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Sammanfattning 

Matematikprestationer och attityder till ämnet har nationellt och lokalt visat på en 
nedåtgående trend. Det finns således ett behov av utvecklingssatsningar inom 
matematik och matematikdidaktik. Studien syftar till att undersöka och belysa hur 
lärare upplever sig påverkas av en utvecklingssatsning inom matematik, då vi tror att 
lärares tolkningsprocesser är centrala för utvecklingssatsningars utfall. Umeå 
kommun har för att stärka och utveckla matematiken i kommunens för- och 
grundskolor initierat en utvecklingssatsning, PriMa Umeå (Prioritet Matematik i 
Umeå), bland kommunens samtliga lärare i för- och grundskolan. Studien syftar till 
att i början av satsningen följa och förstå subjektiva upplevelser genom kvalitativa 
intervjuer med några lärare. Med ett urval av både lärare i förskola, förskoleklass och 
grundskolans tidigare år kan likheter, skillnader samt paralleller dras mellan 
verksamhetsområdena. Av resultaten i sin helhet kan sägas att utvecklingssatsningen 
enligt urvalet haft en stor upplevd påverkan på lärarnas verksamhetsvardag. Studien 
har undersökt hur lärare upplever att satsningen påverkar förberedandet och 
genomförandet av matematikaktiviteter samt hur de upplever den 
kompetensutveckling som anordnas genom satsningen. De flesta lärarna upplever sig 
påverkas i sin verksamhetsvardag beträffande tidsanvändning, upplevd medvetenhet, 
trygghet och inspiration. 
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1. Inledning 

Flera nationella och internationella studier och rapporter har under de senaste åren 

indikerat att svenska elevers matematikkunskaper har försämrats och att intresset för 

ämnet är lågt (TIMSS, 2003 och NU, 2003). Med anledning av detta tillsatte 

regeringen år 2003 en matematikdelegation som fick uppdraget att utarbeta en 

handlingsplan med förslag till åtgärder för att utveckla matematikundervisningen. 

2004 redovisades förslagen i SOU 2004:97. 2006 formulerades ett regeringsbeslut 

som gav i uppdrag att realisera dessa kvalitetshöjande utvecklingsinsatser i hela 

utbildningssystemets matematikundervisning (U2006/564/G). Med detta som grund 

formulerade för- och grundskoleförvaltningen i Umeå tillsammans med 

lärarutbildningen vid Umeå Universitet sin satsning PriMa Umeå (Prioritet Matematik 

i Umeå). Satsningen syftar till att stärka kommunens för- och grundskolors utveckling 

vad gäller matematikundervisning och på så sätt öka måluppfyllelsen genom att till 

kommunens alla enheter ge ett uppdrag om att lägga extra vikt vid matematik 

(Ivarsson, 2009-02-24). PriMa-satsningen är ett exempel på skolutveckling och 

genom att följa den på ett lokalt plan i ett pågående skede ges vi möjlighet att bilda 

oss en uppfattning om hur skolutveckling kan ske samt hur enskilda lärare upplever 

sig påverkas.  

Inför PriMa-satsningen genomförde Umeå Kommuns matematikutvecklare, 

Blomqvist och Hörstedt (2009-02-03), en lägesbeskrivning för att belysa hur arbetet 

med matematik hade genomförts tidigare. De har även kartlagt det som lärarna 

uttrycker som möjligheter och hinder för genomförandet av en satsning som syftar till 

att utveckla matematikintresse och prestationer. Då skolutveckling är något som tar 

tid och resurser, särskilt då en satsning kan pågå i flera år, ser vi vikten av att 

ordentlig utvärdering och planering genomförs fortlöpande och inte bara i början och i 

slutet av arbetet. Vi anser att utvärdering bör göras dels för kommande satsningar men 

även för att kunna påverka det fortsatta arbetet under den aktuella satsningens gång. 

Vi ser därför ett stort värde i att, redan i ett initialt skede, undersöka hur satsningen 

mottas och hur lärare upplever den. Vi har även en förhoppning att vår undersökning 

kommer att kunna bidra med ett värdefullt perspektiv genom att ge en bild av lärares 

subjektiva upplevelser. Olin (2009) uttrycker att forskningen inom detta område är 

begränsad och istället för att handla om upplevelser och processer mer behandlar 
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ledarskap och resultat. Vi håller med Olin i detta och har själva upplevt svårigheter att 

hitta litteratur inom området. PriMas projektledning (Ivarsson, 2009-02-24) har även 

uttryckt en strävan att få satsningen undersökt av studenter och forskare vilket medför 

en djupare förankring av vår egen studie. Vi är nu, då satsningen påbörjats, 

intresserade av att fördjupa oss i den pågående kommunala satsningen på matematik, 

PriMa Umeå. Vi vill undersöka hur lärare upplever sig påverkas av en satsning som 

denna i sin verksamhetsvardag.  

1.1 Definitioner av centrala begrepp 

När vi i detta arbete använder oss av begreppet skolutveckling menar vi den definition 

som Myndigheten för skolutveckling (2008) ger: ”Skolutveckling handlar både om 

övergripande nationella insatser och om lokalt arbete på den enskilda skolan för att 

åstadkomma förändringar som innebär att fler elever når de nationella målen.” (s.8) 

Med lärare menar vi i detta arbete samtliga verksamma pedagoger inom förskola, 

förskoleklass och grundskolans tidigare år. Det matematikarbete som lärarna utför 

benämner vi i fortsättningen som matematikaktiviteter för att samla alla 

yrkeskategoriers verksamhet under samma begrepp. Matematikaktiviteter innefattar i 

arbetet således även undervisning i de tidiga skolåren. 

PriMa står för Prioritet Matematik i Umeå och är ett utvecklingsprojekt i Umeå 

Kommun som inleddes 2008 och beräknas pågå till 2012. ”PriMa Umeå innebär att 

varje förskola och skola utifrån en konkret bild av sina nuvarande förutsättningar, 

arbetsprocesser och resultat ska prioritera utvecklingsarbeten i matematik under 

perioden 2008 – 2012. Alla enheter ska göra en kartläggning/ nulägesanalys av sitt 

arbete i matematik innan vårterminens utgång 2009. Alla enheter ansvarar för att 

planera, genomföra, löpande dokumentera och utvärdera de utvecklingsinsatser 

rörande matematik som genomförs. Arbetet kommer att pågå under tre hela läsår med 

början höstterminen 2009”. (s.4, Ivarsson, 2009-02-24).  

Kompetensutveckling är ett begrepp som vi anser kräver definition och 

problematisering. Från att tidigare framförallt menat fortbildning, använder man nu i 

forskning snarare begreppet kompetensutveckling som är bredare. Vi har valt 

Nationellt Centrum för Matematiks (2001) definition och menar att begreppet 
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omfattar: ”såväl ämnesbreddning som ämnesfördjupning, metodutveckling, 

arbetslagsutveckling, forskning och utvecklingsarbete samt annan 

verksamhetsutveckling av betydelse för förskolan, skolan och vuxenutbildningen.” 

(s.7)  

2. Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka och belysa hur lärare upplever att de påverkas 

av en utvecklingssatsning i matematik, i detta fall PriMa i Umeå kommun.  

För att besvara syftet har vi brutit ner det i tre frågeställningar: 

Hur upplever lärare att satsningen påverkar förberedandet av matematikaktiviteter? 

Hur upplever lärare att satsningen påverkar genomförandet av matematikaktiviteter? 

Hur upplever lärare den kompetensutveckling som anordnas inom ramen för 

matematiksatsningen? 

3. Bakgrund  

Forskningsbakgrunden består av tre delar. Den första delen är en översikt av aktuell 

forskning inom skolutveckling för att ge en bild av vad skolutveckling är, hur den kan 

ta sig uttryck, hur skolutveckling undersökts samt vad som påverkar lärares 

upplevelser av skolutveckling. Denna del syftar i att ge en förståelse för det resterande 

arbetet. Den andra delen redogör för behovet av skolutveckling just inom 

matematikämnet. Det är framförallt detta som kommer att utgöra grund för analys i 

diskussionen. Den tredje delen utgörs av en bakgrund till PriMa satsningen och är 

liksom den första delen skriven för att ge en bakgrund till kommande delar. 

3.1 Översikt av aktuell litteratur inom skolutveckling  

Skolutveckling handlar som vi tidigare uttryckt både om nationella insatser och om 

lokalt arbete för att åstadkomma förändringar som medför en högre måluppfyllelse 

bland fler elever (MSU, 2008). MSU anser dock att begreppet är svårt att definiera 

och kan belysas ur olika perspektiv. Även Olin (2009) synliggör det utrymme 

begreppet lämnar för tolkningar beroende på det perspektiv som anläggs. Författaren 
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menar att skolutvecklingsbegreppet måste ses i relation till andra begrepp och att det 

är svårt att definiera som ett isolerat begrepp skilt från till exempel 

kompetensutveckling, skolförbättring och utvecklingsarbete. Viktigast kanske, tycker 

vi, är att ta del av lärares beskrivningar av begreppet, eftersom de är huvudaktörer. 

Myndigheten för skolutveckling (2008) redogör för några lärares tolkningar av 

begreppet, där de beskriver att skolutveckling innebär att finna lösningar på 

svårigheter som uppstår i undervisningssituationer. I läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet står att läsa att verksamheten i skolan för att kunna nå nationellt uppsatta 

mål måste vara öppen för utveckling (Skolverket, 1994). En förutsättning för detta är 

att man fortlöpande diskuterar och utvärderar undervisningsmål, resultat och 

undervisningsmetoder. Olin (2009) anser att skolutveckling är nödvändigt för att följa 

samhällets ständiga förändring där syftet är att skapa en bättre skola för alla elever.  

Då skolutveckling är ett så brett begrepp kan det följaktligen ta sig uttryck på många 

olika sätt. Viss skolutveckling initieras uppifrån för att sedan förankras i en 

verksamhet, annan skolutveckling påbörjas på den enskilda skolan för att antingen 

stanna där eller få större grund på regional eller nationell nivå. Något flera författare 

är överens om är att ett övergripande mål bör vara att utforma en dynamisk och 

självgående skola, där skolutvecklingen blir till en naturlig del i dess verksamhet 

(Mouwitz, 2001 och MSU, 2003). Berg & Scherp (2003) skriver att skolutveckling 

inte kan vara något som sker i projektform vid sidan av verksamheten utan att 

skolutveckling först och främst handlar om att skapa lärprocesser i vardagen. Även 

Mouwitz (2001) synliggör vikten av att skolutveckling inte får ha karaktär av projekt 

och stanna vid att överföra visioner eller kunskap från en instans till en annan. Inte 

heller får det väga för tungt varken teoretiskt eller praktiskt. Mouwitz (2001) menar 

också att skolutveckling ska sträva mot att utveckla och lägga grund till samspel och 

lärande gemenskaper där alla aktörer berikas med både teori och praktik och lär av 

varandra. 

Svedlin (2003) problematiserar beslutshierarkin vad gäller skolutveckling och 

beskriver att många utvecklingssatsningar initieras av top-down processer där den 

som är högre upp i hierarkin har rätt att dela ut order om förändringar. Nelson (1998) 

menar att en förutsättning för ett framgångsrikt utvecklingsarbete är att man dels 

involverar skolledare i de ur vardagen sprungna utvecklingsarbetena men också att 
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man bland lärare likaväl som bland skolledare, skapar en kultur som karaktäriseras av 

nyfikenhet, upptäckande, reflektion och debatt. Skolverket (2004) påpekar vikten av 

att utvecklingens karaktär präglas av en systemisk ansats där alla berörda parter 

involveras och hörs och att det mest framgångsrika är då man kan skapa ett samspel 

mellan lokal, regional och nationell nivå. 

