilket kan innebära skillnader i ansvarsfördelning mellan 
rektorer, men oavsett organisation är det rektor som har det generella ansvaret för 
verksamheten (Axiö och Palmquist, 2000). 
   
Skolans personal är i dag uppdelad i olika former av arbetslag, vilka förväntas samarbeta på 
ett annat sätt än tidigare och detta ställer även andra krav på ledningen. Rektorn har en viktig 
roll i att stödja, lyssna, finnas tillhands och uppmuntra. Idag handlar ledarskapet mer om 
inflytande än kontroll. Det är viktigt att ledningen får med sig alla när man tolkar offentliga 
mål och visioner om hur den gemensamma utvecklingen på skolan ska äga rum (Axiö och 
Palmquist, 2000). När det gäller utvecklingsprojekt menar Brüde-Sundin (2007) att ledningen 
har ett ansvar att förankra detta hos personalen genom att ange åt vilket håll verksamheten ska 
riktas och att tydligt ange syfte och på vilket sätt det ska gynna verksamheten. 
 
För skolutveckling spelar skolkulturen en stor roll. Skolledningen måste kunna påverka 
kulturen på skolan, genom att visa vad som är viktigt att fokusera på och skapa ömsesidig 
förståelse hos personalen för detta. Om inte detta sker kan traditionella arbetsmetoder och det 
tyst överenskomna befästas. Personalen behöver känna ett förtroende för ledningen som 
bygger på tillit, ärlighet och kunskap. För att detta ska uppnås måste ledningen finnas nära sin 
personal och lätt kunna förmedla sig (Brüde-Sundin, 2007).  Ett otydligt ledarskap kan vara 
en av anledningarna till att utvecklingsarbete går fel eller inte fungerar. Att leda en 
utvecklande organisation handlar till stor del om vilken inställning ledningen har till sin 
personal och att ge tillräcklig tid för samtal och reflektion (Axiö och Palmquist, 2000). 
 
 
3.2.2 Det kollegiala arbetet vid skolutveckling 
I dagens skola betonas alltmer samverkan inom arbetslag eller med andra kollegor. Detta 
gäller både i det vardagliga arbetet men även i arbetet för att utveckla verksamheten och bidra 
till skolutveckling. Carlström och Carlström Hagman (2006) menar att varje lärare har ett 
individuellt samhällsuppdrag, men kan inte själva genomföra alla de krav som ställs för att 
klara uppdraget och driva utvecklingen, utan detta måste kompletteras och stödjas av 
kollektivt arbete. Folkesson, Lendahls Rosendahl, Längsjö och Rönnerman (2004) lyfter att 
samarbete gör att individuella kompetenser så att säga samlas under ”ett tak” och kan leda till 
kollektiv kompetens. Dock betonas att denna samling av kompetenser inte automatiskt blir 
kollektiv kompetens som delas av alla, utan den måste byggas upp gemensamt av gruppen. 
 
Arbetet tillsammans med kollegor utformas på olika sätt inom skolor i allmänhet. Tillberg 
(2003) visar i sin avhandling att skolor organiserar samarbetet på skilda sätt för att de tycker 
vissa grupperingar är mer effektiva och betydelsefulla för skolans arbete och utveckling än 
andra. De som samarbetade inom arbetslag, där olika lärarkategorier ingick, menade att det 
var ett forum där både klassers aktiviteter och problem samordnades samt där skolreformer 
och övergripande planering genomfördes på bästa och mest effektiva sätt. 
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Andersson och Carlström (2005) visar dock i sin forskning baserad på utvecklingsprojekt vid 
några skolor, att det än tydligare måste fokuseras på arbetslagen, både vad det gäller 
organisation och på det professionella kunskapsutbytet inom lärarkollegiet för att 
skolutveckling ska kunna ske. Arbetslaget måste ges utrymme för att bedriva pedagogiskt 
utvecklingsarbete, där utvärdering av de egna insatserna behöver ingå. Ofta används inte 
arbetslagets tid effektivt, den används mest till planering av konkreta arbetsuppgifter istället 
för på arbete som gagnar skolutveckling. 
 
Effekten av lärares samarbete, dels för enskilda lärare och dels för skolans utvecklingsarbete 
kan vara svår att mäta. Vogt (2002) visar emellertid i sin jämförande studie om lärarsamarbete 
på skolor i England och Schweiz, omständigheter som kan förklara samarbetets effektivitet. 
Hon menar att samarbete mellan kollegor alltmer förespråkas centralt från myndigheter och 
skolledning och i vissa fall kan samarbete medföra att politiska krav fullföljs, att man 
färdigställer arbetsplaner och samverkar i varandras vardagliga arbete. Samarbete kan vara 
effektivt men kan också leda till minskat engagemang och minskad professionalism. 
Framtvingat samarbete som vidhålls av skolledning och grundas på politiska krav, kan leda 
till standardisering av arbetet och inkräkta på lärares självbestämmande. Vogt vidareutvecklar 
detta och menar att ”…standardisation of teaching is incompatible with constructivist 
concepts of effective teaching such as reflective practice or adaptive teaching.” (Vogt, s. 19, 
2002). Samarbete kan alltså leda till alltför standardiserad undervisning och det är inte 
förenligt med den idag gällande konstruktivistiska synen på lärande, som bygger på anpassad 
och reflekterande undervisning.    
 
Samarbete kan innebära olika slags samverkan och som istället för standardisering ger ett 
ständigt kollegialt utbyte av erfarenheter för utveckling av skolan och den enskilde läraren.  
Lindö (1996) framhåller att dialoger mellan yrkesutövare, antingen strukturerade eller 
informella, kan leda till nytänkande och utveckling, men måste ha sin utgångspunkt i något 
som alla parter i förväg reflekterat över. Att betona kollegial dialog som kan handla om 
planering, genomförande eller utvärdering av arbetet, gynnar både den individuella 
kunskapsutvecklingen och skolans gemensamma kompetensutveckling. Folkesson (2005) 
menar att lärandet främjas i kollektivet. Tillsammans bygger man upp den kollektiva 
kompetensen inom ett område men också ett gemensamt tänkande kring lärande, både på 
gruppnivå och för hela skolan som organisation. 
 
 
3.2.3 Samtal, reflektion och utvärdering 
 
Samtal och reflektion 
Ständigt påtalas nödvändigheten av dialog och reflektion på alla nivåer i dagens arbetsliv. 
Detta gäller i hög grad även för skolan och dess utvecklingsarbete. Andersson och Carlström 
(2005) lyfter i sin forskning kring skolutveckling vikten av att skolpersonal under lång tid 
ägnar sig åt gemensam reflektion kring det man avser att utveckla, eftersom utvecklingsarbete 
innebär en personlig process för varje enskild lärare. Författarna har i skolutvecklingsprojekt 
upptäckt att de flesta lärare ser sig själva som lärare för sina egna elever och arbetet med 
dessa utförs utifrån egna rutiner och kunskaper. Lärare är inte särskilt villiga att testa nya 
idéer i grupp, eller att ingå i förutsättningslösa dialoger med kollegor kring nya sätt att 
organisera och genomföra skolans uppdrag. Ofta värderas idéer direkt eller förkastas. 
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Cederwald (2006) genomförde en studie om kommunikativ pedagogik där pedagoger hade 
schemalagda reflektionssamtal som ett viktigt inslag för att befästa nya arbetssätt. Studien 
visade att vissa individer hade svårt att anpassa sig till samtalen, som kunde upplevas som 
utlämnande. På det hela taget bidrog dock den enskilda och gemensamma reflektionen till att 
utveckla både de enskilda pedagogerna, arbetslagen och organisationen i stort. Alla fick 
chansen att synliggöra sina kompetenser och tankar för varandra och sig själva. 
 
Utvärdering 
För att utvecklingsprojekt ska leda till skolutveckling behövs kontinuerligt utvärdering av det 
som ska förändras. Enligt Carlström & Carlström Hagman (2006) innebär en pedagogisk 
utvärdering att man granskar en pedagogisk verksamhet och gör en bedömning av den. 
Medvetenhet om verksamhetens mål är viktigt. Utfallet av utvärderingen banar väg för det 
fortsatta arbetet med det man avser utveckla och förbättra. Den ökade decentraliseringen av 
skolan kräver att kommunen och lokala skolor diskuterar kring syftet med utvärderingar.    
 
Egerbladh & Tiller (1998 i Carlström & Carlström Hagman, 2006) anser att utvärderingar bör 
karakteriseras av långsiktighet och helhetsperspektiv. Långsiktighet i en utvärdering fås 
genom koppling till en arbets- eller utvecklingsplan. Den ska relateras till den övriga 
verksamheten och inte behandlas som en isolerad företeelse i tid och rum. Det är viktigt att ha 
en genomtänkt dokumentation av verksamhetens utvärdering och utvecklingsarbete.   
 
Utvärdering innebär att erfarenheter sprids och bearbetas i verksamheten och då blir till gagn 
för hela verksamheten. Detta kan innebära möjligheter till ökad kvalitet, engagemang och 
professionalism. Det är praktiskt att någon eller några får huvudansvaret för det konkreta 
genomförandet av utvärderingen, ofta är denna person rektor. För att utvärdering ska bli ett 
redskap i utvecklingsarbetet måste personalen känna att utvärderingen angår dem (Carlström 
& Carlström Hagman, 2006).   
 
 

3.4 Erfarenheter från andra skolutvecklingsprojekt 
 
Flera studier gjorda på utvecklings- och projektarbeten inom matematik från förskolor/skolor 
visar på vissa samstämmiga och utmärkande resultat. Nesterud (2005) refererar från ett 
femårigt projektarbete inom matematik vid en folkhögskola. Skolledningen tog initiativ till 
projektet då man var angelägen om att utveckla matematikämnet. Lärarna i projektet gick 
högskolekurser, fick handledning, deltog i seminarier med andra skolor och hade 
gruppdiskussioner på egna skolan. Resultatet av projektet blev att lärarna successivt 
förändrade sin undervisning och detta fortgick även efter projekttiden. Utveckling av 
undervisningen blev en integrerad del av arbetet. De ansvariga ansåg att det lyckade resultatet 
berodde på satsningens bredd (alla lärare var delaktiga) och medveten nyrekrytering, vilken 
innebar att man efterfrågande ett genuint intresse för utvecklingsarbete hos ny personal. 
Skolledaren sammanfattade de erfarenheter detta skolutvecklingsarbete gett, med att det tar 
lång tid, måste få kosta och bör omfatta alla medarbetare, inte bara några få. Dessutom måste 
man som ledare åstadkomma en accepterande inställning till förändringsarbete bland lärarna 
och uppmuntra dem till att själva genomföra förändringsarbete. Projektets deltagare var alla 
lärare för vuxna elever. 
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Även i Norge visar de internationella undersökningarna PISA och TIMSS (2003 i Tikkanen 
2005) att eleverna presterar sämre resultat i bland annat matematikämnet och för att bryta 
detta påbörjades ett arbete med att reformera skolsystemet. Skalde och Skaret (2005 i 
Tikkanen, 2005) har gjort flera undersökningar på skolor efter att detta reformarbete påbörjats 
och de kan bekräfta ett samband mellan utvecklingen av skolans organisation, förväntningar 
och samarbete mellan de anställda och elevernas resultat. De skolor som var framgångsrika i 
att bryta ett traditionellt mönster hade personal som försökte se möjligheter och vara positiva. 
Dessa skolor hade en holistisk syn på utvecklingsarbete, i det att man måste involvera hela 
organisationen och alla grupper av människor i reflektion och handlande.   
 
Från ett utvecklingsarbete i matematik som Doverborg (2006) genomfört, ger 
förskolepersonal och lärare för de första skolåren flera orsaker till varför de önskade 
kompetensutveckling. De uppgav bland annat att de kände sig osäkra, ville kunna se 
möjligheter att utnyttja matematiken som de upplevde fanns överallt, lära sig mer kring 
problemlösning, utveckla sitt eget tänkande för att lära mer om hur barn tänker och att de inte 
fått matematik i sin grundläggande utbildning.  
 
I Emanuelsson (2003) redogörs för vad lärarna efter ett kompetensutvecklingsarbete för lärare 
i förskolor, förskoleklasser och skolor för lägre åldrar i en stadsdel, anser att de lärt sig om 
matematik. Lärarna ansåg att de fått ett språk för sina tankar och sitt arbete, att de fått större 
medvetenhet om sitt matematikarbete och att de reflekterar och resonerar mer i interaktion 
med barn och andra vuxna.  
 
Ett kompetensutvecklingsprojekt som bedrivits av en kommun återges av Skogman (2001). 
Kommunens politiker ansåg att man behövde en tydlig satsning på matematik, naturvetenskap 
och teknik. Utgångspunkten var personalens önskemål kring vad de ville utveckla och formen 
på projektet. Detta utvecklingsprojekt var frivilligt. Det framkom att de flesta hade önskemål 
om att få kompetensutbildning inom sitt arbetslag, då lärarna ansåg det vara ett viktigt forum 
för förändring och utveckling. De menade att om flera från en enhet deltar i fortbildningen 
blir ansvaret för att genomföra förändringen större.  
 
 

3.5 Vilken matematikverksamhet behöver vi idag? 
 
De flesta utvecklingsarbeten förespråkar att lärare som undervisar i matematik måste se denna 
ur ett pluralistiskt perspektiv, vilket innebär att se matematik från olika perspektiv. Det 
uppmuntrar lärare att fundera över olika innebörder av matematik samt över mångfalden i 
matematikundervisningen. Om lärare inte själva mött sådan undervisning är det orimligt för 
dem att undervisa utifrån ett sådant perspektiv. Lärare bör alltså uppleva olika perspektiv på 
den matematik de själva ska undervisa i och få möjlighet att möta de sätt på vilka elever 
bygger upp matematik (Cooney, 2006). 
 
Kursplanen i matematik (Skolverket, 2007) säger att undervisningen i matematik bland annat 
ska sträva mot att eleven ”utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet 
och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer” 
(s.1, 2007) 
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Hur ser då den matematikverksamhet ut som ska leda till detta och som förespråkas ur ett 
pluralistiskt perspektiv? I följande avsnitt redogörs för hur aktuell forskning inom 
matematikdidaktik ser på ämnet och dess funktion. 
 
 
3.5.1 Områden inom matematiken som betonas 
För att främja en pluralistisk undervisning är grunden att läraren förstår hur eleverna tänker. 
Detta kan uppnås genom exempelvis öppna frågor, frågor som inte kan definieras med rätt 
eller fel, utan som istället kräver en mer omfattande redovisning av eleven och som tydligare 
visar hur eleven tänker. Beroende på elevernas redovisningar kan olika undervisningsmetoder 
komma ifråga, för att möta varje elev utifrån dess behov (Cooney, 2006).          
 
Betydelsen av begreppsförståelse och problemlösning är också något som betonas av forskare, 
eftersom detta ger eleverna chans till att utveckla djup förståelse för matematik och hur de kan 
använda den utanför skolan (Lester & Lambdin, 2006).  
 
