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Bakgrund:  Skolverket genomförde 2010 en nationell matematiksatsning för att höja 

kvaliteten i matematikundervisningen i grundskolan. Kommuner och enskilda 

skolor fick då möjlighet att ansöka om ekonomiskt bidrag för att förbättra 

undervisningen i matematik. Forskning visar på att skolor har olika 

förutsättningar och tillvägagångssätt att genomföra skolutvecklingsprojekt. 

 

Syfte:  Syftet med studien är att få en inblick i och förståelse för hur olika skolor 

genomför skolutvecklingsprojekt i matematik.  

 

Metod: Fallstudien bygger på halvstrukturerade intervjuer och uppsatsen skrivs ur ett 

fenomenologiskt perspektiv.  

 

Resultat:  Resultatet visar på de förutsättningar skolorna haft för att verkställa Skolverkets 

matematiksatsning 2010. I studien framkommer flera framgångsfaktorer som 

behövs för att genomföra ett matematikprojekt. Enligt studien bör ett 

skolutvecklingsprojekt i matematik utgå från det lokala utvecklingsbehovet och 

ägas av lärarna själva. Det ska vara en skolangelägenhet och vara väl förankrat 

bland alla medarbetare. Det kräver långsiktighet, kontinuitet, prioritet och ett 

tydligt stöd av både kollegor och ledning. I studien framkommer det att endast 

ett av projekten uppfyller majoriteten av framgångsfaktorerna. Resultatet visar 

att rektorerna inte varit delaktiga till initiativet och inte heller medverkat till att 

utforma innehållet i matematikprojekten. Dessutom framkom att samtliga 

projekt saknat stöd av kommunens skolförvaltning.    
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Inledning 

Under de senaste tio åren har uppmärksamhet riktats mot nationella och internationella
1
 

undersökningar som visat att svenska elevers resultat i matematik försämrats. Åtskilliga 

kompetenssatsningar och utvecklingsprojekt har erbjudits oss matematiklärare i grundskolan. 

Avsikten har varit att förändra elevernas attityder till och öka intresset för matematikämnet 

samt utveckla matematikundervisningen. Myndigheten för skolutveckling
2
 (2008), har på 

regeringens uppdrag använt olika metoder i sitt arbete med att stödja skolutveckling. De har 

erbjudit bland annat webbaserat stöd, konsultativa utvecklingsdialoger och även ekonomiskt 

stöd för lokala utvecklingsprojekt. Sedan Myndigheten för skolutveckling lades ned den 30 

september 2008 har en stor del av dess verksamhet förts över till Skolverket. År 2010 gav den 

borgerliga regering Skolverket i uppdrag att fördela projektmedel som stöd till lokala 

utvecklingsprojekt i matematik. Kommuner liksom enskilda skolor fick då möjlighet att ta del 

av Skolverkets riktade ekonomiska satsningar för att gynna den lokala skolutvecklingen. Fyra 

av de totalt 377 olika matematikprojekt som blev beviljade bidrag i Sverige finns i den 

kommun där jag arbetar. Bidraget ska syfta till att stimulera och stärka skolornas eget 

utvecklingsarbete med att höja kvaliteten i matematikundervisningen. Hur varje 

matematikprojekt genomförs i praktiken beror på de förutsättningar den enskilda skolan har.  

Skolan är en komplex statlig institution där olika intressegrupper utövar formell och informell 

styrning över verksamheten. Berg (2003) menar att det i dagens mer decentraliserade och 

kommunaliserade skola råder en maktkamp mellan olika intressen om hur skolan ska fungera. 

Han förklarar att skolans inre och yttre styrning påverkar valet av en mängd möjliga 

skolutvecklingsprojekt, alla med olika inriktningar och ofta utifrån politiska beslut. 

Skolutvecklingsinsatser och utvecklingsprojekt ska syfta till att utveckla skolan för att 

åstadkomma förändring till det bättre men vad som behöver förändras varierar från skola till 

skola, understryker Berg. Alla inblandade har sin uppfattning om vad som behöver förbättras 

inom en enskild skolverksamhet och synen på vad skolutveckling ska leda till bäddar ibland 

för intressekonflikt, menar Berg. Han konstaterar att decentraliseringen och därmed det nya 

styrsystemet har inneburit att de flesta beslut om en skolas pedagogiska verksamhet tilldelats 

skolan själv, till den lokala nivån. Berg klargör att skolan från att ha varit regelstyrd nu är 

målstyrd vilket innebär att staten sätter de övergripande målen, och medlen för att nå dessa 

lämnas över till kommunerna. Det bör finnas möjlighet för ett stort friutrymme inom skolans 

pedagogiska verksamhet. Detta utrymme är viktigt för skolans lärare och arbetslag. Det är här 

                                                 
1
 Exempelvis PRIM-gruppens nationella rapporter samt internationella rapporter utförda av PISA (Programme 

for International Student Assessment) och TIMMS (Trends in International Mathematics and Science Study).  

PRIM-gruppen bildades 1984 och är en forskningsgrupp vars främsta fokus är bedömning av kunskap och 

kompetens.  

2
 Myndigheten för skolutveckling var en svensk statlig förvaltningsmyndighet som stödde kommuners och 

skolors arbete för ökad kvalitet och bättre resultat. Myndigheten bildades den 1 mars 2003 och lades ned den 30 

september 2008. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/30_september
http://sv.wikipedia.org/wiki/30_september
http://sv.wikipedia.org/wiki/2008
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skolverket
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rvaltningsmyndighet
http://sv.wikipedia.org/wiki/1_mars
http://sv.wikipedia.org/wiki/2003
http://sv.wikipedia.org/wiki/30_september
http://sv.wikipedia.org/wiki/30_september
http://sv.wikipedia.org/wiki/2008
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som det finns potential att bedriva skolutveckling, utveckla nytt tänkande och nytt språk för 

den enskilda skolans verksamhet och utveckling (Berg 1999).  

Ansvaret för skolutveckling vilar visserligen på både kommunen och den enskilda skolan men 

det finns en risk att kommunen tar kommandot över vad som ska prioriteras för att öka 

måluppfyllelsen i skolorna. Folkvalda kommunpolitiker försöker påverka skolans 

prioriteringar av skolutvecklande åtgärder (Fredriksson 2010). 

Det borde vara en själklarhet att skolutveckling ska utgå från skolans egna premisser. Tiller 

(1986) poängterade starkt att det borde vara ett huvudkrav. Blossing (2008) är av samma åsikt 

och tillägger att skolutveckling tar tid. Studier visar på att det tar fem till åtta år att förbättra 

verksamheten. Allt för sällan hinner ett skolutvecklingsprojekt institutionaliseras innan nästa 

skolförbättringsinsats påbörjas. Han anser att skolan måste försöka begränsa antalet nya 

utvecklingsprojekt. De förbättringsåtgärder som skolan väljer ska utgå från verksamhetens 

inre behov och inte från yttre direktiv som kanske inte passar in i skolans 

förbättringsorganisation. Det optimala vore att begränsa idéerna och hålla sig till skolans 

förbättringshistoria, anser Blossing. Inflödet av nya projekt stärker då den långsiktiga 

skolutvecklingen istället för att utarma skolans förbättringskraft. 

Intresset för denna studie väcktes när jag som initiativtagare och projektansvarig för min 

skolas matematiksatsning insåg möjligheten men också svårigheten i att genomföra ett 

skolutvecklingsprojekt i matematik.  

Syfte  
Syftet med studien är att få en inblick i och förståelse för hur olika skolor genomför 

skolutvecklingsprojekt i matematik.  

Frågeställningar 

Studien undersöker vilken syn på skolutveckling deltagarna i studien har samt vilket 

organisatoriskt stöd matematikprojektet har haft av kollegor, arbetslag, ledning och kommun. 

Ytterligare en målsättning med studien är att få svar på vem som initierade projektet, vilka 

som varit involverade och vilka som ansvarat för att matematiksatsningen gått framåt.  

Bakgrund och tidigare forskning 
Det finns många åsikter om vad skolutveckling är och hur skolan bör organiseras för att ge en 

förändring som är varaktig. Den forskning som valts ut som bakgrund till min studie visar på 

olika sätt att se på förutsättningar och möjligheter för att skolutveckling ska ske. I följande 

avsnitt presenteras olika perspektiv i att se på skolutveckling. Vidare kommer jag presentera 

några författares och forskares syn på skolutveckling samt deras åsikter om vad som krävs för 

att genomföra framgångsrika skolutvecklingsprojekt. 

Begreppet skolutveckling 
Det finns inte en generell definition för vad som menas med skolutveckling. Många av 

definitionerna har liknande innebörd men hur skolan ska arbeta för att nå dit finns det 

betydligt fler åsikter om. Det kan bero på ur vilket perspektiv skolutveckling ska ses. 
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Delaktighet och inflytande samt långsiktighet och uthållighet är gemensamma 

framgångsfaktorer som lyfts fram oberoende av synsätt och perspektiv på skolutveckling.   

 

Med skolutveckling avses en förändring med riktning mot ett uttalat mål eller syfte, 

eller mot en ambition, vision eller idé” … skolutveckling har bäring på skolans 

verksamhet i alla dess delar, och syftar över tid till att ge åtminstone någon form av 

återverkning på skolans vardag i sin helhet (Berg & Scherp 2003, ss. 20-21). 

 

Högskoleverket menar i en rapport från 2009 att skolutveckling ska ses som en önskvärd för-

ändring av skolan så att det uppdrag skolan har genomförs på ett bättre sätt, för att nå ökad 

måluppfyllelse. För att nå dit behövs konkreta insatser för att lärare, skolledare och annan 

personal ska bli ännu bättre på att försäkra sig om att eleverna tillägnar sig tillräckliga 

kunskaper och färdigheter för att kunna utvecklas till att bli ansvarskännande 

samhällsmedlemmar (Högskoleverkets rapport 2009:1R:9 s. 8). 

 

Blossing (2008) använder sig av begreppet skolförbättring för att definiera skolutveckling. I 

likhet med Berg och Scherp (2003) anser han att skolutveckling ska fokusera på att förbättra 

verksamheten i något avseende. Skolförbättring utvecklar verksamheten i en bestämd riktning 

och mot ett bestämt mål. Han tydliggör att det är lärare och ledare på en skola som 

tillsammans ska avgöra vad i verksamheten som behöver utvecklas.  

Infrastruktur och skolutveckling  

Blossing (2003) har studerat skolutveckling utifrån skolors kunskaper om sin egen 

infrastruktur. Han beskriver hur faktorer som grupperingar, målhantering, kommunikation, 

maktfördelning, normsystem, ansvarsfördelning och ledning används för att åstadkomma 

förbättringar inom skolor. I sina studier har Blossing använt sig av en modell framtagen av 

Ekholm kallad En skolas infrastruktur
3
. Modellen visar på en mängd funktioner som kan 

stödja skolutvecklingsarbete. Några av tillämpningarna är viktiga att lyfta fram i studien. 

Skolornas tillvägagångssätt för att hantera målen för verksamheten, målhanteringssystem, 

påverkar förutsättningarna för skolutveckling. Det finns toppstyrda skolor där endast 

ledning/politiker bestämmer verksamhetsmålen och det finns skolor där det ges utrymme för 

individuell tolkning av mål och visioner. Blossing förklarar att det vanligaste numera är att 

skolledare och lärare enas om mål och visioner på ett mer övergripande plan för att därefter 

omsätta dessa i det praktiska arbetet. 

Skolans kommunikationssystem är viktiga för att mål och visioner ska nå ut och genomsyra 

hela organisationen. Blossing skriver att det finns olika modeller för hur detta kan ske. Ett sätt 

är att olika typer av grupper deltar i skolledningens beslutsfattande. På andra skolor utarbetas 

rutiner för att information, anslag och meddelanden ska nå ut.  

Beslutssystemet på skolan, det vill säga, det ansvar och medbestämmande medarbetarna 

upplever att de har i sitt arbete, påverkar också förutsättningen för skolutveckling, menar 

                                                 
3
 Ekholms modell, ”En skolas infrastruktur”, härstammar från Miles (1965) beskrivning av den ”hälsosamma 

organisationen”. Detta skriver Ekholm mer om i ”Synpunkter på Gräsbergsgymnasiet” (1988)  samt i ”Att 

organisera en skola” (1989). 
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Blossing. Arbetslagsrepresentanter kan ibland vara en beslutslänk mellan skolledning och 

kollegor.  

Normer reglerar den sociala samvaron på skolan. I ett normsystem där det är eftersträvansvärt 

att utveckla och granska sitt eget och andras arbete kollegialt har en positiv inverkan på 

skolutveckling. Framför allt i de fall då skolledaren tar en aktiv roll. När en informell ledare 

får större utrymme ger det inte lika positivt resultat, anser Blossing. 

Skolutveckling är en långsiktig process som bygger på att först planera att genomföra ett 

förbättringsarbete, utföra det och samtidigt som detta sker planera för det fortsatta 

genomförandet. Ett kvalitetssäkringssystem kräver kontinuitet hos skolans ledning och 

personal, förklarar Blossing. En alltför stor omsättning på lärare och rektorsbyten är ett hinder 

för ett väl fungerande kvalitetsarbete (Blossing 2003, ss. 100-111).  

Framgångsrika skolor 

Grosin (2003) redogör för hur viktig skolans pedagogiska och sociala klimat är för 

skolutveckling. Hans studier visar att det är skolans pedagogiska/didaktiska rektorer som 

leder skolutvecklingen framåt. Grosin menar att han utifrån de PESOK projekt (pedagogiska 

och sociala klimat) han genomfört kan se att det är pedagogiska ledare som är mest lämpade 

att skapa en organisatorisk struktur som utvecklar undervisningen i klassrummet. En 

betydande faktor för att detta ska lyckas är stöd och uppmuntran från den kommunala 

skolförvaltningen. Grosin påpekar att ansvaret för undervisningens kvalitet ligger hos läraren i 

en traditionell skolkultur. I framgångsrika skolor ligger den däremot hos rektor. Grosin lyfter 

fram ett antal rekommendationer för skolutvecklingsprojekt (s. 162).  Dessa anser han vara 

internationellt gällande och han hänvisar till forskningsresultat från bland annat England, 

Holland, USA och Nya Zeeland. I Grosins rekommendationer framkommer det att 

skolutveckling behöver rektorer som är didaktiska ledare med fortbildning i didaktiskt 

ledarskap. Enligt Grosin ska skolornas organisationsstruktur vara inriktad och anpassad till 

utveckling av undervisningen. Han framhäver också att undervisningen ska utvärderas på 

klassrumsnivå och alla på skolan, skolledare, lärare, elever och föräldrar måste vara delaktiga 

i skolutvecklingen. Grosin understryker att skolutvecklingsplaner ska upprättas för att visa 

vägen till hur målen skall uppnås. Dessutom måste det, enligt Grosin, finnas stöd för 

skolutveckling på kommunnivå. 

Frirumsmodellen  
Den enskilda skolans kultur, de normer som styr och är närvarande i vardagsarbetet, är viktig 

att beakta vid skolutvecklingsprojekt. Det går inte att hoppa på kokboksliknande 

receptsamlingar för att lyckas med skolutvecklingsarbeten (Berg 2003, s. 94). Lösningar 

måste vara kopplade både till den enskilda skolans yttre och inre gränser. Berg förespråkar 

frirumsmodellen där det gäller att få kunskap om de gränser som styrdokument och 

bakgrundsdokument skapar och som ger skolan sin färdriktning. Samtidigt måste de inre 

gränserna som skolans kultur genererat undersökas för att i sin tur upptäcka det möjliga 

frirum där skolutveckling kan ske. Berg skiljer på skolan som institution och skolan som 

organisation. Enkelt uttryckt förklarar han att skolan som institution i huvudsak är ett 

skolpolitiskt intresseområde medan skolor som organisationer primärt är ett professionellt 
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intresseområde. Institutionen Skola styrs av uppdrag på huvudmannanivå. Den explicita och 

den implicita styrningen ska få skolan att verkställa både formella och informella uppdrag.  

Dagens mer decentraliserade och kommunaliserade skola öppnar för intressekonflikter om 

skolan som institution. För att motverka denna maktkamp menar Berg att skolan måste bli 

bättre på långsiktig verksamhetsplanering och målformulering för att främja skolutveckling på 

det lokala planet. Skolpolitikers ansvarsområde bör i huvudsak ägnas åt skolans yttre gränser. 

Skolan som organisation har ett ansvar att se till att lärare upptäcker och erövrar det frirum 

som finns inom varje enskild skola.  

Reformdiskurser och kampen om tiden 
Sundberg (2005) lyfter i sin avhandling fram fyra olika sätt att se på förändring inom skolans 

verksamhet. Hur skolan använder sig av den tid som tilldelas skolutveckling är påverkad av 

vilken syn på förändring skolan har. De fyra synsätten, reformdiskurserna, Sundberg visar på 

är, en teknisk-rationell, en normativ-undervisande, en mikropolitisk samt en moralisk syn på 

förändring. 

En skola som effektivt utnyttjar tidsresurser för att åstadkomma skolutveckling innefattas i 

den teknisk-rationella reformdiskursen. Fokus ligger på organisatoriska lösningar och 

metoder. Skolledare och lärare förväntas verkställa en effektiv måluppfyllelse. Skolan 

använder sig av kvalitetssäkringsinstrument.  

Inom den normativt/undervisande reformdiskursen ses tidresurser som en ordningsskapande 

överenskommelse för att åstadkomma förändring. Skolans aktörer förväntas förändra skolan 

inifrån. Denna typ av reformdiskurs bildar fond mot det allt starkare yttre förändringstrycket 

på skolor. 

I en mikropolitisk reformdiskurs är maktutövning på bekostnad av andras handlingsutrymme 

nödvändig för att åstadkomma förändring. I tider av ekonomiska nedskärningar och allt högre 

krav på skolan tvingas skolans aktörer slå vakt om sina egna intressen. Tid är en 

grundläggande resurs och med minskad statlig tidsstyrning uppstår en kamp om tiden som i 

sin tur får pedagogiska synsätt, lokala traditioner och yrkeskulturer att konkurrera. 

I den moraliska reformdiskursen ligger fokus på långsiktiga gemensamma mål. Dessa måste 

grunda sig på förändring som är rättvis, jämlik och gynnar det gemensamma bästa. Tiden blir 

här en resurs att tillsammans organisera i samråd med berörda aktörer.  