Olin (2009) beskriver skolutveckling och skolans mötespraktik. Framför allt lägger 

hon vikt vid den betydelse de yrkesverksammas tolkningsprocesser har för 

utvecklingsarbetet. Olin menar att dimensionen av lärarnas centrala roll och deras 

tolkningsprocesser ofta glöms bort och att majoriteten av forskning gjord på 

skolutveckling snarare fokuserar på resultat, ledarskap och modelltänkande. Vidare 

skriver Olin att en förhoppning hon har med sin studie är att bidra med nya insikter 

och förhållningssätt i och om hur praktisk skolutveckling går till. Ibland tar 

skolutveckling i praktiken sin utgångspunkt i handlingsmodeller tillhandahållna av 

forskning i tron att dessa ska gå att överföra rakt av från en verksamhet till en annan 

(Olin, 2009). En av författarens slutsatser är dock att lärares tolkningsprocesser och 

förståelse utgör en sådan central betydelse för utfallet av utvecklingsprojektet att de 

inte kan bortses från. Författaren menar också att modeller därför aldrig kan tas över 

och överföras utan att omvandlas av den enskilda skolans verksamma lärare. 

3.1.1 Faktorer som påverkar lärares upplevelser av utvecklingssatsningar 

En undersökning som vi läst under pågående arbete med vår studie är Ekberg, 

Gustafsson och Perssons (2007) studie beträffande vad lärare anser om 

skolutvecklingsprojekt. Studiens syfte är att undersöka hur lärare ser på ett 

kommunalt utvecklingsarbete, hur det uppfattar dess olika delar samt om 

utvecklingsarbetet medfört en förändrad syn på matematik. Studien är av kvantitativ 

karaktär och har genomförts genom en enkätstudie bland lärare från förskolan till 

grundskolans senare år. I studien framkommer att lärarna uttrycker ett behov av 

utveckling inom matematikområdet samtidigt som ett utvecklingsarbete kan anses 

betungande bland dem. Författarna lyfter också fram lärarnas syn på de förändringar 

som utvecklingsarbetet medfört i verksamheterna och menar att den största 

förändringen skett i förskolan, medan förskoleklass och år 7-9 är de verksamheter 

som förändrats minst. Förändringarna som uttrycks bland lärarna handlar främst om 

att konkretisera och synliggöra vardagsmatematiken för eleverna.  
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Ett flertal faktorer påverkar hur utvecklingsarbeten upplevs av de medverkande 

lärarna och därmed också arbetets framgång. MSU (2003) belyser vikten av att det 

bland de involverade råder konsensus hur utvecklingsarbetet ska bedrivas och även 

när det gäller vilka visioner och mål som ska uppnås. Andra faktorer som lyfts fram är 

värdet av att samtliga känner delaktighet där enskilda personers förslag och initiativ 

tillvaratas i utvecklingsarbetet. Känner sig lärarna inte delaktiga kan utfallet av 

utvecklingsarbetet bli lidande. Författarna synliggör också betydelsen av att 

utvecklingsarbetet är integrerat i verksamheten där dokumentation och analys av 

arbetets utveckling sker regelbundet. Vidare menar de också att egenskaper som 

engagemang, öppenhet och drivkraft återfinns bland de deltagande medarbetarna är av 

stor betydelse. En annan avgörande faktor som direkt har effekt på 

utvecklingsarbetets utgång, skriver Mouwitz (2001), är att lärare, skolor eller 

kommuner har fått se prov på goda exempel som i praktiken visat sig genomförbara.  

Där problematiserar dock Olin (2009) och menar att det inte är fullt så enkelt. Hon 

menar att projekt och goda idéer aldrig kan överföras mellan verksamheter utan en 

egen tolkning vilket också för oss tillbaka till att enskilda lärares upplevelser har 

betydelse för utvecklingsprojektets utfall.  

Två utmärkande faktorer för ett framgångsrikt utvecklingsarbete som återkommer hos 

flertalet forskare (Mouwitz, 2001; MSU, 2003; NCM, 2001) är tid och förankring. Vi 

kommer nedan att fördjupa oss i dessa. 

I tidsaspekten innefattas både planerings- och reflektionstid under projektets gång och 

varaktigheten av utvecklingsarbetet. NCM (2001), MSU (2003) och Mouwitz (2001) 

skriver alla att en gemensam satsning bör vara uthållig och långsiktig för att nå 

framgång. Även Lindholm (2008) menar att en viktig förutsättning vid 

utvecklingsarbetets inledning är att det ges tid och utrymme för dialog och reflektion. 

Samma åsikt uttrycks av MSU (2003) där man betonar vikten av att också inte bara 

inledningsvis utan genom hela projektet ge stort utrymme till diskussioner och 

reflektioner. Olin (2009) skriver att det oftast finns planeringstid inom ramen för 

lärares arbetstid men mycket sällan reflektionstid. Hon menar att en skillnad mellan 

planering och reflektion är att planering är en framåtblickande aktivitet medan 

reflektion inbegriper både framåt- och bakåtblickande. Vidare betonar Olin att 

konfronterandet och mötet med en utvecklingssatsning är tidskrävande och måste ges 
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tid för diskussioner. Lindholm (2008) skriver hur samverkan mellan lärare och 

forskare kan förbättra utvecklingsarbete och att många av deltagarna i hennes 

undersökning påpekat att ett utvecklingsarbete kräver tålamod och långsiktighet. 

Darling-Hammond (2009) behandlar inte skolutveckling i synnerhet men däremot 

framgångsrik skolorganisering i allmänhet och menar att tiden som läggs på lärares 

planering och reflektion utanför klassrummet är oerhört värdefull. Slutsatsen i 

författarens studie är att lärare lyckas bättre om de får tid till gemensam planering, 

reflektion och observation, speciellt om de får tid att planera tillsammans med sina 

kollegor. 

Skolverket (2004) synliggör det dilemma som kan uppstå då centrala direktiv ges ifall 

de inte förankras bland lärarna och menar att en känsla av entusiasm då lätt uteblir. 

Den förankrade visionen är en förutsättning för att skapa engagemang men ska även 

fungera som en vägledning för medarbetarnas arbetsinsatser (Berg och Scherp, 2003). 

Även MSU (2003) menar att det är av betydelse att de medverkande ska ges möjlighet 

till delaktighet och hänvisar till en fundamental demokratisk ansats, att ”den som 

berörs skall höras” (s.56). MSU förtydligar och menar att de som påverkas av 

satsningen ska ha möjlighet att även medverka i förutsättningarna för denna. Det är 

viktigt att de som direkt påverkas av utvecklingsarbetet inte uppfattar det som något 

som ligger utanpå det grundläggande uppdraget och inte ingår i det vanliga 

vardagsarbetet (Lindholm, 2008).  

3.2 Matematikundervisningens utvecklingsbehov 

En studie med prov och enkäter som undersöker elevers förmågor och attityder till 

bland annat matematikämnet kallas PISA och genomförs regelbundet internationellt. I 

den senaste studien (2006), framkom att svenska elever presterar sämre i matematik 

än vid förra undersökningen. I resultatet från PISA- undersökningarna 2000 och 2003 

var de svenska elevernas prestationer signifikant bättre än OECD-genomsnittet, dock 

inte 2006 då prestationerna låg på en genomsnittlig nivå. Alltför många har negativa 

erfarenheter av matematik och upplever ämnet som meningslöst och svårförståeligt 

(Skolverket, 2003). Författarna problematiserar detta och menar att många bär med 

sig känslor av misslyckande och ångest in i vuxenlivet och utvecklar en dålig tilltro 

till sin matematiska förmåga och att dessa negativa erfarenheter sedan lätt överförs till 

nästa generation.  
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Ett annat problem, inte helt skilt från det nyss nämnda, är dessutom att trots att 

matematikundervisning är ett av lärarnas uppdrag, saknar många lärare utbildning för 

detta (NCM, 2001). Författarna har kartlagt ett stort behov, men även ett stort intresse, 

bland lärare att förbättra sitt ämneskunnande och sina ämnesdidaktiska kunskaper 

inom matematikområdet. Framförallt är det just förskollärare och lärare i 

grundskolans tidigare år som mest frekvent uttrycker en önskan om och ett behov av 

utveckling inom matematikämnet (Skolverket, 2003). Vidare uttrycks en osäkerhet 

och oro kring hur de stimulerar barnens intresse och lust för matematikämnet 

(Skolverket, 2004). Eftersom attityder och föreställningar ofta grundläggs just i 

förskolan och sedan påverkar studieframgångar i resten av utbildningssystemet är det 

betydelsefullt med en utvecklingssatsning i förskola och de tidigare skolåren 

(Skolverket, 2004). 

När nu behovet finns, och önskan likväl, gäller det för lärare att våga ställa krav både 

på skolledningen och på sig själva vad det gäller att få tid, resurser och 

diskussionsmöjligheter för att utveckla sin kompetens och därmed även verksamheten 

(Skolverket, 2004). 

Även om läraren är en av de största och avgörande faktorerna för undervisningens 

framgång så kan man inte bortse från det utbildningssystem som läraren verkar i när 

man planerar för utvecklingsarbete (NCM, 2001). Mouwitz (2001) har skrivit en 

rapport med syfte att utgöra ett stöd för planering av ett nationellt 

kompetensutvecklingsprogram. Där framhåller han att en begränsad fokusering på 

lärares kompetenser omöjliggör att samtidigt se till helheten. Skolverket (2003) har 

kartlagt och undersökt projekt som gjorts och noterat att utvecklingsarbeten i viss mån 

äger rum på skolor på lärares egna initiativ utan att tas om hand av skolledning och 

därmed inte på ett gynnsamt sätt till fullo kommer kommunen till godo. Om 

ledningarna istället aktivt samordnar, uppmuntrar och stödjer skolornas arbeten blir 

förändringsklimatet sannolikt mer positivt.  

3.3 ”PriMa Umeå - en satsning som lyfter matematikkunskaper” 

PriMa-satsningen i Umeå kommun har sin grund i den nämnda försämringen av 

matematikprestationer nationellt och lokalt och har utformats med aktuell forskning i 

beaktande. Satsningen syftar till att öka likvärdigheten i kommunens förskolor och 
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skolor genom att utveckla lärarnas yrkeskompetens inom matematikområdet. Målen 

med den kommunala satsningen är att förbättra elevers studieresultat genom att 

utveckla en positiv syn på matematikämnet och viljan att utveckla 

matematikkunskaperna samt utveckla elevers tilltro till den egna matematiska 

förmågan i syfte att nå en ökad måluppfyllelse. Ett annat mål är att minska elevers 

behov av särskilt stöd. (Ivarsson, M. 2009-02-24) 

PriMa-satsningens utformning har, som det framkommit ovan, tagit sin utgångspunkt 

i de försvagade studieresultaten i matematik i skolan i Umeå men även i den statliga 

matematiksatsningen som pågår. I den forskningsbakgrund som kommunen redovisar 

klargörs värdet av lärarens betydelsefulla roll för elevers lärande och utbildningens 

kvalitet. Det anses därför vara av stor vikt att satsningen fokuserar på Umeås lärare 

och deras yrkesutveckling inom matematikämnet för att PriMa ska få en positiv 

progression. (Palm, T 2008-12-11) 

Inför utformandet av matematiksatsningen bad projektledningen samtliga förskolor 

och skolor att redogöra för sitt utgångsläge i arbetet med matematik, samt formulera 

vilka områden inom matematiken de upplevde ett utvecklingsbehov av inför läsåret 

2009/2010 (Umeå Kommun, 2009-05-04). Matematikutvecklarna genomförde ett 

tjugotal intervjuer med ett hundratal lärare i för- och grundskola. Intervjuernas 

resultat sammanställdes i en lägesbeskrivning som sedan utgjort en grund för 

utformandet av matematiksatsningen. Denna grund har sedan blivit de gemensamma 

målen som alla enheter ska sträva efter och utifrån dessa formulera egna 

utvecklingsområden (Ivarsson, M. 2009-02-24). 