Inom matematikdidaktik råder idag enighet kring att den som lär behöver vara involverad i sin 
egen lärandeprocess och aktivt delta i klassens aktiviteter, vilket är lärarens uppgift att 
uppmuntra. Läraren måste också uppmuntra samarbete och diskussion och att elever 
experimenterar med olika sätt att lösa problem samt skapa en miljö som främjar dessa 
aktiviteter. Det är även av stor vikt att läraren har en övertygelse att alla barn kan lära sig 
matematik och att de lär på olika sätt, vilket innebär att undervisningen måste vara varierad. 
Lärare behöver god tillgång till hjälpmedel som kan behövas för att uppfylla dessa krav 
(Stedoy, 2006).    
 
I förskolan behöver man främst inom matematiken utgå från förskolans tradition det vill säga 
leken och vardagsrutinerna. Det innebär att det inte i första hand är frågan om lärarledda 
aktiviteter som gör det möjligt för förskolebarn att lära matematik utan lärarnas uppgift är 
främst att synliggöra matematiken som finns i barnens vardag. I detta är det viktigt att barnen 
får möjligheter att dokumentera och reflektera över matematiken (Doverborg, 2006).   
 
Sammanfattningsvis kan detta kapitel avrundas med att matematiksatsningen i den aktuella 
kommunen startades på grund av de direktiv regeringen förordat om att 
matematikverksamheten måste utvecklas. Arbetet har baserats på de behov och intressen som 
enskilda förskolor och skolor ansetts sig ha. Faktorer som samarbete mellan kolleger, 
skolledning, samtal och reflektion är betydelsefulla för att utvecklingsprojekt ska bli 
verkningsfulla. Därför har vi specifikt presenterat dessa områden utifrån aktuell forskning. Vi 
har även refererat från andra skolutvecklingsprojekt, för att uppmärksamma olika aspekter på 
sådana.  
 
Då satsningen inriktas på att utveckla matematik, har vi också tagit upp de olika infallsvinklar 
på ämnet, som forskare lyfter som viktiga. Dels redogörs för på vilket sätt undervisningen bör 
utformas, dels vilka områden inom matematiken som är viktiga att betona. 
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4 Metod 
 
I kommande avsnitt redogörs för hur undersökningen genomförts och hur urvalet skett, 
liksom undersökningens tillförlitlighet och hur vi etiskt förhållit oss gentemot respondenterna 
och de uppgifter de gett oss. Metodavsnittet avslutas med en analys av hur vi bearbetat 
uppgifterna vi fått in samt en bortfallsanalys.  
 

4.1 Tillvägagångssätt 
 
Då undersökningen gäller ett kommunalt utvecklingsprojekt, som initierats av 
utbildningsansvariga i kommunen, kontaktades den projektansvarige för att få reda på syftet 
med projektet och hur arbetet hittills genomförts.  
 
Vi valde att göra en enkät (Bilaga 2) eftersom det bäst passade vårt syfte, att undersöka vad 
många pedagoger anser om ett projekt de deltar i. Ejlertsson (2005) framhåller de fördelar 
som enkäten har och som kunde anammas på vår undersökning. Vi kunde nå relativt många 
respondenter på kort tid, de kunde i lugn och ro svara på alla frågor samt att frågor och 
svarsalternativ var lika för alla. Då undersökningen innefattar olika frågeområden, började vi 
med att dela upp de olika områdena i enlighet med syfte- och problemformulering, för att 
kunna formulera frågor (Ejlertsson, 2005). Vi började med bakgrundsfrågor (fråga 1-4) om 
ålder, utbildning, arbetad tid inom förskola/skola och vilka kategorier barn/elever man för 
tillfället arbetar med. Vi ansåg dessa vara relevanta för att kunna göra jämförelser mellan 
exempelvis olika lärarkategorier. Därefter delade vi in frågorna efter olika områden. Inför 
varje frågeområde skrevs en kort informativ text för att sätta in respondenten i området. 
Frågorna delades upp i följande områden: 
 

• Externa aktiviteter inom satsningen  
• Arbetslagets/enhetens arbete och samarbete kring matematik  
• Skolledningens roll  
• Pedagogens egen roll och dess verksamhet  
• Övergripande om satsningens verkan och syfte  

 
Frågorna formulerades antingen genom frågeord eller som påståenden. De flesta 
svarsalternativen bestod av jämnt antal alternativ, dvs. lika många positiva som negativa 
alternativ utan ett neutralt mittalternativ. Ejlertsson (2005) diskuterar för- och nackdelar med 
mittalternativ. Mittalternativet är neutralt och kan vara frestande för respondenter att välja i 
vissa frågor, men genom att ta bort det tvingas de ta ställning, vilket vi tog fasta på. Två 
frågor i enkäten var öppna dvs. hade inga svarsalternativ alls. Öppna frågor ger stor frihet för 
respondenten men ställer också krav på att man kan formulera sig (Kylen, 1994). Risken finns 
att respondenten hoppar över frågan helt eller skriver väldigt mycket, vilket kan bli 
svåranalyserat. Eftersom endast två öppna frågor ställdes, där utförligare och mer ingående 
svar önskades, ansåg vi att det skulle kunna fungera.  
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4.2 Etik 
 
Enkäterna lämnades i kuvert tillsammans med ett missivbrev (Bilaga 1). Missivbrev är enligt 
Trost (2001) ett slags följebrev, som ska väcka respondenternas intresse för att svara på 
enkäten. Missivbrevet utformades i enlighet med de etiska krav som Vetenskapsrådet (2002) 
fastställt och som gäller i vetenskapliga sammanhang. De etiska kraven finns för att skydda 
den enskilda individen. I missivbrevet stod det om syftet med undersökningen, det vill säga 
att vi genom enkäten ville undersöka vad pedagogerna ansåg om matematiksatsningen i 
kommunen, och att vi sedan skulle använda oss av dessa data i vårt examensarbete. Resultatet 
av enkäten skulle slutligen publiceras i en rapport för allmän läsning. I missivbrevet framgick 
det också att respondenternas deltagande var frivilligt, och att deras enkätsvar skulle 
databehandlas utan uppgifter om deras identiteter. I och med ovanstående anser vi att vi 
uppfyllt de fyra etiska kraven, (informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 
nyttjandekravet) allt enligt Vetenskapsrådet (2002). 
 
En risk med enkäter kan vara stort bortfall. För att minska detta bestämde vi oss för att 
personligen lämna enkäterna på de utvalda förskolorna/skolorna. Rektorerna kontaktades och 
i samråd med dem bestämdes bästa tillvägagångssätt för att distribuera enkäterna. I två fall 
besöktes personalmöten där tid avsatts för personalgruppen att fylla i enkäterna. Då 
poängterade vi extra tydligt att deltagande var frivilligt för att ingen skulle känna sig tvingad 
för att vi personligen var där och att man gärna fick lämna svar vid senare tillfälle. På de 
andra arbetsplatserna tog rektorn emot enkäterna och vidarebefordrade dessa till 
respondenterna. All personal i arbetslaget fick varsin enkät. Respondenterna fick drygt en 
vecka på sig att besvara enkäten och lämna den i förslutet kuvert till rektorn, där vi 
personligen hämtade dem avtalad dag. Detta fungerade eftersom den geografiska spridningen 
på arbetsplatserna inte var alltför stor. Eftersom enkäterna låg i igenklistrade kuvert, och 
dessutom förvarades på betryggande sätt hos kanslist, anser vi att vi även i detta sammanhang 
uppfyllt konfidentialitetskravet, enligt Vetenskapsrådet (2002). Allt som allt tog det oss tre 
veckor att lämna ut och samla in enkäterna på de olika skolorna. 
 

4.3 Urvalsgrupp 
 
Totalt ingår drygt 700 lärare i kommunens matematiksatsning, från förskola upp till 
grundskolans år 9. Undersökningen gjordes på 5 förskolor och 10 grundskolor, vilka 
innefattar förskoleklass till år 9, inom denna kommun. Vi fick en förteckning på alla förskolor 
och skolor av den ansvarige för projektet och valde utifrån denna ut de som skulle tillfrågas 
om deltagande. Vi valde ut en blandning av stora och små förskolor/skolor som både låg i 
tätorter och på mindre orter, detta för få ett så genomsnittligt underlag som möjligt. Från 
förteckningen kunde vi utläsa hur många personer som arbetade på arbetsplatsen och utifrån 
det gjordes ett så jämnt urval som möjligt ut mellan personal på förskola, förskoleklass och 
grundskolan år 1-9, vilket var av betydelse för jämförelsen mellan olika lärarkategorier. Totalt 
skickades 147 enkäter ut, varav 27 till förskolan, 15 till förskoleklass, 37 till år 1-3, 43 till år 
4-6 och 26 till år 7-9. På grund av att matematiksatsningen endast gäller matematiklärarna på 
högstadiet blev den gruppen något mindre till antalet. Även till förskoleklassgruppen delades 
färre enkäter ut, eftersom den gruppen inte heller är så stor.  
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Att göra urvalet i två steg som vi gjorde, först välja ut arbetsplatser utifrån en förteckning på 
flera och därefter ta ut ungefär lika många från varje lärarkategori, beskrivs av Ejlertsson 
(2005) som klusterurval och är fördelaktigt i en sådan undersökning som vi gjort. Om vi valt 
att enbart ta ut deltagare slumpmässigt, kunde det ha inneburit att vi fått åka till 150 
arbetsplatser, vilket skulle ha varit svårt att hantera. 
 

4.4 Tillförlitlighet och giltighet 
 
Då vi har valt att göra en enkätundersökning uppkommer frågan om huruvida de inkomna 
svaren är korrekta, det vill säga om de med säkerhet mäter viss variabel. När enkäterna 
samlats in tittade vi på vad undersökningens resultat egentligen representerade. Kan frågan ha 
ställts fel? Har många har avstått från att svara på enkäten? Först när man tittat över sådana 
aspekter kan vi se vad vårt resultat kan användas till (Ejlertsson 2005). 
 
När man pratar om säkerhet i enkätundersökningar används begreppen validitet och 
reliabilitet. För att vår undersökning ska vara tillförlitlig måste vissa kriterier beaktas. 
Validitet i en enkätfråga innebär frågans förmåga att mäta det som vi har avsett att mäta. 
Eftersom vi gör en kvantitativ undersökning är vi intresserade av att mäta hur eller om något 
förändrats under en vis period. Då ska inte svaren kunna variera från en dag till en annan. För 
att undersökningen ska vara giltig är det viktigt att frågorna i enkäten formuleras på ett sådant 
sätt att man verkligen mäter det som ska mätas och ingenting annat. (Trost 2001) 
I vår undersökning mäter vi hur lärarnas uppfattning kring ett skolutvecklingsprojekt ser ut 
och för att undersökningen ska få hög validitet innebär det att frågorna ska ha inget eller 
endast ett litet systematiskt fel. Reliabilitet innebär hur upprepade mätningar gett samma 
resultat. En hög reliabilitet i enkätfrågan visar att de slumpmässiga felen är små. (Ejlertsson 
2005) 
 
För att säkerställa tillförlitligheten i undersökningen testade vi den färdigkonstruerade enkäten 
genom att göra en provundersökning.  Ejlertsson (2005) benämner denna typ av undersökning 
som pilotstudie. Två grundskollärare deltog i vår pilotstudie. Dessa tolkade vissa frågor i 
enkäten annorlunda än vad vi avsett när vi konstruerade enkäten. Därför formulerades några 
frågor om och någon togs helt bort.     
 

4.5 Analys 
 
Alla våra enkäter var kodade med identifikationsnummer vid utskicket. Dessa nummer hjälpte 
oss att hålla reda på vilka skolor som besvarat enkäten samt att det ger möjlighet att spåra 
felinläsningar vilket också Trost (2001) belyser. Med hjälp av kalkylprogrammet Excel lade 
vi in alla 147 enkätnummer under kolumner. Därefter kodades enkätens svarsalternativ med 
nummer och utifrån dessa koder behandlades varje enskild enkät. Därefter började första 
steget i analysen vilket för oss var att beskriva datamängden. Med hjälp av kalkylprogrammet 
räknade vi hur många som svarat på de olika alternativen vid varje fråga och sammanställde 
utfallet för sådan. Eftersom vår undersökning omfattar flera delar av ett projekt analyserade vi 
varje del för sig. Vi kallade de olika variablerna ”Externa aktiviteter”, ”Samarbete med 
arbetslag och med andra kollegor”, ”Skolledningens roll”, ”Satsningens påverkan på den egna 
yrkesrollen” samt ”Lärares syn på matematiksatsningens verkan och syfte”. Denna indelning 
gjordes utifrån de teorier om skolutveckling som framför allt Berg (2003) lyfter.  
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Inom varje del hade vi intresse av att mäta hur olika lärarkategorier svarat, då detta ingår i 
vårt syfte. Därför sammanlänkades de ovanstående variablerna med variabeln ”lärarkategori”. 
Denna variabel delades upp enligt inom vilken skolverksamhet respondenten uppgivit att de 
arbetar; ”Förskola”, ”Förskoleklass”, ”år 1-3”, ”år 4-6” och ”år 7-9”.    
 
I vår enkät ingick två öppna frågor. Antal svarande på dessa frågor kunde beräknas med hjälp 
av kalkylprogrammet, dock inte själva svaret. Dessa svar kategoriserades manuellt genom att 
svar med liknande innehåll samlades inom samma område. Utifrån detta kunde vi analysera 
hur många som svarat inom varje område samt hur de olika lärarkategorierna svarat.      
 
Eftersom som vi gör en kvantitativ undersökning är det nödvändigt att beskriva materialet på 
ett överblickbart sätt för att kunna analysera det, vilket Carlström & Carlström Hagman 
(2006) framhåller. Genom att använda oss av deskriptiv (beskrivande) statistik kunde vi 
analysera olika variabler med varandra. Detta innebar att vi sammanställde datamängden i 
tabeller och diagram och ur dessa kunde utläsa och jämföra variablerna med varandra.  
 

4.6 Bortfallsanalys 
 
Ett problem vid enkätundersökningar är risken för bortfall. Bortfall kan vara av två slag, dels 
externt och dels internt. Externt bortfall är när enkäter inte besvaras alls och internt när vissa 
frågor hoppats över eller gett svar som inte går att använda. För att minska risken för externt 
bortfall kan man undersöka om det finns tillfälle för respondenten att delta vid annat tillfälle 
eller skicka påminnelse och ny enkät. Vid internt bortfall bör tillvägagångssättet vara ungefär 
som vid det externa, att föröka få respondenten att svara på frågorna annars ska frågorna 
rapporteras som internt bortfall (Carlström & Carlström Hagman, 2006).  
   
Vi lämnade ut 147 enkäter, av dessa kom 101 tillbaka helt eller delvis besvarade, vilket 
innebär en svarsfrekvens på 69 procent. Fyra enkäter återlämnades helt blanka och 42 fick vi 
inte in. Detta innebär ett bortfall av 46 enkäter, vilket motsvarar ett bortfall på 31 procent. 
Trost (2001) nämner att man får räkna med svarsfrekvenser på mellan 50 och 75 procent på 
många enkätundersökningar, så vi får anse svarsfrekvensen på vår enkät som ganska 
tillfredsställande. Inom de olika lärarkategorierna blev bortfallet enligt följande: förskola 15 
procent, förskoleklass 27 procent, år 1-3 43 procent, år 4-6 33 procent och år 7-9 35 procent.   
 