En av Sundbergs kritiska slutsatser är att den teknisk-rationella reformdiskursen sedan 

decentraliseringen och på grund av externt initierad målstyrning har fått större genomslag än 

den normativ-undervisande och den moraliska reformdiskursen. Stat, marknad och det civila 

samhället ställer krav på det svenska skolsystemet där effektivitet har ett överordnat värde. … 

det handlar bland annat om att göra mer för mindre, bli effektiv, att vara flexibel och 

innovativ inom reglerade prestationssystem, att vara lokalt responsiv och samtidigt svara 

snabbt mot föränderliga och ibland motsägelsefulla policyagendor från externa intressenter 

(s. 267).   
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Sundberg förklarar att de fyra ovan nämnda reformdiskurserna sällan är allenarådande på en 

skola. Snarare kan de sägas vara mer eller mindre dominerande och kan få oss att förstå olika 

system för hur en skola tar sig an skolutveckling och reformer. 

Arbetslag som stöd i utvecklingsarbetet 

Ett utvecklingsarbete upplevs ofta som svårt att sprida och förankra utanför dem som är direkt 

delaktiga i ett utvecklingsprojekt. Trots detta är det vanligt att de som utför ett 

utvecklingsarbete tar på sig en missionärsroll för att ”kompetensutveckla” kollegor i ett 

arbetslag. De som befinner sig i utvecklingsprojektets centrum försöker på olika sätt motivera 

de som befinner sig periferin. Detta är en uppgift som är slitsam i längden och därför behövs 

grupperingar inom en skolas organisation som kan ge stöd åt varandra för att åstadkomma 

skolutveckling (Folkesson, Lendahls Rosendahl, Längsjö & Rönnerman, 2004). Samma 

författare lyfter fram några viktiga drivkrafter som de menar underlättar skolutvecklingsarbete 

i olika grupperingar. En önskvärd utgångspunkt för skolutveckling i många arbetslag är att de 

som ingår i gruppen ska ha möjlighet att arbeta tillsammans i den vardagliga verksamheten. 

Ett annat motiv är att gruppen har ett gemensamt intresse men de behöver nödvändigtvis inte 

dela den praktiska verksamheten. Det kan exempelvis gälla olika undervisningsmetoder.  

Ytterligare ett möjligt syfte för skolutveckling kan vara att skapa en arena där olika 

pedagoggrupper träffas för att lära känna varandras yrkeserfarenheter. Där har de möjlighet att 

dela kunskaper på en teoretisk nivå snarare än en praktisk (s. 99). 

Blossing (2008) kan se att rektorer allt mer lämnar över driften av verksamheten till 

arbetslagen på skolan. Många lärare känner sig osäkra på vad som är arbetslagets uppgifter 

och vilka beslut de har mandat över. Han menar att detta dessvärre kan hämma den 

skolutveckling som rektorer hoppas på ska ske inom arbetslagen. 

Skolverkets matematiksatsning 2010 
Redan år 2001-2002 genomförde Skolverket en nationell kvalitetsgranskning i matematik, 

Lusten att lära - med fokus på matematik. Rapporten antyder att många elever har förlorat sin 

motivation att lära matematik, troligtvis beroende på att eleverna har svårt för att själv driva 

matematikarbetet framåt då lektionerna till stor del bygger på individuellt ensamarbete. 

Många elever får på så sätt inte tillräcklig förståelse för olika begrepp och lösningsstrategier. I 

rapporten betonas behovet av att lärare i matematik får möjlighet att reflektera över sin egen 

verksamhet i syfte att höja utbildningens kvalitet och minska lärobokens nästan totala 

dominans i undervisningen.  

En nyligen utkommen rapport från Skolverket signalerar att problemen kvarstår. Lärare låter i 

första hand undervisningen styras av läromedel istället för av kursplanen. Svenska elevers 

svårigheter i matematik kan knytas till att undervisningen är inriktad på beräkningar, utan 

begreppslig förståelse. Skolverket konstaterar att elever måste få delta i aktiviteter som går 

utöver att räkna i boken (Skolverket 2009). Den borgerliga regeringen gav således Skolverket 

i uppdrag att fördela projektmedel till skolhuvudmän som stöd till lokala utvecklingsprojekt. 

De skolformer som omfattades av denna satsning var grundskolan, obligatoriska särskolan, 

specialskolan och sameskolan. Bidraget ska syfta till att stimulera och stärka skolornas eget 

utvecklingsarbete med att höja kvaliteten i matematikundervisningen. Ytterst ska fler elever 
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lämna grundskolan med minst godkänt betyg i matematik. Statsbidraget syftar också till att få 

ökad kunskap om vilka åtgärder och under vilka förutsättningar som lokal skolutveckling 

leder till ökad måluppfyllelse. Som skäl för uppdraget hänvisar regeringen till Skolverkets 

nationella utvärdering av grundskolan. Den visar bland annat på behovet av att ändra 

undervisningens utformning och behovet av att undervisningstiden används på ett mer 

konstruktivt och för elevernas matematikkunskaper utvecklande sätt.   

Skolverket lägger stor vikt vid att matematikundervisningens kvalitet måste höjas. 

Skolverkets kvalitetsgranskningar av undervisningen i matematik pekar på en rad faktorer 

som har betydelse för att förbättra utbildningens kvalitet i matematik. I januari 2003 gav den 

socialdemokratiska regeringen Utbildningsdepartementet i uppdrag att utarbeta en 

handlingsplan för att lyfta matematikundervisningen i Sverige. I ett pressmeddelande från 

Utbildningsdepartementet 2003-01-27 meddelade Östros
4
 att en matematikdelegation skulle 

tillsättas för att genomföra uppdraget. I denna handlingsplan finns förslag till åtgärder för att 

förändra attityder till och öka intresset för matematikämnet samt utveckla 

matematikundervisningen. Delegationen har sammanfattat ett antal principiella 

ställningstaganden som på flera sätt överensstämmer med de faktorer Skolverket pekat på som 

viktiga för att förbättra matematikundervisningens kvalitet.  Lärarnas kompetens och 

medvetenhet om målen, undervisningens innehåll och form samt elevernas medvetenhet om 

målen och möjlighet att påverka undervisningen, lyfts fram som avgörande för kvaliteten i 

matematikundervisningen. Även elevernas progression i utbildningen, bedömning och 

betygssättning samt rektors ansvarstagande, är enligt Skolverket av stor betydelse för skolans 

måluppfyllelse i matematik. 

Luleå kommun genomförde under åren 2006-2009 en kompetenssatsning i matematik som 

benämndes Lyfta matematiken. Samtidigt med detta uppdrag utförde Johansson
5
 en 

forskningsrapport som följde pågående matematikutveckling i kommunen. I rapporten pekar 

Johansson på tre faror som berörde den pågående matematiksatsningen. Det ena var bristen på 

sammanhang och fokus vilket kan skapa förvirring hos både skolledare, lärare och elever. Det 

andra var att elevers resultat på prov får alltför stort utrymme i debatten. Hon menar att detta 

kan leda till att undervisningen och ämnet utarmas. Hon kunde se att det som mäts på proven 

var det som undervisades. Det tredje och kanske viktigaste problemet hon lyfte fram var att 

eleverna alldeles för ofta satt tysta och osynliga under matematiklektioner. Johansson menar 

att de inblandade behöver bli bättre på att se skolan och undervisningen ur elevernas 

perspektiv och därtill även stärka lärarnas autonomi om en matematiksatsning skall lyckas. 

Johansson förklarar att elevernas kunskaper och perspektiv är viktiga i själva 

utvecklingsarbetet. Hon anser att ett utvecklingsprojekt måste se till helheten i 

matematikundervisningen. En helhet som innebär att få eleverna till att blir mer motiverade 

och engagerade, att de aktivt ska delta i planering, genomförande och utvärdering av ett 

                                                 
4
 Thomas Östros var socialdemokratisk utbildningsminister mellan år 1998–2004. 

5
 Monica Johansson är filosofie doktor i matematik och lärande vid Luleå tekniska universitet samt författare till 

forskningsrapporten, Lyfta matematiken (2006-2009). 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Utbildningsminister
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utvecklingsarbete. Då får de samtidigt möjlighet att utveckla kunskaper i att definiera 

problem, samla in och analysera data, skriva förslag och arbeta i team. Enligt Johanssons 

studie var förväntningarna från centralt håll att utvecklingsarbetet skulle förbättra elevers 

resultat.  Att endast använda resultat på prov och tester som ett mått på framgång kan dess 

värre ha negativa effekter, menar Johansson. Hon hävdar att det kan leda till att 

undervisningen blir alltför riktad mot att eleverna ska klara provet och att den ovan nämnda 

helheten därmed går förlorad (Johansson 2009, ss 22-23).  

Skolutveckling på det lokala planet  
Skolverkets matematiksatsning är en av flera skolutvecklingsprojekt som lyfts fram av 

kommunen. Varje år kommer nya direktiv om vad skolan bör prioritera. Alldeles för sällan får 

skolutveckling ta den tid den behöver för att landa och bli ett nytt avstamp i progressionen i 

förbättringsarbetet. Skolan är en lokal organisation med nationella mål.  Skolor är olika både 

när det gäller struktur och processer och har olika behov av skolutveckling. En anledning kan 

vara att skolan anpassats eller påverkats av den lokala omgivningen, framför allt den lokala 

skolkoden, det vill säga, ett genom traditioner framvuxet normsystem (Liljequist 1999). 

Då ansvaret för skolutveckling, som till exempel kvalitetshöjning i matematik, åligger den 

enskilda skolan krävs en organisation som skapar förutsättningar för att så kan ske. 

Organisation kan beskrivas som en enhet som avsiktligt konstruerats för att uppnå speciella 

mål. Ett rektorsområde kan utgöra en lokal organisation som är anpassad till lokala 

förhållanden. Alla skolor ska oavsett dessa förhållanden se till att arbeta mot att nå 

Skolverkets nationella mål (Liljequist 1999).    

Olin (2009) skriver i sin avhandling att möjlighet för skolutveckling har stor potential i 

skolans arbetslag. Olin refererar samtidigt till Carlgren (1999) som menar att det finns en fara 

att lärarna utsätts för ”omedveten styrning” mot det traditionella om inte utvecklingsarbetet 

ägs och drivs av lärarna själva. Olin påpekar att den risken är överhängande då lärare arbetar 

mot nationellt uppställda mål. Hon tillstår att centrala direktiv i enstaka fall kan 

överensstämma med det lokala utvecklingsbehovet. Om inte denna beröringspunkt finns 

tenderar arbetslagsarbetet fortgå utan att skolutveckling och reflektion råder, menar Olin. I sin 

studie hänvisar Olin även till Gannerud och Rönnerman (2007) som i en undersökning visar 

att lärare efterfrågar stöd och utmaning i arbetslagsarbetet som de menar borde innehålla mer 

pedagogiska diskussioner. Olin fortsätter i sin avhandling att lyfta fram arbetslagens alltmer 

växande arbetsbörda. Hon konstaterar att lärarlag är en organisatorisk form som syftar till att 

stödja lärarna i deras arbete men som i praktiken inte alltid har den effekten. Arbetet i 

arbetslagen tyckts snarare leda till att lärarna tvingas hantera frågeställningar som de inte 

själva betecknar som viktiga, märker Olin. Arbetsbördan ökar därmed utan att lärarna 

”vinner” något på det. Hon påpekar att lärare dessutom arbetar under tidspress och tidspressen 

tenderar att tvinga fram arbetsorganisatoriska spörsmål på bekostnad av pedagogiska 

diskussioner.  

Organisationsteorier 
I detta kapitel beskrivs några organisationsteorier som kan förklara skolutvecklingens möjliga 

styrning på det lokala planet. Vi kan kalla det för organisatoriska ramverk inom den enskilda 
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skolan. Fokus ligger på de organisatoriska förutsättningar som råder inom skolan och som kan 

påverka hur en skola genomför eventuell skolutveckling. Organisationsteorierna beskriver 

olika sätt att se på skolans styrning ur olika perspektiv.  

Linje- staborganisation  

Fayol lade grunden till den klassiska organisationsteorin, fayolismen, även känd som den 

Administrativa skolan. Struktur och kunskap ska enligt Fayol leda till en effektiv 

organisation. Han intresserade sig främst för att höja den administrativa effektiviteten inom en 

organisation. Styrningen ska enligt Fayol präglas av enhetlig ledning, biträdd av en 

rådgivande stab. Administrativa åtgärder som planering, organisering, styrning, 

befälsutövande, samordning och kontroll var enligt honom, avgörande för en effektiv 

organisation (Liljequist 1999). Fayol ansåg att arbetsfördelningen är betydelsefull i en 

organisation. Han hade observerat att en hög nivå av arbetsfördelning kunde kopplas till en 

högre nivå av specialisering. I den organisation Fayol förespråkar skall varje deltagare inom 

organisationen bara få order av en högre hierarkisk position. På så sätt ska osäkerheten inom 

organisationen minska. Enligt Fayol ska en chef aldrig vara ansvarig för mer än 12 personer. 

Fayols tankar utmynnade i Linje- stab organisationen (Jacobsen & Thorsvik 2008).  

 

Liljequist (1999) beskriver Fayols modell som en nutida konsultgrupp som ställer sin 

specialkompetens till ledningens tjänst (s. 209). Trots att skolledarrollen förändrats sedan 

1916 då Fayolismen grundades finns denna norm kvar på många skolor. Många skolor 

använder sig av skolutvecklingsgrupper, ledningssamordnare och elevhälsoteam som 

specialiststaber inom skolans organisation. Det är fortfarande vanligt förkommande att först 

fråga rektor om råd innan man företar sig något utanför rutinramen, menar Liljequist. Han har 

en hypotes om att lärarpersonalens generella misstänksamhet mot överordnade institutioner 

kan vara en kvarlevande protest mot en tidigare hård centralstyrning (s. 221). Samtidigt 

pekar Liljequist på dilemmat som uppstår då läraren kräver sin frihet i undervisningen men 

har svårt att utnyttja frihetsutrymmet för ett pedagogiskt nytänkande på grund av att vara kvar 

i den gamla skolnormen. 

Webers Byråkratimodell  

I likhet med Fayol ansåg Weber att en välfungerande organisationen måste ha en hierarkisk 

struktur. Hierarkin bygger på makt och auktoritet. För att denna hierarki ska fungera krävs 

legitimering vilket kan förklaras på följande sätt. Makt är förmågan att få andra att lyda, 

legitimering avser accepterande av någon annans maktutövning. Auktoritet är resultatet av 

maktens legitimering, då utövandet anses skäligt (Liljequist 1999, s. 210).  Weber (1983) 

visade på olika sätt att skaffa sig legitimering. Det kunde exempelvis ske genom känslomässig 

hängivelse, moraliska eller etiska aspekter men också genom ett egenintresse med 

förväntningar om egen vinning. 

Weber skiljde på autonoma och heteronoma organisationer. Han förklarade att en autonom 

organisation styrdes av medlemmarna i organisationen till skillnad från en heteronom 

organisation som styrdes utifrån (Weber 1983, ss. 21-35). Liljequist har sammanställt några 

övergripande regler utifrån Webers tankemodell av den rena och rationella organisationen. 

Han menade bland annat att utbildning och förhöjd kompetens ger karriärmöjligheter. 
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Dessutom skulle tjänster tillsättas efter kompetens och kunde inte vara möjliga att köpa. 

Enligt Weber skulle uppkomna problem lösas enligt regelsystemets anvisningar vilka gäller 

alla, även maktutövarna. Ytterligare en övergripande regel var att all dokumentation skulle 

vara skriftlig. (Liljequist 1999, s. 211).   

Liljequist anser att Webers modell fortfarande finns kvar som spår av den tidigare 

regelstyrningen i skolan. Framför allt lever den kvar i det osynliga lokala normsystem som 

bestämmer de oskrivna regler om vad som är acceptabelt eller inte på den enskilda skolans 

mikronivå. 

Den marknadsanpassade organisationen 

Ur ett marknadsanpassat organisationsperspektiv kan man se en skolorganisation som ett 

delsystem som samspelar med andra samhällssystem. En marknadsanpassad skolorganisation 

är brukarorienterad.  Läraren i den offentliga tjänstemannarollen står under inflytande av så 

väl statlig, kommunal som lokal styrning. Liljequist (1999) menar att en marknadsanpassad 

skolorganisation kan kopplas till den öppna systemteorin
6
 där samspelet med omgivningen 

och marknaden är en förutsättning för organisationens utveckling och överlevnad. 

Fredriksson (2010) gör i sin studie en målande beskrivning av hur olika nivåer styr skolan. 

Han liknar skolans styrning vid en rysk Matrusjka docka som är uppbyggd i flera lager. Som 

den yttersta dockan sätter gränser för nästkommande mindre docka sätter statens övergripande 

organisering av skolan de institutionella gränserna för kommunernas organisering av 

skolorna. Den kommunala styrningen sätter i sin tur upp gränser för den enskilda skolan där 

läraren slutligen inbäddad i en kontext av normer och regler får utrymme att utöva inflytande. 

Fredriksson visar på hur kommunaliseringens och decentraliseringens ambition att 

demokratisera skolan fört fram marknadsmodellen som i sin tur också påverkar skolans 

styrning. Han menar att det marknadsorienterade förhållningssättet att ”se eleven som en 

kund” har förstärkt elev- och föräldrainflytande gentemot lärares myndighetsutövning i 

skolan. Enligt Fredriksson innebär det att läraren i första hand ska anpassa sin undervisning 

till elevens efterfrågan. I andra hand ska läraren utgå från de politiska riktlinjerna och sin 

professionella kunskap. Det handlar i grund och botten om att ha en verksamhet som säljer 

och kan locka elever till skolan, konstaterar Fredriksson. Han lyfter fram brukarmodellen som 

ytterligare en förändring i skolans marknadsanpassning. Elever och föräldrar inkluderas i 

klassrummets beslutsprocesser och deras synpunkter ska vägas mot etik, politiska 

styrdokument och den yrkesgemensamma kunskapen som läraren förr grundade sina beslut på 

(Fredriksson 2010, s. 187). 

Liljequist (1999) antar att det vid början av 1990-talet, i decentraliseringens vagga, fanns en 

förhoppning från statsmaktens sida att den öppna systemteorin skulle gynna skolutveckling. 

Han menar att systemteorins tankemönster idag främst härskar inom friskolorna men även 

återfinns inom det kommunala skolväsendet. Som exempel pekar han på föräldrarnas rätt till 

                                                 
6
 Den öppna systemteorin utvecklades av den österrikiska biologen Ludwig von Bertalanffy på 1920-talet.  
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val av skola. Dessutom kan han se att det finns kommunpolitiker som i viss mån är hugade att 

lämna ut även kommunens huvudmannaskap till intresserade entreprenörer. 