I lägesbeskrivningen uttrycker lärarna både hinder och möjligheter för 

matematiksatsningen. En del lärare menar att de upplever svårigheter med att få tiden 

att räcka till och att matematiksatsningen kommer för snabbt inpå en av kommunens 

tidigare kompetenssatsningar. Samtidigt uttrycktes åsikter bland andra lärare som 

menar att matematiksatsningen skulle skapa möjligheter att höja statusen på 

förskolans arbete med matematik samt skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte och 

pedagogiska diskussioner inom ämnet. I lägesbeskrivningen framkom ett flertal 

förslag till utvecklingsområden. Bland annat redovisades lärares behov av att 

framställa diagnosredskap i matematik, utarbeta en handlingsplan för arbetet med 

matematiksvårigheter, utforma en elevnära matematikundervisning, samt tydliggöra 
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hur man arbetar med matematiska begrepp i perspektivet 1-16 år. (Blomqvist och 

Hörstedt, 2009-02-03). För att nå målen med satsningen erbjuds samtliga lärare i 

kommunen ett basutbud av utvecklingsinsatser som består av erfarenhetsutbyte i form 

av nätverksträffar vid studiedagar. Vidare erbjuds möjligheten att ta del av ett 

fördjupat utbud, t.ex. i form av föreläsningar (Ivarsson, M. 2009-02-24).  

4. Metod 

I följande del kommer vi att redogöra för vår datainsamlingsmetod, vårt urval av 

informanter samt hur vi gått tillväga vid bearbetandet av data. Vi kommer också att 

beskriva hur vi förhållit oss till de etiska forskningsprinciperna och diskutera 

undersökningens reliabilitet. 

4.1 Datainsamlingsmetod  

Då vårt syfte med undersökningen är att belysa hur några lärare upplever att de 

påverkas av en utvecklingssatsning i matematik ansåg vi kvalitativ intervju vara det 

bästa metodvalet. Ekholm och Fransson (2006) menar att man med indirekt 

informationssamling, som till exempel intervju, tillåts ta del av informanters 

subjektiva upplevelser. Kvantitativ metod skulle inte på samma sätt tillåta 

informanterna att beskriva och utveckla sin inställning och sina värderingar av det 

aktuella ämnet och därför inte möjliggöra för oss att dra slutsatser kring vårt syfte.  

4.1.1 Intervju 

Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad teknik där dispositionen utgörs av 

frågeområden till skillnad från färdigformulerade detaljfrågor. Tekniken beskrivs bl.a. 

av Ekholm och Fransson (2006) och Ryen (2004). Färdigformulerade frågor i 

förutbestämd sekvens får lätt karaktär av en förhörssituation, istället för en friare 

intervju med frågeområden som tillåter informanterna att utförligt besvara öppna 

frågor (Ekholm och Fransson, 2006). Författarna lyfter också fram fördelen med 

frågeområden och menar att intervjuaren bör anpassa sig efter informantens svar och 

visar därför på svårigheter med en detaljplanerad intervju. En annan fördel är att en 

intervju med öppna frågor lättare inbjuder informanterna att inta en aktiv roll, därför 

har vi valt att utforma intervjun på detta sätt. Även Johansson och Svedner (2006) 

beskriver fördelar med frågeområden och menar att syftet med kvalitativ intervju är 
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att låta informanten ge så uttömmande svar som möjligt om subjektiva upplevelser. 

Av samma anledning måste man låta frågorna i en kvalitativ intervju variera från 

intervju till intervju för att anpassas till informantens svar. Våra frågeområden har 

varit tre till antalet och utgått från våra inledande frågeställningar kring lärares 

förberedande av sin verksamhet, sitt genomförande av densamma samt sin upplevelse 

av kompetensutvecklingen (se bilaga 1). Intervjuerna beräknas ta ca 30min. 

4.2 Urval 

Intervjuerna i undersökningen har genomförts med nio verksamma lärare, varav tre 

arbetar i förskola, tre i förskoleklass och tre i grundskolans tidigare år. Ett urvalskrav 

har varit att informanterna arbetar med matematik i sin verksamhet. Informanterna 

arbetar på sex olika skolor/förskolor i Umeå Kommun och berörs därmed av PriMa-

satsningen.  

Eftersom studien syftar till att undersöka subjektiva upplevelser, och inte att skapa 

statistiskt underlag att dra allmänna slutsatser från, finns inte tillräckligt starka skäl att 

göra slumpmässiga urval (Ryen, 2004). Ändå har vi, för att vi tror att det berikar 

resultaten och ger oss ett intressantare underlag, gjort vårt urval och valt informanter 

med någorlunda olika lång yrkeserfarenhet och på olika geografiska områden även 

om vi ej kommer att ha tillräckligt underlag för att kunna dra slutsatser kring detta. 

Att informanterna inte valts ut slumpmässigt har också att göra med svårigheten att 

motivera för intervju och den tid i anspråk det kräver av informanten. Intresset för att 

delta när vi via e-mail har skickat ut förfrågan till rektorerna har varit svalt såhär i 

jultider, med nedläggningshot, sviktande ekonomi, tidsbrist och i en studentstad där 

förfrågningar om informanter är förhållandevis stort. Därför har vi på grund av 

svårigheter att finna slumpmässigt utvalda informanter använt oss av de kontakter vi 

har inom kommunens grundskolor och förskolor och via dem fått tag på informanter. 

4.2.1 Forskningsetiska krav 

Vetenskapsrådet (2002) har formulerat etiska forskningsprinciper för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Principerna, som är riktlinjer avsedda för att undvika 

konflikter mellan individskyddskrav och metodkrav inom forskningen, är indelade i 

fyra huvudkrav och rör information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande.  
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Informationskravet har vi tagit hänsyn till genom att upplysa informanterna om vårt 

syfte och vilka villkor som gäller för deras deltagande samt var resultaten och 

rapporten kommer att offentliggöras, först initialt skriftligt i informationsbrevet, sedan 

muntligt vid intervjutillfället. Samtyckeskravet handlar om att informanten har rätt att 

självständigt avgöra om dennes medverkan i studien, detta har vi beaktat genom att 

informera om villkoren för deltagande i enlighet med informationskravet och sedan 

låtit informanten ta ställning och lämna samtycke eller avböja. Konfidentialitetskravet 

innebär att alla informanters uppgifter ska ges konfidentialitet och förvaras så att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Det innebär också att enskilda informanter ej ska 

kunna identifieras av utomstående. Vårt sätt att ta hänsyn till detta har varit att 

benämna informanterna endast med deras verksamhetsområde och inte med namn 

eller skola/förskola. Istället har vi benämnt dem med vilket nummer i ordningen deras 

intervju var samt datumet för intervjun. På så sätt kan ingen obehörig identifiera 

informanterna. Eftersom det inte för rapporten är relevant att redovisa mer än 

informantens verksamhetsområde har vi valt att varken redovisa kön, geografiskt 

område eller dylikt. På så sätt skyddar vi också informanternas identiteter. 

Nyttjandekravet består i att insamlad data endast får användas för forskningsändamål, 

detta uppfyller vi genom att behålla all information för oss själva. 

Ytterligare en rekommendation från Vetenskapsrådet (2002) är att ge 

undersökningsdeltagarna tillfälle att få veta var forskningsresultaten kommer att 

publiceras, något vi också gjort i samband med intervjuerna och i ett tackbrev efteråt.   

4.3 Procedur  

Inför genomförandet av de kvalitativa intervjuerna har informanterna inledningsvis 

kontaktats via telefon eller e-mail, som sedan följts upp med ett telefonsamtal där tid 

för utförande av intervju bokats. Johansson och Svedner (2006) belyser vikten av att 

undersökningens syfte är väl förankrat hos informanten som därefter ges möjlighet till 

samtycke till deltagande. Därför har vi inför genomförandet av intervjuerna skickat ut 

ett informationsbrev där undersökningens syfte tydliggjorts (se bilaga 2). Då tre av 

informanterna inte gavs möjlighet att ta del av informationsbrevet på grund av kort 

varsel inför intervjun försäkrade vi oss om att tydliggöra undersökningens syfte även 

muntligt för samtliga informanter vid intervjuernas inledning något som Ekholm och 

Fransson (2006) menar även minskar risken för distraktion hos informanten.  
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Johansson och Svedner (2006) menar att pilotintervjuer bör genomföras innan 

intervjuerna för att kontrollera att frågeområdena verkligen besvarar 

undersökningsfrågorna. Därför utförde vi en pilotintervju på en deltagare ur vår 

målgrupp. Pilotintervjun gav oss även en möjlighet att kontrollera tekniken samt 

analysera vår frågeteknik. Efter pilotintervjun såg vi även över våra frågeområden och 

gjorde vissa ändringar där vi upplevt tvetydigheter, till exempel kring delaktighet 

inför projektets utformning. Här fanns utrymme att uppfatta en anklagande karaktär 

på frågan vilket inte var vår avsikt. Ekholm och Fransson (2006) visar på betydelsen 

av att intervjuerna genomförs under goda yttre förutsättningar. Då vi har besökt 

informanterna på deras arbetsplats har vi inte haft möjlighet att styra valet av lokal för 

genomförandet utan överlämnat detta val till informanterna. Intervjuerna har dock 

genomförts i lärarnas klassrum alternativt arbets-/personalrum där vi kunnat samtala 

lugnt och ostört utan barn/elever i närheten. Ekholm och Fransson menar vidare att 

genom att ge utförlig information om den beräknade tiden för intervjun vid 

inledningen av intervjun undviks ytterligare distraktion. Därför har vi i 

informationsbrevet samt vid intervjuernas början gjort informanterna införstådda med 

den beräknade tiden. Vid några tillfällen har vi fått anpassa tiden utifrån 

informanternas möjligheter då olika faktorer medfört att de inte haft möjlighet att 

avvara de 30 minuter vi beräknat för intervjun.  