För att minska bortfallet i vår undersökning hade vi efter insamlandet telefonkontakt med 
personal på skolor där vi fått in få enkäter, för att påminna dem som inte svarat. Detta gjorde 
att vi fick in ytterligare några enkäter, vilket resulterade som ovan redovisats, i totalt 101 
inkomna enkäter. Vi lämnade ut vår enkät några veckor innan skolorna skulle ha 
novemberlov. Detta medförde att vi fick viss tidsbrist och inte kunde skicka ut ytterligare 
påminnelser.  
 
Det externa bortfall vi fick kan ha olika förklaringar. Några skolor höll på att omorganisera 
verksamheten och hade inte tid att besvara enkäten. Andra skolor uppgav att de redan fått ett 
antal andra enkäter att besvara. Vi kan även anta att stor arbetsbörda kan vara orsak till att inte 
besvara enkäten liksom att respondenten inte deltagit i matematiksatsningen och därför inte 
har intresse av att delta i undersökningen. Troligtvis har det externa bortfallet inte givit alltför 
stor inverkan på resultatet, då vi trots allt fick in ett antal svar från alla förskolor/skolor som 
ingick i undersökningen. 
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Vissa av enkäterna hade lämnats tillbaka endast delvis besvarade, vilket gav ett internt bortfall 
som redovisats i resultatet. Det interna bortfallet kan eventuellt förklaras av att somliga 
respondenter inte deltagit i matematiksatsningen från början, eller kanske kommit in i ett 
senare skede och därför inte riktigt vetat vad de skulle svara. Andra orsaker kan vara att 
respondenterna helt enkelt missat vissa frågor. De två öppna frågorna som krävde utförligare 
svar av respondenten medförde ett visst bortfall, vilket vi till viss del varit förberedda på och 
som Kylén (1994) också särskilt tagit upp.    
 

5 Teorianknytning 
 
I detta avsnitt redogörs för undersökningens teoretiska perspektiv. Undersökningen utgår i 
huvudsak från skolsociologiska teorier om skolutveckling och vad som inverkar på sådan 
utveckling. Främst utgår vi kring den teori som pedagogikprofessor Gunnar Bergs utvecklat 
genom flerårig forskning inom området. I sin teori vill Berg öka förståelsen för den 
komplexitet som utmärker skolan och vad som styr och påverkar den. Bergs teori har i sin tur 
utvecklats av andra forskare och deras teorier kommer också att tas upp i delar som är 
relevanta för undersökningen.   
 
Bergs teori behandlar handlingsutrymmet för skolutveckling, samt hur olika aktörer inom 
skolan påverkar detta. Då vi undersöker ett utvecklingsprojekt inom skolan, är detta centrala 
begrepp som behöver behandlas. 
 

5.1 Förutsättningar för skolutveckling 
 
Skolan kan ses ur två perspektiv, dels som institution, dels som organisation. Dessa delar går 
in i och påverkar varandra. Skolan som institution kan ses som en statlig inrättning som har 
skapats för att verka i samhället enligt vissa värdebaser, som exempelvis normsystem, 
kulturella traditioner och för individ och samhälle önskvärda kunskaper och färdigheter. 
Huvudmannen, staten, avser att styra skolan i en viss riktning genom olika styrdokument 
såsom läro- och kursplaner. Som organisation ska skolan genomföra det arbete som skolan 
som institution ålägger dem genom styrdokumenten. Skolan som organisation berör alltså de 
enskilda skolorna (Berg, 2003). 
  
Eftersom vår undersökning gäller enskilda förskolor och skolor är det som skolan som 
organisation som fokuseras. Berg (s.8, 1978) definierar organisation som ”en grupp individer 
som medvetet bedriver samarbete i avsikt att nå gemensamma mål”.  
 
Skolan som organisation ser ut på olika sätt, eftersom det handlar om enskilda skolor och 
förskolor som är uppbyggda och organiserade på olika sätt. I vilken omfattning och på vilket 
sätt skolutveckling kan ske inom dessa bero på stor del enligt Berg (2003) på hur skolorna 
förhåller sig till sitt frirum. Med frirummet avses det handlingsutrymme som enskilda skolor 
behöver upptäcka och använda för att utveckla verksamheten. Detta handlingsutrymme finns 
mellan de yttre och inre gränser som styr skolans dagliga arbete. Yttre gränser är exempelvis 
styrdokument och lagar medan inre gränser bland annat består av skolans tradition och kultur, 
resurser och ledning. Andersson och Carlström (2005) pekar också på frirummet som en 
princip för skolutveckling, men menar i motsats till Berg att inre styrning inte ska ses som en 
begränsning av arbetet utan istället som en viktig utgångspunkt för arbetet.  
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Inom enskilda skolor och förskolor finns aktörer som påverkar och styr verksamheten och 
dess utveckling. De främsta aktörerna är lärare, rektor och arbetsorganisationen och den 
handlingsberedskap de har beror på olika faktorer, särskilt betonas autonomi, kåranda och 
kunskapsbas. Autonomin uttrycker utrymme för egna, självständiga handlingar inom 
yrkesgrupperna. Kårandan berör yrkesnormer och kultur och kunskapsbasen handlar om olika 
yrkesgruppers kompetenser och kvalifikationer. Skolledningens funktion är att leda 
verksamheten i enlighet med statens intentioner och också agera för att utveckla beredskapen 
hos aktörerna. Detta kan innebära att exempelvis utmana rådande traditioner på skolan (Berg, 
2003).  
 
Blossing (2000 och 2003 i Andersson och Carlström 2005) betraktar skolutveckling utifrån 
begreppet skolförbättring, och vad som styr påverkas av skolors olika strukturer och kulturer. 
Han menar att för att skolförbättring ska kunna ske, behöver den enskilda skolan satsa på att 
strukturera arbetet, så att lärarna får möjlighet att samarbeta kring praktisk-pedagogiska 
frågor. Detta ska göras så att förgivettagna uppfattningar utmanas i relation till verksamhetens 
mål.  
 
Lärarens arbete idag är komplext och kräver en utvidgad lärarprofession, vilket innebär att ha 
förmågan att utveckla sitt ämne eller specialistkompetens i relation till skolorganisationens 
vardagsarbete och uppdrag. För att klara detta är samarbete, flexibilitet och framförhållning 
viktigt och här kommer arbetslaget in. Arbetslaget innebär en integrering mellan lärare, och 
ibland även mellan lärare och skolans övriga yrkesgrupper. Olika yrkesgrupper med skilda 
inriktningar och erfarenheter möts och för att dessa möten ska medverka till skolutveckling, 
krävs att yrkesgrupperna kritiskt reflekterar över uppdragen och uppgifternas innehåll. 
Pedagogiska samtal är en sådan form av kritisk reflektion som Berg (2003) framhåller. 
Samtalen ska inte bara vara utbyte av erfarenheter utan främst vara utbyte av argument som 
ska prövas av deltagarna och ge upphov till eftertanke och ny kunskap (Tiller, 1997 i Berg, 
2003).  
 

5.2 Skolutvecklingsarbetets faser 
 
Berg (2003) har utarbetat en stegvis strategi som visat sig vara fördelaktig för att 
skolutvecklingsarbete ska bli framgångsrikt. Han delar in arbetet i analysfas och 
genomförandefas. I den första delen, analysfasen, ges förutsättningarna för och innehållet i det 
som ska genomföras. Analysen bör innefatta en kulturanalys på den enskilda skolan, där 
förutsättningar för och behov av skolutveckling belyses. Önskvärt är också att en 
dokumentanalys görs, för att uppmärksamma hur skolans texter exempelvis läro- och 
skolplaner tolkas. Dessa analyser är en sorts behovsutvärdering och utifrån dessa arbetas de 
kompetensutvecklingsinsatser som skolan behöver, fram. Arbetet med analyserna bör 
särskilda utvecklingsgrupper genomföra. Det är betydelsefullt att arbetet i analysfasen får ta 
tid, då det handlar om en förankringsprocess samt att det är inom denna fas som skolans 
handlingsutrymme för utveckling ska upptäckas.  
 
Görandefasen grundas på de resultat som analysarbetet gett. I denna fas genomförs de 
kompetenshöjande aktiviteter som det visat sig finnas behov av. Här ska arbetet inriktas på att 
utnyttja det handlingsutrymme som skolan förhoppningsvis funnit.  Grundsynen i Bergs 
strategi om skolutveckling utgår från enskilda skolors behov samt att dessa själva kan planera, 
genomföra och följa upp sin egen utveckling, dock med handledarstöd. 
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6 Resultat 
 
I följande kapitel presenteras undersökningsresultatet, vilket är baserat på de enkätsvar som 
inkommit. Under rubriken urvalsgrupp har tidigare nämnts det totala antalet utskickade 
enkäter samt hur dessa fördelats på lärarkategorierna. Av de 27 enkäter som skickades till 
förskolan besvarades 23. 15 enkäter skickades till förskoleklass varav 11 besvarades. Fyra av 
dessa svarade endast på bakgrundsfrågorna om ålder, utbildning, antal år i verksamheten och 
utbildning. Därefter skrev de kommentarer om att de inte deltagit i matematiksatsningen. Till 
lärare i år 1-3 skickades 37 enkäter och 21 besvarades. 43 enkäter lämnades till lärare i år 4-6 
och av dem besvarades 29. Lärare i år 7-9 besvarade 17 av 26 enkäter. Sammantaget 
besvarades helt eller delvis 101 enkäter av 147.  
 
Undersökningen omfattar olika områden av ett utvecklingsprojekt inom matematik. Enkäten 
delades upp i följande områden; externa aktiviteter, samarbete mellan kollegor, 
skolledningens roll, yrkesrollen, och satsningens övergripande syfte. Resultatet från varje 
område presenteras för sig under rubriker med samma namn. Under dessa rubriker redovisas 
hur lärare totalt upplevt området samt jämförelser mellan olika kategorier av lärare, då det i 
våra frågeställningar ingår att undersöka om det finns skillnader respektive likheter mellan 
lärarkategorierna i hur de ser på matematiksatsningen. 
 

6.1 Externa aktiviteter  
 
En del av matematiksatsningen har för personalen inneburit deltagande i aktiviteter som de 
fått ge önskemål om. Det har handlat om utbildning via Navet (naturvetenskapligt och 
tekniskt centrum för Sjuhäradsbygden), handledning, olika högskolekurser och 
högskoleföreläsningar. En del lärare har fått tillfälle att vara med på flera olika aktiviteter 
medan andra ännu inte deltagit i någon av dessa. Eftersom projektet fortfarande håller på, 
kommer troligtvis de lärare som inte deltagit, att få tillfälle att delta i någon önskad aktivitet 
längre fram.  
 
Tabell 1 visar vilka aktiviteter som hittills genomförts och hur många lärare ur de olika 
lärarkategorierna som deltagit. Eftersom en del av lärarna deltagit i flera aktiviteter finns de 
också med i flera kolumner. Längst ner i tabellen anges hur många svarande det finns inom 
varje lärarkategori. Vi kan utifrån tabellen se att de aktiviteter som fokuserar på konkret 
matematikverksamhet, de som Navet ansvarat för, fått flest deltagare. Detta gäller inom alla 
lärarkategorier. En stor andel (35 %) svarar att de inte deltagit i någon av de aktiviteter som 
man fått önska. Majoriteten av dem som uppger detta finns inom förskoleklass och år 7-9. I 
yrkeskategorin ”Förskoleklass” innebär detta att 72 procent av de svarande inte deltagit i 
dessa aktiviteter. Fyra av de svarande inom förskoleklass har, som tidigare nämnts, uppgivit 
att de inte deltagit i matematiksatsningen överhuvudtaget, vilket till stor del förklarar den 
höga siffran. För lärarna i år 7-9 visar siffrorna att 53 procent inom denna grupp inte deltagit i 
externa aktiviteter. Den ansvarige för matematiksatsningen förklarar att de önskemål om 
kompetensutveckling som kommit från lärare i år 7-9 ännu inte i tillräcklig utsträckning 
kunnat genomföras, på grund av att externa utbildningsanordnare som anlitats av olika 
orsaker ännu inte kunnat arrangera detta.       
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Tabell 1 Deltagande i externa aktiviteter. Varje aktivitet redovisas i antal deltagande. 
 Totalt Förskola F-Klass År 1-3 År 4-6 År-7-9
Navet: Utematematik (endast 
förskola) 

12 12   

Navet: Leka matematik (endast 
förskola) 

14 13   1   

6 föreläsningar Högskolan 14 9   1 2 1 1
Handledning 4 2   2
Navet: 
Utomhus/Äventyrsmatematik 
(endast F-9) 

18        1 7 8 2

Navet: Matteverkstad (endast F-9) 32        2 12 11 7
Matematikdidaktik föreläsningar 
(endast F-9) 

13 4 5 4

Högskolekurs (endast F-9) 6  4 2
Ej deltagit i aktiviteterna 34 4        8 4 9 9
Ej svarat på frågan 3 2 1 
Svarande inom varje 
lärarkategori 

    23     11     19 28 17

 
 
 
Uppfattningen om hur ovanstående aktiviteter uppfyllt lärarnas förväntningar kan vi se i figur 
1. De lärare som deltagit i flera aktiviteter antas ha svarat utifrån en helhetssyn på dessa.    
 

 
Figur 1 Lärares uppfattning om hur förväntningar på önskade externa aktiviteter uppfyllts. Redovisas 
i procent i förhållande till antal svarande. 
 
 
Figur 1 visar att de aktiviteter som deltagarna fått ge önskemål om utifrån behov eller intresse, 
har till övervägande delen uppfattats positivt. Hela 84 procent svarar antingen ”Ja, verkligen” 
eller ”I stort sett”.  Endast en liten del (7 %) av lärarna har angett mittalternativet ”Delvis”. I 
enkätsvaren kan utläsas att alla lärarkategorier varit relativt samstämmiga i sina svar på hur 
förväntningarna uppfyllts, vilket innebär att majoriteten av svarande inom varje lärargrupp 
varit positiva.  

Ja, verkligen; 20%

I stort sett; 64%
Delvis; 7%

I liten grad; 6%

Inte alls; 3%
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6.2 Samarbete i arbetslag och med andra kollegor 
 
Utbildningssamordnaren i den aktuella kommunen lade vid utvecklingsprojektets start in olika 
moment som skulle ingå i matematiksatsningen. Ett moment var att arbetslaget kontinuerligt 
skulle ha personalmöten med fokus på matematik. Inom detta område undersöktes vad lärare 
upplevt att arbetslaget konkret arbetat med vid personalmöten avsatta för matematik, samt om 
de ansett att tid getts inom arbetslaget för samtal och reflektion kring detta. Här undersöktes 
också om lärare samarbetat med kollegor som arbetar med barn i andra åldrar än de själva. I 
enkäten förtydligades vad vi menat med samarbete; planerat tillsammans, haft verksamhet 
ihop eller diskuterat kring ämnet/undervisning. 
 
6.2.1 Konkret arbete i arbetslagen/enheterna 
Den inledande frågan i detta avsnitt gällde vad arbetslaget konkret arbetat med på 
personalmöten. Frågan var öppen och respondenten uppmanades att så utförligt som möjligt 
besvara den. Detta gav varierande svar som kategoriserades inom adekvata områden. Nedan 
redovisas resultatet uppdelat på de områden som lärarna uppgivit att arbetslagen arbetat med 
inom satsningen. En och samma lärare kan ha lämnat svar som innefattar fler områden. 25 
lärare besvarade inte denna fråga, vilket innebär ett bortfall på 25 procent. 
 