Teoretiskt ramverk 

Merriam (1994) skriver att teorier skapar mening i den information studien ger och de ger en 

möjlig förklaring till det som undersöks. Ett syfte med studien är ta reda på vilket 

organisatoriskt stöd matematikprojekten har av kollegor, arbetslag, ledning och kommun. De 

tre ovan nämnda organisationsteorierna valdes ut under resultatanalysen av studien. Utifrån 

det empiriska materialet används teorierna som en referensram och hjälp vid analysen av 

fallstudien. De teorier jag presenterar sätter in deltagarna i studien i en kontext och hjälper till 

att öka förståelse för hur organisationen stöder, styr eller påverkar skolutvecklingsprojekten.  

Metod och genomförande 

I följande kapitel kommer kvalitativ forskningsmetod att presenteras. Den valda metoden 

beskrivs mer noggrant och motiveras. Därefter presenteras de medverkande i fallstudierna och 

urvalet förklaras.  Kapitlet fortsätter med att beskriva hur undersökningen gick till samt en 

redogörelse för bearbetning och tolkning av insamlad data. Kapitlet avslutas med att studiens 

reliabilitet och validitet ventileras. 

Kvalitativ metod  
I kvalitativa undersökningar undersöks själva karaktären eller egenskapen hos ett fenomen. 

Här handlar det om att beskriva ett objekt och metoden är snarare förstående än förklarande. 

Forskaren är den som tolkar data och innehar kunskaper om forskningsobjektet och 

analyseringsprocessen. Forskaren blir på så sätt suverän och svårutbytbar i en kvalitativ studie 

(Fejes & Thornberg 2009). Utgångspunkten för min studie är att få en djupare förståelse för 

hur olika skolor genomför ett skolutvecklingsprojekt i matematik. Undersökningen avser att 

förstå hur lärare och skolledare på en och samma skola ser på förutsättningarna för att 

skolutveckling ska ske. En kvalitativ studie passar således bäst för detta ändamål. 

För att ta reda på hur tre olika skolor tagit sig an Skolverkets matematiksatsning har jag 

använt en metod inspirerad av Merriams etnografiska fallstudier. Fallstudien är en 

vetenskaplig forskningsmetod där forskaren skaffar sig djupgående insikter om en viss 

företeelse eller situation eller hur inblandade aktörer tolkar denna. Fallstudien passar i 

situationer där det man studerar är starkt beroende av kontexten. Fallstudien riktar främst in 

sig på insikt, upptäckt och tolkning. Genom fallstudien går det att belysa samspelet mellan 

viktiga faktorer som kännetecknar en företeelse eller en särskild situation. Fokus ligger på 

process snarare än resultat och på att upptäcka snarare än att bevisa. Fallstudien är nära 

förknippad med andra kvalitativa forskningsmetoder. Genom att välja en etnografisk 

fallundersökning görs en holistisk studie av en social enhet eller företeelse (Merriam 1994).  

Merriam pekar på fyra grundläggande egenskaper som kännetecknar kvalitativt inriktade 

fallstudier. De är partikularistiska, deskriptiva, heuristiska och induktiva. När en fallstudie är 

partikularistisk ligger fokus på en speciell situation eller företeelse. Fallstudien tittar oftast på 

hur människor hanterar svårigheter och problem utifrån ett helhetsperspektiv i vardagen. En 
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deskriptiv fallstudie innebär att resultatet presenteras som en kontextuell och gedigen 

beskrivning av den företeelse eller det problem som studeras. I dokumentationen finns både 

händelser, citat och exempel representerade. Den heuristiska egenskapen hos en fallstudie 

innebär att läsaren får en bättre förståelse för den situation som studeras. I en heuristisk 

fallstudie kan läsaren förväntas få svar på varför företeelser i undersökningen ser ut som de 

gör. En induktiv studie är mindre vanlig i fallstudier. Den grundar sig på induktiva 

resonemang vilket innebär att generaliseringar och hypoteser framkommer ur den information 

som finns tillgänglig (Merriam 1994, ss. 25-27).  

Datainsamlingsmetod 
I undersökningen används intervju och dokumentanalys som datainsamlingsmetod. Kvale 

(1997) anser att styrkan med intervjuer är att de kan fånga olika personers uppfattningar om 

ett ämne och därmed ge en bild av en mångsidig och kontextfylld mänsklig värld. Då det är 

individens upplevelse, beskrivning och syn på skolutveckling som är av intresse används 

halvstrukturerade intervjufrågor vilket är vanligt förkommande i en fenomenologisk ansats 

(Fejes & Thornberg 2009).  Det är respondenternas egna berättelser, åsikter och förklaringar 

som utgör grund för min analys och tolkning. Kvale (1997) förklarar att uttolkarens 

förkunskaper bör sättas inom parentes vid en fenomenologisk tolkning. Merriam (1994) 

förklarar att halvstrukturerade frågor är att föredra om fallstudieforskaren vill ha bestämd 

information från sina respondenter. Samtidigt öppnar denna metod för möjligheten att svara 

an på situationen som den utvecklas. I en halvstrukturerad intervju genereras ofta nya frågor. 

Ytterligare en anledning att använda halvstrukturerad intervju är att när en undersökning 

innehåller flera fall krävs ett visst mått av struktur på intervjufrågorna för att kunna jämföra 

de olika fallen (Bryman 2001, s. 304).  Enligt Merriam ger en ordagrann utskrift av en 

inspelad intervju det bästa underlaget för en analys. Deltagarna i studien valde själv den plats 

där intervjun genomfördes. Tre av intervjuerna genomfördes på min skola och de andra tre 

utfördes på deltagarens arbetsplats. I genomsnitt tog intervjuerna 40 minuter och de spelades 

in med hjälp av en bärbar diktafon. De skrevs därefter ner på datorn för att underlätta tolkning 

och analys. Skolornas skriftliga ansökningar till Skolverkets matematiksatsning ligger till 

grund för dokumentanalysen.  

Tolkning och analys av insamlad data 
Processen med att bearbeta, tolka och analysera data och att beskriva resultatet av 

undersökningen har genomgått flera olika faser. Under den pågående analysen är det enligt 

Merriam (1994) viktigt att tänka på att avgränsa undersökningen. Annars finns det stor risk att 

forskaren förlorar sig själv i ovidkommande data.  Merriam understryker vikten av att 

forskaren omvärderar undersökningens frågor för att vara säker på att de är relevanta och 

följer syftet. Genom att låta varje intervju styras av det som framkom under den föregående 

och fortlöpande föra anteckningar för att stimulera det kritiska tänkandet breddar forskaren 

sitt analytiska synsätt, menar Merriam.  

I den första fasen renskrevs intervjuerna och därefter lästes materialet igenom ett flertal 

gånger. Anteckningar skrevs ner, jämfördes med och kopplades till syftet. Anteckningarna 

och intervjusvaren sammanställdes för att likheter och skillnader skulle identifieras. Resultatet 

presenteras som en i huvudsak beskrivande redogörelse. I resultatet vävs utmärkande och 
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generella beskrivningar i form av citat och dokumentutdrag in i beskrivningen för att ge 

läsaren en helhetsbild av matematiksatsningen på skolan. Enligt Merriam (1994) krävs 

detaljerade beskrivningar för att läsaren ska kunna ta ställning till forskarens analys. Den 

tolkande redogörelsen av resultatet finns efter beskrivningen av respektive skola. 

Resultatdelen avslutas med en sammanfattning av vad som är specifikt eller gemensamt för de 

tre skolornas matematiksatsning. 

Urval  
År 2010 fick fyra av skolorna i den kommun där studien utförs, ta del av Skolverkets 

nationella matematiksatsning för att höja kvaliteten i matematikundervisningen. De 

matematiklärare som skrivit ansökan till Skolverket och som är projektansvariga tillfrågades 

om att medverka i studien. För att få förståelse för de organisatoriska förutsättningarna i 

matematikprojekten tillfrågades även deras rektorer om att delta i undersökningen. Från varje 

skola i studien medverkar således en matematiklärare och en rektor.  Den urvalsstrategi som 

valdes faller in under icke-sannolikhets urval. Undersökningen har ett syfte som inte är 

generaliserbart utan istället kopplat till en djupare förståelse av hur de tre specifika skolorna 

hanterar ett utvecklingsuppdrag i matematik. Urvalet bygger på en tydlig tanke att lära känna 

skolorna i studien så ingående som möjligt. Formen för detta urval kan således betraktas som 

ett målinriktat urval (Kvale 1997). 

Det fjärde projektet finns på den skola där jag själv arbetar. Den skolan valdes bort i studien 

av olika anledningar. Den främsta orsaken var att jag med undersökningen ville lära mig mer 

om hur andra skolor lyckas genomföra matematikutvecklingsprojekt. En annan viktig faktor 

som bidrog till att inte ha med min egen skola har att göra med reliabilitet. Tiller (1999)  

påpekar att erfarenhet förvisso gör att det är lättare att bli bekant med situationen men det 

finns en risk att bli hemmablind och hitta egna förklaringar till oväntade svar. Han menar att 

forskare måste hålla distansen för att vara säker på att inte impregnera sin studie med egna 

erfarenheter. 

Projektansvariga och rektorer fick först en skriftlig förfrågan och därefter kontaktades de per 

telefon för att ge sitt samtycke att medverka i studien. Samtliga tillfrågade ställde sig positiva 

till att delta i undersökningen. 

Den kommunala skolorganisationen 
På flera ställen i resultatdelen omnämns Sektor lärande, som Lärandeförvaltningen i 

kommunen kallas för. I följande avsnitt skildras därför Sektor lärande separat.  

De tre fallstudieskolorna finns i en borgerligt styrd västsvensk kommun. Under 2007 infördes 

en ny politisk organisation i kommunen. En ny kommunförvaltning inrättades och de gamla 

förvaltningarna blev sektorer inom denna förvaltning. Lärandeförvaltningen ombildades 

därmed till Sektor lärande. Kommunstyrelsen ansvarar för bland annat ekonomi och 

verksamhet för alla kommunala verksamheter. 

Skolornas ledning lyder således under Sektor lärande. Sektor lärandes verksamhet styrs av 

lagar, förordningar, konventioner och avtal, kommunala mål och uppdrag. Sektorledningens 
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uppdrag är att tillsammans med sektorns chefer, kommunledning och politiker skapa 

förutsättningar för skolorna att uppnå de kommunala och statliga målen.  

Två utvecklingsledare arbetar inom Sektor lärande, se figur 1. Det finns i nuläget två 

matematikutvecklare i kommunen som precis som utvecklingsledarna har i uppdrag att stödja 

verksamheten ute på enheterna. Arbetsledare för matematikutvecklarna är utvecklingsledarna. 

Matematikutvecklarnas uppdrag är tidsbegränsat och finansieras av statliga medel. De 

anordnar nätverksträffar för ansvariga matematiklärare i kommunens grundskolor men de 

saknar en tydlig uppdragsplan. 

 

Figur 1. Utvecklingsledare och matematikutvecklare insatt i organisationsschemat över Sektor lärande från 

kommunens kvalitets redovisning 2009.  

Forskningsetiska principer 
Under arbetet med rapporten har jag följt Vetenskapsrådets fyra allmänna huvudkrav för 

forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning (2002). Dessa är 

informationskravet, samtyckekravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. Deltagarna 

informerades om undersökningens målsättning och vad den skall användas till, vilket 

informationskravet syftar till. I enlighet med samtyckeskravet fick de tillfrågade i studien 

möjlighet att tacka ja eller nej till att medverka. De blev också informerade om att de när som 

helst kan avbryta sitt deltagande. I enlighet med konfidentialitetskravet används varken namn 

på skolorna eller de medverkande i studien. Genom att följa nyttjandekravet kommer all 

insamlade data endast användas till det ändamål deltagarna blivit informerade om.  

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan upprepas och hur tillförlitlig den 

valda metoden är. I en kvalitativ metod som fallstudien är, strävar forskaren sällan efter att 

skapa lagar och teorier för människans beteende. Merriam (1994) menar att forskaren istället 

vill förklara hur människan uppfattar det som undersöks.  

Begreppet validiteten fastställer om en forskningsmetod verkligen undersöker det man avser 

att studera. Forskaren bör vara medveten om att det finns en risk att den studie som görs 

täcker ett större eller mindre område än det som angetts i syftet (Fejes & Thornberg 2009). 

Den handlar också om i vilken mån resultatet stämmer överens med verkligheten (Merriam 

Utvecklingsledare 

Matematikutvecklare 
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1994, s. 177).  Hon påpekar att det inte är någon mening att generalisera resultat från en 

fallstudie då forskaren vill få en djupare förståelse om den situation, person eller händelse 

som undersöks. Det är enligt henne inte relevant att ta reda på om resultatet är generaliserbart.  

Intervju som insamlingsmetod av information ger en bra validitet och reliabilitet för resultatet 

i fallstudier. Det är en fördel att med halvstrukturerade frågor kunna styra intervjun i den 

riktning syftet innebär och samtidigt ge deltagarna i studien möjlighet att förtydliga sina svar 

(Merriam 1994). Reliabiliteten i studien hade varit högre om de tre rektorerna arbetat på 

respektive skola under matematiksatsningens hela process. Möjligen kan detta i viss mån 

kompenseras av att de projektansvariga som utfört matematikprojekten är samma personer 

som skickade in ansökan till Skolverket. För att öka reliabiliteten har deltagarna i studien fått 

möjlighet att kontrollera tolkningarna av intervjuerna.  

Resultatet av de tre porträtten i fallstudien presenteras under samma rubriker vilket underlättar 

för läsaren att bedöma ifall syftet och målen med undersökningen har följts. Upplägget 

möjliggör även för läsaren att bedöma om fallstudiens information är av värde.  

Resultat 
Resultatdelen beskriver de tre skolorna i studien och den matematiksatsning som pågår i 

respektive enhet. Resultatdelen avslutas med en gemensam sammanställning av vem som är 

initiativtagare till ansökningarna, hur projekten genomförs, vilka som är involverade på mikro 

och mesonivå samt deltagarnas syn på skolutveckling.  

Fall 1, Finndalaskolan 
I en provisorisk byggnad intill en av kommunens 6-9 skolor ligger Finndalaskolan tillfälligt 

placerad. Finndalaskolan är en mindre F-5 skola. Skolan har under året rivits och hela skolan 

har flyttat in de tillfälliga lokalerna. Samtidigt byggs en ny F-9 skola upp på en närliggande 

plats. Den nuvarande skolan har cirka 160 elever och är organiserad i tre spår. I dessa ingår 

två arbetslag med elever från förskoleklass till år 3 samt ett arbetslag med elever i år 4-5.  

Monica och Camilla är två som arbetar på Finndalaskolan. Skolan har ett delat ledarteam med 

två rektorer. En utav dem är Monica som har jobbat på Finndalaskolan sedan augusti 2010. 

Hon har arbetat som rektor sedan 2005. Camilla arbetar som grundskolelärare och har jobbat 

som detta sedan 1988. Skolan är organiserad i ålderblandade grupper och de senaste åren har 

Camilla jobbat med elever i år 4-5.  

Hela skolan har arbetsplatsträffar en gång i månaden. Varje spår/arbetslag träffas en timme i 

veckan och utöver detta har lärarna en timme pedagogisk konferens varje tisdag. Innehållet på 

tisdagsmötena styrs av lärarna själva, med en viss input från rektorerna. Camilla berättar att 

rektorerna alltför sällan har möjlighet att vara med. Hon anser att tisdagskonferenserna trots 

detta fungerar bra. Konferenserna följer en planering som ibland behöver justeras då akuta 

ärenden behöver komma emellan, förklarar Camilla. Tisdagsmötena är oftast effektiva, anser 

Camilla och förklarar att det beror på att lärare och ledning delar på ansvaret och gemensamt 

håller i konferensinnehållet. Camilla konstaterar att de oftast lyckas hålla sig till det innehåll 
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de planerat att ha. Balansen mellan ledarstyrda och lärarstyrda konferenser uppskattar Camilla 

till 50/50. 

Finndalaskolans matematiksatsning 
På skolan är de endast två lärare som är behöriga att jobba i matematik upp till år 5. Skolan 

har en matematikverkstad som byggts upp av en matematikgrupp på skolan. När en av de 

drivande i matematikgruppen flyttade ner och började arbeta i förskolan tog Camilla på sig 

huvudansvaret för matematikgruppen. I gruppen ingick tre pedagoger. Finndalaskolans 

matematikgrupp startade efter ett besök på mattebiennalen
7
 där en av lärarna från skolan fick 

upp intresset för matematikverkstäder. Efter besöket på biennalen sattes matematikgruppen 

ihop med lärare från varje spår på skolan. Gruppen diskuterade visioner i matematik och 

byggde upp en matematikverkstad. Gruppen startade helt på lärarnas initiativ utan några 

direktiv från skolan ledning. Det var lärare som startade matematikverkstaden och det är 

lärare som driver den. 

På en av de träffar som kommunens matematikutvecklare bjuder in till blev Camilla 

presenterad för möjligheten att söka pengar från Skolverkets matematiksatsning (se ss. 8-9). 

Redan året innan hade hon tillsammans med en annan lärare på skolan sökt pengar ur Gudrun 

Malmers fond för att få bidrag till att bygga upp skolans matematikverkstad. Den gången fick 

de avslag. Eftersom idén redan fanns kändes det därför helt självklart att söka pengar igen, 

förklarar Camilla. Camilla kände direkt att det här är något de måste ta till vara. Tillsammans 

med sin matematikkollega skrev hon och skickade in en ansökan till Skolverket.  