Intervjuerna har inletts med att vi presenterat vilka vi är samt redogjort för intervjuns 

fem delar där vi först valt att inleda med en redogörelse för undersökningens syfte 

samt förklara vad det insamlade resultatet ska användas till. Därefter har vi belyst hur 

vi tagit hänsyn till de etiska principerna och frågat om informantens godkännande av 

ljudinspelning vid genomförandet. Vid intervjutillfällena har vi använt vad Ekholm 

och Fransson (2006) beskriver som en tratt-teknik där vi inlett varje frågeområde med 

vida generella frågor och sedan övergått till mer specifika detaljfrågor vilket medfört 

att informanten ges utrymme att utveckla sina synpunkter. De formulerade 

frågeområdena har följts i samtliga intervjuer, men för att anpassa intervjun till varje 

informants svar har dess ordning samt följdfrågorna till viss del varierat. För att 

uppmuntra informanterna till förtydligande av sina svar ställdes ibland nya följdfrågor 

medan andra som i vissa situationer upplevdes överflödiga uteslöts.  
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Vid genomförandet av intervjuerna använde vi oss av ljudinspelning samt 

kompletterande anteckningar. Vi har båda medverkat vid utförandet av intervjuerna 

och turats om att varannan gång leda intervjuerna och varannan gång sköta 

ljudinspelningen samt fört anteckningar. Ekholm och Fransson (2006) visar på 

fördelen med användandet av ljudinspelning då den möjliggör för intervjuaren att 

reflektera över sitt eget agerande. Ryen (2004) menar att ljudinspelning underlättar 

för att reproducera och få med allt från samtalet men även att skriftliga anteckningar 

med fördel kan användas då problem med tekniken ibland uppstår. Vid två av 

tillfällena uppstod problem med ljudinspelningen. En informant avböjde vid frågan 

om ljudinspelning vilket medförde att vi tillsammans efter intervjun skrev ned 

samtalet utifrån anteckningarna, något vi även fortsatte med även när ljudinspelningen 

fungerade för att säkerställa att vi uppfattat detsamma. Avslutningsvis har vi meddelat 

informanterna om att de vid frågor eller funderingar gärna får återkomma till oss. 

Precis som Ryen (2004) anser vi att man med fördel i efterhand kan tacka 

informanterna genom ett brev, något vi gjort via e-mail där vi även återigen upplyser 

dem om var de kan ta del av det färdiga arbetet då det publicerats.  

4.4. Bortfall 

Ingen av informanterna har valt att avboka eller avbryta sin intervju så vi har 

följaktligen inget bortfall. Däremot har två informanter bett om en kortare intervju på 

grund av tidsbrist och intervjuerna har i de fallen därför kortats ned av hänsyn till 

informanten och därför kanske inte rymt lika utvecklande svar som de längre 

intervjuerna. Vi upplever dock inte det tidsmässiga bortfallet av signifikant relevans 

för resultatet utan att informanterna ändå hann uttrycka sin uppfattning under de två 

ca 10 minuter förkortade intervjuerna.  

4.5 Databearbetning och analys 

Efter genomförandet av intervjuerna har vi utgått från Ryen (2004) vad gäller 

bearbetning och analys. Författaren belyser fördelen med att utföra transkriberingen 

direkt efter varje intervju istället för att genomföra samtliga intervjuer innan 

analyseringsprocessen påbörjas och därför har vi förhållit oss till det och den tidsram 

som kursen tillåtit. Samtidigt har vi tagit i beaktande att vi, som Ryen vidare 

framhåller, vid varje ny intervju påverkas av både teori, tidigare intervjuer och 
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analyser av dessa. Ändå tycker vi att fördelarna med att genomföra datainsamling och 

analys parallellt är större och har därför valt att göra så.  

Efter varje intervju lyssnade vi igenom ljudinspelningen samt såg över och 

kompletterade våra anteckningar för att få en översiktlig och rättvis bild av 

informantens uttryckta upplevelser. I transkriberingen har vi följaktligen utgått från 

både anteckningar och ljudinspelning och skrivit ned det av intervjun som är relevant 

för vår problemformulering och vårt syfte under respektive av syftets nedbrutna 

frågeställningar. Vi har jämfört våra uppfattningar och anteckningar med 

ljudinspelningen för att minska utrymmet för missförstånd. Därefter har vi i ett 

protokoll sammanställt samtliga informanters svar under specificerade underrubriker 

till huvudfrågorna, t.ex. under frågeställningen om förberedande har vi delat in svaren 

gällande tidsanvändning, upplevd inspiration och medvetenhet. Under hela 

databearbetningen och analysen har vi diskuterat våra tolkningar för att säkerställa en 

likvärdig tolkning. Varken datainsamlingen eller databearbetningen kan beskrivas 

som neutral eller objektiv och detta gör vi heller inte anspråk på. Tvärtom har vi det i 

beaktande och är medvetna om detta.  

Som Ryen (2004) formulerar det är det omöjligt att skilja databearbetning från 

tolkning. Vidare skriver författaren att en förutsättning för att kunna analysera 

kvalitativ data är att man delar upp resultatet i beskrivande och begreppsliga 

kategorier för att upptäcka återkommande mönster och mening. De kategorier vi valt 

att sortera under har varit våra frågeområden specificerade och rör förberedande, 

genomförande och kompetensutveckling. Utöver våra tre huvudområden har vi samlat 

en kategori med informanternas utbildningsbakgrund samt hur satsningen har tolkats i 

deras verksamhet för att kunna dra slutsatser om påverkande faktorer. Frågeområdena 

har vi i sin tur delat in i tre underkategorier vardera. Förberedande har vi delat in i tid, 

inspiration och upplevd medvetenhet. Genomförande har i sin tur delats in i tid, 

innehåll och arbetssätt samt upplevd trygghet. Slutligen har kompetensutveckling 

delats in i relevans, tillräcklighet samt upplevelsen av effekten av ett gemensamt 

kompetensutvecklingsområde. Detta har vi gjort för att göra resultatet överskådligt för 

oss vid analysarbetet och för att underlätta avgörandet var respektive uttalande ska 

inordnas. Vi tror att dessa områden ger oss en helhetsbild av lärarnas upplevelse av 

satsningen. Ibland har vi låtit samma uttalande hänföras till mer än en kategori då det 
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besvarat fler än en fråga. Under genomförandet av diskussionen upplevde vi 

svårigheter att skilja arbetssätt och innehåll från varandra och dessa har istället 

diskuterats i relation till varandra. Ytterligare en analys vi gjort har varit att föra in 

insamlade data i kategorier av verksamhetsområden, dvs. gruppera alla som arbetar i 

förskoleklass och jämföra deras svar med varandra för att se om likheter och 

skillnader förelåg. Trots att underlaget och urvalet var så litet ville vi ändå se om vi 

kunde ana tendenser och förstå de enskilda informanterna i en lite större kontext om 

än fortfarande liten. Slutligen har vi undersökt eventuella relationer och samband 

mellan lärares beskrivningar och teorier i tidigare forskning och litteratur.  

4.5.1 Reliabilitet och validitet 

Validiteten i studiens mätmetod har att göra med mätningens överensstämmelse med 

det faktiska värdet, dvs. att man mäter det man avser mäta. En studies reliabilitet har 

att göra med om resultatet anses vara tillförlitligt eller inte, d.v.s. om resultatet blir 

detsamma vid replikering av studien. Reliabiliteten i kvalitativa studier är extra svår 

att mäta men dock av stor vikt att diskutera. Då syftet inte är att nå generaliserbar 

kunskap kan tänkas att reliabiliteten kan tillåtas vara lägre än vid en kvantitativ studie 

men naturligtvis är det optimala att sträva efter en så hög reliabilitet som möjligt. Data 

som samlats in vid intervju kommer av naturliga skäl att variera mellan olika studier 

eftersom informanternas upplevelser alltid är subjektiva. Vår studie kan dock ge en 

bild av lärares subjektiva upplevelser om en gemensam satsnings påverkan på den 

egna verksamhetsvardagen även om denna inte är generaliserbar till någon större 

population. Någonting som påverkar reliabiliteten och även validiteten är hur 

intervjun utformas och hur frågorna ställs. Även det faktum att informanterna inte 

blivit intervjuade av samma person kan ha påverkat (Johansson och Svedner, 2004). 

Det sistnämnda tror vi oss dock kunna minimera de negativa effekterna av då vi båda 

vid samtliga tillfällen varit närvarande vid intervjutillfället och även vid analysarbetet 

vilket vi snarare tror har hjälpt oss öka reliabiliteten.  

4.6 Metoddiskussion 

Då vi genom en kvalitativ metod genomfört semistrukturerade intervjuer med 

formulerade frågeområden istället för färdiga intervjufrågor har, precis som Ekholm 

och Fransson (2006) uttrycker, höga krav ställts på oss som intervjuare. Ryen (2004) 
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problematiserar metoden och menar att man bör vara medveten om att data ibland kan 

skapas i interaktion mellan intervjuaren och informanten. Detta har vi tagit i 

beaktande genom att vid genomförandet lagt vikt vid att vara lyhörda, lyssna till 

informanternas svar, ställa goda följdfrågor samt sammanfatta de uttryckta svaren för 

att undvika missförstånd. Trots detta upplevde vi att vi vid genomförandet av 

intervjuerna inte varit nog tydliga gällande vad vi anser med begreppet 

kompetensutveckling. Detta har medfört att några informanter endast inkluderat 

föreläsningar medan vi, som tidigare framgått, innefattar ämnesbreddning, 

ämnesfördjupning, metodutveckling, arbetslagsutveckling, forskning, 

utvecklingsarbete samt annan verksamhetsutveckling av betydelse för förskolan och 

skolan. Om en informant till exempel uttrycker ett missnöje över 

kompetensutvecklingen för att föreläsningar upplevts irrelevanta men samtidigt varit 

nöjd med nätverksträffar och diskussionsmöten har vi tolkat informantens upplevelser 

av den totala kompetensutvecklingen som relevant eller delvis relevant eftersom vår 

definition av begreppet är vidare än informantens. Då vi menar att man som informant 

kan uppleva svårigheter att ta del av någon annans begrepp inför en intervju har vi 

valt att inte klargöra vår syn på begreppet utan istället lyssna till vad de inkluderar i 

sin definition av samma begrepp och ställt följdfrågor för att få våra frågeområden 

besvarade. Detta är en svårighet som skulle kunna påverkat vårt resultat och därför 

måste beaktas vid analysen av data. Vi upplever att när vi genomfört intervjuerna 

tillsammans har möjligheten att ge respons på varandras intervjutekniker underlättats 

och vi har kunnat uppmärksamma att vi inte ställer ledande frågor och på så vis tagit 

Ryens (2004) tankar kring metodens eventuella brister i beaktande. 

Som det framkommer tidigare i vår metoddel upplevde vi svårigheter att finna 

informanter för vår studie. Detta medförde att vi använt oss av tidigare kontakter 

inom kommunens förskolor och skolor. Vi uppfyllde dock vårt urvalskrav att studiens 

deltagande informanter arbetar med matematik inom kommunens förskolor, 

förskoleklass eller skolor. Informanterna är verksamma inom olika skolområden och 

är jämnt fördelade inom de tre verksamheterna. Trots detta bör vi vid analys ta detta i 

beaktande och reflektera kring huruvida detta kan komma att påverka vårt resultat. Då 

informanterna inte blivit slumpvis utvalda har vi reflekterat kring huruvida detta 

skulle kunna ha bidragit till att de som valt att medverka är de informanter som 
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upplevt sig extra inspirerade och motiverade av ämnet eller kanske innehar rollen som 

matematikutvecklare. Detta bör i sådant fall beaktas vid vår analys.  

I bakgrunden redogör vi för en tidigare studie som genomförts inom området 

utvecklingsarbete inom matematiken. Vi har vid vårt analysarbete jämfört vårt 

insamlade material med det resultat som framkom vid den tidigare studien för att 

upptäcka likheter och skillnader. Trots att vi har olika verksamhetsområden i våra 

urval, olika kommuner samt olika metoder för genomförandet är många av resultaten 

ändå förhållandevis jämförbara och därmed kanske generaliserbara till en större 

population.  