Tabell 2 visar en sammanställning över det som lärarna uppger att arbetslagen arbetat med vid 
personalmöten angående matematik. Sammanställningen visar total fördelning av svar inom 
de olika områdena samt vad de olika lärarkategorierna svarat. 
 
 
Tabell 2 Matematiskt arbete i arbetslag vid personalmöten. Resultat anges i procent. 
 Andel Förskola F-Klass År 1-3 År 4-6 År-7-9
Diskussioner kring aktuell 
verksamhet 

28 % 57 %   0 %   9 % 24 %   9 %

Utveckla nya metoder och 
arbetssätt 

30 % 13 %   0 % 13 % 52 % 22 %

Utbildning och konferenser 17 % 23 %   8 % 23 % 31 %  15 %
Kontakt med kollegor för att 
följa den ”röda tråden” 

18 %   0 %   0 %   7 % 72 % 21 %

Tillverkning av konkret material  25 % 16 %   0 % 21 % 57 %   5 %
Matematik integrerad i annan 
kompetensutveckling 

8 %   0 %   0 % 83 % 17 %   0 %

Arbetar inte med matematik på 
personalträffar 

21 % 20 % 12 % 25 % 31 % 12 %

   
Antal svarande på frågan 76   
 
 
För att få en mer detaljerad inblick i vad de olika områdena innebär och vilka specifika 
arbeten lärarna arbetat med beskrivs detta under kommande rubriker.  
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Diskussioner kring aktuell verksamhet   
Under denna rubrik redovisas svar som handlade om hur arbetet i verksamheten fungerar i 
dag. Lärarna uppgav att de diskuterat och delgett varandra hur de arbetar med matematiken i 
verksamheten samt att man i diskussioner utbytt tips och idéer. Någon svarade att arbetslagen 
dokumenterat verksamheten och delgett varandra detta. Inom detta område hamnade 28 svar, 
vilket ger 28 procent av det totala. Av de svar som hamnat inom detta område kommer 
merparten (57 %) från lärare verksamma inom förskolan. 
 
Utveckla metoder och arbetssätt  
Här samlades de som uppgav att de i arbetslaget diskuterat arbetet kring läroboken. De skrev 
att de stryker avsnitt och istället arbetar med konkreta uppgifter exempelvis spel. Det 
framkom också att lärare planerar grupperingar av barn/elever för matematikverksamheten. 
Till detta område sammanförs också flera svar som handlar om hur man arbetar med konkreta 
uppgifter för verksamheten. Lärare nämner gruppmatte och utematte som exempel på detta. 
En lärare uppgav att arbetslaget tillsammans planerar sina lektioner. Inom detta område 
kommer majoriteten (74 %) av svar från lärare i år 4-6 och lärare i år 7-9, medan 26 procent 
av svaren kommer från de lärare som arbetar med de yngre barnen; förskola, förskoleklass 
och år 1-3.     
 
Utbildning och konferenser  
Flera lärare uppgav att de tillsammans i arbetslagen gått på föreläsningar och deltagit i 
konferenser. Innehållet i dessa har lett till diskussioner som en del av arbetet på 
personalmöten. Tre lärare nämner att de har deltagit i litteraturcirkel med efterföljande 
diskussion inom arbetslaget. En relativt liten andel (17 %) av svaren hamnade inom detta 
område, varav de flesta kom från lärare i år 1-3 och år 4-6.  
 
Kontakter med kollegor för att arbeta enligt den ”röda tråden”  
Av de 14 svaren inom detta område framgår att arbetslagen arbetar utifrån tanken på en röd 
tråd inom hela organisationen. Lärare uppger att de har kontakter med varandra både uppåt 
och nedåt åldersmässigt, för att delge varandra sin syn på viktiga delar inom 
matematikverksamheten. Den största delen av svarande inom detta område kommer från år 4-
6. I förskola och förskoleklass uppger inga lärare att de arbetar med detta i arbetslaget på 
personalträffar.  
 
Tillverkning av konkret material till verksamheten  
Inom detta område samlades svar om att lärarna i arbetslagen använt möten till att tillverka 
konkret material, som ska användas i verksamheten. Lärarna tar upp exempel som att 
arbetslagen har gjort matteskåp, matteverkstad, mattelådor med material uppdelat på längd, 
enheter, vikt, multiplikation och division och spel. Här kan vi se en relativ stor spridning inom 
lärarkategorierna. Över hälften av svaren som hör till detta område kommer från lärare i år 4-
6 medan endast fem procent kommer från lärare i år 7-9.  
 
Matematiksatsningens integrering i annan kompetensutveckling 
Inom den undersökta kommunen genomförs ytterligare ett kompetensutvecklingsprojekt 
parallellt med matematiksatsningen. Detta projekt kallas KOB och berör kompetens och 
bedömning. De svarande här uppger att de arbetar med kunskap och bedömning inom 
matematiken, för att utveckla båda områdena. Endast lärare i år 1-3 och i år 4-6 uppger att 
man på detta sätt kombinerar två utvecklingsprojekt. Varken inom förskola, förskoleklass 
eller år 7-9 uppger någon av lärarna att matematiken integreras med annan 
kompetensutveckling.   
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Arbetar inte med matematik på personalträffar 
Under denna rubrik samlades de svar, där det framkommit att inget arbete genomförts, eller 
att man inte vet om något arbete genomförts på grund av att man inte arbetat så länge, eller 
inte fått delta på personalmöten. Några svarande uppger att annat utvecklingsprojekt, KOB, 
tagit över. Här nedan återges ett antal av svaren; 
 
”Vi har inte arbetat med matematik på personalmöten” (F-klass) 
”Vi har ingen matematiksatsning för tillfället, KOB och läsutveckling står högst upp” (år 4-6) 
”Det mesta av matematiksatsningen har runnit ut i sanden på grund av KOB” (år 4-6) 
”Det vet jag inte, eftersom den som arbetar i F-klass endast får delta med en representant. Den 
representanten var inte jag”(F-klass) 
 
Inom detta område är svaren tämligen jämnt fördelade mellan de olika lärarkategorierna, med 
viss övervikt på år 1-3 och år 4-6. 
 

 
6.2.2 Tid för samtal och reflektion 
Inom skolutvecklingsprojekt i allmänhet ingår samtal och reflektioner i arbetslag som en del 
av arbetet. Anser lärare i denna undersökning att de fått denna tid för samtal och reflektioner 
med sina kollegor?  
 
 
Tabell 3 Ges tillräcklig tid för samtal och reflektioner i arbetslag/enhet. Svar i procent. 

 Ja, verkligen I stort sett Delvis Inte alls
                      0 %

 
       16 % 45 % 29 %

Antal svarade på 
frågan 

92  

 
Resultatet visar att majoriteten, 74 procent av de inkomna enkäterna, ligger inom 
svarsalternativen ”Delvis” och ”Inte alls”. Ingen av de svarande har markerat alternativet ”Ja, 
verkligen”. Figur 2 visas hur svaren på frågan fördelades inom de olika lärarkategorierna.  
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Figur 2 Uppfattning om tid för samtal och reflektion i arbetslaget uppdelat på olika lärarkategorier. 
Resultat anges i procent. 
 
Resultaten visar att ingen lärarkategori anser att de fullt ut fått tillräckligt med tid för samtal 
och reflektion i arbetslaget. Majoriteten av lärarna i förskola och år 1-3 anser att de delvis fått 
den tid som behövts medan det i år 4-6 och år 7-9 är det jämt fördelat mellan alternativen 
delvis och inte alls. Bland lärarna i förskoleklass har största delen inte besvarat frågan, vilket 
som tidigare kan förklaras av att flera av de inkomna enkäterna från denna grupp uppgett att 
de inte deltagit i satsningen.  
 
6.2.3 Samarbete med kollegor med barn i andra åldrar 
Den avslutande delen inom området handlade om samarbete med kollegor som arbetar med 
barn i andra åldrar än respondenten själv och om det då handlat om de med yngre barn, äldre 
barn eller båda, samt på vilket sätt de eventuellt samarbetat. Respondenterna fick uppge 
omfattningen på samarbetet och svarsfördelningen på detta redovisas i figur 3.  
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 Figur 3 Omfattningen av lärares samarbete med kollegor som arbetar med barn i andra åldrar.    
 Redovisas i procent. 
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Figuren visar vad lärarna totalt svarat om samarbete med kollegor. Två av svarsalternativen 
”ofta” och ”ibland” påvisar att samarbete pågår med relativt jämna intervaller medan 
alternativen ”sällan” och ”aldrig” innebär att samarbete endast sker ytterst sporadiskt eller inte 
alls. Något av de två första alternativen har 45 procent av de svarande uppgett och de två 
sistnämnda har 51 procent angett. Det innebär att ungefär lika många uppger att samarbete 
sker relativt kontinuerligt som att samarbete knappt eller inte alls sker. 
 
Genom att utvecklingsprojektet omfattar i princip alla kommunens barn – och 
skolverksamheter och att det vid vissa tillfällen anordnats gemensamma träffar för alla 
lärarkategorierna, kan man anta att detta skulle kunna ge upphov till ökat samarbete mellan 
kollegor som arbetar med barn i olika åldrar. Att undersöka detta är relevant för vårt syfte att 
se hur lärare uppfattar projektets olika delar och deras verkan. I tabell 4 redovisas med vilka 
de olika lärarkategorierna uppger att de samarbetat. 
 
Tabell 4 Samarbete med kollegor som arbetar med barn i andra åldrar. Andel av totala svar samt 
fördelning på lärarkategorier. Anges i procent.  
 Andel Förskola F-Klass År 1-3 År 4-6 År-7-9
Endast med lärare som arbetar 
med barn i yngre åldrar 

32 % 15 %   33 % 25 % 17 %   73 %

Endast med lärare som arbetar 
med barn i äldre åldrar 

24 % 77 %   33 %   8 % 13 %     7 %

Samarbetat med båda 
ovanstående 

44 %   8 %   33 % 67 % 70 %    20 %

Antal svarande på frågan 66 13     3 12 23 15
 
Resultaten visar att knappt hälften (44%) samarbetat med kollegor med både äldre och yngre  
barn än respondenten själv. Övervägande delen av lärare inom år 1-3 och 4-6 svarar också 
detta. Inom förskolan svarar majoriteten att samarbete sker med lärare i äldre åldrar och för år 
7-9 förhåller det sig tvärtom, där samarbetar man mest med yngre åldrar. De två sista 
resultaten ter sig ganska naturliga eftersom förskola jobbar med de yngsta barnen och år 7-9 
de äldsta. En relativt stor del (26%) svarade att de aldrig under satsningen samarbetat med 
kollegor utanför arbetslaget.        
 
Till övervägande delen (76 %) har samarbetet handlat om diskussioner kring matematikämnet 
men att man även haft någon form av verksamhet tillsammans uppger 16 procent. Åtta 
procent uppgav att de planerat verksamhet inom matematik tillsammans med kollegor som 
arbetar med barn i andra åldrar.   
 
 
6.3 Skolledningens roll 
 
I utvecklingsprojekt i allmänhet har ledningen del i utformningen och fortskridandet av 
projekt. Genom att lyfta fram viktiga aspekter för skolveckling som har med skolledning att 
göra, ville vi se hur lärarna uppfattat ledningens roll och medverkan i detta projekt. I enkäten 
uppmanades respondenterna att vid fem påståenden om skolledningen markera det som bäst 
stämde överens med deras uppfattning. Resultatet visade på varierande svar och dessa 
redovisas i tabell 5.  



28(58) 

Tabell 5 Skolledningens roll i matematiksatsningen. Anges i procent.   
 Stämmer Stämmer ej Vet ej
Deltagit vid personalmöte 51 % 19 %   27 %
Informerat sig om arbetets gång 33 % 28 %   38 %
Informerat om andra arbetslags arbete 15 % 48 %   37 %
Kontinuerligt utvärdering enhetens arbete 14 % 45 %   41 %
Avsatt tillräckligt med tid   16 % 55 %   29 %
  

 
Resultaten visar att nästan hälften av lärarna anser att skolledningen deltagit vid 
personalmöten/konferenser som rört matematiksatsningen. Drygt en fjärdedel av lärarna 
svarar att de inte vet om skolledningen deltagit vid dessa möten. På påståendet om 
skolledningen informerat sig om arbetets gång är svaren relativt jämt fördelade på de tre 
alternativen, de flesta svarar ”Vet ej”. Vidare anser större delen av lärarna att det inte stämmer 
att skolledningen informerat om andra arbetslags arbete. Även här svarar en stor del att de inte 
vet. Påståendet om skolledningen kontinuerligt utvärderat enhetens arbete, visar att 
majoriteten anser att det inte stämmer. En nästan lika stor del av de svarande vet inte. När det 
gäller det sista påståendet om tillräckligt med tid för arbetet är avsatt, anser drygt hälften att 
det inte stämmer.  
 
Hur fördelningen av svaren på dessa påståenden blivit inom de olika lärarkategorierna visas i 
tabellerna 6-10 (Bilaga 3).  
 
Sammanfattningsvis visar resultaten att majoriteten inom alla lärargrupper anser att det 
stämmer att ledningen deltagit vid personalmöten avsatta för matematik. En stor del av 
svarande inom varje grupp uppger dock att de inte vet. För F-klass och år 1-3 svarar knappt 
hälften detta, för de andra ligger siffrorna på 25-30 procent. Man kan anta att respondenterna 
inte vet vilka möten vi avsett i frågan eller att de inte själva deltagit vid personalmöten. 
 
Att ledningen informerat sig om arbetets gång anser hälften av de svarande inom 
förskolegruppen, annars uppger även här de flesta inom alla lärargrupper att de inte vet. 
Förklaringar till detta kan vara att de inte vet om ledningen informerat sig om arbetet hos 
någon annan och att detta inte uttalats för alla.  
 
Inom alla grupper, förutom F-klass och år 7-9, menar majoriteten att det inte stämmer att 
ledningen informerat om andra arbetslags arbete. I F-klass svarar majoriteten ”Vet ej” och i år 
7-9 har ”Stämmer ej” och ”Vet ej” lika siffror (41 %).  För de som svarat ”Stämmer” har 
förskolan högst siffror. Angående frågan om ledningen kontinuerligt utvärderat arbetet svarar 
även här majoriteten inom varje grupp att det inte stämmer. Dock inte F-klass där ”vet ej” är 
störst. Återigen ligger förskolan högst bland dem som svarat ”stämmer”.    
 
Ett resultat man kan utläsa ur undersökningen är bristen på tid som i princip alla är överens 
om. Av dem som svarade på frågan om arbetslaget getts tillräckligt med tid för samtal och 
reflektion ansåg 74 procent att endast delvis eller inte alls att så var fallet. På frågan om 
lärarna anser att skolledningen gett tillräckligt med tid för allt arbete som ingår i satsningen 
svarar majoriteten inom alla grupper att detta inte stämmer. Svaren om tid kan sammanfattas 
genom följande kommentar från en lärare ”tillräckligt med tid får man aldrig”           
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6.4 Satsningens påverkan av den egna yrkesrollen 

 
I vårt syfte ingår att undersöka om matematiksatsningen inneburit förändringar i 
verksamheten. Därför ställdes frågan till lärarna om de personligen gjort konkreta 
förändringar i verksamheten sedan satsningen påbörjades och i så fall vilka förändringarna 
varit. Den första frågan besvarades antingen med ett ”ja” eller ”nej”. Svarade man ja på frågan 
ställdes en öppen följdfråga om på vilket sätt man förändrat sin verksamhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4 Svarsfördelning i procent på frågan om förändring i verksamheten skett. 
 