Mål för projektet: Vi har elever i år 3 och år 5 som vi befarar inte når målen i 

matematik Vi har också elever i år 4, som inte nådde målen i matematik i år 3. Vi 

tror att vi skulle få en ökad måluppfyllelse om vår matematikverkstad kom till större 

användning. Vi tror också att personalen på skolan behöver fortbildning i praktisk 

matematik, för att inte vara så styrda av läroboken och få en mer varierad 

undervisning i matematik. Alla elever ska få undervisning i matematikverkstaden 

varje vecka vilket ger dem ett bredare möte med matematiken. Alla pedagoger som 

undervisar i matematik är väl förtrogna med det material och de läromedel som finns 

i matematikverkstaden. Matematikverkstaden ska användas dagligen. (Utdrag ur 

Finndalaskolans ansökan till Skolverket, 2010) 

 

Det ettåriga projektet fick pengar för att en pedagog med matematikutbildning skulle kunna 

vara anställd för att arbeta i matematikverkstaden. Camilla fick på så sätt möjlighet att i sin 

tjänst arbeta 50 % med matematikverkstaden. Varje klass får möjlighet att boka in två till tre 

lektioner i veckan, berättar Camilla.  Då jobbar de konkret och praktiskt inom det område som 

klassen för tillfället arbetar med. Lektionerna planeras upp av Camilla i matematikverkstaden 

i samråd med klassläraren. Alla lärare är delaktiga och väl insatta i matematiksatsningen 

vilket säkert beror på projektets upplägg, förklarar Camilla. Hon har kontinuerlig fortbildning 

med personalen och lektioner i verkstaden med alla klasser. Camilla upplyser om att projektet 

ska leda till att lärarna ska bli så pass involverade i matematikverkstaden att de efter 

matematikprojektet slut på egen hand ska kunna fortsätta arbetet där. På tisdagskonferenserna 

                                                 
7
 Matematikbiennalen har genomförts sedan 1980 med stöd av Skolverket, Riksbankens Jubileumsfond och 

Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM). Det övergripande syftet med matematikbiennalen är att 

åstadkomma ett lyft i matematiken i Sveriges skolor. Biennalen vill inspirera skolledare att verka för en 

utveckling av matematikundervisningen. 
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har Camilla fortbildning av lärarna. Hon konstaterar att matematiken dessvärre har fått 

konkurrera med programinnehåll av miljö- och genusansvariga, praktiska flyttprojekt, 

ledarstyrda uppdrag samt implementeringen av den nya samlade läroplanen, Lgr 11. Camilla 

upplever att hon tack vare Skolverkets pengar och den beviljade matematiksatsningen kan 

trycka på och kräva att tid läggs ner på projektet.  

Innan Monica startade som rektor på Finndalaskolan hade hon inte hört talas om 

matematiksatsningen. Vid första introduktionssamtalet berättade den förra rektorn 

tillsammans med rektorskollegan för Monica om matematikprojektet på skolan. Därefter har 

Camilla och hennes matematikkollega satt in Monica mer ingående i projektet.  

Projektstöd 
För lite mer än ett år sedan informerade matematikgruppen rektorerna om att de tänkte söka 

pengar från Skolverket. I samband med detta fick Camilla och hennes kollega tid att sitta ner 

och skriva ansökan.  

Vi fick sälja in och övertyga rektorerna om att projektidén var viktigt… Vi tog oss 

tid och fick lov att ta ut den vid ett annat tillfälle. När väl ansökan blev godkänd var 

det helt plötsligt ”Vi” som skola hade sökt pengar. (Camilla, intervju projektledare, 

2011-03-10) 

Rektorerna är i viss mån delaktiga i Finndalaskolans matematikprojekt, berättar Camilla. Hon 

förklarar att det är de som har sett till att det finns tid avsatt på arbetsplatsträffar (APT: er) och 

konferenser. Monica anser att hon som rektor varit allmänt intresserad av vad som händer och 

följt projektet framåt. Hon berättar att de dessutom har haft uppföljningssamtal med 

projektledarna och gett dem feedback.  

Det märks jättetydligt att matematikprojektet genomsyrar skolans verksamhet. Det 

har säkerligen att göra med hur viktigt har det här fått bli. Hur engagerade 

pedagogerna är som driver det. Att de vill de själva att de valt det själva. Att de 

känner att vi som rektorer verkligen är intresserade och kan hjälpa till vid behov. 

(Monica, intervju rektor, 2011-04-08) 

Camilla håller med om att rektorerna visat att de är intresserade av projektet. Rektorerna vill 

gärna att hela enheten ska få ta del av det utvecklingsarbete som sker. Hela enheten har med 

rektorernas hjälp någon gång fått ta del av Camillas fortbildning. Camilla upplever att 

rektorerna haft som ambition att ta del av hur projektet fortgår men de har i realiteten haft 

svårt att hitta tid till det.  

Camillas kollega, som också är matematikutvecklare, har fungerat som bollblank. Det är de 

två tillsammans som har varit de drivande i projektet, berättar Camilla. I och med att Camilla 

har haft tid avsatt till projektet i sin tjänst har hon insett att det har gjort det lättare att vara den 

drivande. Kollegorna har varit mycket positiva till matematikprojektet och Camilla har sett att 

de har använt sig av praktiskt material i klassrummet i mycket högre grad än förut. De som 

har varit med inne i verkstaden har fortsatt att utveckla uppgifter i klassrummet. Tack vare att 

Camilla har kunnat hålla sig till projektplanen har resultatet också blivit som hon har tänkt 

sig. 
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Camilla anser att kommunens matematikutvecklarträffar är viktiga för skolutveckling i stort 

men kanske inte för hur själva projektets genomförts. Hon medger att det var genom dessa 

nätverksträffar projektgruppen fick nys om möjligheten att söka pengar. Finndalaskolans 

matematikprojekt har inte fått något stöd av utvecklingsledarna i kommunen och ingen från 

Sektor lärande har visat något intresse för hur matematiksatsningen går. Monica är säker på 

att det finns ett intresse för matematikprojektet från Sektor lärandes sida även om inte hon 

heller fått någon förfrågan om hur det går. 

Vid ett tillfälle kontaktade Camilla den lokala tidningen för att berätta om projektet. 

Matematiksatsningens framtid  
Rektorerna har tillsammans med Camilla diskuterat hur projektet ska fortsätta. Camilla är 

övertygad om att verkstaden och det praktiska matematikarbetet kommer att vara grönskande 

även efter projektets slut. Det är Camilla som har varit den som ansvarat över verkstaden och 

allt material som finns där men hon är förvissad om att matematikverkstaden kommer att 

fungera bra även utan en huvudansvarig. Camilla känner en oro över vad som kommer att 

hända när de nya F-9 skolorna i kommundelen står klara och en helt ny verksamhet växer 

fram. Hon hoppas att matematiksatsningen är så pass väl förankrad att den prioriteras och att 

det kommer att ges utrymme för en matematikverkstad även i den nya organisationen.  

Monica har tydligt märkt av att matematiksatsningen inspirerat personalen. Hon berättar att 

samtliga lärare spontant har talat om matteverkstaden under medarbetarsamtalen. Projektet 

har öppnat upp hela enheten, förklarar Monica. Det har lämnat sidovinster som inte har med 

ämnesområdet matematik att göra, menar hon. Pedagoger har ställt sig upp prestigelöst och 

spontant på arbetsplatsträffar och delgett och tipsat varandra om undervisningsidéer, vilket 

Monica inte varit med om förut. Som rektor måste man våga prova den mötesmodellen 

förklarar Monica. Gör man det öppnar projektet dörren för andra, inflikar hon. Monica är 

övertygad om att projektet har gett överspridningseffekter som kommer gynna andra framtida 

utvecklingsidéer.  

Trots att Monica är medveten om att skolutveckling måste får ta tid, är hon övertygad om att 

den ettåriga matematiksatsningen kommer att leva vidare efter att projektet har avslutats.  

Tankar om skolutveckling  
Att jobba i politiskt styrd organisation innebär att du inte kan välja bort vissa saker även om 

du skulle vilja det, förklarar Monica. Hon beskriver att det finns tre starka styrningsnivåer i 

kommunen, staten, kommunpolitiker och Sektor lärande (se s.16). Kommunpolitikerna är 

engagerade och har relativt starka tankar och åsikter om skolutveckling, anser Monica. Som 

rektor måste man rätta sig efter och ta hänsyn till samtliga tre styrningsnivåer, menar Monica. 

Hon redogör för hur nya utvecklingsprojekt presenteras på rektorsträffarna hos Sektor 

lärande. Utvecklingsledarna är vid de tillfällena delaktiga i rektorsforumet eftersom det är de 

som sitter inne med expertkunskap i området, berättar Monica, men det är sektorschefen som 

ger utvecklingsledarna utrymme.  

En svårighet kan vara att det kommer direktiv som ska räknas in i skolutvecklingen 

och vi känner att där är inte vi just nu. Vissa saker kan vi inte prioritera bort men vi 
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kan se till att göra det i mindre skala för att få mer tid till det du känner är viktigare. 

(Monica, intervju rektor, 2011-04-08) 

Vad man prioriterar i skolutveckling är en kombination av olika intressen, anser Monica. 

Vissa saker, vet hon, kommer uppifrån och de måste följas men projekt som Skolverkets 

matematiksatsning är upp till varje enhets intresse att välja. Det krävs visserligen att någon 

nappar och är sugen på att driva projektet, förtydligar Monica. Det är ingen motsättning att 

skolutveckling kommer uppifrån eller från själva enheten, betonar Monica. Det behöver inte 

vara antingen eller, skolutveckling kan vara så mycket, anser hon. För Monica innebär 

skolutveckling jobbet på enheten, verksamhetsplaner, systematiskt kvalitetssäkringsarbete 

men också enskilda projekt.  

Vissa skolutvecklingsprojekt är i större behov av medel utifrån men all vardagsnära 

skolutveckling står inte och faller med medel utifrån. Du kan få mycket pengar 

utifrån utan att det blir någon skolutveckling. Skolutveckling är de små stegen som 

för oss framåt. (Monica, intervju rektor, 2011-04-08) 

Enligt Monica finns det ett antal avgörande förutsättningar för att lyckas med ett 

skolutvecklingsprojekt. För det första anser hon att chefen bör vara väl insatt i ett 

skolutvecklingsprojekt. Hon menar att det ger signaler till hela skolan att projektet är 

betydelsefullt och värt att prioritera. Ytterligare betydande villkor är att innehållet ska ägas av 

de som genomför projektet, menar Monica, och det måste avsättas och frigöras tid om det ska 

bli framgångsrikt. Hon betonar även att bra skolutveckling kännetecknas av en prestigelös 

delaktighet där alla inser att det man gör är för enhetens bästa. Om ett skolutvecklingsprojekt 

kommer uppifrån måste det kännas intressant, relevant och passa in verksamheten, framhäver 

Monica. 

Sammanfattning av Finndalaskolans matematiksatsning 
Finndalaskolan har en stark och inarbetad matematikgrupp som med hjälp av Skolverkets 

skolutvecklingsbidrag och sitt starka intresse har sett till att få till stånd en redan befintlig 

skolutvecklings idé. I sin ansökan planerade matematikgruppen för att en pedagog skulle ha 

tid att driva och implementera projektet. Tack vare bidraget från Skolverket har det blivit 

enklare för projektledaren att kräva den tid som har behövts för att klara av att genomföra 

skolutvecklingsprocessen. 

Ledarteamet på skolan konstaterar att matematiksatsningen berikat hela enheten. Engagerade 

projektledare har sett till att intresset för matematik har ökat. Projektet har även medfört 

sidovinster och överspridningseffekter som inte har med ämnesområdet matematik att göra. 

Under skolans pedagogiska möten finns numera en större delaktighet och öppenheten bland 

kollegorna. 

Kollegorna i arbetslagen har stöttat matematikgruppen i sitt arbete genom att vara delaktiga 

och allmänt intresserade. Rektorerna har frigjort tid på konferenser och de har lyssnat in vad 

som har behövts för att projektet ska komma vidare. Projektgruppen har inte fått något stöd av 

vare sig utvecklingsledarna i kommunen eller från Sektor lärande och de har inte heller visat 

något intresse för hur matematiksatsningen går. 
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Både projektansvarig och rektorer är övertygade om att den ettåriga matematiksatsningen 

kommer att ha bestående resultat efter projektets slut. Detta tack vare att alla har varit 

delaktiga och involverade i den kontinuerliga och prioriterade utvecklingsprocessen. De är 

samtidigt medvetna om att skolutveckling måste får ta tid men i och med omorganiseringen i 

kommundelen behövde projektet vara tidsbegränsat. 

Skolutveckling behöver inte vara ett kostsamt projekt, menar rektorn. För henne kan det vara 

att förbättra verksamheten på enheten, utforma verksamhetsplaner, arbeta med det 

systematiska kvalitetssäkringsarbetet men också att genomföra mindre enskilda projekt. Hon 

anser att det inte behöver vara någon motsättning mellan om skolutveckling initieras uppifrån 

eller från själva enheten så länge den passar in i den befintliga verksamheten. Projektledaren 

anser att pedagogiska nätverksträffar är viktiga inspiratörer och idégivare för skolutveckling. 

Fall 2, Alfaskolan 
På Alfaskolan arbetar matematik- och textilslöjdsläraren Anna och skolledaren Kennet.  Anna 

utbildades i Linköping och blev klar 1994. Idag jobbar Anna på Alfaskolan och i nuläget har 

hon mer matematikundervisning än slöjd. Anna har en tillfällig nedsättning i sin lärartjänst för 

att ägna sig åt ett tidsbegränsat uppdrag som matematikutvecklare i kommunen. Hon är 

kontaktperson för matematikutvecklingsprojektet på skolan och den som skickade in ansökan 

till Skolverket. Alfaskolan har ett delat ledarskap. Kennet är en utav två skolledare. Han har 

varit rektor på skolan sedan 2003. 

Alfaskolan är en grundskola för år 6-9. De sista åren har skolan haft ett minskat elevantal. 

Från att ha varit nära 425 elever är nu skolan nere på endast 320 elever. Skolan är indelad i 

fyra arbetslag och förutom dessa ingår två arbetslag för grundsärskola år 1-10. Varje arbetslag 

består av 6-7 lärare.  

Läsåret 2010/2011 började Alfaskolan arbeta utifrån en ny organisation. Skoldagen är nu 

indelad i två förmiddagspass och två eftermiddagspass. Skolan har försökt jobba bort den 

fasta strukturen med 40-minuters lektioner. Vid elevernas arbetspass finns det två lärare 

involverade med teoretiska ämnen och en med praktiskt/estetiskt.  

Vi försöker att inte tänka lektioner utan istället arbetstid, inte tänka sal utan i stället 

arbetsrum. Vi vill få eleverna att jobba mer med sig själva att ta ansvar och 

motivation, att vilja lära. Det man i den nya läroplanen nu kallar entreprenörskap.     

(Anna, intervju projektledare, 2011-03-01) 

Anna medger att det har varit en arbetskrävande men spännande organisationsförändring. Hon 

förklarar att det har varit svårt att få ihop arbetslagen rent organisatoriskt men konstaterar 

samtidigt att organisationsformen så smått har börjat sätta sig. Den nya organisationen har 

inte enbart medfört trötta pedagoger, anser Kennet. Han ser att många lärare är piggare än 

någonsin tack vare omorganisationen. 

Anna berättar att det finns lärare till alla teoretiska ämnen representerade i varje arbetslag 

däremot saknas det tillgång till lärare i alla praktiska ämnen. Hon beskriver att skolans 

organisation inte erbjuder schemalagda ämneslärarträffar varje vecka, undantaget den vecka 
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per termin då det är Elevens val. Denna vecka planeras upp ämnesvis och då träffas inte 

arbetslagen utan istället ämneslärarna, förklarar Anna. Hon saknar möjligheten att träffas 

ämnesvis och hon har en känsla av att det gäller samtliga Ma/NO lärare.  

Vi har haft ämnesträffar förr men då var innehållet ganska dåligt. I dagsläget känns 

det som om innehållet skulle bli mycket matigare med de nya läroplanerna. När jag 

började för 14 år sedan var det mer praktiska göromål som beställningar och 

liknande på ämnesträffarna. I vårt förra matematikprojekt om matematikverkstäder 

hade vi bra matteträffar men de glesnade ut och nu har vi inte det längre. (Anna, 

intervju projektledare, 2011-03-01) 

Var fjärde onsdag har Anna och resten av Alfaskolan pedagogiska möten och då träffas 

samtliga arbetslag och har APT (arbetsplatsträff). Innehållet på de pedagogiska mötena är 

schemalagt, berättar Anna, och det är rektorerna som sätter ihop programpunkterna. Läsårets 

innehåll har i huvudsak behandlat entreprenöriellt lärande, arbetskultur, konflikthantering och 

Lgr 11, förklarar Anna.  

Alfaskolans matematiksatsning  
I sin roll som en av kommunens två matematikutvecklare fick Anna höra talas om Skolverkets 

matematiksatsning. Hon kände direkt att det här är en möjlighet som Alfaskolan måste ta till 

vara. Med hjälp av Skolverkets bidrag insåg hon att matematiklärarna skulle få chans att 

träffas och göra något tillsammans för att förbättra matematikundervisningen för eleverna.  

Eftersom skolans förra matteverkstadsprojekt varit så lyckat trodde jag att fler skulle 

tänka som jag. Jag gick till mina matematikkollegor och sa ” alltså vi måste göra 

något igen”. Jättebra tyckte de men samtidigt ville ingen ta på sig att skriva en 

ansökan. Ingen orkade ta tag i det. Det är så mycket jobb. (Anna, intervju 

projektledare, 2011-03-01) 

Anna erbjöd sig att formulera ansökan om kollegorna stod för idéer och brainstorming för att 

komma fram till matematikprojektets innehåll. Hon lyckades få matematiklärarna att enas om 

att projektet skulle påminna om skolans förra matematikverkstadsprojekt. En av lärarna som 

är behörig i Ma/NO, kom med förslaget att försöka få med teknikämnet som varit åsidosatt på 

skolan, berättar Anna. Hon beskriver att ett av målet i ansökan blev att höja kompetensen i 

matematik genom att göra aktiviteter i fysik och teknik och samtidigt visa på hur matematiken 

kommer till användning där. Anna övertygade kollegorna om ytterligare ett projektmål. Hon 

vill försöka öka talförståelsen hos eleverna då hon har insett att många elever har svårt med 

aritmetik.  

Mål för projektet: På lång sikt vill vi ha större andel elever som får betyget VG och 

MVG på de nationella proven. Målet är att matematiken ska vara ett naturligt inslag 

i ämnena teknik och fysik och att eleverna ska se samband mellan matematiken i 

dessa ämnen. Genom denna arbetsform skapar vi mer undervisningstid i ämnet 

matematik. På kort sikt ska lärare som undervisar i matematik få en fördjupad 

förståelse för vad de olika förmågor eleverna ska tillägna sig i matematik innebär. På 

kort sikt ska vi öka vårt samarbete med vad det gäller att utveckla undervisningen 

samt ta fram lokala pedagogiska planeringar och bedömningsmatriser. På kort sikt 

har vi tillgång till laborativt material och laborativa aktiviteter placerade i en tydlig 

struktur med koppling till teknik och fysikämnena. Vi har också som mål att alla 
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elever på skolan ska få temabesök på Navet science center med inriktat på 

teknik/matematik. (Utdrag ur Alfaskolans ansökan till Skolverket, 2010) 

Annas och matematiklärarnas ambition på Alfaskolan blev således att se till att fler elever kan 

höja sitt betyg i matematik.  För att nå dit ville de göra eleverna medvetna om och synliggöra 

att matematiken är ett naturligt inslag i ämnena teknik och fysik. Efter att Anna skickat in 

ansökan lades matematikprojektet på is. Skolan var då inne i en stor organisationsförändring 

och resten av våren engagerades ledning och arbetslag åt denna, förklarar Anna. 