5. Resultat  

I följande del redovisar vi resultatet utifrån våra tre frågeställningar gällande hur 

lärare upplever att satsningen påverkar förberedandet och genomförandet av 

matematikaktiviteter samt den kompetensutvecklings som anordnas inom ramen för 

matematiksatsningen.  

Enligt vad som framkommer av intervjuerna finns en stor variation bland 

informanternas utbildningsbakgrund inom matematik och matematikdidaktik, men 

generellt kan ändå sägas att den är förhållandevis begränsad. En majoritet av 

informanterna saknar för matematikämnet relevant utbildning. Några har tagit del av 

enstaka kurser som varit valbara under utbildningen och/eller av 

kompetensutveckling. Någon har ganska omfattande specifik utbildning för 

matematikämnet. Vad det gäller hur länge sedan informanterna tog sin examen 

varierar det med ett trettiotal år. 

Hur satsningen tolkats på de olika skolorna växlar från att några inte tycker att 

satsningen hunnit påverka verksamheten till att andra tycker att de gjort ganska 

omfattande förändringar i sin verksamhet. Informanterna som arbetar som lärare i 

förskoleklass är de som i störst utsträckning uttrycker att satsningen inte ännu hunnit 

påverka deras verksamhet. Lärarna i grundskolans tidigare år är de som i störst 

utsträckning rapporterar ett stort genomslag av satsningen. Bland lärare i förskolan är 

uppfattningarna delade, någon menar att satsningen ännu inte upplevts påverka 

matematiken i verksamheten, någon att den redan fått omfattade genomslag.  
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Några av de som anser att satsningen inte har medfört några större förändringar i 

verksamheten menar att det beror på att de redan kommit en bit på vägen och byggt 

upp nätverk i samband med en tidigare kommunal satsning. Andra menar att de redan 

har fungerade matematiknätverk utvecklade på egna initiativ. Ett fåtal uttrycker att de 

ännu inte hunnit komma igång med arbetet då det nyligen startats. Ytterligare andra 

menar att de fått ett uppdrag men ingen extra tid och att de på grund av 

tidsbegränsning inte hunnit göra några förändringar i sin verksamhet. Bland 

informanterna verksamma i förskoleklass framkom att de kan se satsningen på skolan 

men att de själva inte kunnat ta del av den då de arbetar på fritids på eftermiddagarna 

och därför inte kan delta då lärarna i grundskolans tidigare år veckovis har möte, ett 

möte då PriMa-satsningen ofta behandlas.  

De som anser att satsningen har fått stora genomslag på skolorna berättar att detta i 

stor del utgörs av diskussionstid och samtal, både bland lärarna och med eleverna. En 

majoritet uttrycker att satsningen syns i verksamheten genom att man tänker på ett 

annat sätt nu, framför allt kring korrekt användande av terminologi men också att man 

förändrat arbetssätt och innehåll inom de utvecklingsområden man tillsammans på 

skolan kommit överens om. Det nämns personalmöten med PriMa-relaterat innehåll 

som stående och återkommande punkt, skolområdesträffar där man utvecklat ett 

samarbete mellan förskola och skola samt föräldramöten där man involverat föräldrar. 

Några av lärarna uttrycker att man i och med satsningen gjort slag i saker man tänkt 

på tidigare, till exempel iordningsställa laborativt material. En majoritet av de som 

uttrycker att satsningen fått stort genomslag säger att de på sina skolor formulerat 

utvecklingsområden med delmål. Någon informant beskriver hur man på skolan valt 

att satsa på matematik en förmiddag i veckan. Någon annan upplever att en 

oproportionerligt stor del av satsningen läggs på möten som heller inte varit relevanta 

utan snarare bidragit till att arbetet med matematik känns betungande.   

5.1. Förberedande av matematikaktiviteter 

Här redovisas resultat relaterat till hur lärare upplever att satsningen påverkar deras 

förberedande arbete och planering inför matematikaktiviteter. Vi tror att tre viktiga 

områden för att förstå upplevd påverkan är att se till tidsanvändning, inspiration och 

upplevd medvetenhet. 
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Beträffande förberedelsetid säger sig ungefär hälften av informanterna lägga mer tid 

på att planera för matematikaktiviteter nu jämfört med innan satsningen. Lika många 

informanter upplever inte att satsningen nämnvärt påverkat hur de fördelar sin tid, de 

lägger lika mycket tid nu som tidigare. En informant säger sig lägga mindre tid nu än 

innan satsningen.  

Fördelat på verksamhetsområden kan av resultatet utläsas att en majoritet av lärarna i 

förskolan uppger sig lägga mer tid på förberedande av matematikaktiviteter nu 

jämfört med innan satsningen. Även av lärarna i grundskolans tidigare år säger sig de 

flesta lägga mer tid nu. Av lärarna i förskoleklass uppger sig samtliga informanter 

lägga oförändrat mycket tid. 

Informanterna som lägger mer tid på förberedande av matematikaktiviteter uttrycker 

olika anledningar till detta. Några av anledningarna som framhölls var ökad 

motivation och lust. En majoritet av de informanter som sa det tillade dessutom att en 

stor del av den extra tid som användes ofta fick göras i hemmet utanför arbetstid. 

Andra anledningar som framkom var att mer tid lades på grund av ett upplevt tryck 

uppifrån att lägga mer tid på förberedelser. De som upplevde detta tryck från någon 

annan tillade att den ökade tiden som förberedande tog medför en minskning av tiden 

tillsammans med barnen. Bland de informanter som uttryckte att satsningen inte 

medför någon förändring gällande tiden av sitt förberedande av matematikaktiviteter 

framkom åsikter som att den största förändringen snarare består av en ökad 

medvetenhet kring matematikämnet och dess didaktik. En majoritet av informanterna 

upplever sig som en följd av satsningen ha blivit mer inspirerade att förbereda för 

matematikaktiviteter. Endast en informant upplever sig inte alls ha inspirerats av 

satsningen.  

De informanter som upplever att satsningen medfört en ökad inspiration uttrycker att 

det är en fördel att samtliga i arbetslaget, skolområdet och hela kommunen, är 

delaktiga och strävar mot samma mål. Just den anledningen är en som framhålls av 

nästan samtliga informanter. Det uttrycks att det är enklare, roligare och känns mer 

betydelsefullt när alla har samma grund. Den gemensamma grunden, menar några av 

informanterna, möjliggör och inbjuder till diskussioner och kompetens- och idéutbyte 

inom arbetslaget. Andra fördelar som framhålls är att man känner sig inspirerad av 

nya arbetssätt man fått se, av handfasta tips samt att man fått se resultat, att barn och 



  21 

elever redan nu upplever matematiken roligare. Informanter har också uttryckt att 

man upplevt problemen i sin vardag och uppfattar matematiksatsningen som en vettig 

prioritering just nu och därför också kan känna sig inspirerad. Den informant som 

upplevde att satsningen inte medfört en ökad inspiration menade att satsningen kom 

för mycket uppifrån och att denne inte själv kunnat påverka sin situation då ”andra” 

har bestämt.  

Då vi anser att känslan av delaktighet påverkar inspiration har vi frågat informanterna 

om de upplevt sig inbjudna till delaktighet inför starten och vid planeringen av 

satsningen, t.ex. i de konferenser och forum som anordnats. Huvudparten av 

informanterna menar att de inte givits möjlighet till att påverka eller ge synpunkter, de 

känner inte till att konferenser ägt rum och att forum funnits tillgängliga. Åsikter som 

att satsningen kommer pålagd ovanifrån framkommer från ett par av informanterna, 

dessa har inte upplevt sig fått chans till delaktighet. En informant ger uttryck för en 

svårighet att ta det tillfälle som bjöds då det upplevdes svårt att ha synpunkter utan att 

ha ett förslag att ta ställning till. Andra menar att de känt sig delaktiga eftersom de 

inbjudits till en träff i samband med satsningens start, dvs. då det färdiga förslaget 

presenterades. Någon uttrycker att delaktigheten i denna satsning varit större än vid 

kommunens föregående satsning. De flesta, men inte alla, anger sig ha känt 

delaktighet inför sitt eget arbetslag, på den egna avdelningen, klassen, förskola eller 

skola och för hur satsningen tolkats och realiserats där. 

Huvudparten av informanterna uppger sig också i och med satsningens medförda 

fokus på matematik har utvecklat en djupare medvetenhet inom matematikämnet och i 

sitt planerande för matematikaktiviteter. Största anledningen som framhålls till en 

ökad medvetenhet är att satsningen medfört att man synliggjort det man redan gör i 

verksamheterna, till exempel uttrycker en majoritet av informanterna att man nu i och 

med satsningen i större utsträckning än tidigare synliggör den vardagliga matematiken 

och använder rätt terminologi. Ytterligare en sak som det fördjupade medvetandet 

medfört är att man ser och tar tillvara på den kompetens som redan finns i 

verksamheten. Den informant som inte upplevde sig mer medveten på grund av 

satsningen uttryckte att detta beror på en redan upplevd känsla av hög medvetenhet 

sedan innan.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta lägger mer tid på förberedelser totalt sett 

om man ser till både planerings- och reflektionstid. Ser man bara till planeringstid 

uppger sig ungefär hälften ha ökat tidsanvändningen nu jämfört med tidigare. En 

majoritet av informanterna känner sig inspirerade av satsningen men menar också att 

de inte känt sig delaktiga vid utformandet av satsningen. De flesta har känt sig 

delaktiga på sin skola. Huvudparten av informanterna uppger sig ha uppnått en 

fördjupad medvetenhet kring sitt förberedande av matematikaktiviteter.  

5.2 Genomförande av matematikaktiviteter 

Här redovisas resultat relaterat till hur lärare upplever att satsningen påverkar deras 

genomförande av matematikaktiviteter. Vi tror att viktiga områden för att förstå 

upplevd påverkan är att se till tidsanvändning, innehåll och arbetssätt samt upplevd 

trygghet. 

Gällande genomförandet av matematikaktiviteter upplever majoriteten av 

informanterna att matematiken tillåts ta mer tid för genomförande nu sedan satsningen 

påbörjats än vad den gjorde innan. Några informanter menar att tiden för 

genomförandet av matematikaktiviteter är oförändrad och ges lika mycket tid nu som 

innan satsningen påbörjats.  

I förskolan och grundskolans tidigare år menar huvudparten att de använder mer tid 

till genomförande av matematikaktiviteter nu. Merparten av informanterna i 

förskoleklass lägger oförändrat med tid. 

Några av de informanter som uppger att de lagt mer tid på genomförandet av 

matematikaktiviteter har gjort detta genom att lägga in ett extra tillfälle för matematik 

på schemat. Ännu en beskrivning av det utökade tidsanvändandet till 

matematikaktiviteter är att informanterna säger sig låta matematiken genomsyra fler 

ämnen och vardagssituationer. De informanter som uttrycker att tiden för 

genomförandet av matematikaktiviteter är oförändrad menar att man istället utvecklat 

och höjt kvalitén på det tidigare arbetet, men under samma genomförandetid som 

innan satsningen.  
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Gällande matematikaktiviteternas innehåll anser ungefär hälften av informanterna att 

det förändrats sedan satsningen införts. Hälften menar att innehållet i deras 

matematikaktiviteter är detsamma nu som innan satsningen. Detsamma gäller för 

vilka som förändrat sitt arbetssätt. 

Sett ur verksamhetsområden kan man se att huvudparten av lärarna i förskolan menar 

att matematikaktiviteternas innehåll och arbetssätt har förändrats sedan satsningen 

påbörjats. Förändringarna som rapporteras i förskolan har framförallt bestått i 

användandet av rätt terminologi och nya mål formulerade för verksamhetens arbete 

med matematik. Några angav att de börjat arbeta med ett nytt material som 

introducerat nytt innehåll, andra att de nu arbetar mer med matematik utomhus. 