Resultaten i figur 4 visar att ungefär hälften av de svarande uppger att de förändrat sin 
verksamhet medan den andra hälften menar att de inte gjort det. Hur detta ser fördelat på varje 
lärarkategori visar figur 5.     
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Figur 5 Förändrat/inte förändrat verksamheten fördelat på lärarkategorierna. Anges i procent. 

Ja
48%

Nej
44%

Blank
8%



30(58) 

Resultaten visar att största andelen av dem som svarat att de förändrat verksamheten finns 
inom förskolan och minsta andelen inom år 7-9. För år 1-3 och år 4-6 är staplarna relativt 
jämna med viss övervikt på dem som svarat att de förändrat verksamheten. I F-klass har flest 
svarat att de inte förändrat verksamheten, vilket återigen kan förklaras av att flera uppgivit att 
de inte deltagit i matematiksatsningen. 
 
 
Som framgår av figur 4 svarar 48 procent att de gjort förändringar i verksamheten under 
satsningen. De uppgav varierande svar om hur de förändrat. Vi samlade svaren under olika 
kategorier och studerade hur dessa fördelades i respektive lärargrupp. En lärare kan ha 
uppgivit flera förändringar som hamnat under flera kategorier. I tabell 11 redovisas det totala 
antalet svar inom varje kategori samt hur dessa fördelat sig på varje lärargrupp.    
 
 
Tabell 11 Förändringar i verksamheten fördelat på lärargrupper. Resultat anges i antal. 
 Totalt Förskola F-Klass År 1-3 År 4-6 År-7-9
Konkretiserar och synliggör 
matematiken. 
Material framme 

32 13 1 6 9 3

Mer medveten om matematiken 
”mattetänk” 

16 10 1 1 4 

Minskat läroboksanvändandet 3 1 2 
Talar mer matematik med 
barnen 

5 2 1 2 

Mer arbete i grupp 2  2 
Gjort mer uppföljning 2  1 1  
Diskuterat elevers 
matematiksvårigheter 

1  1 

   
Antal svarande på frågan 53   
 
 

6.5 Lärares syn på matematiksatsningens verkan och syfte 
 
I syftet med undersökningen ingår att se hur lärare ser på projektets verkan för 
matematikverksamheten i kommunen och om projektet på det sätt den är utformad kan 
utveckla matematiken inom förskola/skola. I figur 6 redovisas hur lärarna uppfattar 
satsningens inverkan på matematikutvecklingen inom kommunen. För att se hur de olika 
lärarkategorierna ser på detta har vi redovisat dem var för sig och siffrorna visar procentuellt 
hur svarsfördelningen blivit inom varje lärargrupp.      
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Figur 6 Lärares uppfattning om matematiksatsningen är en viktig insats. Resultat anges i procent.  
 
 
Inom alla lärarkategorier svarar majoriteten att de tycker att satsningen är viktig för 
utvecklingen av matematiken i kommunen. De som arbetar med de lite äldre eleverna har 
dock större andel svarande som svarar ”Inte nämnvärt”. Det sker en stegvis ökning från 0 
procent i förskola/förskoleklass till 13 procent i år 7-9. 
 
En annan fråga gällde hur lärare anser att matematiksatsningen kan uppnå sitt syfte i den form 
den hittills bedrivits. Av de 91 svarande på denna fråga svarade 11 procent ”Ja, verkligen”, 27 
procent ”I stort sett”, 55 procent ”Delvis” och 7procent ”Inte alls”. Hur uppfattningen om 
matematiksatsningen kan nå sitt syfte fördelar sig på de olika lärarkategorierna visar figur 7. 
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Figur 7 Olika lärarkategoriers uppfattning om satsningens syfte kan uppnås. Resultat i procent. 
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I frågan om satsningen är en viktig insats svarar de som arbetar med de äldre eleverna i större 
utsträckning än de som arbetar med de yngre ”inte nämnvärt”. Även i frågan om satsningen 
kan uppnå sitt syfte svarar denna grupp i större utsträckning än de med yngre elever ”inte 
alls”. Liksom i frågan om satsningen är en viktig insats är förskolan också mest positiv till att 
satsningen kan uppnå sitt syfte.   
  
Förklaringar till varför den övervägande delen av lärarna svarar ”delvis” och ”alls inte” på 
frågan om satsningen kan uppnå sitt syfte, kan finnas i vissa av de kommentarer som flera 
lärare gav i samband med frågeställningen. Av de kommentarer som getts handlar flera om att 
andra projekt såsom KOB (kunskap och bedömning) och portfolio pågår samtidigt som 
matematiksatsningen, vilket gjort att den senare hamnat i skymundan. Det finns inte energi 
och tid för alla dessa projekt samtidigt och man upplever ingen kontinuitet i 
utvecklingsarbetet.  
 
Tiden är en faktor som kommenteras av många. Föreläsningarna har upplevts som givande 
och har haft hög kvalité men det har varit svårt att få tid för arbetslagen att omsätta innehållet 
i praktiken. Någon uttrycker ”det som saknas är att knyta ihop säcken”. Föreläsningarna ger 
mycket nya tankar och idéer men tiden räcker inte för diskussioner till vad det innebär för 
varje enskild skola och hur de ska arbeta på med matematik utifrån det de fått med sig.  
 
En del lärare arbetade inte på förskolan/skolan när matematiksatsningen startade och upplever 
att de därför inte vet så mycket om denna. De frågar sig vart informationen tar vägen.   
Att alla inom verksamheten inte är delaktiga tas upp av flera lärare, särskilt av dem som 
arbetar i förskoleklass. De tycker det hade varit bra om alla givits full möjlighet att delta. Det 
görs ingen förklaring i dessa kommentarer, men sedan tidigare har det framgått att endast 
någon representant från förskoleklass fått möjlighet att medverka vid personalmöten angående 
matematik.     
 
Kommentarer från främst lärare i förskolan, vilka är de som i störst omfattning svarat ”Ja, 
verkligen” på frågan, betonar att satsningen gjort att de fått ett annat matematiktänk. De 
uppger att de ser matematiken överallt och synliggör den för barnen. En lärare uppger att det 
varit intressant att se hur förskolan arbetar konkret och verklighetsnära medan upplevelsen av 
år 7-9 är att arbetet där fortfarande är traditionellt och abstrakt. En lärare som arbetar med de 
äldre eleverna kommenterar att ”satsningen förskola → år 6 är helt avgörande”.   
  
Reflektioner av resultatet 
 
Undersökningen har omfattat flera delar av ett utvecklingsprojekt inom matematik och 
resultaten har redovisats uppdelat på dessa områden. För att få en översikt resultaten som 
framkommit sammanfattas och analyseras de i detta avsnitt. 
 
De aktiviteter som utgått från enskilda lärares eller arbetslags önskemål har i stort sett uppfyllt 
deltagarnas förväntningar. Flest lärare har deltagit i aktiviteter där fokus legat på konkret 
matematik, som ute/äventyrsmatematik, leka matematik och matteverkstad. Detta gäller för 
alla lärargrupper. Dock ska betonas av relativt många lärare (34 %), främst de inom F-klass 
och år 7-9, uppger att de ännu inte deltagit i någon av de önskade aktiviteterna. 
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Arbetslagen har på personalmöten avsatta för matematik arbetat med olika saker och på olika 
sätt. Sju områden identifierades; 
 

• Diskussioner kring aktuell verksamhet 
• Utveckla nya metoder och arbetssätt 
• Utbildning och konferenser 
• Kontakt med kollegor för att följa den ”röda tråden       
• Tillverkning av konkret material 
• Matematik integrerad i annan kompetensutveckling 
• Arbetar inte med matematik på personalträffar 

   
Resultatet pekar på vissa skillnader mellan lärarkategorierna. Förskolan har främst lagt fokus 
på diskussioner kring nuvarande verksamhet och i detta utbytt erfarenheter och idéer. I 
förskoleklass uppger de flesta att de inte arbetar med matematik på personalträffar, vilket kan 
förklaras med att flera av dem uppgett att de inte deltar i matematiksatsningen. I år 1-3 ligger 
betoningen på att man integrerar andra pågående utvecklingsprojekt med 
matematiksatsningen. Detta är intressant då flera kommentarer i undersökningsmaterialet 
pekar på att fler projekt som pågår samtidigt, är ett hinder för utvecklingen och för att nå 
projektens mål. I år 4-6 fördelar sig svaren över alla områden, dock med klar övervikt för 
arbete som innebär kontakter med kollegor ”uppåt och nedåt” för att skapa en röd tråd i 
verksamheten. Lärare i år 7-9 uppger också att de främst arbetar med liknande kontakter och 
med arbete att utveckla metoder och arbetssätt. Att inte någon lärare inom kategorierna 
förskola, förskoleklass och år 7-9 uppger att de integrerar matematiksatsningen med annan 
kompetensutveckling kan betyda att integrering inte förekommer, men det kan också vara så 
att lärarna inte är uppmärksamma på och inte ser att integration mellan olika 
utvecklingsprojekt sker.  
 
Tid för samtal och reflektion i arbetslaget verkar det i allmänhet vara brist på enligt 
respondenterna. Hela 74 procent av de svarande uppger att de delvis eller inte alls fått 
tillräckligt med tid för detta och så förhåller det sig i alla lärargrupperna. Genom stort bortfall 
i F-klass kan siffrorna vara missvisande, vilket måste beaktas.  
 
Ungefär hälften av lärarna i undersökningen uppger att de under matematiksatsningen 
någorlunda kontinuerligt samarbetat med kollegor utanför arbetslaget, medan den andra 
halvan uppger att det sällan eller aldrig skett. Majoriteten av dem som uppgett att samarbete 
skett har gjort detta ihop både med kollegor som har äldre elever och de som har yngre elever 
än respondenten själv. I lärargrupperna år 1-3 och år 4-6 finns de flesta av dem som uppger att 
de samarbetar både uppåt och nedåt, vilket ter sig ganska naturligt eftersom dessa grupper 
befinner sig mittemellan förskola och år 7-9. Det samarbete som skett har främst handlat om 
diskussioner kring matematikämnet, men även olika former av verksamhet och planering av 
sådan har förekommit.  
 
Uppfattningen om skolledningens roll och delaktighet i matematiksatsningen gav aningen 
tvetydiga resultat. Majoriteten uppgav att ledningen deltagit vid personalmöten avsatta för 
matematik, men däremot inte informerat om andra arbetslags arbeten, inte kontinuerligt 
utvärderat arbetslagets arbete eller avsatt tillräckligt med tid för arbetet. Övervägande delen 
svarade ”Vet ej” om ledningen informerat sig om arbetets gång. Överlag svarade många ”Vet 
ej” på flera av frågorna/påståendena om ledningen. Detta gäller alla lärarkategorier, dock i 
något mindre utsträckning för förskolan. Svaret ”Vet ej” kan kanske förklaras av att ledningen 
exempelvis gjort utvärdering av arbetet eller informerat sig om arbetets gång, men inte 
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informerat enskilda lärare om detta. Överlag ges en bild av att skolledningen skulle kunna 
vara mer intresserad av och involverad i projektet.    
 
Undersökningen syftar delvis till att se om projektet medverkar till förändring av 
verksamheten. Knappt hälften (48 %) av de svarande uppger att de gjort förändringar under 
matematiksatsningen medan den andra hälften uppger att den inte gjort det. Inom förskolan 
uppger en övervägande majoritet att de förändrat i verksamheten medan det omvända 
förhållandet gäller inom år 7-9. År 1-3 och år 4-6 har en relativt jämn fördelning mellan de 
som gjort förändringar och de om inte gjort det. De förändringar som gjorts är av skilda slag 
men det som främst lyfts är att lärarna konkretiserar och synliggör matematiken för eleverna 
på ett annat sätt än tidigare. De har mer material framme och använder konkret material i 
större omfattning än tidigare i undervisningen. Lärarna uppger att de har fått ett vidare 
”mattetänk” och ser matematik i fler sammanhang än tidigare och tar tillvara på detta.  
 
Stor enighet råder bland lärarkategorierna om att matematiksatsningen är en viktig insats för 
utvecklingen av matematikämnet, men majoriteten av de svarande uppger att projektets syfte 
endast delvis kan uppnås i den form det bedrivs. Inom alla lärarkategorier utom förskolan 
svarade majoriteten alternativet ”delvis”. I förskolan var man mer positiv till att syftet kunde 
uppnås så som projektet bedrivs. Av kommentarer som att fler utvecklingsprojekt pågår 
samtidigt, tidsbrist, alla inte är eller känner sig fullt delaktiga kan troligtvis orsaker finnas till 
att många inte fullt ut anser att syftet kan uppnås. I andra kommentarer som att man fått ett 
annat mattetänk och ser matematiken i allt runt sig och att satsningen för de första åren är 
grundläggande för matematiken kan man skönja de som anser att satsningen kan nå sitt syfte. 
 
Undersökningen ger ingen entydig bild av hur lärare uppfattar projektet, men den visar hur 
olika lärare och lärarkategorier ser på olika delar av ett projekt. Sammantaget är de olika 
lärarkategorierna ganska eniga i sin syn på projektet, även om skillnader finns inom vissa 
områden. De områden inom projektet som överlag uppfattas som mer positiva än andra är de 
önskade aktiviteterna, som mestadels uppfyllt förväntningarna samt initiativet till satsningen, 
då de flesta anser den medverka till matematikens utveckling, troligtvis för att den startat 
diskussioner, både inom arbetslag och mellan andra kollegor om verksamheten. Inom vissa 
delar finns det mer att göra, speciellt vad det gäller tid för arbete, samtal och reflektioner men 
kanske även vilken roll skolledningen ska ha i projekt för att de till fullo ska lyckas.   
 
Om synen på matematik och verksamheten förändrats hos lärare genom satsningen, kan 
resultaten till viss del visa. Främst inom förskolan uppger flera lärare att de fått ett mattetänk 
de inte hade tidigare, att matematik finns överallt och att de synliggör det för barnen. Inom 
alla lärarkategorier har de som uppger att de förändrat verksamheten, gjort detta genom att 
konkretisera och ha material framme mer än tidigare. Likaså nämns att läroboksanvändandet 
ses över och minskas samt att man pratar mer matematik med eleverna. Hälften av de 
svarande uppger dock att de inte gjort någon verksamhetsförändring till följd av satsningen. 
Det kan kanske bero på att man redan arbetar i den riktning och på det sätt som påtalas inom 
projektet eller att den vidareutbildning som erbjudits inte varit tillräckligt matnyttig eller 
tilltalande för den enskilde läraren.  
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7 Diskussion 
 
I följande avsnitt kommer undersökningens resultat att diskuteras utifrån vårt syfte och våra 
frågeställningar. I resultatdiskussionen behandlas resultatet utifrån den forskning och de 
teorier som ligger till grund för undersökningen. Under rubriken didaktiska konsekvenser ger 
vi vår syn på hur resultatet påverkar oss som enskilda lärare och vår verksamhet. Därefter 
följer en metoddiskussion och slutligen ger vi förslag till fortsatt forskning. 
 