Kollegornas och rektorernas mottagande av det beviljade bidraget var i högsta grad positivt, 

medger Anna. Hon berättar att rektorerna överraskande bjöd arbetslagen på tårta för att fira att 

det tvååriga matematikprojektet tilldelats totalt 990 000 kr. Anna förklarar att den största 

delen av bidraget var menat att täcka kostnader för den tidsnedsättning som krävdes för att 

kunna genomföra projektet. Hon hade också i ansökan begärt att det avsattes tid för att 

matematiklärarna skulle kunna träffas i sina fyra mindre arbetslag och för att samtliga 

matematik och Ma/NO-lärare gemensamt skulle få möjlighet att samlas i matematikprojektet. 

Annas erfarenhet säger att det är näst intill omöjligt att genomföra liknande projekt om det 

inte finns tid avsatt för inblandade lärare. Skolan har inte behövt skjuta till några pengar till 

matematikprojektet, konstaterar Kennet. Han gläder sig åt att bidraget täcker de utgifter som 

projektet har krävt.  

 

Både Anna och Kennet konstaterar att det har funnits både för- och nackdelar med att skolan 

omorganiserades samtidigt som pengarna till matematiksatsningen kom. När Anna och resten 

av projektgruppen planerade upp nya aktiviteter med teknik och fysik fanns den nya 

organisationen och det entreprenöriella lärandet med i tankarna. Genom att de kombinerade 

Lgr 11 (den nya samlade läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet) och 

organisationen för skolans nya entreprenöriella arbetssätt med matematikprojektet vann 

arbetslagen både tid och tankeenergi.  

 

Projektets första termin fungerade som inspiration, berättar Anna. Projektgruppen tog kontakt 

med Göteborgsuniversitet och NCM (nationellt centrum för matematik) och besökte Navet i 

Borås, Legoutställningen på Värmlands museum samt Universeum. Under den andra 

projektterminen startades elevprojekten upp, förklarar Anna . Hennes arbetslag påbörjade 

projektet ”Drömhuset” där eleverna jobbade med ritningar, modeller och skala. Det var ett 

relativt styrt projekt som projektgruppen valde att kalla ett A projekt. Anna beskriver att de 

yngre eleverna byggde modeller av Drömhuset i kartong medan de äldre eleverna fick göra 

sin tekniska konstruktion på datorn i ett 3D-program (Google sketch up). Anna anser att det 

blev ett mycket lyckat projekt. Målet för projektgruppen är att få ihop fyra till sex 

genomtänkta och välplanerade projekt som kan användas vart fjärde år. Matematiksatsningens 

andra projekt är under planering och kommer att handla om kraft och rörelse, förklarar Anna. 

Hon berättar att arbetslagen hjälps åt med projekten, två arbetslag planerar gemensamt upp 

aktiviteter för de yngre eleverna och de andra två planerar lektionsuppgifter för de äldre 

eleverna. Anna berättar glatt att även särskolan gör ett liknande projekt på särskolenivå.   
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Beskriv hur ni tänker lägga upp och genomföra utvecklingsprojektet: Vi tänker börja 

med att skaffa oss inspiration genom förläsningar/utbildning förhoppningsvis med 

hjälp av NCM (nationellt centrum för matematik), temabesök på Navet, titta på hur 

andra skolor arbetar och vad forskning kommit fram till. Vi kommer att ha 

regelbundna möten varje vecka för diskussioner kring kursplaner, undervisning och 

bedömning. Tid ska också ges till att ta fram undervisningsaktiviteter som ger 

eleverna möjlighet att träna olika förmågor. Detta ska vi göra genom att pröva olika 

aktiviteter i vår undervisning som stimulerar utveckling av elevernas lika förmågor i 

matematik för att sedan gemensamt diskutera hur dessa aktiviteter kan förädlas. Vi 

tänker använda oss av en handledare som hjälper oss att driva projektet framåt. 

Regelbundna träffar med handledaren är därför bestämt. För att få med eleverna i 

våra tankar kommer vi att ta med elevgrupper på ett skräddarsytt temabesök på 

Navet science center i Borås. (Utdrag ur Alfaskolans ansökan till Skolverket, 2010) 

Kennet redogör för att varje arbetslag fått varsin resurs så att matematiklärarna utöver att 

undervisa skulle kunna ägna sig åt matematiksatsningen. Han har blivit medveten om att det 

ser olika ut i arbetslagen beroende på hur de använt denna resurs. Särskolans personal har 

däremot inte fått någon nedsättning eftersom de egentligen inte ingår i matematiksatsningen 

men valt att vara med ändå, förklarar Kennet.  

Projektstöd 
Anna har saknat ett kontinuerligt stöd från rektorerna. Hon menar att rektorerna var mer 

delaktiga i initialskedet av processen då de läste igenom ansökan och gav sitt godkännande till 

att den kunde skickas in.  Efter att projektpengarna hade kommit har de inte varit nämnvärt 

engagerade i projektet, anser Anna. Hon upplever att rektorerna har litat på att projektgruppen 

gör ett gott jobb.  

Som pedagogiskledare stöttar jag matteprojektet enbart genom att ge de 

organisatoriska förutsättningarna. Annars känns det som att lite ta i i onödan 

eftersom Anna är inblandad som kommunens matematikutvecklare. Man känner sig 

ganska trygg med att hon vet innehållet i projektet och ser till att det drivs vidare. 

Det känns svårt att ha några smartare idéer kring det. I mitt fall handlar det om att 

organisera och se till att projektet är möjligt att genomföra. (Kennet, intervju rektor, 

2011-03-15) 

Enligt Kennet har rektorerna bokfört hur mycket av pengarna som gått åt och de har haft hand 

om projektets ekonomi. De har fördelat pengarna enligt Annas direktiv. Nu närmar sig läsåret 

sitt slut och Kennet inser att det är dags planera upp projektet inför nästa läsår. Han och Anna 

kommer att tillsammans se över hur matematiksatsningens resurser ska användas kommande 

läsår.  

I sin roll som matematikutvecklare har Anna försökt få ansökningarna till matematikprojekten 

förankrade hos Sektor lärande. Anna kontaktade dem och informerade om att skolor blivit 

beviljade bidrag från Skolverket. Hon förstod då att utvecklingsledarna i kommunens Sektor 

lärande inte var insatta i Skolverkets matematiksatsning. Som matematikutvecklare har Anna 

sedan dess fått lite informella frågor i förbifarten om hur det går för skolornas 

matematiksatsning i stort, men inte formellt för Alfaskolans egna matematikprojekt.  
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Anna har medvetet hållit sig i bakgrunden för att få någon annan på skolan att ta på sig rollen 

som projektledare. Hon anser att det lätt blir en och samma person som åtar sig 

skolutvecklade projekt vilket är sårbart i en organisation. Anna vill därför inte vara 

projektledare och detta har medfört att matematiksatsningen på Alfaskolan har saknat någon 

som leder projektet.  Anna och ytterligare två matematiklärare går en utbildning om att leda 

projekt i praktiken. Hon hoppas på att någon av de andra två kan tänka sig att axla 

projektledarrollen när utbildningen är klar. I nuläget är det ingen som har drivit projektet 

framåt på mötena vilket har medfört att det inte har varit en tydlig struktur framåt, konstaterar 

Anna besviket. Visserligen har saker genomförts hela tiden men den långsiktiga planeringen 

och framförhållningen kan bli mycket bättre, medger hon. Av de åtta matematiklärarna är det 

egentligen bara fem som har varit riktigt engagerade i projektet. Från särkolan har det varit 

fler specialpedagoger engagerade.  

Kennet förklarar att skolan som helhet saknar forum att delge alla om pågående projekt. Av 

den anledningen har det endast varit Ma/NO-lärare som varit involverade i 

matematiksatsningen. Projektet har smittat av sig till de mattelärare som inte har varit så 

delaktiga men även till en viss del till arbetslagen, antar Kennet. Anna konstaterar att hon har 

saknat stöd från andra kollegor på skolan.  

Alfaskolans projektgrupp har inte använt sig av det stödmaterial som Skolverket har att 

erbjuda.  

Matematiksatsningens framtid 
Annas och Kennets förhoppning är att matematikprojektet kommer att leda till att eleverna får 

högre måluppfyllelse i matematik.  Om någon åtar sig projektledarrollen finns det god 

förhoppning om att Skolverkets satsning kommer att ge ett varaktigt resultat, menar Anna.  

Uppföljning och utvärdering: Vid tre tillfällen kommer de ingående lärarna att göra 

en egen nulägesanalys över hur de ser på sin undervisningssituation och sina egna 

visioner. Lärarna ska också vid projektets början och projektets slut få beskriva vad 

olika matematiska förmågor innebär och ge exempel på hur de arbetar med dem 

idag. Vi kommer vid tre tillfällen analysera och följa upp de nationella proven i 

matematik för 2010, 2011 och 2012. Vi kommer att samla pedagogiska planeringar 

och bedömningsmatriser i matematik, teknik och fysik som finns idag och jämför 

dem med de som finns våren 2012. Lärare i teknik och fysik kommer att berätta på 

vilket sätt de använder sig av teknik och fysik material för att utveckla matematiska 

förmågor. (Utdrag ur Alfaskolans ansökan till Skolverket, 2010) 

Anna är inte säker på vad en satsning som denna leder till i långa loppet. Hennes största 

farhåga är att för många inblandade kommer att sluta samtidigt. Då befarar hon att projektet 

kommer att stanna upp. Trots bristen på forum på skolan hoppas Anna på att andra lärare ska 

bli nyfikna och vilja veta mer om projektet. Hennes förhoppning är att matematiksatsningen 

ska ge ringar på vattnet och att andra kollegor ska blir sugna på att hänga på med sina 

ämneskombinationer. 
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Tankar om skolutveckling  
Kennets strategi för Alfaskolan har varit att hitta finansiering från andra håll för 

skolutvecklingsprojekt. Större satsningar finns inte en chans att genomföra på egen hand, 

menar Kennet. Han anser att det måste tillföras pengar utifrån eftersom organisationen är så 

tajt idag att det inte finns möjlighet att avsätta tid till någon person att bara jobba med 

utvecklingsfrågor.  

Dessutom måste det finnas metoder i organisationen för alla faser i skolutvecklingen, 

fortsätter Kennet. Han menar att det är en sak att hitta på goda idéer men dessa ska sedan 

genomföras och slutligen utvärderas innan utvecklingsprojektet leder till en 

institutionalisering i organisationen. För detta krävs det en organisation, en ledning eller en 

person som driver skolutvecklingen och som ser till att skolutvecklingen går hela vägen, 

betonar Kennet.  Han menar att förändring måste vara en naturlig del av verksamheten annars 

stannar det vid att det blir ett tillfälligt projekt eller en idé som inte leder till skolutveckling. 

Kennet medger att Alfaskolan inte alltid lyckas med det. Han erkänner att skolan har provat 

flera skolutvecklingsprojekt som runnit ut i sanden på grund av att utvärderingarna inte visade 

det resultat skolan hade önskat. Institutionalisering är en lång process som tar tid och det 

gäller att vara uthållig, poängterar Kenneth.  

Anna anser att någon i kommunen måste ansvara för att ta reda på vad de enskilda skolorna 

behöver om man ska kunna driva en gemensam skolutveckling i kommunen. Hon menar att 

skolor inte har samma behov av skolutveckling och därför bör någon inom Sektor lärande 

vara insatt på olika rapporter och undersökningar för att ta reda på vilka brister som finns i 

kommunens skolor. Först därefter tycker Anna att respektive enhet ska diskutera om vilka 

skolutvecklande åtgärder som krävs. Kennet antar att det redan finns någon i förvaltningen 

som bevakar vad som är på gång inom skolutveckling. Han tycker att det är Annas ansvar 

som matematikutvecklare i kommunen att ha den kollen. Så fungerar det tyvärr inte i 

verkligheten, menar Anna.  Detta har hon framfört till Sektor lärande. Politiker kommer 

istället med uppdrag till Sektor lärande som i sin tur kommer till oss. En typisk top-down 

styrd skolutveckling, anser Anna. 

Kommunens styrning och krav på skolutveckling tar Kenneth med ro. Bortsett från direktiv 

gällande den nya läroplanen och andra liknande styrdokument är det minimalt med 

skolutveckling som initieras uppifrån på Alfaskolan, konstaterar Kennet. Han menar att det 

som ligger utanför läroplanen tenderar att inte leda till handling på bredare front. Han 

eftersträvar att det Alfaskolan satsar på måste utgå från en utvärdering av det de redan gör.  

Det går det inte att skjuta in något från sidan eller uppifrån utan att det passar in den 

verksamhet skolan redan bedriver, förtydligar han.  

Vissa saker gör vi pliktskyldigast, men leder till skolutveckling… njae! Grundar det 

sig inte i frågan, vad gör vi idag och vad behöver vi bli bättre på? kommer det aldrig 

bli särskilt viktigt. Det vi gör bara för att vi är ålagda behöver inte betyda att det 

leder till att vår verksamhet bli bättre. (Kennet, intervju rektor, 2011-03-15) 

Matematiknätverksträffarna i kommunen startades på Annas initiativ. Tre till fyra gånger per 

termin bjuder hon och den andra matematikutvecklaren in matematiklärare från 
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grundskolorna till möten för att diskutera matematikutveckling. Anna är övertygad om att det 

är viktigt för skolutveckling att träffas och prata utanför den enskilda skolan.  Hon lutar sig 

mot nationella utvärderingar vilka visar att det är så. Möten för pedagogiska samtal är alltid 

viktiga, menar Anna och hon tror även att det gynnar den informella skolutvecklingen.  

Sammanfattning av Alfaskolans matematiksatsning 
Genom att göra eleverna medvetna om och visa att matematiken är ett naturligt inslag i 

ämnena teknik och fysik vill Alfaskolans projektgrupp utveckla matematikundervisningen på 

skolan.  

Alfaskolan genomgår en stor organisatorisk förändring vilket också sätter sin prägel på 

Skolverkets matematiksatsning. Matematikutvecklaren i kommunen arbetar på skolan och är 

den som har initierat matematikprojektet. Kollegor och rektorer har förlitat sig på att det är 

hon som varit den drivande i projektgruppen. Själv anser hon att en organisation är sårbar om 

det alltid är en och samma person som tar på sig rollen som projektledare. Därför har hon 

försökt få någon annan att ta över rollen att leda matematiksatsningen. Det finns tid avsatt för 

en projektledare att genomföra skolutvecklingsprocessen men än så länge har ingen åtagit sig 

den uppgiften. Samtliga matematiklärare på Alfaskolan har varit involverade i 

matematikprojektet men det är bara drygt hälften som har varit aktivt engagerade i 

projektgruppen. Någon i projektgruppen måste axla rollen som projektledare om Alfaskolan 

ska klara att höja elevernas måluppfyllelse i matematik och öka andelen elever som får 

betyget VG och MVG på de nationella proven, menar matematikutvecklaren.  

Skolverkets matematiksatsning har varit en isolerad undervisningsförbättring på Alfaskolan. 

Övrig personal på skolan har inte varit nämnvärt involverade i matematiksatsningen. Det 

saknas forum för att skolan som helhet ska kunna få ta del av pågående projekt. Ledarteamet 

och matematikutvecklaren har konstaterat att projektet naturligtvis smittat av sig till de 

matematiklärare som inte varit så delaktiga men endast till en viss del till övriga i arbetslagen.  

Rektorerna var mest delaktiga i matematiksatsningen i initialskedet. De godkände ansökan 

innan den skickades in. Deras stöd har sedan dess begränsat sig till att ha hand om 

matematiksatsningens ekonomi, de har bokfört och fördelat pengarna enligt projektgruppens 

direktiv. Rektorerna har varit förvissade om att projektgruppen, med matematikutvecklarens 

stöd, gjort ett gott jobb. 

En av rektorerna på Alfaskolan förklarar att skolutveckling är en lång process och att 

institutionalisering tar tid. Han menar att skolutveckling kräver en organisation som arbetar 

för att skolutvecklingen ska blir en naturlig del av verksamheten. På Alfaskolan är det lite 

skolutveckling som initieras uppifrån. Det som skolan väljer att satsa på måste grunda sig på 

det de gör idag och det som behöver bli bättre i verksamheten, förklarar rektorn. Han anser att 

det skolor gör bara för att de är ålagda inte nödvändigtvis leder till skolutveckling. Skolans 

pressade ekonomiska situation gör det svårt att med egna medel bekosta större 

skolutvecklingsprojekt, konstaterar rektorn. Han har insett att det krävs finansiering utifrån 

för att kunna avsätta tid till personal som i huvudsak ska jobba med utvecklingsfrågor. 
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Rektorn är övertygad om att det finns personal inom Sektor lärande som övergripande har den 

uppgiften för kommunens skolor.  

Matematikutvecklaren anser att kommunen har en typisk top-down styrd skolutveckling. 

Enligt henne kommer politiker med uppdrag till Sektor lärande som i sin tur vänder sig till 

rektorerna. Eftersom alla skolor har olika behov gynnar det inte skolutveckling, menar hon. 

Matematikutvecklaren efterlyser en tydligare arbetsgång inom Sektor lärande där underlag 

och diskussioner ligger till grund för varje enhets skolutvecklingsbehov. Skolutveckling sker 

naturligtvis även utanför den enskilda skolan, betonar matematikutvecklaren. Hon pekar på 

nationella utvärderingar som visar på att möten för pedagogiska samtal är viktiga. Hon 

poängterar att det gynnar skolornas informella skolutveckling. 

Fall 3, Videskolan 
Nere i en skrubb i källaren fanns förut Videskolans materialrum. Den har idag förvandlats till 

en liten men genomtänkt matematikverkstad. Här inne finns det laborativa material som 

används bland annat i skolans matematiksatsning. 

På Videskolan arbetar Ma/NO läraren Lisa. Här har hon jobbat sedan 1999. Videskolans 

nuvarande rektor Karin har endast arbetat på skolan i några månader. Hon har en kombinerad 

speciallärar- och rektorstjänst. Karin har en bred erfarenhet av många olika skolformer i både 

privat och kommunal regi. 