Ytterligare ett exempel på förändrat arbetssätt är att man nu ser till processen av 

barnens lärande snarare än resultatet.  Bland lärarna i förskoleklass anser samtliga 

informanter att matematikaktiviteternas innehåll och arbetssätt är oförändrat, de 

uttrycker istället att de efter att satsningen påbörjats blivit mer medvetna om det 

arbete de redan gör. Andra informanter menar att de inte fått några uppslag 

anpassningsbara för sin verksamhet och att arbetssättet därför inte förändrats. Bland 

lärarna i grundskolans tidigare år menar majoriteten att innehållet förändrats. De 

förändringar som lyfts fram är att innehållet till viss del fått en mer laborativ karaktär 

samt att lärarna tillsammans med eleverna i större omfattning använder sig av 

matematiska begrepp. Ytterligare en förändring av innehåll som beskrivits är att man 

utformat ett gemensamt innehåll från förskola till skola på en av informanternas 

skolområde. Någon informant uttrycker att man lagt en extra resursperson i 

matematikundervisningen och därför kan arbeta i mindre grupper. 

Beträffande lärares upplevda trygghet i genomförande av matematikaktiviteter 

upplever en tredjedel av informanterna en ökad trygghet i arbetet med matematik nu 

än tidigare. En majoritet menar dock att satsningen inte inneburit någon förändring i 

dennes upplevda trygghet beträffande matematikämnet. Någon upplever sig inte 

kunna säga ifall satsningen medfört en trygghet i arbetet med matematik för denne.  

Bland lärarna i förskolan är meningarna delade, inget generellt kan sägas. Bland 

lärarna i förskoleklass upplever samtliga informanter sin trygghet i matematikarbetet 

som oförändrad. Av lärarna i grundskolans tidigare år upplever huvudparten att 

satsningen medfört att de utvecklat en trygghet i arbetet med matematik.  
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De informanter som upplever att de av satsningen fått en ökad trygghet uttrycker att 

satsningen medfört att de fått bekräftelse och uppmuntran i arbetet med matematik 

som de redan gör. Ytterligare en orsak till fördjupad trygghet som uttrycks av 

informanterna är den gemensamma grunden för arbetslaget som satsningen skapar. 

Bland de informanter som inte upplever att de blivit tryggare sedan satsningen 

påbörjats nämns orsaker som att de var trygga sedan tidigare eller att de inte tagit del 

av kompetensutvecklingen ännu och därmed inte fått bekräftelse som i sin tur leder 

till trygghet.  

Som en summering av resultaten kan sägas att huvudparten rapporterar en ökad 

tidsanvändning för matematikaktiviteter. Ungefär hälften uppger sig som en följd av 

satsningen ha ändrat innehåll och arbetssätt. Bland informanterna menar en tredjedel 

att satsningen medfört en fördjupad trygghet vid genomförandet av 

matematikaktiviteter.  

5.3 Kompetensutveckling 

Här redovisas resultat relaterat till hur lärare upplever den kompetensutveckling som 

anordnas inom ramen för matematiksatsningen, dvs. föreläsningar, nätverksträffar, 

möten och studiedagar. Vi tror att tre viktiga områden för att förstå en samlad 

upplevelse är att se till upplevd tillräcklighet, relevans för utvecklingsbehov samt 

upplevelser av följderna av en gemensam kommunal satsning. Något som 

framkommer vid intervjuerna är en stor variation kring hur mycket och vilken sorts 

kompetensutveckling informanterna tagit del av i satsningen hittills.  

Angående kompetensutvecklingens relevans anger en majoritet av lärarna att den 

kompetensutveckling de tagit del av varit relevant. Någon upplever den som 

irrelevant och några upplever den som delvis eller inte alls relevant. Det är framför 

allt lärarna i grundskolans tidigare år som upplevt kompetensutvecklingen som 

relevant. Bland informanterna i förskolan råder delade meningar och 

kompetensutvecklingen kan således sägas ha varit både relevant och irrelevant. 

De informanter som upplevt kompetensutvecklingen i PriMa-satsningen som relevant 

menar att de fått viktig bekräftelse i det de redan gör, att det är bra att de inom dess 

ramar fått ta del av hur andra arbetar samt att den hjälpt dem se den kompetens som 
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redan finns i verksamheten. Andra framhåller att det är lättare att ta till sig 

information genom en föreläsning än genom att läsa sig till den i en bok. Ytterligare 

en åsikt som framkommer från dem som upplevt kompetensutvecklingen som 

relevant är det positiva i att kompetensutvecklingen till stor del handlat om att 

fördjupa befintliga kunskaper snarare än att bara utveckla nya. Några menar att 

kompetensutvecklingens problemformulering är förankrad och att de sett försämrade 

matematikresultat i sin verksamhet och framhåller därför att kompetenssatsningen 

koncentrerats runt ett viktigt innehåll. De informanter som upplevt 

kompetensutvecklingen i satsningen som delvis relevant klargör att 

kompetensutvecklingen ibland inte möter dem där de är utan antingen har för låg nivå 

eller upplevs inte vara anpassningsbara till den egna verksamheten. Informanterna 

som inte alls upplevt kompetensutvecklingen som relevant menar att den tagit tid från 

verksamheten och att annan kompetensutveckling blivit lidande. Det framkommer 

också bland informanterna en önskan om fler konkreta tips och förslag i 

kompetensutvecklingen.  

En majoritet av informanterna upplever sig få otillräckligt med kompetensutveckling 

inom ramen för satsningen. Övriga uttrycker sig tveksamma till om 

kompetensutvecklingens omfattning varit tillräcklig.  

Samtliga lärare i förskoleklassen uttrycker att de fått otillräckligt med 

kompetensutveckling riktad mot sin verksamhet. Av lärarna i grundskolans tidigare år 

tycker sig de flesta få otillräckligt. Bland informanterna i förskolan menar merparten 

att de delvis varit tillräckligt. En av lärarna i förskolan upplever sig inte få tillräckligt 

med kompetensutveckling.  

De informanter som upplever att de inte fått tillräckligt med kompetensutveckling 

menar att man aldrig kan få tillräckligt, man vill alltid utvecklas. De informanter som 

upplever att de till viss del fått tillräckligt med kompetensutveckling motiverar sitt 

svar med att de till exempel fick mycket kompetensutveckling förra terminen eller 

tidigare i höst och därför inte anser sig vara i störst behov just nu eller för att de i 

egenskap av matematikinspiratörer menar att de fått lite mer kompetensutveckling än 

övriga. 
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Gällande informanternas upplevelser av följderna av en gemensam satsning uttrycker 

samtliga vikten av att hela arbetslaget tar del av den kompetensutveckling som ges 

inom området. Samtliga informanter uttrycker att den gemensamma satsningen får 

positiva följder. Några informanter ser dock en viss problematik som kan uppstå av en 

gemensam satsning. 

Majoriteten av lärarna menar att den gemensamma satsningen medför att hela 

arbetslaget blir delaktigt i utvecklingen av matematikaktiviteter och ingen behöver ta 

ett ensamt ansvar. De menar att detta medför att satsningen kan få ett större 

genomslag samt att det blir mer naturligt att delge varandra egna erfarenheter och 

arbetssätt och på så vis lättare att hitta befintlig kompetens bland lärarna. Det 

framkom åsikter från ett par informanter om att en gemensam satsning medför att 

trycket på den kompetensutveckling som ges blir högt och att det därför inte finns 

utrymme för alla att ta del av kompetensutveckling och litteratur.  

6. Diskussion 

Trots att det i samtliga informanters uppdrag ingår matematikundervisning/ 

matematikaktiviteter visar vårt resultat på bristande utbildning inom området 

matematik och matematikdidaktik precis som det även uttrycks för den stora 

populationen lärare av NCM (2001) och Skolverket (2003). Då detta motiverar 

satsningens genomförande tycker vi också att det motiverar att diskutera kring hur 

satsningen tolkas, mottas och upplevs eftersom vi är av uppfattningen att det har stor 

påverkan på satsningens utfall och eventuella framgång. Diskussionen består av 

summering av resultat, slutsatser från litteratur och egna reflektioner för att besvara 

våra frågeställningar i relation till studiens syfte.  

6.1 Förberedande av matematikaktiviteter 

I följande del diskuteras hur informanterna upplever sig påverkas i sin 

verksamhetsvardag när det kommer till sitt förberedande av matematikaktiviteter vad 

det gäller tidsanvändning, upplevd inspiration, delaktighet och upplevd medvetenhet. 

Majoriteten i urvalet säger sig lägga mer tid för diskuterande och reflektion till 

matematikområdet i form av till exempel en stående PriMa-punkt vid 

arbetsplatsmöten, skolområdesträffar och matematiknätverk. Hälften av 
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informanterna uppger sig också lägga mer tid vid planerandet av matematikaktiviteter. 

Hälften av informanterna säger sig inte nämnvärt påverkat tidsanvändningen vad det 

gäller planerande. En informant menar sig lägga mindre tid nu jämfört med innan 

satsningen. De som lägger mer tid är framför allt lärarna i grundskolans tidigare år 

och förskolan. Lärarna i förskoleklassen är de som uttrycker sig lägga oförändrat med 

tid.  

En förutsättning för framgångsrikt utvecklingsarbete som framhålls av Lindholm 

(2008) och MSU (2003) är att det, särskilt i inledningen men också fortlöpande, 

lämnas tid och utrymme för reflektion, helst i dialog i diskussionsform. Vi tror att 

detta är viktigt för satsningens utfall. Olin (2009) poängterar också vikten av att extra 

mycket tid läggs just i inledningen eftersom en tolkning och ett möte alltid är 

nödvändig om utvecklingssatsningen ska kunna appliceras i en verksamhet. Att 

informanterna lägger mer tid på möten nu än tidigare är förstås positivt men behöver 

inte per automatik innebära att de lägger tillräckligt med tid nu eller att tiden är väl 

spenderad och upplevs relevant, något vi tycker framkommer i en del av 

informanternas åsikter.  

Vi tror att det är nödvändigt att förstå åsikterna utifrån sitt sammanhang om hur 

satsningen tolkats, anpassats och implicerats i de olika verksamheterna. Några 

informanter menar att satsningen inte hunnit påverka verksamheten alls i någon 

nämnvärd utsträckning och följaktligen inte heller tidsanvändningen vad det gäller 

planerings- och reflektionstid. Dels tror vi att detta beror på att satsningen ännu är i 

dess inledning och dels att de olika skolor och förskolorna börjat med olika 

förutsättningar då arbetet innan satsningen sett olika ut. Några menar att de gjort 

omfattande förändringar i verksamheten, bland annat av tiden som ägnas åt 

diskussioner om och förberedande av matematikaktiviteter.  