Vårt syfte med undersökningen har varit att belysa hur lärare som medverkar i ett kommunalt 
utvecklingsprojekt inom matematik ser på detta projekt. Vi har haft intresse av att se om det 
finns likheter och skillnader mellan olika lärarkategoriers uppfattning om projektets 
utformning och verkan, samt om det inneburit förändringar i matematikverksamheten.  

7.1 Resultatdiskussion 
 
Matematiksatsningen i den aktuella kommunen omfattar flera delar, bland annat externa 
aktiviteter, samarbete och träffar mellan kolleger både i det egna arbetslaget och med andra, 
samt skolledningens betydande roll för hur mål och syfte med projektet ska kunna uppnås. 
Vår undersökning är därför baserad på dessa delar. 
 
Vi har tagit del av aktuell forskning, Andersson och Carlström (2005) och Berg (2003) kring 
utvecklingsprojekt inom skolan och vad som kan påverka utfallet. Denna forskning visar att 
för att skolutveckling ska etableras bör det aktuella utvecklingsområdet utgå från personalens 
behov i det vardagliga arbetet. Dessutom är det kollegiala samarbetet viktigt, eftersom man då 
tillsammans tar vara på varandras erfarenheter och gör det till en gemensam kompetens för 
skolans bästa. Skolledningens roll är betydelsefull för att projektet ska lyckas. De behövs för 
att ge personalen stöd och uppmuntran samt vara en drivande kraft. Tid för arbete, samtal och 
reflektioner är en ytterst viktigt faktor i processen för förändring ska kunna ske.  
 
 
7.1.1 Lärarkategoriers uppfattning om projektets utformning och verkan 
Vi redovisar här de olika lärarkategoriernas uppfattning av de delar som omfattas av projektet 
samt de likheter och skillnader som visat sig mellan lärarkategorierna, eftersom det ingår i 
vårt syfte.  
 
Aktiviteter som utgår från behov och intresse 
Den del av resultatet som beskriver de aktiviteter som lärarna själva fått önska, har till största 
delen upplevts positivt, och detta är något som visar sig inom alla lärarkategorier. När projekt 
utgår från deltagarnas behov och intressen blir motiveringen och engagemanget oftast större, 
vilket också Andersson och Carlström (2005) betonar. Vi anser att det är positivt att projektet 
tagit hänsyn till att arbetsplatser har olika behov och förutsättningar, vilket innebär att alla 
inte behöver göra samma saker. En stor andel, flest inom förskoleklass och år 7-9, har dock 
inte fått tillfälle att delta i någon önskad aktivitet ännu, vilket troligtvis kan påverka hur dessa 
ser på projektet som helhet. Risken finns att dessa lärare tappar motivation och intresse för 
matematiksatsningen och inte tycker den angår dem. Flera respondenter uppger att de inte 
arbetade vid den tidpunkt då matematiksatsningen startade och därför inte varit med på 
aktiviteterna och inte vet så mycket om själva projektet. Eftersom det är viktigt inom 
skolutveckling att all personal är delaktig frågar vi oss hur det kommer sig att flera 
respondenter inte introducerats fullt ut. Detta kan troligtvis bero på att inte någon fått ansvar 
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för denna uppgift, för att man helt enkelt inte tänkt på det. Vid planering av projektarbete kan 
detta vara något att beakta, då det med jämna mellanrum tillkommer ny personal. I ett 
utvecklingsprojekt som Nesterud (2005) presenterade menade ansvariga att det lyckade 
resultatet berodde på att alla lärare var delaktiga och att man vid nyrekrytering efterfrågade ett 
genuint intresse för utvecklingsarbete hos de nya.  
 
I kategorin förskoleklass framgår det tydligt att de inte varit delaktiga fullt ut i satsningen, 
exempelvis har endast en representant fått delta på matematikkonferenser. På någon enhet har 
de valt att helt avstå från matematiksatsningen. Detta finner vi anmärkningsvärt eftersom 
satsningen ska bidra till en helhetssyn inom matematikverksamheten i kommunen. Orsaken 
till detta vet vi inget om, men det kan handla om att inte tillräcklig hänsyn tagits till att denna 
verksamhet skiljer sig från övriga lärares. Myndigheten för skolutveckling (2003) betonar 
särskilt att ansvariga uppmärksammar olika verksamheters förutsättningar och organiserar 
utifrån detta. Om projekten ska omfatta alla måste alla ha samma förutsättningar att delta.    
 
Samarbete med kollegor 
Det arbete som lärare uppger att de gjort inom det egna arbetslaget har främst handlat om att 
utveckla nya metoder och arbetssätt, samt att ha diskussioner kring aktuell verksamhet. Detta 
är något som gjorts inom alla lärarkategorier, dock har år 1-3 också uppgett att man arbetat 
med att integrera matematiken med ett annat utvecklingsprojekt, och i år 4-6 och år 7-9 har 
man arbetat för att knyta kontakter med kolleger både uppåt och nedåt. Det som framkommer 
är att lärarna mer och mer försöker gå ifrån matematikboken och synliggöra matematik för 
barnen i vardagen. Många har arbetat med att tillverka konkret material vilket ska finnas lätt 
tillgängligt för barnen.  
 
Det faktum att man diskuterat mycket om den verksamhet som finns idag och hur man vill 
försöka utveckla den inom arbetslaget, anser vi är det sätt man måste börja för att lyckas med 
utvecklingsarbete. Berg (2003) menar att för att skolutveckling ska kunna ske, behöver 
skolpersonalen hitta det handlingsutrymme som finns för förändring. Detta kan endast ske om 
diskussioner om och analyser av den befintliga verksamheten genomförs. Vi tycker det är 
positivt att arbetslagen arbetat med matematik på olika sätt, för det tyder på att matematik ses 
utifrån flera perspektiv. De olika arbetssätten sprids förhoppningsvis inom organisationen, 
vilket troligtvis leder till varierad undervisning som kan tillgodose alla barn och elever. 
Cooney (2006) framhåller just att lärare måste kunna se matematik ur ett pluralistiskt 
perspektiv, vilket innebär att se matematik från olika perspektiv. 
 
Enkätresultatet visar att samarbetet med andra kollegor har varierat, men diskussioner kring 
matematikämnet och undervisningen har haft en framträdande roll. Lindö (1996) betonar att 
pedagogiska samtal är viktigt för att utveckla arbetet på en skola men för att det ska verka 
optimalt måste samtliga berörda ha reflekterat kring det som ska ha diskuterats i förväg. Inom 
matematiksatsningen har diskussioner skett efter föreläsningar, litteraturcirklar samt efter 
besök, exempelvis på Navet, vilket har gett alla en chans till reflektion inför diskussionen. 
Detta borde ge en bra grund till att projektet uppnår sitt syfte. Å andra sidan upplever en 
femtedel av lärarna som besvarat enkäten att de inte arbetar med matematik under 
personalträffar. Detta kanske kan förklaras av att lärare i allmänhet har en stressfylld vardag 
med oförutsedda händelser som måste åtgärdas. Vissa arbetsgrupper har kanske haft andra 
göromål som ansetts ha haft högre prioritet just då. Även andra projekt som pågår, exempelvis 
KOB (kunskap och bedömning) har visat sig påverka matematiksatsningen i negativ riktning, 
då man har haft svårt att fokusera på flera saker samtidigt. Inför ett skolutvecklingsprojekt 
menar Myndigheten för skolutveckling (2003) att de som organiserar arbetet bör beakta att 
inte flera projekt löper parallellt med varandra. 
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Ett intressant resultat är att över hälften av respondenterna svarar att de sällan eller aldrig 
samarbetar med kollegor utanför arbetslaget. Det ser likadant ut i alla lärarkategorierna, lite 
fler i förskola och år 1-3 har uppgett att de inte haft något sådant samarbete. Det kan tolkas 
som att det organisatoriskt är svårt att genomföra eller att man helt enkelt inte har intresse. 
Vogt (2002) har i sin studie funnit att samarbete kan upplevas inskränka på lärarens autonomi 
och kan av vissa upplevas som att man ska likrikta undervisningen. Detta kan vara en orsak 
till att flera inom detta matematikprojekt anger att de inte samarbetar. Överhuvudtaget bygger 
många skolutvecklingsprojekt på samarbete som initierats från ansvariga, vilket kanske inte 
alltid känns motiverat av dem som ska genomföra samarbetet. Enligt Berg (2003) är det 
nödvändigt att hela organisationens yrkesgrupper möts i samverkan och för verksamheten 
framåt.  
 
Skolledningen 
Skolledningens agerande spelar troligtvis en stor roll för projektets slutliga resultat. Det är 
viktigt att personalen känner skolledningens stöd och delaktighet, och att de får feedback och 
respons i arbetet (Axiö och Palmquist, 2000). Resultatet visar att lärarna anser att 
skolledningen inte till fullo uppfyller detta. Med våra egna erfarenheter av vad en skolledare 
har för arbetsuppgifter kan vi förstå att det inte alltid finns tid och utrymme för att fullt ut ge 
det stöd som skolutvecklingen kräver, men det är ändå så att skolledningen har det yttersta 
ansvaret. Det är skolledningens uppgift att påverka personalens förståelse för projektets 
betydelse, vad arbetet ska fokuseras på och att man betonar allas deltagande som värdefullt 
(Brüde- Sundin, 2007). 
 
Det vi noterade särskilt var att så många lärare till exempel inte visste om skolledningen 
kontinuerligt utvärderat arbetet eller om de informerat vad andra arbetslag på skolan gjort i 
samband med matematiksatsningen. Det kanske har gjorts men att varje enskild lärare inte fått 
den informationen eller inte tagit till sig den. Det verkar som större tydlighet behövs när det 
gäller överföring av information. Detta är också något som Carlström & Carlström Hagman 
(2006) menar är viktigt. Därför tror vi att pedagogerna skulle få än större engagemang till att 
arbeta vidare med matematiksatsningen, om ledningen är tydligare med utvärderingar och 
information. I projektet är tanken att det ska finnas en matematikansvarig på varje enhet eller 
arbetslag. Dessa har kanske fått ta en stor del av ansvaret för hur satsningen framskrider och 
med stor sannolikhet gjort det bra, men att skolledningen kanske mer skulle stämma av 
tillsammans med den matematikansvarige och ge denne stöttning vilket också Axiö och 
Palmkvist (2000) menar. De framhåller att det måste finnas en kommunikation mellan 
skolledningen och den matematikansvarige för att utvecklingsarbetet ska lyckas.   
 
Uppfattningen om skolledningens förfarande i projektet har varit relativ samstämmig inom de 
olika lärarkategorierna. En lärarkategori utmärker sig dock och det är förskolans personal som 
i större omfattning än de andra uppfattat att skolledningen närvarat, utvärderat och följt 
arbetet. Vi tror att detta dels kan bero på att Myndigheten för skolutveckling (2003) betonar 
vikten av den tidiga matematiken där förskolan har en betydande roll, dels att förskolor ofta är 
mindre enheter än skolor vilket kan innebära att avståndet är närmare mellan ledning och 
personal. Brüde-Sundin (2007) framhåller betydelsen av att ledningen finns nära sin personal 
för att lättare kunna påverka kulturen och personalklimatet. Berg (2003) lyfter skolledningens 
roll som viktig aktör inom skolutveckling. Han menar att ledningen behöver utmana 
traditionella föreställningar inom olika områden av verksamheten.  
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Tid för samtal och reflektion 
Av resultatet framgår att lärarna anser att tiden inte varit tillräcklig för samtal och reflektion i 
det egna arbetslaget, och detta gällde alla lärargrupper. Forskning inom skolutveckling pekar 
på vikten av att det avsätts tillräckligt med tid (Axiö och Palmquist, 2000) och att det är 
ledningen som har ansvar för att organisera arbetet så att tid och utrymme tillgodoses, liksom 
att personalen blir medveten om arbetets syfte (Andersson och Carlström, 2005). I de 
rekommendationer som Myndigheten för skolutveckling (2003) givit inför start av 
projektarbeten betonas att tidsfrågan bör diskuteras och vara löst innan starten.  
 
Vi inser att tidsfrågan är komplicerad både för ledning och lärare. Tiden ska räcka till mycket 
och kommentaren från en lärare ”tillräckligt med tid får man aldrig” kan nog sammanfatta hur 
många upplever sin yrkesvardag. Läraryrket har blivit alltmer komplext som en följd av ett 
förändrat samhälle och med styrdokument som både kräver måluppfyllelse för varje individ 
och delaktighet i skolutveckling. Eventuellt kan detta förklara att den tid som avsätts för 
arbetslagen inte används effektivt. Andersson & Carlström (2005) menar att arbetslagen ofta 
använder tiden till att planera konkreta övningar istället för att arbeta för att utveckla 
verksamheten, vilket på sikt skulle ge större effektivitet. Våra resultat har dock visat att några 
skolor kombinerar två utvecklingsprojekt, vilket kan ses som en effektivisering av arbetet, då 
tiden tas tillvara bättre och att man utvecklar två områden i samverkan. Vi tror att genom att 
arbeta på detta vis får personalen ett större helhetsperspektiv 
 
Tidsfrågan berör också hur lång period ett projekt pågår. Andersson och Carlström (2005) 
lyfter vikten av reflektion under lång tid kring det man vill utveckla. För att projekten ska bli 
integrerade i verksamheten behövs säkert lång tid, eftersom de innebär en personlig process 
för varje deltagare. Detta visar också Nesterud (2005) i sin undersökning av ett skolprojekt att 
skolutveckling tar lång tid och måste få ta tid. Vi tror emellertid att om aktiviteterna inom 
projekt, som exempelvis arbetslagsträffar och föreläsningar sker för sällan, kan det vara en 
risk att man inte upplever kontinuitet och betydelsen av projektet.  
 
7.1.2 Förändringar i verksamheten 
Här redovisas de eventuella förändringar som projektet lett till inom verksamheten. Även 
inom detta område ser vi på om det råder skillnader eller likheter mellan de olika 
lärarkategorierna då det ingår i vårt syfte.  Berg (2003) framhåller i sina teorier om att dagens 
lärarroll är komplex och kräver att läraren utvecklar sina kunskaper i sina ämnen men att detta 
ska ske i förhållande till skolans vardagsarbete och uppdrag.  
 