Videskolan är en liten landsbygdsskola med 117 elever. Det finns endast ett arbetslag med en 

klass i varje årskurs från förskoleklass till år fem. Lisa beskriver skolan som mycket 

traditionell, man har sin klass och går inte in så mycket hos varandra. De få gånger det har 

hänt har det varit på grund av organisatoriska skäl. Till följd av pensionsavgångar och 

personal som av andra orsaker varit tvungna att sluta, har det tillkommit flera relativt 

nyutexaminerade lärare till Videskolan. Trots detta är det förvånansvärt lite nytänkande, 

menar Lisa. Det borde vara tvärtom, de borde ju haft med sig massor av nya idéer från 

lärarhögskolan, påpekar hon fascinerat.  

Som ny lärare kanske du behöver fokusera på att göra ditt eget jobb, börja lite 

försiktigt och pröva dig fram. Man har kanske inte riktigt ork att göra något annat. 

Samtidigt borde vi på en sådan här liten skola kunna röra runt ordentligt, det är ju 

bara att testa. Funkar det inte är det bara att göra om igen. Vi är ju så få som borde 

kunna jobba ihop och göra en massa grejor. (Lisa, intervju projektledare, 2011-02-

24) 

På skolan finns det kompetens i alla ämnen men den används inte på rätt sätt, anser Lisa. Hon 

berättar att flera av de nya lärarna endast har behörighet i vissa ämnen men de har näst intill 

all undervisning i klassen.  

En eftermiddag varje vecka har Lisa arbetslagsmöte. De sista årens krävande barngrupper har 

medfört att dessa tillfällen mest använts till att ”prata av sig” och mötena har ägnats mer åt 

den jobbiga arbetssituationen än åt skolutveckling och gemensam planering, beklagar Lisa.  

För skolutvecklingens skull är det inte särskilt kreativt, medger Lisa. Hon förklarar att det inte 
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finns någon given arbetslagsledare på mötena, istället hjälps alla åt. Lisa arbetar detta läsår 

halvtid vilket har medfört att hon inte kan vara lika delaktig som förut. Eftersom ingen håller i 

mötena och ingen kan förmedla vad som togs upp på förra mötet, är det svårt att hålla sig 

uppdaterad, erkänner Lisa. Hennes halvtidstjänst har medfört att det varit svårt att driva något 

själv. Rektorer har inte varit med på arbetslagsmöten sedan Lisa började arbeta på skolan. 

Hon förklarar att sedan arbetslagsmötet och pedagogkonferensen slogs ihop till ett möte i 

veckan har rektorn endast medverkat de gånger han/hon haft något att ta upp. Lisa inflikar att 

Videskolans rektorer har avlöst varandra under de senaste åren.  

Någon rektor har ibland satt igång något och tyckt att vi måste ta tag i saker och 

ting. Någon annan ha krävt att få inrapporterat om vissa saker. Då har det fungerat 

det halvåret och vi har gjort det vi blivit ålagda att göra. Men sedan kommer en ny 

rektor som tar tid på sig att sätta sig in i arbetet så går det ett halvår.… Vi får sköta 

oss själva. Helt klart! (Lisa, intervju projektledare, 2011-02-24) 

Lisa upplever att hon, trots sin halvtidstjänst, har tagit på sig rollen som informell ledare. Det 

är hon som har haft hand om implementeringen av målen i år tre, och de nya samlade 

kursplanerna. Dessutom har Lisa varit den som drivit matematikprojektet.  

Videskolans matematiksatsning 
Lisa är en av två matematikutvecklare i kommunen. Ett par gånger om året har 

matematikutvecklare bjudits in till nationella och regionala matematiknätverksträffar. 

Skolverket har gett NCM (nationellt centrum för matematik) i uppdrag att anordna och hålla i 

dessa matematikkonferenser. På en av dessa nätverksträffar fick Lisa reda på möjligheten att 

söka pengar för att förbättra matematikundervisningen.  

Lisa berättar att alla sex klasslärare samt en förskoleklasslärare har varit delaktiga i 

Videskolans ettåriga matematikprojekt.  Lisa var den som ensam författade ansökan men hon 

bollade innehållet med kollegorna. Samtidigt som ansökan skrevs var det meningen att alla på 

skolan skulle gå en utbildning i estetiska lärprocesser, förklarar Lisa. Hennes ambition var att 

kombinera ihop innehållet i den utbildningen med matematikprojektet. Lisa ville försöka få 

lärarna att inte enbart arbeta utifrån läroboken. Hon har konstaterat att de nationella proven 

visat att elevernas kunskap om taluppfattning på skolan var bristfällig. Lisa ville därför att 

matematikprojektet även skulle innefatta samband mellan räknesätten och taluppfattning.  

Projektets mål och genomförande: Stärka elevernas taluppfattning, stärka elevernas 

förmåga att se samband mellan räknesätten. Stärka de undervisande pedagogerna att 

planera undervisningen så att den genomlyses av matematikens strävans- och 

uppnåendemål. Laborativt arbetsätt som också är kopplat till matematikverkstäder. 

Estetiska lärprocesser (matematik, musik och bild) Ovan nämnda metoder används i 

klass- respektive gruppundervisning en timme i veckan där de yngre åldrarna arbetar 

mer med taluppfattning och de äldre arbetar mer med aritmetik och 

beräkningsprocesser. Detta sker samtidigt i alla grupper. Kontinuerliga Lärande 

samtal och utvärdering med de undervisande pedagogerna - fokuserat på strävans- 

och uppnåendemålen inom ämnet matematik. (Utdrag ur Videskolans ansökan till 

Skolverket, 2010) 

Två veckotimmar har Lisa fått avsätta till matematikprojektet. På den tiden har hon lyssnat in 

sig på vilket behov kollegorna har haft. Projektet startades upp med att Lisa plockade fram 
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artiklar om taluppfattning som samtliga i arbetslaget skulle läsa för att ha en gemensam grund 

att stå på. Utifrån dessa artiklar förde Lisa och hennes kollegor intressanta 

matematikdiskussioner. Lisa presenterade olika aktiviteter om hur man kan jobba med 

taluppfattning på olika sätt. Hennes arbete har till stor del varit att plocka fram laborativt 

material som kollegorna har fått testa och pröva. Lisa berättar att det var tänkt att 30 minuter 

varannan vecka skulle avsättas åt matematikprojektet under det pedagogiska arbetslagsmötet. 

Det blev inte lika ofta eller lika länge i realiteten, konstaterar Lisa.  Hon förklarar att det dels 

berodde på att för få deltagare fanns med under mötena samt på de akuta ärenden som de var 

tvungna att behandla. De informella samtalen i matematik har ökat även om det inte blivit så 

mycket konferenstid som Lisa hade önskat. Hon förklarar att det numera pratas matematik på 

raster och efter lektioner, vilket sällan förekom förr. Själva intresset för matematik har ökat 

och det är där man måste börja, anser Lisa. En intention Lisa har haft är att få kollegorna att 

dela med sig av sina erfarenheter efter att de har använt övningarna i sina klasser. 

Jag märker att mina kollegor har blivit mer engagerade och testar nya sätt i 

matematiken. I och med att jag är drivande och öst ut en massa… jag har hela tiden 

försökt ge dem en massa idéer och tips på vad de kan göra upptill deras matteböcker. 

Den läraren som har fyran jobbar i princip utan mattebok. De andra försöker att 

jobba mer med matteboken mer som komplement. (Lisa, intervju projektledare, 

2011-02-24) 

Karin intygar att Lisa har varit betydelsefull för matematikprojektet. Det har varit Lisa som 

drivit själva projektet framåt och hon har försökt att förankra det i arbetslaget, intygar Karin. 

Lisa har brunnit för det här, konstaterar Karin. Eftersom Karin varit delaktig som speciallärare 

har hon haft en god insikt i vad projektet inneburit och hon har känt sig privilegierad att fått 

ha den möjligheten.  

Projektstöd 
Kollegorna har stöttat matematikprojektet och tyckt att det varit intressant och roligt så länge 

Lisa plockat fram aktiviteter, material och varit den drivande. Det har inte funnits någon 

önskan från dem att lägga mer tid på att driva projektet framåt, påpekar Lisa. Hon befarar att 

projektet skulle ha runnit ut i sanden utan hennes delaktighet.  

Den rektor Videskolan hade under själva ansökan var positiv till Skolverkets 

matematiksatsning, berättar Lisa. Sedan dess har ytterligare två rektorer passerat revy på 

skolan, förklarar hon.  Det rektorsstöd Lisa har fått i arbetet med matematikprojektet har varit 

att de sett till att hon har fått ta konferenstid i anspråk. Rektorerna har inte varit involverade i 

själva innehållet och genomförandet av projektet. Lisa medger att det skulle ha varit önskvärt 

att få jobba med en rektor som engagerat sig mer i undervisning än i ekonomi vilket 

Videskolans tidigare rektorer alltid gjort. Lisa anser att skolans nuvarande rektor, Karin, har 

bra tankar om skolutvecklig och hon skulle kunnat röra runt i grytan. Tyvärr är hon endast 

kvar som rektor fram till sommaren. 

Det MÅSTE finnas en person som kommer med idéer, läs den här boken, har ni sett 

detta? Kan vi tänka så här? Någon som styr arbetet. Det hinner man inte med själv 

när man ha ordning på en klass på 25 elever. (Lisa, intervju projektledare, 2011-02-

24) 
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Skolan skulle behövt att ha Lisa mer praktiskt i verksamheten, förklarar Karin. Det har 

medfört organisatoriska problem för skolan att Lisa har kombinerat sitt klasslärarskap med ett 

matematikutvecklaruppdrag. Lisa har varit frånvarande alltför ofta, konstaterar Karin.   

Lisa är övertygad om att alla projektledare behöver få input någonstans ifrån.  Stöd har Lisa 

funnit på annat håll än från skolledning. Dels i de möten hon har haft som 

matematikutvecklare men även från deltagarna på träffarna i kommunens matematiknätverk.  

Det var vi matematikutvecklare som initierade och presenterade matematiksatsningen för 

kommunens skolor, berättar Lisa.  Enligt henne fick de ingen uppbackning eller påtryckning 

av vare sig utvecklingsledarna i kommunen eller rektorerna. Lisa beskriver att de satt med 

utvecklingsledare från andra kommuner på Skolverkets uppstartskonferens i Göteborg. De 

jobbade med hela sin kommun eller sin stadsdel. Om kommunens utvecklingsledare på 

samma sätt hade varit involverad i Skolverkets satsning skulle det naturligtvis ha blivit ett 

tydligare stöd uppifrån, tror Lisa. 

Karin har tidigare gjort liknande uppdrag med pengar från Skolverket för att på olika sätt 

försöka lyfta och bygga upp verksamheten. I ett utav de skolutvecklingsprojekt som Karin 

varit delaktig i var det rektorn som bad henne söka pengar till en matematiksatsning med 

föräldraträffar. I ett annat utvecklingsprojekt på vuxengymnasiet var det Karin själv som 

hittade och sökte projektpengar. Där kände hon sig som om hon drev ett litet företag i det 

stora företaget. Karin tycker sig ha förstått att man har en annan hantering av skolutvecklande 

insatser här än i de kommuner där hon har jobbat förut. Karin har blivit varse att all 

gemensam skolutveckling i kommunen ska gå genom Sektor lärande. 

Jag ser en tendens i kommunen att det delas ut medel till Sektor lärande och där går 

det runt i en centrifug. Det är otydligt vad medlen ska vara riktade emot. När jag 

ringer och frågar får jag svaret att det inte var riktigt det, det var menat för. Det var 

inte så vi hade tänkt använda de här medlen. Det stannar i nivån ovanför 

klassrummet. Men jag är ny så jag kanske tycker något annat nästa år. (Karin, 

intervju rektor, 2011-04-07) 

Som ny rektor i kommunen har Karin blivit medveten om att det ska finnas ”en röd tråd” i 

Sektor lärande som stöd för skolutveckling. Den har Karin ännu inte upptäckt men hon 

förutsätter att den finns i den stora organisationen.  

Det stödmaterial som Skolverket erbjuder använde Lisa främst vid projektets uppstart. Bland 

annat har hon använt den målformuleringsmall som finns på Skolverkets hemsida. Som 

ansvarig för projektet oroar sig Lisa för den inrapportering och utvärdering som ska skickas in 

efter projektets avslut. Den ekonomiska biten har skolans ekonomiassistent hjälpt till med, 

rektorn har inte varit insatt i den biten, förklarar Lisa. 

Matematiksatsningens framtid 
Lisa tror sig redan kunna se att matematikprojektet har satt bestående spår eftersom hon 

tydligt kan uppfatta att intresset för laborativ matematik är fött. Hennes förhoppning är att 

”matteprat” kommer att fortsätta framför allt som det informella samtalet. 



 
33 

Tankar om skolutveckling  
Karin menar att rektors roll är att vara inspiratör. Hon anser att en rektor ska ta till sig och 

presentera skolutvecklingsprojekt på ett positivt sätt för de andra pedagogerna och visa att 

han/hon stöttar tankegångarna i projektet. Karin poängterar att hela skolan ska känna att 

projektet är förankrat hos ledningen och att det inte är något en enskild lärare har hittat på. 

Det är otroligt viktigt att projektet är väl förankrat bland alla medarbetare, framhäver Karin. 

Allt måste vara så väl förankrat så att man nästan tror att man gått över gränsen i förankring. 

Det gäller alla led i ledardelen.  Ett utvecklingsprojekt får inte bli anonymt, betonar Karin. 

Det blir det inte lika lätt på en mindre enhet, menar hon.  

Karin beskriver skolutvecklingens förutsättningar på en mindre enhet. Hon förklarar att 

organisatoriskt stöd inbegriper pengar och tid. En liten enhet är mer sårbar då elevpengen ska 

bekosta hela verksamheten. Fördelen, fortsätter Karin, är att skolutveckling fungerar bättre 

när det är kort beslutsprocess.  Karins egen skrivbordstid räcker inte till att söka medel utifrån 

som i vissa fall kan vara en lösning. I en tvåparallellig skola ser den ekonomiska situationen 

annorlunda ut, upplyser Karin.  Men där, fortsätter hon, kan det i många fall vara för många 

led inblandade och då blir projektet tungrott.  

Det är en stark styrning från Sektor lärande vad vi ska arbeta mot och prioritera. 

Dessutom tillhör vi en politisk kommun så vi har styrning därifrån också. Samtidigt 

ska vi följa våra nationella styrdokument. Där vi ska garantera elevernas 

kunskapsnivå. Det är ingen som har mer makt i styrningen än de andra utan det är en 

samverkan mellan dessa tre organ/länkar eller vad vi nu ska kalla dem. Som rektor 

försöker jag skapa mig ett friutrymme för att få det att maximalt fungera. Där är jag 

snörd av budgeten hela tiden. (Karin, intervju rektor, 2011-04-07) 

Karin förklarar att all utveckling måste börja i det lilla så att man vet vad som är hållbart. För 

henne är det självklart att de flesta projekt, oavsett ämnesområde, till en början måste få vara 

en form av laborativ verksamhet.  

Lisa anser att det måste finnas någon som är ansvarig för skolutvecklingen på en skola. Hon 

menar att det krävs en person som kan delegera och driva skolutvecklingen framåt. 

Utvecklingen sköter sig inte själv, menar hon, då står skolan och stampar. 

Sammanfattning av Videskolans matematiksatsning 
Videskolan är en liten landsbygdsskola där skolans personal är van att klara sig själv. Det har 

under de senaste åren varit en strid ström av rektorer som har avlöst varandra. Projektledaren 

för skolans matematiksatsning har under flera år tagit på sig rollen att vara skolans informella 

ledare. Rektorer har inte varit med på arbetslagsmöten de senast tio åren och de har endast 

varit deltagande i pedagogkonferenser då det varit något de själva behövt behandla. 

Videskolans nuvarande rektor har en kombinerad speciallärare- och rektorstjänst och hon har 

endast arbetat på skolan i några månader.  

Projektledaren är en av två matematikutvecklare i kommunen. I denna roll blev hon 

informerad om möjligheten att söka pengar hos Skolverket för att förbättra 

matematikundervisningen. Videskolans matematikprojekt är ettårigt. Samtliga sex klasslärare 

samt en förskoleklasslärare har varit delaktiga i matematikprojektet. Projektledaren författade 
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ansökan men stämde av innehållet med kollegorna. Syftet med matematiksatsningen har varit 

att stärka elevernas taluppfattning och utveckla deras förmåga att se samband mellan 

räknesätten. För att nå dit har projektledaren presenterat olika aktiviteter om hur man kan 

jobba med taluppfattning på olika sätt. Hennes arbete har till stor del gått ut på att plocka fram 

laborativt material som kollegorna har fått testa och pröva. Enligt projektledaren skulle 

matematiksatsningen långsamt men säkert ha försvunnit utan hennes medverkan. Det beror på 

att det är få på skolan som är behöriga i matematik och som skulle kunna ta över ansvaret, 

menar projektledaren. Allt för ofta har den tid som projektledaren avsatt för 

matematikprojektet minskat eller försvunnit helt. Trots detta konstaterar projektledaren att 

intresset för matematik och framför allt intresset för laborativ matematik har ökat. 

Enligt projektledaren på Videskolan har de rektorer som funnits med under 

matematiksatsningen, innan nuvarande rektor började, inte varit involverade i själva 

innehållet och genomförandet av projektet. Den ekonomiska biten har skolans 

ekonomiassistent hjälpt projektledaren med. Stöd har projektledaren funnit på annat håll än 

från skolledning. Kommunens matematiknätverk och de möten hon deltagit i som 

matematikutvecklare har bidragit med idéer och inspiration. Det stödmaterial som Skolverket 

erbjuder har hon använt i viss utsträckning, främst vid projektets uppstart. Projektledaren 

efterlyser stöd eller uppbackning av utvecklingsledarna i Sektor lärande.  

Nuvarande rektor konstaterar att all gemensam skolutveckling i kommunen ska gå genom 

Sektor lärande. Som ny rektor i kommunen har hon ännu inte upptäckt den röda tråd som hon 

förutsätter finns i den kommungemensamma skolutvecklingen.  

En skolledare som stöder skolutveckling ska, enligt Videskolans nuvarande rektor, sätta sig in 

i och presentera skolutvecklingsprojekt på ett positivt sätt för skolans pedagoger. Hon anser 

att ett utvecklingsprojekt inte får bli anonymt och därför måste hela skolan känna att projektet 

är förankrat hos ledningen.  