De flesta uppger sig lägga mer tid på grund av inre motivation och lust, någon 

informant menar dock att denne lägger mer tid på förberedande på grund av ett tryck 

uppifrån, dvs. en negativ yttre motivation. Det sistnämnda är en aspekt som 

Skolverket (2004) berör och menar att centrala direktiv som upplevs pålagda uppifrån 

och inte sprungna från självupplevda problem lätt får som följd att motivationen hos 

lärarna blir bristande. Förmodligen känner sig informanten inte speciellt motiverad att 

genomföra satsningen och vi tror då att satsningens utfall blir direkt avhängigt och att 



  28 

utfallet inte blir speciellt framgångsrikt. En majoritet av de informanter som uttrycker 

sig lägga mer tid än tidigare menar att en stor del av den mertid som läggs på 

planering och inläsning ofta görs efter arbetsdagens slut. Detta tycker vi är oturligt 

eftersom vi, precis som Darling-Hammond (2009), menar att lärares tid utanför 

klassrummet är så viktig att det är synd att den prioriteras så lågt att den måste läggas 

utanför arbetstid. Tidsbrist inom ordinarie arbetstid är något som uttrycks frekvent 

både bland dem som lägger mer tid och de som inte gör det. Detta menar Darling-

Hammond (2009) är ett stort hinder för skolutveckling och att utvecklingssatsningar 

som inte ges tid och utrymme i vardagen inte har samma förutsättningar för framgång. 

Tidsbristen som ett hinder för framgångsrik utveckling var ju även något som också 

framkom som ett hinder i lägebeskrivningen inför satsningen. Några, framför allt de 

som inte förändrat sin tidsanvändning i förberedandet, uttrycker att de snarare ökat 

medvetenheten kring matematikämnet, vilket vi tror är än viktigare än själva tiden, 

det vill säga kvaliteteten på det lärarna gör snarare än kvantiteten. 

Den informant som sa sig lägga mindre tid på förberedande för matematikaktiviteter 

kan möjligtvis ha berott på ett missförstånd av frågan. Informanten nämnde ett nytt 

arbetsmaterial och en annan tänkbar förklaring kan i så fall vara att planeringen i och 

med materialanvändandet och det färdiga konceptet kortsiktigt effektiviserats när det 

kommer till tidsåtgång eller i alla fall inledningsvis upplevs så. 

En informant i förskoleklass uttrycker problemet med att inte kunna medverka vid de 

möten som på skolan vigs åt att diskutera matematik då dessa till stor del förlagts på 

eftermiddagarna då lärarna har konferenstid men då förskoleklasspersonalen 

fortfarande jobbar med barnen. Då detta resultat även liknar det i Ekberg, Gustafsson, 

Persson (2007) ser vi det som ett stort problem eftersom det utesluter några lärare och 

att detta får lärarna i förskoleklass att i viss utsträckning hamna mellan stolarna och 

kanske inte känna sig som en del av varken grundskolans eller förskolans 

utvecklingssatsning. Vi sällar oss till Darling-Hammonds (2009) slutsats och tror att 

lärare som får mer tid till pedagogisk diskussion och som gemensamt i arbetslag eller 

över skolområde kan planera tillsammans lättare lyckas nå målen med 

utvecklingssatsningen. Vi tror att detta därför är ett område som ledningen skulle 

kunna prioritera mer.  
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Vi hade innan studien föreställt oss att känslan av inspiration skulle vara starkt 

sammanbunden med graden upplevd delaktighet. Svedlin (2003) föranleder oss att tro 

detta då hon problematiserar beslutshierarkin och topdown-processer med beordrade 

förändringar när det kommer till skolutveckling. Likaså gör MSU (2003) då de 

belyser vikten av att alla medverkande ska höras och få sina förslag och initiativ 

tillvaratagna. Dessutom beskriver de nödvändigheten av att det råder konsensus kring 

vilka mål och visioner som ska uppnås och hur vilket vi också tror har stor inverkan. 

Även Skolverket (2004) varnar för utvecklingssatsningar som inte förankras bland 

lärarna eftersom det då är lätt att förlora vägledning och engagemang. Huvudparten av 

informanterna anger sig vara mer inspirerade att förbereda för matematikaktiviteter nu 

under satsningen jämfört med tidigare. De flesta menar att de inte getts möjlighet till 

att påverka vid satsningens utformning, de har inte hört talas om konferenser eller 

forum. Andra menar att de känt sig delaktiga eftersom de inbjudits till, även om de 

inte deltagit, en upptakts- och inspirationsträff i samband med satsningens start då det 

färdiga förslaget presenterades. Någon har känt sig delaktig eftersom lärarna vid 

denna satsning blev införstådda tidigare nu än vid en tidigare kommunal satsning. 

Nästan samtliga, dock ej alla, har känt sig delaktiga i satsningens utformning på den 

egna skolan. Vi menar att detta kanske är det allra viktigaste och det som i största 

grad påverkar lärarnas omedelbara omgivning och arbetsuppgifter i sin 

verksamhetsvardag. Vi trodde dock inledningsvis att det skulle få större negativa 

effekter om de inte kände sig delaktiga. 

Av resultatet att döma får vi nog revidera vår tidigare hypotes. Resultatet visar snarare 

att en majoritet av informanterna upplever sig inspirerade av satsningen. En majoritet 

menar också att de inte har känt sig delaktiga. Vi får antagligen problematisera både 

inspiration och delaktigheten en aning. Social önskvärdhet i svaren måste alltid 

beaktas, måhända kan något svar kanske förklaras med att informanterna skattade sin 

inspiration högre än vad de egentligen känner men vi tror inte att det kan förklara 

generellt. Några lärare tycker sig ha varit delaktiga för att de varit med vid ett 

upptaktsmöte i en aula och det var inte riktigt så vi föreställt oss. Vi trodde inte riktigt 

detta skulle uppfattas som sann delaktighet att delta vid en träff som kanske var mer 

monologlik presentation av en satsning som redan var formulerad. Detta får vi nog 

problematisera en aning för satsningen har ju sedan formulerats och tolkats på de 

enskilda skolorna och det kanske är först där lärarna känner sig genuint intresserade 
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av att vara delaktiga. Lärarna kanske inte ville, orkade eller tyckte sig ha tid att 

påverka innan satsningen kom till deras bord utan kände att delaktigheten var 

motiverad först då. Istället framkom ett annat resultat som vi inte räknat med, en 

informant tyckte det skulle ha varit svårt att ta ställning till något innan man fått 

förslag och det är förstås sant. Inspiration verkar enligt studiens resultat ha ett starkare 

samband med upplevd relevans och förankring i problemformuleringen än förankring 

i form av delaktighet. Inspirationen kanske också bottnar i det av Skolverket (2003) 

uttryckta behovet och intresset för matematikutveckling bland just de lärarkategorier 

som finns representerade i urvalet. 

Det som i huvudsak uttrycks som skäl till ökad upplevd inspiration är att alla i 

arbetslaget, på skolan, skolområdet och kommunen bygger en gemensam grund och 

strävar mot samma mål. Berg och Scherp (2003) betonar vikten av en gemensam 

grund. Likaså gör Mouwitz (2001) som menar att en gemensam grund är oerhört 

viktig för att utveckla ett fungerande samspel och gemenskap för skolutveckling. Vi 

tror också att det är i det närmaste nödvändigt för att utfallet av utvecklingssatsningen 

ska vara lyckat. Även MSU (2003) belyser betydelsen av konsensus hos samtliga 

inblandade. Informanterna som uttrycker det menar att det är roligare av den 

anledningen och att man blir inspirerad när man ser andra arbeta med samma sak och 

få uppslag och idéer och tips. Dessutom uttrycker någon att man redan kan se resultat 

hos barn och elever. Informanten säger sig vara hoppfull inför att se de långsiktiga 

resultaten i stor skala i hela kommunen. Det blir mäktigt säger en informant. Med 

informanternas motiveringar förstår vi lättare att inspirationen inte behöver vara 

beroende av upplevd delaktighet utan att det finns många andra aspekter som kan få 

en att känna sig inspirerad. Någon uttryckte sig dock, i enlighet med vår ursprungliga 

hypotes, inte känna en ökad inspiration då denne inte själv kunnat påverka sin 

situation eftersom ”andra” har bestämt. Informanten kände sig inte inspirerad att 

genomföra satsningen. Att inte kunna påverka sin situation är förstås frustrerande 

vilket vi har förståelse för. Svedlin (2003) problematiserar beslutshierarkin och 

betonar att problemformuleringen och uppdraget i utvecklingssatsningen inte får 

uppfattas som top-down beordrad. Vi tror att det ligger mycket sanning i det och 

menar att en sådan upplevelse kan få negativa effekter på satsningens utfall. 

Uppfattningar om att satsningen är för påförd uppifrån är något som uttrycks av ett 

par informanter, dessa har inte upplevt sig fått chans till delaktighet. Gällande top-
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down-processer och upplevelser av förankring finner vi stöd hos Lindholm (2008) 

som tydliggör att skolutveckling är en del av det grundläggande uppdraget och därför 

inte av lärare får uppfattas som något som ligger utanpå. 

Vi var intresserade av att undersöka om lärarna i satsningen i ett initialt skede 

upplever sig ha fördjupat sin medvetenhet om matematikämnet och dess didaktik. 

Majoriteten av informanterna uppger sig ha nått fördjupad medvetenhet som en följd 

av satsningens fokus på matematik. Någon informant menar att satsningen inte 

nämnvärt påverkat dennes medvetenhet men förklarar det med upplevd trygghet och 

medvetenhet sedan tidigare. Även i denna fråga får vi nog ställa oss kritiska och ha i 

beaktande att det kan ha funnits en viss tendens att ge socialt önskvärda svar. Vi tror 

dock att informanterna gav en uppriktig bild av sin upplevelse. Det som lärarna lyfter 

fram som anledning till varför de utvecklat sin medvetenhet är framför allt att man i 

och med satsningen har synliggjort och medvetandegjort det arbete man redan gjort 

sedan tidigare i verksamheten, både under lektion och i vardagssituationer. Den 

kompetensen menar informanterna inte alltid tas tillvara på. Många informanter 

uttrycker att de i större utsträckning blivit medveten om den terminologi de använder i 

sin matematikundervisning och att de nu använder rätt matematiska begrepp. Detta är 

något som också många av lärarna uttryckte som en strävan i lägesbeskrivningen för 

PriMa. Att de flesta lärare känner sig mer medvetna nu menar vi kan ha ett samband 

med att de upplevt kompetensutvecklingen relevant.  

Det är intressant att se att satsningen redan hunnit få utslag vad det gäller upplevd 

medvetenhet. Skolverket (2003) uttryckte att lärare, framför allt i förskolan, gav 

uttryck för en osäkerhet, oro och önskan om utveckling, vilket förstås kan betyda att 

utgångsläget för öka medvetenheten hos informanterna var lågt och ett behov av 

utveckling förelåg. Just därför är det viktigt, eller kanske till och med nödvändigt, att 

det görs. Detta stärks bl.a. av Skolverket (2004) som menar att eftersom så mycket 

grundläggs i förskola och grundskolans tidigare år är det av största vikt att satsa på 

skolutveckling och framför allt matematikutveckling just där.  
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6.2 Genomförande av matematikaktiviteter 

Här diskuteras hur lärare upplever att satsningen påverkar genomförandet av 

matematikaktiviteter när det kommer till tidsanvändning, innehåll, arbetssätt och 

upplevd trygghet.  

En majoritet av informanterna uppger att de i sina verksamheter låter genomförandet 

av matematikaktiviteter ta mer tid nu sedan satsningen börjat jämfört med innan. 