Vilka har förändrat och vad? 
Det visade sig att i genomsnitt hade ungefär hälften av de svarande förändrat sin verksamhet, 
främst gällde detta lärare inom förskolan medan lärare i år 7-9 var de som förändrat minst. Vi 
antar att detta till viss del kan bero på att många av lärarna i år 7-9 ännu inte deltagit i önskade 
aktiviteter och då inte fått kompetenshöjning utifrån sina behov och intressen. Att inte 
förändra sin verksamhet behöver inte betyda att lärarna inte tagit till sig av projektets utbud. 
Det kan bero på att de redan arbetar på det sätt som förespråkas, men kanske också på grund 
av viss rädsla för att frångå traditionell verksamhet som känns trygg. Andersson och 
Carlström (2005) har i sin forskning sett att lärare utför sina uppgifter rutinmässigt och inte 
tillsammans med andra testar nya idéer. Vi anser dock att man som lärare har ett ansvar att 
pröva nya metoder och arbetssätt för att utveckla skolan och nå högre måluppfyllelse. Inom 
matematiken visar det sig att svenska elevers kunskaper försämrats (PISA, TIMSS, 2003) 
vilket alla bör känna ett gemensamt ansvar att försöka förändra.  
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Att det i förskolan var många som uppgav att de förändrat verksamheten kan eventuellt 
förklaras av att betydelsen för den grundläggande matematiken betonats av Myndigheten för 
skolutveckling. Dessutom ger förskolans första läroplan (Lpfö 98) ett tydligare uppdrag för 
förskolan än tidigare, att lyfta matematiken och utmana barns matematiska tänkande. 
Personalen inom förskolan svarade främst att de förändrat verksamheten genom att 
konkretisera och synliggöra matematiken mer än tidigare. De har exempelvis olika material 
tillgängligt för barnen. Personalen känner att de har fått ett medvetet ”mattetänk” och att detta 
finns med i vardagen. Sådan verksamhet framhålls av Doverborg (2006) som viktig för att 
utveckla matematiken inom förskolan.  
  
Även inom de andra lärarkategorierna framhålls att man främst förändrat verksamheten 
genom att konkretisera och synliggöra matematiken mer än tidigare. Här nämns även att de 
arbetar mer i grupp, pratar och diskuterar matematik med barnen samt minskar 
läroboksanvändandet. Vi tycker oss se att de förändringar som sker inom matematiken i 
kommunen går i den riktning som Stedoy (2006) anser är nödvändig. Hon menar att läraren 
måste uppmuntra till samarbete och diskussion och att de får möjlighet att lösa problem på 
olika sätt med olika medel. 
 
Betydelsen av matematiksatsningen 
Resultatet på den övergripande frågan i vår undersökning gällande uppfattningen om 
matematiksatsningen är en viktig insats gav ett svar där majoriteten inom alla lärarkategorier 
ansåg detta. Detta tolkar vi som att lärare känner behov av kompetensutveckling och att de 
vill förändra sin syn och sitt arbetssätt inom matematiken. Vi tror att många kan känna en viss 
rädsla och osäkerhet för att frångå det traditionella arbetssättet ensam, men görs det en 
satsning där man tillsammans ska arbeta för att utveckla verksamheten kan det vara lättare att 
våga pröva nya metoder. Alla som arbetar med barn känner förhoppningsvis ett ansvar i sin 
yrkesroll att nå de mål som uppdraget i att vara lärare kräver. Att lärare måste inse sitt 
samhällsuppdrag betonas av Andersson och Carlström (2005). Det är svårt att klara det på 
egen hand, man måste arbeta kollektivt med det. Folkesson m.fl. (2004) poängterar att genom 
samarbete tas de individuella kompetenserna tillvara och blir kollektiv kompetens. Vi är 
övertygande om att för att utveckla matematiken krävs samarbete och diskussioner för att 
förändra attityden och arbetssätten eftersom mycket inom matematiken fortfarande bedrivs 
traditionellt. 
 
Den största andelen av lärarna svarade att de inte tror att matematiksatsningens syfte helt 
kommer att uppnås så som det idag bedrivs. Förskolan var något mer positiv än de övriga 
kategorierna i detta avseende. Detta kan bero att förskolan i stor utsträckning fått 
kompetensutveckling som utgått från deras behov, vilket har stor betydelse för att positiv 
utveckling ska ske enligt Carlström & Carlström Hagman (2006). Att svaren på om 
satsningen kan uppnå sitt syfte blir mer negativa med stigande ålder på eleverna kan troligtvis 
förklaras av att inom dessa grupper finns de som fått minst kompetensutveckling utifrån sina 
önskemål och att mycket av utvecklingsprojektet pekar på vikten av den tidiga 
matematikverksamheten, då arbetet utgår en hel del från studiematerialet Matematik från 
början (Myndigheten för skolutveckling, 2003). De som arbetar med elever i de högre 
åldrarna har troligtvis inte fått kompetensutbildning som i så hög grad varit anpassad till deras 
behov och då upplever de inte heller att syftet fullt ut kan uppnås.  
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Det finns troligtvis flera orsaker till varför majoriteten av deltagarna i undersökningen svarar 
att syftet inte kommer att uppfyllas. En betydande orsak kan vara tiden som de flesta anser 
inte är tillräcklig. Kanske kan det vara så att lärare och arbetslag inte fått tillräcklig tid i 
början av satsningen för att verkligen analysera den nuvarande verksamheten och det som 
man avser att utveckla. Berg (2003) framhåller att det är mycket viktigt att analysfasen, den 
inledande fasen, görs grundligt och får ta tid. Detta hade kanske gjort att man hade haft mer 
fokus på vad som ska göras på exempelvis arbetslagsmöten, där många har uppgivit att man 
inte har arbetat med någonting. Dessutom behöver nog skolledningen förtydliga sin roll i 
satsningen ytterligare. Brude-Sundin (2007) framhåller vikten av att ledningen ger sitt stöd 
och uppmuntrar arbetet och samtidigt ställer krav och kontinuerligt utvärderar, för att arbetet 
ska bli verkningsfullt. Vi anser att det är viktigt att skolledningen verkar för ett öppet klimat i 
hela verksamheten och initierar till pedagogiska samtal. I detta ingår att skapa förståelse för 
att skolverksamhet är viktigt och att det faktiskt är ett krav för alla yrkesverksamma inom 
skolan, vilket också Andersson och Carlström (2005) menar. 
 
Undersökningen visar att utvecklingsprojekt är komplexa; många delar ska bli en helhet, 
samtidigt som de påverkas av allt det yttre som är skolans vardag, bland annat tiden som ska 
räcka till mycket och andra områden som parallellt ska utvecklas. Sammanfattningsvis kan vi 
dock uttolka att majoriteten av respondenterna i vår undersökning anser att en satsning på att 
utveckla matematikämnet är viktigt. Resultaten visar också att mycket framåtsträvande arbete 
inom matematiken har påbörjats, både av enskilda lärare och av arbetslag.    
 

7.2 Didaktiska konsekvenser 
 
Genom vår undersökning har vi förstått vikten av kompetensutbildning för en kontinuerlig 
utveckling av verksamheten inom förskola/skola, men också att utvecklingsprojekt är 
komplexa och påverkas av många faktorer.  
 
Vår undersökning tar upp flera delar av ett projekt, och resultatet visar skillnader i 
uppfattningen av dessa delar. Vi anser att man som enskild lärare både kan och bör påverka 
arbetet i sådana projekt, för att dessa ska kunna utvecklas i en gynnsam riktning. Som lärare 
har man ett samhällsuppdrag, i vilket det ingår att medverka till skolutveckling, vilket också 
Andersson och Carlström (2005) betonar.  Staten är skolans uppdragsgivare, och utfärdade via 
en offentlig utredning (SOU 2 004:97) ett direktiv om att matematiken behöver utvecklas.  
Detta anser vi att man som enskild skola eller lärare inte kan ignorera. Vad kan man då göra 
som enskild lärare? 
 
Samarbete inom arbetslagen är betydelsefullt för att utveckla verksamheten. Som lärare måste 
vi inom arbetslagen medverka i pedagogiska samtal, där vi både ger av våra erfarenheter och 
lyssnar på andras. Vi anser att det är viktigt att verkligen lyssna på varandra för att den 
kollektiva kompetensen ska tas tillvara, vilket också Folkesson, Lendahls Rosendahl, Längsjö 
& Rönnerman (2004) tar upp.  Dessutom har vi ett ansvar för att påverka att arbetet i 
arbetslaget fokuserar på utveckling av verksamheten och att tiden inte bara går till 
administrativa frågor eller praktiska göromål. Andersson och Carlström (2005) har ju visat att 
arbetslagen tyvärr använder sin mesta tid till sådant. Brüde- Sundin (2007) tar upp att 
skolledningen ska verka för en positiv anda på arbetsplatsen, men det anser vi att man även 
som enskild lärare har. Att ha en positiv inställning till förändringar inom verksamheten och 
till sitt yrke öppnar för att utveckling kan ske. Detta kan man göra genom att ta del av ny 
forskning, prova nya sätt och arbetsmetoder och lägga fram egna idéer. Resultaten i vår 
undersökning visade att flera arbetslag arbetat på flera olika sätt med matematik, men i vissa 
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arbetslag arbetade man inte alls med detta. Här menar vi att man som enskild lärare ska 
försöka se till att det arbete som är tänkt att göras verkligen utförs. När flera projekt löper 
parallellt, kan man som lärare känna att situationen är betungande. Sådana arbetssituationer 
kan underlättas genom att integrera projekt i varandra, som några arbetslag i vår undersökning 
gjorde.     
 
Skolledningen i vår undersökning har av majoriteten uppfattats som att de har en otydlig roll. 
Vi anser att den enskilde läraren har ett ansvar att i att försöka upprätthålla en god 
kommunikation med skolledningen. Detta innebär att vara tydlig med sina önskemål om 
pedagogisk ledning, och att man vid möten och konferenser för en konstruktiv dialog kring 
det som för verksamheten framåt. Enligt Axiö och Palmquist (2000) är det skolledarens 
ansvar att skolan ständigt utvecklas, och detta görs främst genom pedagogiskt ledarskap.  
 
Av resultaten i vår enkät kunde vi utläsa att nästan hälften av de svarande uppgav att de hade 
gjort förändringar i sin verksamhet. De förändringar som var mest framträdande var att 
lärarna konkretiserar och synliggör matematiken för eleverna på ett annat sätt än tidigare med 
mer användning av material, att läroboksanvändandet ses över och minskas, samt att man 
pratar mer matematik med eleverna. De ovan nämnda förändringarna som gjorts ligger i linje 
med vad exempelvis Stedoy (2006) uttrycker; att undervisningen ska vara varierad och att det 
ska finnas olika hjälpmedel till buds, samt att diskussioner ska uppmuntras. Dessa medel för 
barns lärande i matematik har också gång på gång lyfts fram under vår utbildning, och vi har 
även försökt omsätta detta i vår undervisning under praktikperioderna. Detta kan vi utveckla i 
än högre grad, för något som vi genom vår undersökning blivit mer medvetna om, är den 
potentiella kraft som en enad arbetsorganisation kan innebära.        
 
Vi har till vår kommande verksamhet fått med oss olika sätt att undervisa i matematik, 
exempelvis att ibland frångå läroboken och i stället se till alternativa sätt såsom utematematik, 
grupparbeten och problemlösningsuppgifter. Vi anser att man i stor utsträckning måste 
diskutera och prata matematik. Dels för att få en uppfattning om elevernas kunskap i 
matematik och deras tankesätt kring ämnet och dels för att kunna planera undervisningen. 
Flera respondenter uppger att de arbetar mer med begrepp inom matematik och det har vi tagit 
fasta på. Det är viktigt att vi använder rätt begrepp gentemot barnen och att vi 
uppmärksammar dem på detta exempelvis genom att tillsammans med eleverna upprätta 
ordlistor innehållande matematikbegrepp och matematikord.   
 
Syftet med matematiksatsningen är i slutändan att öka elevernas kunskaper inom ämnet. 
Satsningen har förhoppningsvis uppmärksammat alla lärarkategorier på att elevernas 
kunskaper i matematik är bristfälliga och att vi som lärare har ett gemensamt ansvar att 
försöka åtgärda detta. Som lärare måste man utgå från sin grupp/klass och enskilda 
barn/elever och arbeta varierat och på ett lustfyllt sätt för att tillgodose var och en. Genom att 
satsningen innehållit arbetslagsträffar och andra kollegiala möten, har den kollektiva 
kompetensen inom kommunen säkerligen ökat och gett enskilda lärare grunder till att arbeta 
varierat.        
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7.3 Metoddiskussion 
 
Vi valde att göra en enkät då vi ville nå så många respondenter som möjligt och få 
kvantifierbar data. I den metodlitteratur vi tog del av, främst Eilertsson (2005) och Trost 
(2001) betonades vikten av att med omsorg formulera frågorna. Detta på grund av att 
respondenterna skulle ha begränsad möjlighet att fråga oss vid eventuella oklarheter, liksom 
att minimera risken att frågorna kan misstolkas. På grund av detta avsatte vi mycket tid till att 
utifrån vårt syfte fundera på vilka områden vi ville och tyckte var viktiga att belysa. Vi insåg 
svårigheterna i att formulera tydliga frågor som skulle ge oss tillförlitliga svar. Genom att 
vara tre som medverkade vid områdesindelning och frågekonstruktion kunde vi se dessa ur 
flera perspektiv och därför minska risken för oklara formuleringar eller svårtolkade 
svarsalternativ. Inför varje fråga skrev vi förklarande texter för att sätta in respondenten i 
området och tydliggöra frågan, vilket också medför minskad risk för att respondenten inte 
förstår frågan eller svarar fel. Enkätens svarsalternativ har varit relativt överensstämmande för 
att också ge större tillförlitlighet och inte förvirra respondenten. Att göra en pilotstudie anser 
vi också bidragit till att höja tillförlitligheten, vilket också Ejlertsson (2005) lyfter. Den 
medförde att vi fick förtydliga vissa texter, omformulera frågor och svar samt ta bort frågor 
som var svåra att tolka och förstå. Alla ovanstående åtgärder gjordes för att i möjligaste mån 
få hög tillförlitlighet, men då man undersöker människors uppfattning av någonting, bör man 
vara medveten om att man inte helt kan bortse från att individer tolkar frågor och 
svarsalternativ utifrån egna utgångspunkter och erfarenheter, vilket kan påverka resultatet. Vi 
menar dock att vi gjort vad som kunnats för att få hög validitet, genom att utarbeta enkäten 
som vi gjort och ha det tillvägagångssätt vi haft vid utdelning och insamling.      
 
Genom att samla in data via enkät kan det vara svårt att få fördjupad information av 
respondenterna. Inom exempelvis intervjuformen kan följdfrågor ställas eller uppmaning ges 
till respondenten att förtydliga och utveckla sina svar, detta är inte möjligt i enkät. Öppna 
frågor kan delvis ge mer utvecklade svar, men ökar också risken för bortfall då respondenten 
själv måste formulera sig. Detta gjorde Kylén (1994) oss uppmärksamma på och det hade vi 
med i beräkningen, när vi tog med två öppna frågor i enkäten. De två öppna frågorna gav ett 
större bortfall än de övriga, men de svar som framkom var användbara och gav oss djupare 
information. Svårigheten med dessa svar var dock att kunna kategorisera dem. Att vara tre om 
arbetet var en fördel i detta, då risken för feltolkning troligtvis minskades.  
 
Vi anser att enkätformen har en stor fördel vid analysarbetet av datamaterial. Att materialet är 
kvantifierbart gör det möjligt att jämföra olika variabler med varandra samt att siffrorna ger 
tydliga resultat. Senare kan resultaten försöka förklaras utifrån varför svaren fördelat sig som 
de gjort. Vi använde oss av kalkylprogrammet Excel för att få en sammanställning dels över 
svaren från varje enkät och för att kunna göra jämförelser mellan dessa enkäter och olika 
frågor. Det har varit en stor fördel för arbetet. Att bearbeta materialet för hand hade blivit för 
omfattande och gjort jämförelser svåra att genomföra och överblicka.        
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Om vår undersökning skulle genomföras vid matematiksatsningens slut skulle det kunna 
innebära att vissa resultat förändras exempelvis den del som handlar om aktiviteter som utgår 
från egna önskemål, eftersom alla dessa ännu inte är genomförda. Hur dessa utförs och om de 
överensstämmer med förväntningarna kan även påverka andra delar av undersökningen, 
såsom huruvida projektet är en viktig insats och om den kan uppnå sitt syfte. Det innebär att 
undersökningens giltighet kan påverkas av att satsningen fortfarande pågår, vilket man måste 
vara medveten och ta med vid beaktandet av resultatet.      