Projektledaren poängterar att det alltid måste finnas någon som ansvarar för skolutvecklingen 

på en skola.  Hon påpekar att någon behöver delegera och driva skolutvecklingen framåt 

eftersom utvecklingen inte sköter sig själv. Skolutvecklingens förutsättningar är begränsade 

på en mindre enhet, förklarar rektorn på Videskolan. Hon konstaterar krasst att organisatoriskt 

stöd inbegriper pengar och tid och det är en bristvara på en liten enhet. Hon har blivit varse 

om att rektorernas skrivbordstid inte räcker till att söka medel utifrån som i vissa fall kan vara 

en lösning. Fördelen med en mindre enhet är att skolutveckling fungerar bättre när det är kort 

beslutsprocess, anser rektorn.  Hon menar att skolutvecklingen lätt kan bli för tungrodd på en 

för stor skola och hon befarar att det då finns risk att projekt blir för ytliga. 

Resultatsammanfattning  
Resultatet från fallstudiens tre skolor sammanställs här nedan i fyra kapitel.  Rubrikerna är 

knutna till syftet och lyfter fram det som visat sig vara specifikt eller gemensamt för de tre 

skolornas matematiksatsning.  
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Initiativtagare till matematiksatsningen 
Kommunens två matematikutvecklare presenterade Skolverkets matematiksatsning på en 

nätverksträff i matematik för grundskolorna. De hade blivit informerade om Skolverkets 

uppdrag att fördela bidrag som stöd till lokala utvecklingsprojekt på ett av de nationella möten 

som de inbjudits till. Flera ansökningar skickades in av kommunen men endast fyra blev 

beviljade bidrag av Skolverket. Initiativet till kommunens matematiksatsning kom från 

matematikutvecklarna. 

Finndalaskolans ansökan utgick från en redan inarbetad idé om hur matematikundervisningen 

kan förbättras. Tack vare kommunens nätverksträffar i matematik fick deras matematikgrupp 

upp ögonen för Skolverkets matematiksatsning. 

Matematikutvecklarna har sina lärartjänster på Videskolan och Alfaskolan. De lyckades båda 

två att övertyga sina kollegor om att ta chansen att med Skolverkets bidrag få hjälp att 

utveckla matematikundervisningen på sin skola. Alfaskolans ledning har försökt att hålla sig 

till strategin att söka de bidragsmöjligheter de har kommit i kontakt med. I detta fall var det 

matematikutvecklaren på Alfaskolan som tog tag i ansökan och inte rektorerna. 

Projektstöd 
Samtliga projektskolor har saknat stöd från Sektor lärande. Det råder en otydlighet i 

kommunen om matematikutvecklarnas uppdragsplan. Rektorn och matematikutvecklaren på 

Alfaskolan har olika syn på vem som har haft ansvaret för att driva och stötta projektet på 

skolan.  Där tog rektorn för givet att matematikutvecklaren var den som axlade rollen som 

projektledare vilket hon försökte få andra att överta.  På Videskolan och Finndalaskolan har 

det varit tydligt att matematikansvariga lärare tagit på sig ansvaret för matematikprojektens 

genomförande.  

Samtliga kollegor på F-5 skolorna har varit mer eller mindre involverade och engagerade i 

matematikprojekten. Samtliga kollegor på respektive enhet har varit insatta i projektet. Här 

har projektledarna upplevt ett tydligt kollegialt stöd. Alfaskolan som är en 6-9 skola har haft 

betydligt färre kollegor delaktiga i projektet. Matematiksatsningen på Alfaskolan har varit ett 

isolerat utvecklingsprojekt för Ma/NO-lärarna. Trots ämnestillhörighet har inte alla varit 

intresserade av att engagera sig i projektet. Omorganisation och brist på projektledare har 

enligt matematikutvecklaren varit orsaker till ett bristande intresse.  

Rektorerna i studien har på olika sätt och i olika grad stöttat matematiksatsningen. 

Gemensamt för projektdeltagarna är att de alla har önskat mer stöttning av rektorerna. 

Videskolans har på grund av sin lilla enhet och sina frekventa rektorsbyten till största del fått 

klara sig utan rektorsstöd. Nuvarande rektor har varit engagerad och intresserad men hon har 

endast varit på skolan några få månader.  

Alfaskolans rektorsteam har stöttat matematiksatsningen genom att se till att organisatoriska 

förutsättningar funnits att genomföra projektet. De har dessutom haft hand om projektets 

ekonomi. Rektorerna var mest involverade i initialskedet av matematikprojektet. 
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Finndalaskolans rektorsteam har sett till att det frigjorts tid för matematikprojektet på 

konferenser och de har lyssnat in vad som har behövts för att projektet ska komma vidare. De 

har gett matematikgruppen sitt stöd genom att vara allmänt intresserade och sett till att hela 

enheten fått ta del av utvecklingsprojektet. 

Skolverkets stödmaterial har skolornas projektdeltagare använt i mycket liten grad. 

Videskolan tog vid projektets uppstart hjälp av den målformuleringsmall som finns på 

Skolverkets hemsida. 

De projektansvariga är överens om att kommunens matematiknätverk framför allt har varit ett 

stöd för matematikprojekten i ansökningsstadiet.  

Projektens genomförande och framtid 
Samtliga skolor har försökt att klara av att genomföra sina projekt enligt den målsättning som 

fanns beskrivet i respektive bidragsansökan. Gemensamt för matematikprojekten har varit att 

de fått konkurrera med akuta ärenden, andra projekt och utvecklingsuppdrag på skolorna. 

Med Skolverkets bidrag har det varit lättare för ansvariga att kräva den tid som behövts för att 

verkställa projektet. 

Alfaskolans matematikutvecklare har känt att matematikprojektet har gått på sparlåga till följd 

av att ingen tagit på sig rollen som projektledare. Rektorn hyser stor tilltro till att 

matematikutvecklaren på Alfaskolan styr upp projektgruppen och hoppas på att fler 

matematiklärare blir delaktiga i projektet. Matematikutvecklaren på Alfaskolan hoppas på att 

matematiksatsningen har gett ringar på vattnet till andra kommande projekt. 

Videskolans matematiksatsning har, i sin tur, på grund av projektledarens halvtidstjänst och få 

deltagare på konferenstiden inte haft så många fortbildningstillfällen som det var planerat. 

Matematikprojektet har trots minskad mötestid satt bestående spår och nuvarande rektor och 

projektledaren har kunnat konstatera att intresset för laborativ matematik har trappats upp.  

Finndalaskolans matematikprojekt har haft som mål att göra alla lärare så pass insatta i 

matematikverkstaden att de efter att projektet avslutats ska kunna fortsätta arbetet på egen 

hand. Ett kontinuerligt matematikinnehåll på konferenser och en stark, engagerad och 

inarbetad matematikgrupp har bidragit till att projektansvarig och rektorer hyser goda 

förhoppningar om att den ettåriga matematiksatsningen kommer att ha bestående resultat efter 

projektets slut. 

Tankar om skolutveckling 
Samtliga deltagare i studien anser att skolutveckling är en långsiktig process som kräver 

kontinuerligt arbete. De delar samma åsikt att det krävs en organisation, en ledning eller en 

person som driver skolutvecklingen framåt. De är alla av den uppfattningen att skolutveckling 

behöver stöttning av skolledare som är väl insatta i uppdraget. 

Samtliga rektorer märker av att skolan är en politiskt styrd organisation och de är eniga om att 

skolan inte kan välja bort statliga och kommunala skolutvecklingsuppdrag. De anser dock att 
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ett skolutvecklingsprojekt som initierats uppifrån, exempelvis från Sektor lärande, måste 

kännas intressant, relevant och passa in verksamheten för att implementering ska kunna ske. 

Alfaskolans rektor tar kommunens styrning och krav på skolutveckling med ro. Bortsett från 

direktiv gällande den nya läroplanen och andra liknande styrdokument är det minimalt med 

skolutveckling som initieras uppifrån på Alfaskolan. Han konstaterar att mycket av det som 

skolan gjort pliktskyldigast sällan lett till skolutveckling. Han menar att förändring måste vara 

en naturlig del av verksamheten annars stannar det vid att det blir ett tillfälligt projekt eller en 

idé som inte leder till skolutveckling.  

Det är ingen motsättning att skolutveckling kommer från Sektor lärande, från statligt håll eller 

från själva enheten, menar Finndalaskolans rektor. Hon anser att skolutveckling är de små 

stegen som för verksamheten framåt. För henne innebär skolutveckling mer än enskilda 

projekt. Det kan vara allt från det vardagliga arbetet på enheten till verksamhetsplaner och 

systematiskt kvalitetssäkringsarbete. 

Videskolans rektor poängterar att det är viktigt att utvecklingsprojekt är väl förankrade bland 

alla medarbetare. Hon menar att det är enklare att driva projekt på mindre enheter där 

beslutsprocessen är kort. Hon befarar att skolutveckling går trögt på större enheter. 

Alfaskolans rektor har som strategi att hitta finansiering från andra håll för 

skolutvecklingsprojekt. Han menar att det inte finns en chans att genomföra större satsningar 

på egen. Det måste tillföras pengar utifrån för stora projekt, på grund av Alfaskolans 

ansträngda ekonomiska situation.  

Alfaskolans rektor påpekar att det måste finnas metoder i organisationen för alla faser i 

skolutvecklingen. Han förklarar att idéer ska kläckas, genomföras och utvärderas innan ett 

utvecklingsprojekt kan leda till en institutionalisering i organisationen. För att nå till 

institutionalisering krävs en lång process, understryker han.  

Matematikutvecklaren på Alfaskolan har svårt att förstå kommunens top-down styrda 

skolutveckling. Hon menar att skolor har olika behov av skolutveckling och kräver därför inte 

samma skolutvecklande åtgärder.  

Projektansvariga är övertygade om att det är viktigt för skolutveckling att träffas och prata 

utanför den enskilda skolan.  De anser att möten för pedagogiska samtal är viktiga och gynnar 

den informella skolutvecklingen.  

Diskussion 
Syftet med studien har varit att beskriva hur tre skolor genomför sina skolutvecklingsprojekt i 

matematik. Förutsättningarna för hur skolorna utför matematiksatsningen ser olika ut 

beroende på flera faktorer. I följande kapitel diskuteras studiens metod, syfte och resultat. 

Resultatet diskuteras i relation till valda organisationsteorier och tidigare forskning. Kapitlet 

avslutas med några reflektioner och förslag till fortsatt forskning. 
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Metoddiskussion 
Målet med min studie har varit att analysera och utforska hur olika skolor genomfört 

Skolverkets matematiksatsning i min kommun. Det kändes naturligt att välja intervju som 

metod för att få svar på frågeställningarna. Deltagarna var öppna och berättade mer än gärna 

om sina tankar och erfarenheter av sina matematikprojekt och skolutveckling i stort. Vid två 

intervjutillfällen blev samtalen avbrutna på grund av brådskande telefonsamtal. Intervjuerna 

kunde genomföras i sin helhet efter avbrotten. Det har varit oerhört lärorikt men tidskrävande 

att analysera och sammanställa intervjuerna. Det har varit både en fördel och en nackdel att 

själv vara projektledare för ett liknande projekt i Skolverkets matematiksatsning. Jag valde att 

inte ha med min egen skola i studien då jag antog att det skulle vara lättare att vara objektiv i 

studien. Tiller (1999) skriver visserligen att erfarenhet gör att det är lättare att bli bekant med 

situationen men det finns en risk att bli hemmablind och hitta egna förklaringar till oväntade 

svar. Denna insikt medförde att analysprocessen var svårare än jag förväntat mig. I 

resultatanalysen fick jag stålsätta mig för att inte ta med egna erfarenheter av hur den egna 

matematiksatsningen genomfördes och det projektstöd skolans egen matematikgrupp fått. Jag 

fick hela tiden påminna mig om att sätta intervjudeltagarnas upplevelser i centrum och sätta 

mina egna erfarenheter och förkunskaper inom parentes, vilket Kvale (1997) understryker 

som grundläggande vid intervjuanalyser.  Han förklarar även att de viktigaste delarna av en 

intervju kan komma efter det att intervjuaren stängt av bandspelaren. Detta fick även jag 

erfara efter ett av intervjutillfällena då kritiska åsikter kom upp till ytan om hur Sektor lärande 

styr skolutvecklingen i kommunen.  

Initiera och genomföra ett matematikprojekt  
Skolverkets matematiksatsning går hand i hand med Högskoleverkets syn på skolutveckling. 

Projekten ska då, enligt Högskoleverket, leda till en önskvärd förändring av skolan så att det 

uppdrag skolan har genomförs på ett bättre sätt för att nå ökad måluppfyllelse. I studien har 

det framgått att de tre skolorna har använt bidragsmöjligheten på två olika sätt. 

Matematikutvecklarna på Alfaskolan och Videskolan har i sina ansökningar utgått från 

Skolverkets riktlinjer för att konstruera utvecklingsprojekt som ligger inom ramen för 

bidraget. Finndalaskolans matematikgrupp å andra sidan utgick från ett utvecklingsbehov i sin 

ansökan som anpassades till Skolverkets riktlinjer. Grosins (2003) tankar om att en skolas 

förbättringsåtgärder ska utgå från verksamhetens inre behov och inte från yttre direktiv talar 

för att Finndalaskolans matematikprojekt har större potential att ge ett bestående resultat. De 

andra två skolorna, anser jag, ändå har försökt att få sina utvecklingsprojekt att passa in i 

skolans förbättringsorganisation. De såg till att få sina kollegor delaktiga i valet av vad som 

behövde utvecklas i matematiken och de anpassade projektet efter den skolkultur som råder 

på skolan.  

 

Blossing (2008) klargör genom sina studier att det är lärare och ledare på en skola som 

tillsammans ska avgöra vad i verksamheten som behöver utvecklas. I de tre skolorna i studien 

var det de projektansvariga som tillsammans med sina kollegor bestämde att skolan behövde 

utveckla matematikundervisningen. De utformade även innehållet i vad som skulle förbättras 

utan rektorernas medverkan. Projektansvariga har utifrån sina olika angreppssätt anpassat 

matematiksatsningens syfte att förbättra undervisningen i matematik till det behov de ansett 
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att skolan hade. Rektorerna var således inte delaktiga till initiativet till matematikprojekten 

och inte heller delaktiga i att utforma innehållet. 

 

Det är tydligt att skolorna i studien utgår från att öka måluppfyllelsen i matematik vilket 

mycket riktigt är ett av kriterierna i Skolverkets matematiksatsning. Jag kan förstå Johanssons 

(2009) påpekande om att undervisningen tenderar att bli alltför inriktad mot att eleverna ska 

klara de nationella proven. Matematiksatsningens mål är att stimulera och stärka skolornas 

eget utvecklingsarbete med att höja kvaliteten i matematikundervisningen samt att fler elever 

ska lämna grundskolan med minst godkänt betyg i matematik. Skolans styrdokument omfattar 

betydligt mer än innehållet i mätbara mål i de nationella proven. I kapitlet Skolans värdegrund 

och uppdrag i den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Lgr 11) står det att läsa:  

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda 

skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden 

och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är 

naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. 

Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste 

inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 

dessa former balanseras och blir till en helhet. (s 10). 

Min övertygelse är att den enskilda skolan regelbundet måste diskutera vilka kunskaper 

eleverna ska utveckla, utöver de som mäts på proven, om inte helheten i skolans uppdrag ska 

gå förlorad. För att klara av att kontinuerligt diskutera skolutvecklingsfrågor krävs en 

organisation som stöder pedagogiska samtal.  

Organisatoriska stöd  
Ett syfte med studien var att ta reda på vilket organisatoriskt stöd matematikprojekten har haft 

av kollegor, arbetslag, ledning och kommun. Att stöd är av största vikt i de utvecklingsprojekt 

jag studerat syns tydligt i samtliga fallskolor. Rektorerna i studien har haft höga tankar om de 

projektansvariga.  De har förlitat sig på att projektledarna varit villiga och fullt kompetenta att 

driva projekten framåt. Jag kan se att projektledarna på Videskolan och Finndalaskolan tagit 

på sig den missionärsroll som Folkesson, Lendahls Rosendahl, Längsjö och Rönnerman 

skriver om (2004). De har med eller utan rektorsstöd kompetensutvecklat sina kollegor på 

skolan. Trots att matematikutvecklaren på Alfaskolan inte själv ansett sig som projektledare 

är det tydligt att rektorn gett henne den rollen.  

 

Videskolan har i stort sett saknat pedagogiska ledare i sin matematiksatsning. De senaste åren 

har flertalet rektorer avlöst varandra. Detta var säkerligen en av orsakerna till att skolans 

matematikprojekt haltat trots att det funnits en eldsjäl till projektledare som drivit projektet 

framåt. Jag delar Grosins (2003)  åsikt om att ansvaret för undervisningens kvalitet bör ligga 

hos rektor. Det krävs således en skolledare att skapa en organisatorisk struktur som gynnar 

skolutveckling.  Blossing (2003) påpekar dessutom att en alltför stor omsättning på lärare och 

rektorsbyten är ett hinder för ett väl fungerande skolutvecklingsarbete. Även om rektorerna i 

studien hyser stort förtroende för projektansvariga i matematiksatsningen kan jag se att det 
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saknas en didaktisk ledare som ansvarar för mer än de organisatoriska förutsättningarna. 

Projektansvariga känner ett behov av att få rektorerna mer delaktiga i själva genomförandet av 

matematikprojektet. 

 

Även Olin (2009) lyfter i sin avhandling fram ledarskapet som en viktig förutsättning för 

skolutveckling.  Hon hänvisar till Johansson (2001) som menar att ledarskap handlar om att 

ge förutsättningar men också att se till att arbetet genomförs utifrån ett helhetsperspektiv. Att 

satsa på ett ämne eller ett utvecklingsområde i taget kan ibland vara den enda möjligheten för 

skolutveckling, menar Olin, men det måste ske i samråd och harmoni med övrig verksamhet. 

Ledarskap och organisation visar sig vara grundläggande även för kommunens 

matematiksatsning. Precis som Olin konstaterar är lärarlag en organisatorisk form som syftar 

till att stödja lärarna i sitt arbete men som i två fall i studien inte haft den effekten på grund av 

organisatoriska brister.  

Två av rektorerna och samtliga projektansvariga i studien har uttalat att de saknat stöd och 

uppmuntran i matematikprojektet från den kommunala skolförvaltningen vilket Grosin (2003) 

menar är en betydande faktor för skolutveckling. Projektansvariga har ensamma fått hitta 

former för att kunna stödja, lyfta och inspirera kollegor som undervisar i matematik. De har 

själva valt ut det som de ansett behövts för att få skolan att höja kvaliteten i 

matematikundervisningen. 