7.4 Fortsatt forskning 
 
För att undersöka om utvecklingsprojektet gett eleverna ökade kunskaper i matematik och ett 
förändrat synsätt på vad matematik innebär och har för relevans, vilket var syftet, vore det 
intressant att om ett antal år göra en studie på detta. Denna studie skulle kunna genomföras 
genom intervju eller enkät med elever. Dessutom vore det intressant att göra en jämförande 
studie på de nationella provens resultat, från satsningens startår 2006 och några år framåt. 
Detta skulle kunna utvisa om kunskapsnivån höjts eller inte.   
 
Utifrån lärarperspektivet skulle det vara intressant att ta del av hur enskilda lärare uppfattar 
projektet när det är slutfört och om det gett nya, varaktiga arbetssätt i verksamheten. Detta 
skulle kunna ske genom intervjuer för att få djupare insikt i dessa lärares vardagsarbete med 
matematiken. En studie som baseras på self-report skulle också vara intressant att genomföra. 
Då skulle man kunna uppmana lärare att skriva om hur deras verksamhet/undervisning i 
matematik ser ut och hur de ser på detta ur ett didaktiskt perspektiv.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1 
 

Till dig som arbetar som pedagog i XXXXXXX kommun 

Vi är tre lärarstudenter från Högskolan i Borås som under denna termin ska göra vårt 
examensarbete. Vår utbildning fokuserar en hel del på skolutveckling och vi vet att olika 
former av kompetensutveckling för pedagoger kontinuerligt startas upp i förskola/skola. Detta 
har gjort att vi valt att närmare undersöka vad pedagoger anser om utvecklingsprojekt och vad 
dessa eventuellt leder till. 
 
xxxxxxx kommun genomför under åren 2006-2008 en matematiksatsning inom 
förskola/skola. Avsikten är att utveckla matematikämnet för att förbättra elevernas kunskaper. 
Vi är intresserade av att undersöka vad pedagoger i xxxxxxx kommun anser om projektets 
utformning och om den eventuellt har påverkat deras synsätt på matematikämnet och 
verksamheten/undervisningen.  
 
Vi skickar därför ut en enkät till Dig och ca 150 andra slumpmässigt utvalda pedagoger i 
xxxxxxx för att ta del av era åsikter om matematiksatsningen. Ditt deltagande är naturligtvis 
frivilligt, men det är betydelsefullt för undersökningens kvalitet, att du som får enkäten 
besvarar den. Försök svara så fullständigt som möjligt på frågorna.  
Vi har tillsammans med rektorn på din skola kommit överens om var på din arbetsplats du kan 
lämna denna enkät efter att du besvarat den. Var vänlig ta kontakt med vederbörande för 
besked.  
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! 
 
Uppe i enkätens högra hörn finns ett nummer som identifierar från vilken arbetsplats enkäten 
inkommit. Detta för att vi ska kunna se att vi fått in svar från de arbetsplatser vi skickat till. 
Svaren kommer att databehandlas utan identitetsuppgifter och kan därför inte kopplas till dig 
som person. 
 
Om du undrar över något eller har synpunkter på enkäten är du välkommen att ringa oss. 
 
Vi hoppas att du, trots visst besvär, har lust att hjälpa oss med denna undersökning. 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
 
Anna Persson Helen Gustavsson  Gunvor Ekberg 
 tfn xxxxxxx                        tfn xxxxxxx    tfn xxxxxxx 
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Bilaga 2 
 
ENKÄT ANGÅENDE MATEMATIKSATSNINGEN I XXXXXXX KOMMUN 
 
Här nedan följer ett antal frågor om din ålder, verksamhetsområde, arbetslivserfarenhet 
inom förskola/skolverksamhet samt utbildning. Var vänlig kryssa i ditt svar. 
 
 
 
1. Ålder:  □ 20-30       □ 31-40       □ 41-50       □ 51-60       □ 61-   
 
 
2. Arbetar just nu med barn/elever i:  
 
□ Förskola 
□ Förskoleklass 
□ År 1-3 
□ År 4-6 
□ År 7-9 
 
 
3. Verksamma år inom förskola/skola ___________ 
 
 
4. Utbildning: 
 
□ Barnskötare 
□ Förskolelärare 
□ Grundskollärare år 1-3 
□  Grundskollärare år 4-6 
□  Grundskollärare år 7-9 
□  Grundskollärare år 1-7 
□  Grundskollärare år 4-9 
□ Annan utbildning:  ______________________________________________________ 
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Inom matematiksatsningen har pedagoger fått önska externa aktiviteter att delta i. 
Här nedan följer ett antal påståenden/frågor som rör dessa aktiviteter. Kryssa i ditt svar. 
 
 
Observera att denna fråga endast gäller aktiviteter som man fått önska, den gäller alltså 
inte aktiviteter inom satsningen som gäller alla.  
 
5. Markera med ett kryss det som bäst stämmer överens med din uppfattning. (Markera 
endast den aktivitet du deltagit i).  
 
 
 Mycket bra Ganska bra Varken eller Mindre bra    Inte alls bra 
 
Förskola 
Navet: Utematematik  □ □ □ □ □ 
Navet: Leka matematik □ □ □ □ □ 
6 föreläsningar Högskolan □ □ □ □ □ 
Handledning                         □ □ □ □ □ 
 
F-9 
Navet: Utomhusmatematik/  □ □ □ □ □ 
            Äventyrsmatematik 
Navet: Matteverkstad □ □ □ □ □ 
6 föreläsningar Högskolan □ □ □ □ □ 
Högskolekurs □ □ □ □ □ 
Matematikdidaktik   □ □ □ □ □ 
föreläsningar 
Handledning □ □ □ □ □ 
 
Har ej deltagit i någon av ovanstående externa aktiviteter.   □  
 
  
Om du svarat att du ej deltagit i någon av ovanstående aktiviteter, var vänlig gå till fråga 8. 
 
 
 
6. Har dina förväntningar på den aktivitet du deltagit i uppfyllts? 
 
Ja, verkligen □      I stort sett □      Delvis □      I liten grad □        Inte alls □ 
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Här nedan fortsätter ett antal påståenden som rör de externa aktiviteter inom 
matematiksatsningen som pedagoger fått önska att delta i. Vänligen kryssa i ditt svar. 
 
 
7. Markera med ett kryss det som stämmer bäst överens med den aktivitet du deltagit i. 
 
             Stämmer     Stämmer ej  Vet ej 
 
Aktiviteten har tidsmässigt varit tillräcklig □ □ □ 
 
Aktiviteten har haft det innehåll som utlovats □ □ □ 
 
Det har givits utrymme för diskussion inom aktiviteten □ □ □ 
 
Deltagarantalet i aktiviteten har varit lagom □ □ □ 
 
Aktiviteten har givit konkreta tips för din matematikverksamhet □ □
 □ 
 
Eventuella kommentarer:_________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Här nedan följer ett antal frågor kring enhetens/arbetslagets arbete inom 
matematiksatsningen. Var vänlig kryssa i ditt svar eller svara så utförligt du kan. 
 
 
8. Vad har er enhet/arbetslag konkret arbetat med kring matematik på 
personalmöten/mattekonferens? Vänligen svara så utförligt du kan.  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
9. Anser du att er enhet/arbetslag har fått tillräckligt med tid för samtal och reflektioner 
om matematik i samband med matematiksatsningen? 
 
Ja, verkligen □ I stort sett □  Delvis □             Inte alls □ 
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 Här nedan fortsätter frågor kring enhetens/arbetslagets arbete inom matematiksatsningen. 
Var vänlig kryssa i ditt svar. 
 
 
10. Anser du att den matematikansvarige vid din enhet/arbetslag informerar om det 
som händer inom satsningen?  
 
Ja, verkligen □        I stort sett □         Delvis  □ Inte alls□         
  
Vet ej vem matematikansvarig är □ 
 
Eventuella kommentarer _____________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
11. Har du någon gång under matematiksatsningen samarbetat med pedagoger som 
arbetar med barn i andra åldrar än du själv arbetar med? (Samarbete innebär bl.a. 
planera eller ha verksamhet ihop eller diskutera kring ämnet/undervisning). 
 
Ofta □     Ibland □       Sällan □       Aldrig □ 
 
Eventuella kommentarer:_______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Om du svarat aldrig, var vänlig gå vidare till fråga 14.     
 
 
12. Vilka pedagoger har du i så fall samarbetat med? Här kan du sätta flera kryss! 
 
Med de pedagoger som arbetar med barn i yngre åldrar □ 
Med de pedagoger som arbetar med barn i äldre åldrar □  
Har ej samarbetat med några av ovanstående □ 
 
13. På vilket sätt har ni i så fall samarbetat? Här kan du sätta flera kryss! 
 
Planerat verksamhet tillsammans □ 
Haft verksamhet tillsammans  □ 
Diskuterat matematikämnet  □ 
 
På annat sätt______________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 



52(58) 

Här nedan följer ett antal påståenden om skolledningens roll i matematiksatsningen. Var 
vänlig kryssa i ditt svar. 
 
 
14. Markera med ett kryss det som stämmer bäst överens med din uppfattning.   
Skolledningen (rektor/platschef) har: 
 
 Stämmer  Stämmer ej  Vet ej 
deltagit vid matematikkonferenser/ personalmöten. □ □  □ 
fortlöpande informerat sig om arbetets gång □ □  □ 
informerat om andra arbetslag/enheters arbete □ □  □ 
kontinuerligt utvärderat  arbetslagens/enhetens □ □  □ 
arbete kring matematik 
avsatt tillräckligt med tid för arbetet inom satsningen □ □  □ 
 
Eventuella kommentarer_______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Här nedan följer frågor om din egen yrkesroll i förhållande till matematiksatsningen. Var 
vänlig kryssa i ditt svar eller svara så utförligt du kan. 
 
 
15. Har du gjort konkreta förändringar i din verksamhet sedan matematiksatsningen 
startade? 
 Ja □                                              Nej □ 
 
 
 Om du svarat nej, var vänlig gå vidare till fråga 18. 
   
 
  16. Om ja, på vilket sätt har du konkret förändrat verksamheten? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Här nedan fortsätter frågor om din egen yrkesroll i förhållande till matematiksatsningen. 
Var vänlig kryssa i ditt svar eller svara så utförligt du kan. 
 
 
17. Har du kunnat se om dessa förändringar påverkat barnens/elevernas förståelse för 
matematik? 
Ja, verkligen □           I stor utsträckning □            Delvis □                 Inte alls □         
 
Eventuella kommentarer_______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
18. Använder du dig av datalänkar som NCM, xxxxxxx hemsida eller Myndigheten för 
skolutveckling? 
 
Ofta □              Ibland □            Sällan □                 Aldrig □         
 
Använder andra datalänkar med anknytning till matematik________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
19. Delger du andra pedagoger uppslag och tankar du eventuellt fått genom 
matematiksatsningen? 
 
Ofta □              Ibland □            Sällan □                 Aldrig □         
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Här nedan följer några sammanfattande frågor och påståenden om matematiksatsningen. 
Vänligen markera med kryss. 
 
 
20. Markera med kryss det/de alternativ som stämmer bäst in på dig. Här kan du sätta 
flera kryss. 
 
Matematiksatsningen har inneburit att jag fått mer kunskap om hur man kan 
arbeta/arbetar med matematik i: 
□ Förskola 
□ Förskoleklass 
□ Grundskolans tidiga år 1-5 
□ Grundskolans senare år 6-9 
□ Inte mer kunskap än jag hade tidigare 
 
 
21. Önskar du mer samarbete med pedagoger som arbetar med barn i andra åldrar än  
barn du själv arbetar med? 
 
Ja, absolut □                   I viss mån □  Nej □ 
 
 
22. Anser du att matematiksatsningen är en viktig insats för matematikutvecklingen 
inom förskola/skola i din kommun? 
 
Ja, verkligen □              I viss mån □            Inte nämnvärt □                 Nej □         
 
 
23. Tror du att matematiksatsningen i den form den hittills har bedrivits, kan nå sitt 
syfte? 
 
Ja, verkligen □              I stort sett □            Delvis □                 Inte alls □     
 
 
Eventuella kommentarer ______________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
   
 
 
Tack för din medverkan! 



55(58) 

Bilaga 3 
Fördelningen av de olika lärarkategoriernas svar på påståenden angående skolledningen visas 
i tabellerna 6-10. Varje påstående redovisas för sig och resultatet redovisas procentuellt i 
förhållande till totalt antal svarande på frågan inom respektive lärarkategori.  
 
 
Tabell 6 Lärares uppfattning om skolledningens deltagande vid personalmöten. Anges i procent.  
 Stämmer Stämmer ej Vet ej Antal svarande
Förskola 60 % 15 % 25 % 20
F-klass 57 %   0 % 43 %   7
År 1-3 33 % 22 % 45 % 18
År 4-6 57 % 18 % 25 % 28
År 7-9 41 % 29 % 30 % 17
   
  Totalt antal svarande 90

 
 
 
Tabell 7 Lärares uppfattning om skolledningen informerat sig om arbetets gång. Anges i procent. 
 Stämmer Stämmer ej Vet ej Antal svarande
Förskola 50 % 35 % 15 % 20
F-klass 14 % 29 % 57 %   7
År 1-3 24 % 29 % 47 % 18
År 4-6 33 % 19 % 48 % 27 
År 7-9 30 % 35 % 35 % 17  
   
  Totalt antal svarande 89

 
 
 
Tabell 8 Lärares uppfattning om skolledningen informerat om andra arbetslags arbete. Anges i 
procent. 
 Stämmer Stämmer ej Vet ej Antal svarande
Förskola 30 % 40 % 30 % 20
F-klass 14 % 29 % 57 %   7
År 1-3    0 % 58 % 42 % 19
År 4-6    8 % 60 % 32 % 25
År 7-9 18 % 41 % 41 % 17 
   
  Totalt antal svarande 88
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Tabell 9 Lärarens uppfattning om skolledningen kontinuerligt utvärderat arbetet kring matematik. 
Anges i procent. 
 Stämmer Stämmer ej Vet ej Antal svarande
Förskola 20 % 55 % 25 % 20
F-klass 17 % 17 % 66 %   6
År 1-3   6 % 47 % 47 % 19
År 4-6 12 % 46 % 42 % 26 
År 7-9 12 % 47 % 41 % 17
   
  Totalt antal svarande 88

 
 
 
Tabell 10 Lärares uppfattning om skolledningen avsatt tillräckligt med tid för arbetet inom satsningen. 
Anges i procent. 
 Stämmer Stämmer ej Vet ej Antal svarande
Förskola 20 % 50 % 30 % 20
F-klass 28 % 43 % 29 %   7
År 1-3   0 % 72 % 28 % 18
År 4-6 19 % 58 % 23 % 26 
År 7-9 13 % 47 % 40 % 15
   
  Totalt antal svarande 86
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