 

I studien framkom att projektansvariga på Videskolan och Finndalaskolan upplevt att samtliga 

kollegor varit positivt inställda till matematiksatsningen och stött projekten. I dessa båda F-5 

skolor var arbetslagen delaktiga och involverade i matematikprojektet. På Alfaskolan, som är 

en 6-9 skola, avsattes pengar i projektansökan för att konstruera ett ämnesarbetslag där 

samtliga matematik och Ma/NO-lärare gemensamt skulle få möjlighet att samlas i 

matematikprojektet. Trots detta var inte alla lärare delaktiga i Alfaskolans matematiksatsning. 

Alfaskolans brist på kollegial stöttning kan bero på att skolans arbetslag saknar det 

gemensamma intresset för projektet vilket, enligt Folkesson, Lendahls Rosendahl, Längsjö 

och Rönnerman (2004), är en viktig drivkraft för skolutvecklingsarbete. Olin (2009) menar att 

många arbetslag har en tung arbetsbörda där lärarna ibland tvingas hantera frågeställningar 

som de betecknar som irrelevanta. Olin anser att frågeställningar som inte är 

verksamhetsförankrade och den tidspress som många lärare upplever kan leda till att arbetslag 

får mindre tid till skolutveckling och pedagogiska diskussioner. Samtliga projektansvariga i 

studien bekräftade den konkurrens som råder mellan arbetsorganisatoriska spörsmål och 

skolutveckling vilket Olin lyfter fram i sin avhandling. 

Organisationsteoretisk mångfald 
Det har under studiens gång blivit allt mer tydligt hur komplex en skolas organisation ter sig 

beroende på ur vilket perspektiv jag väljer att se det. Jag kan förstå Liljequists uppfattning att 

det är lätt att finna inslag från nästan alla organisationsläror i skolan (1999, s. 224). Jag har 

kunnat se att det finns skillnader men också likheter på både mikro-, meso- och makroplan. 

Skolans organisation styrs både inifrån samt utifrån av stat och kommunpolitiker. Utifrån 

Webers (1983) beskrivning kan därför skolan framställas som både autonom och heteronom. 
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Den öppna systemteorin där skolan ses ur ett marknadsanpassat organisationsperspektiv syns 

tydligt i Sektor lärandes politiskt styrda organisation. Rektorerna känner av politikernas 

brukarorienterade styrning vilket Liljequist menar är utmärkande för den öppna systemteorin. 

Berg (2003) liknar politikernas styrning vid en maktkamp och konstaterar att skolan måste bli 

bättre på att motarbeta denna för att främja skolutveckling på det lokala planet. Politikers 

starka ambition att erbjuda föräldrar och elever den ”säljande” skola som Fredriksson (2010) 

beskriver, har pressat rektorerna på skolorna i studien att antingen anpassa eller välja bort den 

skolutveckling som inte stämmer in i den befintliga verksamheten. Min tolkning är att 

Alfaskolans organisation, där det entreprenöriella lärandet står i centrum, är ett 

tillvägagångssätt att tillmötesgå politiker och brukares efterfrågan på samspel med 

omgivningen och marknaden.  

 

Sektor lärande är samtidigt organiserad enligt en Fayols liknande linje-staborganisation. Här 

råder en tydlig hierarkisk styrning med en stab av utvecklingsledare som utgör en högre nivå 

av specialisering. Utifrån den teorin kan utvecklingsledarna inom Sektor lärande jämföras 

med vad Liljequist (1999) betecknar som en nutida konsultgrupp som ställer sin 

specialkompetens till ledningens tjänst. Min tolkning är att det är så rektorer och 

projektansvariga uppfattar utvecklingsledarnas uppdrag. De saknar utvecklingsledarnas 

intresse, stöd och uppmuntran av den pågående matematiksatsningen och de anser att 

utvecklingsledarnas uppdrag inte når ner till skolornas verksamhetsnivå. Även rektorernas roll 

kan i studien betraktas utifrån Fayols linje-staborganisation. De har till stor del delegerat över 

ansvaret för matematikutvecklingen till de projektansvariga. Då rektorerna i två av skolorna i 

studien har betydligt fler än 12 lärare att ansvara för kan det vara ett medvetet sätt att 

organisera skolutvecklingen enligt Fayols tankar (Jacobsen & Thorsvik 2008). Detta är 

anmärkningsvärt eftersom de samtidigt är medvetna om att de har huvudansvaret för skolans 

samtliga utvecklingsprojekt.  

 

Utifrån Liljequists (1999) beskrivning av Webers byråkratimodell uppfattar jag rektorernas 

delegering av ansvaret för matematikprojekten som en medveten möjlighet att minska de 

orättvisor och fördomar som fanns i tidigare organisationsformer. Rektorerna utgår från att 

skolan ska ha arbetslag med kompetens, kunskap och erfarenheter som bildar funktionella 

grupper som uppfyller skolans utvecklingsmål. Enligt Liljequist kan denna uppdelning bidra 

till att arbetslagens uppgifter blir fragmentiserade och avskiljda från helheten i 

organisationens utvecklingsmål. Detta kan vara en möjlig förklaring till Alfaskolans isolerade 

skolutveckling. Matematiksatsningen blir i detta fall inte hela skolans angelägenhet. Detta 

anser jag kan medföra att helhetsresultatet med matematikutvecklingen blir sämre. 

Alfaskolans matematiksatsning inkluderar det entreprenöriella lärandet i sitt matematikprojekt 

vilket visar att rektorerna lyckats få den legitimering som Webers byråkratiska modell 

förordade. 

 

Berg (2003) vill att både lärare och rektorer ska värna om det frirum som finns mellan den 

enskilda skolans inre och yttre gränser. Om jag utifrån en linje-staborganisationsteori tolkar 

projektansvarigas roll i matematiksatsningen, kan jag se att de är fast i gamla normer och 
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beroende av rektorernas stöd. Liljequist (1999) lyfter mycket riktigt fram dilemmat att läraren 

utifrån denna teori kräver sin frihet men samtidigt har svårt att utnyttja frirummet. En annan 

möjlig förklaring till att lärare är beroende av ledningens stöttning kan kopplas till Sundbergs 

(2005) moraliska reformdiskurs. Den förordar en långsiktig förändring som är rättvis, jämlik 

och ska ske i samråd med berörda aktörer. Min erfarenhet är att lärare ofta är lojala och rädda 

att bryta skolans normer. I ett skolutvecklingsprojekt där det kollegiala stödet är av största 

vikt blir det än mer tydligt. 

Tankar om skolutveckling 
Det fanns en stor skillnad i rektorernas syn på skolutveckling. Finndalaskolans rektor hade en 

betydligt vidare definition av skolutveckling som inbegrep allt från den vardagliga 

verksamheten till nationella utvecklingssatsningar. För Videskolans och Alfaskolans rektorer 

var ekonomiska medel en viktig förutsättning för skolutveckling.  

Alfaskolans rektor visade i studien en syn på skolutveckling som påminner om Sundbergs 

(2005) mikropolitiska reformdiskurs. I tider av ekonomiska nedskärningar och allt högre krav 

har skolan varit tvungen att bevaka sina egna utvecklingsintressen. Precis som Sundberg har 

han insett att tid är en grundläggande resurs och skolan har behövt begränsa sig för att 

konkurrera med yttre krav om vad som ska prioriteras i skolutveckling. Min uppfattning är att 

Alfaskolan även innefattar Sundbergs teknisk-rationella reformdiskurs. Omorganisationen på 

skolan har inneburit att skolan har varit nödd att effektivt utnyttja de tidsresurser varje 

arbetslag behöver för att genomföra sin isolerade skolutveckling.  Det har inte funnits forum 

att använda matematiksatsningen till en gemensam skolutveckling. Alfaskolans 

matematikutveckling kan jämföras med Högskoleverkets (2009) definition på skolutveckling. 

Enligt deras förklaring ska projektet leda till en önskvärd förändring av 

matematikundervisningen så att undervisningen genomförs på ett bättre sätt för att nå ökad 

måluppfyllelse. Alfaskolans matematikprojekt har bland annat haft som mål att se till att fler 

elever skulle kunna höja sitt betyg i matematik. Min erfarenhet är att de flesta 6-9 skolor 

fortfarande till största del arbetar ämnesvis och då blir en riktad ämnessatsning sällan en 

skolangelägenhet.  

Jag anser precis som Johansson (2009) att det finns faror med att ett utvecklingsarbete ska 

utgå från att förbättra elevers resultat, vilket förväntas från centralt håll. Om skolan enbart 

använder resultat på prov och tester som ett mått på framgång kan det leda till negativa 

effekter. Johansson menar att eleverna exempelvis inte utvecklar kunskaper i att definiera 

problem, samla in och analysera data, skriva förslag och arbeta i team om undervisningen blir 

alltför inriktad mot att eleverna ska klara proven. Det finns dessutom värdegrundsmål som 

överhuvudtaget inte kan mätas genom provresultat. Alfaskolans projektgrupp såg till att ta 

hänsyn till omorganisationen och kombinerade skolans nya entreprenöriella arbetssätt med 

matematikprojektet och på så sätt undkom matematiksatsningen att enbart inriktas på 

måluppfyllelse. 

Ledningens syn på skolutveckling visar sig även i hur stor spridning projektet har till hela 

skolenheten.  Bergs och Scherps (2003) beskrivning, att skolutveckling ska ge konsekvenser 

på skolans vardag i sin helhet och att den ska leda till någon form av förändring av skolans 
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verksamhet, stämmer väl överens med Vide- och Finndalaskolans rektorers syn på 

skolutveckling. De trycker på att ett skolutvecklingsprojekt måste vara väl förankrat bland 

alla medarbetare. Den pedagogiska ledaren ska visa hela skolan att projektet är betydelsefullt 

och värt att prioriteras. Blossings (2008) förklaring, att skolutveckling ska leda till en 

förbättring av skolenhetens verksamhet överensstämmer med rektorernas syn på 

skolutveckling.  

 

Samtliga rektorer har stora och vackra visioner om vad skolutveckling är och hur den bör 

genomföras. Jag anser utifrån studiens resultat att Finndalaskolan är den enda skolan i 

undersökningen där rektors vision och syn på skolutveckling avspeglas i 

matematiksatsningen. 

Avslutande reflektioner 

Målet att få en större förståelse för hur olika skolutvecklingsprojekt i matematik genomförts 

har fått mig att inse hur viktigt det är att reflektera över sin egen syn på matematikutveckling. 

Min förhoppning är att denna studie även väcker ett intresse hos läsaren att reflektera över sin 

egen verksamhets förutsättningar för skolutveckling i matematik. 

Den största poängen med denna studie är att ha fått inblick i tre skolors pågående 

matematikprojekt. Jag ställer mig ödmjukt beundrande till hur studiens skolor lyckats 

genomföra sina matematikprojekt utifrån de förutsättningar de har haft i respektive skolas 

organisation. Klart är att det finns mer att önska på samtliga skolor för att matematikprojekten 

ska klara av att leva upp till de förbättringsstrategier som förut nämnda forskare förespråkar.  

Det vore naturligtvis optimalt om varje skola hade möjlighet att uppfylla kriterierna i den 

infrastruktursmodell för skolutveckling som Blossing (2008) förordar. Samtidigt visar han på 

vem som har den egentliga makten över skolutvecklingen. Precis som Blossing önskar jag att 

skolutveckling inte ska handla om att lärare behöver bli bättre på att realisera de av staten 

formulerade målen, den måste handla om att skolan får makten över såväl formulering som 

realisering (Blossing 2008, s. 149). 

Skolverkets matematiksatsning är en av flera skolutvecklingsprojekt som lyfts fram av 

kommunen. Fredriksson (2010) påpekar att det varje år kommer nya direktiv från 

kommunpolitiker om vad skolan bör prioritera. Min erfarenhet är att skolutveckling alldeles 

för sällan får ta den tid den behöver för att landa och bli ett nytt avstamp i progressionen i 

förbättringsarbetet. Skolan är visserligen en lokal organisation med nationella mål men skolor 

är olika både när det gäller struktur och processer och har olika behov av skolutveckling. Med 

andra ord anser jag precis som Berg (2003) att skolor ska undvika att använda 

kokboksliknande receptsamlingar om de ska ha möjlighet att lyckas med sina 

skolutvecklingsarbeten. I studien framgår även att matematikutvecklaren på Alfaskolan ställer 

sig kritisk till att konstruera utvecklingsinsatser i matematik som ska passa in på samtliga 

grundskolor.  

Det kan avslutningsvis vara intressant att fundera över hur ett långsiktigt 

skolutvecklingsprojekt i matematik skulle kunna resultera i en varaktig förbättring.  Ett 

intressant forskningsarbete kunde vara att följa ett skolutvecklingsprojekt i matematik från 
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initiativ till institutionalisering. Forskningsarbetet kunde utgå från en aktionsforskning och 

organiseras runt en ambition att stärka förutsättningarna för matematikutveckling i ett 

arbetslag eller på en skola. Tiller (2002) förespråkar ett forskande partnerskap mellan skola 

och universitet/högskola. Detta partnerskap, anser även jag, är ett fruktbart samarbete för 

skolutveckling där båda parter är viktiga för varandras kunskapsutveckling. Min förhoppning 

är att denna studie och befintlig forskning om skolutveckling skulle kunna ligga till grund för 

en liknande undersökning. Aktionsforskning kan vara en passande forskningsmetod för att få 

ner skolutvecklingen på en mikronivå där den till syvende och sist hör hemma.  
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Bilaga 1 
 

Missivbrev: projektdeltagare 

 

 

Hej, 

 

Mitt namn är Eva-Lena Happstadius och vi har tidigare varit i kontakt då Du tackat ja till att 

delta i min studie. Här kommer viktig information om intervjutillfället. Om något är oklart 

eller om Du har andra frågor innan eller efter intervjutillfället är Du välkommen att kontakta 

mig. 

Jag studerar masterutbildningen i pedagogiskt arbete vid Borås högskola. Nu i vår skriver jag 

min magisteruppsats och studien handlar om att undersöka de skolor i kommunen som 

beviljades bidrag i den matematiksatsning Skolverket erbjöd 2010. Syftet med studien är att 

se hur skolor lyckas genomföra skolutvecklingsprojekt med varaktiga resultat. Studien 

kommer att innefatta intervjuer med de delaktiga i de olika matematikprojekten. Du och de 

andra intervjupersonerna får detta informationsbrev. 

Intervjun är frivillig och Du får avbryta din medverkan när Du vill. Jag hoppas dock att Du 

vill fullfölja intervjun då Dina åsikter och erfarenheter är av mycket stor vikt för studien. 

Intervjun kommer att pågå i cirka 30 minuter och den kommer att spelas in på band. Det är 

bara jag som kommer att ha tillgång till materialet. Inspelningarna kommer att raderas efter att 

jag har använt dem i min uppsats. Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och inga 

namn kommer att publiceras i studien.  

Om Du har ytterligare frågor kring intervjun eller min studie är Du välkommen att kontakta 

mig när Du vill. 

 

Med vänliga hälsningar 

Eva-Lena Happstadius tel: 0709-646304  

evalena.happstadius@utbildning.lerum.se   

mailto:evalena.happstadius@utbildning.lerum.se
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Bilaga 2 
 

Missivbrev: rektorer 

 

Hej, 

  

Mitt namn är Eva-Lena Happstadius. Jag arbetar på Almekärrsskolan i Lerum och studerar 

samtidigt masterutbildningen i pedagogiskt arbete vid Borås högskola. 

Nu i vår skriver jag min magisteruppsats. Studien handlar om att undersöka de skolor i 

kommunen som beviljades bidrag i den matematiksatsning Skolverket erbjöd 2010 för att höja 

kvaliteten i matematikundervisningen i grundskolan. 

Syftet med studien är att undersöka hur skolor arbetar för att lyckas genomföra 

skolutvecklingsprojekt med varaktiga resultat. Studien kommer att innefatta intervjuer med de 

delaktiga i de olika matematikprojekten.  Under vecka 8-10 intervjuades de som gjort ansökan 

och nu vänder jag mig till er som rektorer på skolan.  

 

Jag är medveten om att några utav er inte var rektorer på skolan under den tid då ansökan 

gjordes och kanske inte heller är insatta i själva matematikprojektet. Men med er hjälp hoppas 

jag få svar på hur Du som rektor kan/vill och har möjlighet att stötta skolutvecklingsprojekt i 

stort. 

Jag skulle vara mycket tacksam om Du har möjlighet att träffa mig ca 30 minuter någon 

eftermiddag under v. 11-13. Jag återkommer under denna vecka telefonledes för att hitta en 

tid som passar Dig. 

Intervjun är frivillig och Du får avbryta din medverkan när Du vill. Jag hoppas dock att Du 

vill fullfölja intervjun då Dina åsikter och erfarenheter är av mycket stor vikt för studien. 

Intervjun kommer att pågå i cirka 30 minuter och den kommer att spelas in på band. Det är 

bara jag som kommer att ha tillgång till materialet. Inspelningarna kommer att raderas efter att 

jag har använt dem i min uppsats.  

  

Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och inga namn kommer att publiceras i studien.  

  

Om Du har ytterligare frågor kring intervjun eller min studie är Du välkommen att kontakta 

mig när Du vill. 

   

 

Med vänlig hälsning// Eva-Lena Happstadius  tel: 0709-646304               

evalena.happstadius@utbildning.lerum.se  

mailto:evalena.happstadius@utbildning.lerum.se
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Bilaga 3 
 

 

Intervjufrågor matematikansvariga 

Hur kom du i kontakt med matematiksatsningen? 

På vems initiativ gjordes ansökan? Vem/vilka skrev ansökan? 

Beskriv matematikprojektet och berätta hur det genomförs. 

Beskriv det stöd du får/fått i projektet av kollegor, rektorer, utvecklingsledare etc. 

Vad tror du denna matematiksatsning kommer att leda till för skolan? 

Beskriv vad skolutveckling är för dig. 

Intervjufrågor rektorer 

Berätta vad du vet om skoverkets matematiksatsning. 

Vilka är delaktiga i projektet? 

Vilket stöd har du som pedagogisk ledare möjlighet att ge i ett projekt som detta? 

Vad anser du krävs för att ett skolutvecklingsprojekt ska lyckas genomföras med varaktigt 

resultat? 

Vad kommer denna matematiksatsning leda till för skolan? 

Beskriv vad skolutveckling är för dig. 

 