Resterande informanter menar att tiden är oförändrad och att de lägger lika mycket tid 

nu som tidigare. Samtliga informanter i förskolan och majoriteten av lärarna i 

grundskolans tidigare år menar att de ger mer tid till matematikaktiviteter medan de i 

förskoleklass i större utsträckning skattar sig lägga oförändrad tidsmängd. Vi ser 

positivt på att många uppger sig lägga mer tid till genomförande av 

matematikaktiviteter, framför allt i förskolan, tror vi, då Skolverket (2004) uttrycker 

vikten av omfattande arbete med matematiken just där eftersom viktiga attityder 

grundläggs i förskolan. Vi trodde att en förändring beträffande tidsanvändningen i 

förskolan skulle vara mer påtaglig än i skolan av den anledningen att vi tänkte att de 

friare kan styra över tiden och inte är lika styrda av timplaner och schemaläggning 

som i grundskolan. Vår uppfattning om att lärarna i grundskolans tidigare år skulle 

vara begränsade i tidsanvändningen stämde dock inte. Hur mycket tid informanterna 

lägger på genomförandet av matematikaktiviteter upplever vi också ett samband med 

hur satsningen tolkats på skolan något som stämmer överens med nyss nämnda 

resultat. Det är även i denna fråga lärarna i förskoleklass som i störst utsträckning 

upplever att satsningen ännu inte hunnit påverka verksamheten så mycket. De lärare 

som säger sig ägna mer tid åt matematikaktiviteter nu menar att det framför allt består 

i att de låter matematiken genomsyra fler ämnen och även vardagssituationer, de som 

lägger oförändrad tid framhåller att man främst satsat på att höja kvaliteten på det 

man redan gör men inom samma tidsram. Konkretiserandet och synliggörandet av 

matematiken i vardagssituationer anges också som en av de största förändringar av 

Ekberg, Gustafsson och Persson (2007). Andra berättar hur de lagt till en förmiddag i 

veckan eller ett temapass en eftermiddag där matematiken ges större rum nu än 

tidigare.  
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Sammanfattningsvis kan alltså sägas att lärarnas upplevelse av graden av påverkan 

från satsningen varierar, de flesta menar ändå att satsningen medfört att de lägger mer 

tid på matematikaktiviteter nu jämfört med innan satsningen.  

Ungefär hälften av lärarna uppgav sig ha förändrat matematikaktiviteternas innehåll 

medan hälften behöll det oförändrat. Samma siffror gäller för upplevd påverkan till 

förändring av arbetssätt. Det är framför allt lärarna i förskola och grundskolans 

tidigare år som menar att de förändrat arbetssätt och innehåll. Samtliga lärare i 

förskoleklass tycker inte att satsningen har påverkat dem vad det gäller förändrade 

arbetssätt eller innehåll. Lärarna i förskoleklass menar snarare att de blivit mer 

medvetna, något som också framkommer bland andra som inte anser sig ha förändrat 

arbetssätt eller innehåll. Då lärarna i förskoleklass också är de som har framhållit att 

tid saknas, både till planering med andra på skolan och i genomförande i 

verksamheten tror vi att detta kan vara en av orsakerna till att de inte förändrat sina 

arbetssätt eller innehåll. Tidigare forskning (Darling-Hammond, 2009 och Lindholm, 

2008) har visat på betydelsen av att lärarna ges tid och utrymme för gemensamma 

samtal och reflektion. Vi menar att en annan orsak till att informanterna i 

förskoleklass inte i samma utsträckning som lärarna i de övriga verksamhetsområdena 

förändrat sitt arbetssätt eller innehåll kan vara att de redan arbetade på ett sätt som de 

är nöjda med.  

Berg och Scherp (2003) betonar vikten av att skolutveckling inte får ske i projektform 

vid sidan av verksamheten utan att den måste rymmas i vardagen och även om 

författarna snarare talar om att satsningen ska rymmas inom planeringstiden och 

reflektionstiden så tror vi nog att det kan appliceras på lektionstiden också. Vi menar 

att det handlar kanske inte främst om att lägga mer tid utan om att förändra, fördjupa 

och utveckla den tid man lägger ned, vilket några av informanterna också uttryckt. 

Sedan ser vi en betydelse av att ämnet får genomsyra fler situationer än just 

matematiklektionerna, precis som några informanter redogjort för som en av 

förändringarna. Vi menar att ett sådant arbetssätt underlättar för eleverna att se syftet 

med matematiken då den sätts i för dem meningsfulla sammanhang. En annan möjlig 

förklaring till varför lärarna i förskoleklass i så låg utsträckning har låtit sig påverkas 

av nya arbetssätt och nytt innehåll menar vi kan vara att de inte på samma sätt som 

lärarna i förskola och grundskolans tidigare år har fått sett prov på goda exempel som 
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visats är möjliga att genomföra. Mouwitz (2001) framhåller vikten av detta. Några 

lärare i förskoleklass har även upplevt kompetensutvecklingen som icke relevant för 

sin verksamhet och för generell eller fokuserad på annan verksamhet. Det är något 

som vi anser också skulle kunna förklara att de inte förändrat arbetssätt och innehåll, 

eftersom det enligt Olin (2009) är mycket svårt att överföra goda idéer mellan 

verksamheter utan en egen tolkning, vilken man i så fall behöver ges tid för.  

Bara en tredjedel i urvalet menar att de upplever en ökad trygghetskänsla i arbetet 

med matematik nu jämfört med tidigare. Några uttrycker att de varit trygga innan och 

därför inte känt någon ökning och några kan säkert dras till att satsningen ännu inte 

pågått så länge så att de hunnit ta del av så mycket kompetensutveckling. Andra som 

varken blivit tryggare av satsningen eller anger sig varit trygga innan tror vi kanske 

kan förklaras med satsningens hittills begränsade tid som den pågått eller med 

kompetensutvecklingens omfång och upplevda relevans. Att fördjupa eller utveckla 

en genuin trygghetskänsla tror vi tar lång tid. Bara bland lärarna i grundskolans 

tidigare år är det mer än en informant som uttrycker sin trygghetskänsla som ökad. 

Det är också dessa som i störst utsträckning rapporterar att de fått gott om 

reflektionstid där man diskuterat tillsammans med andra på skolan. De som 

rapporterar en ökad trygghetskänsla menar att det framför allt beror på att de i och 

med satsningen fått bekräftelse och uppmuntran i det arbete de utför och den 

gemensamma grund satsningen bidragit med.  

Vi var föranledda att tro att många skulle känna sig otrygga inför matematikaktiviteter 

efter att ha läst Skolverket (2003) som menar att så många kände osäkerhet och oro 

inför matematikaktiviteter. Av samma anledning uttrycker Skolverket (2004) att det är 

av största vikt med framgångsrik skolutveckling inom området. Därför tycker vi det är 

viktigt att utvärdera och se hur satsningen upplevs och att vår studie fyller en 

angelägen funktion. Lärarnas upplevda trygghet menar vi också kan ses som något av 

ett mått på en lyckad kompetensutveckling, i alla fall sett ur en aspekt.  

När det kommer till upplevd trygghet tror vi även att lärarnas utbildning är en 

bidragande faktor. Många av informanterna i urvalet saknar, precis som i resten av 

populationen lärare enligt NCM (2001), många gånger relevant matematikdidaktisk 

utbildning. 
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6.3 Kompetensutveckling 

Här nedan diskuteras hur lärare upplever kompetensutvecklingen som anordnas inom 

ramen för utvecklingssatsningen. För att skapa en förståelse för hur informanterna 

upplever kompetensutvecklingen som getts har vi velat ta reda på huruvida de erfar att 

den varit relevant för deras verksamhetsområde, om de upplever att den varit 

tillräcklig samt hur de upplever följderna av en gemensam satsning.  

I resultatet framkommer att majoriteten av lärarna upplever relevans i 

kompetensutvecklingen, dock anser några informanter att kompetensutvecklingen 

endast delvis eller inte alls varit relevant. De informanter som upplevt den relevant är 

främst lärarna i grundskolans tidigare år. Bland informanterna som upplevt 

kompetensutvecklingen relevant menar några av dem att den fokuserats kring ett 

viktigt innehåll och några informanter uttrycker att de uppmärksammat elevernas 

försämrade resultat och ett sjunkande intresse för ämnet. Skolverket (2004) lyfter 

fram betydelsen av att problemformuleringen förankras i verksamheten och menar att 

om det aktuella problemet inte anses vara självupplevt bland lärarna medför att 

motivationen samt förståelsen för problemet blir bristande. Skolverket (2003) menar 

också att en förankrad vision syftar till att dels skapa engagemang och förståelse 

bland lärarna men även att stödja dem i utvecklingsarbetet. Därför upplever vi att de 

informanter som anser kompetensutvecklingen som relevant har skapat en förståelse 

för problematiken kring matematikämnet som en följd av att de själva upplevt 

problemet i sin verksamhetsvardag. Detta kan i sin tur ha bidragit till att lärarna ser 

vikten av kompetensutvecklingen inom det aktuella området.  

Ytterligare åsikter som framkommer i resultatet kring huruvida kompetens- 

utvecklingen upplevdes relevant var att den medfört en bekräftelse på det arbete 

lärarna redan genomför inom matematikområdet men även att satsningen medfört att 

man synliggjort den kompetens som redan finns i verksamheten. I SOU (2004) 

framhålls vikten av just detta, att lärare måste ges möjligheter att diskutera med sina 

kollegor för att utveckla, varandras och sina egna yrkesidentiteter och verksamheten. 

Genom att ges tid och utrymme tror vi lärarna lättare kan bli medvetna om samt 

synliggöra redan befintlig kompetens.  
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Av de informanter som uppgett att kompetenssatsningen delvis eller inte alls varit 

relevant har några motiverat detta med att de upplevt att nivån på kompetens-

utvecklingen inte har varit anpassad till deras verksamhetsområde, utan snarare riktats 

mot barn och elever i högre eller lägre åldrar. Den förankrade visionen som Berg och 

Scherp (2003) benämner som en förutsättning för att skapa engagemang blir då 

lidande och i förlängningen kanske inte utfallet av satsningen blir lika framgångsrikt 

som det hade kunnat bli. Kompetensutvecklingen som ges inom ramen för satsningen 

måste istället utgå från alla lärares och verksamheters behov, något som låter näst 

intill omöjligt men tyvärr sant. Kompetensutvecklingen bör möta lärarna där de 

befinner sig för att de ska uppleva motivation och relevans. Detta menar vi också kan 

ge förklaringar till att en del informanter upplever kompetensutvecklingen mindre 

relevant än andra, att den inte mött dem på ett tillfredsställande sätt. Det medför 

svårigheter att utgå från samtliga lärares behov och utgångspunkter. Det blir än 

svårare då många olika lärarkategorier ingår i en och samma satsning där det 

förekommer en bred variation bland informanternas utbildningsbakgrund samt 

yrkeserfarenhet inom matematik och matematikdidaktik men där ett gemensamt mål 

ändå ska nås.  

Andra åsikter som uppkommit bland de informanter som upplevt 

kompetenssatsningen delvis eller inte alls relevant är att kompetensutvecklingen 

upptagit för stor del av verksamheten. Någon informant upplever att en 

oproportionerligt stor del av satsningen läggs på mertid av möten som heller inte varit 

relevanta utan snarare bidragit till att arbetet med matematik känns betungande. Detta 

resultat återfinns också hos Ekberg, Gustafsson och Persson (2007). Aspekten berörs 

även av Mouwitz (2001) som menar att skolutveckling bör inneha en jämn balans av 

teoretiskt och praktiskt arbete för att nå en positiv utveckling. Vi tror att denna 

upplevelse av att utvecklingsarbetet har en för omfattande teoretisk karaktär kan vara 

en bidragande orsak till varför informanterna inte upplever kompetensutvecklingens 

relevans.  

Ytterligare åsikter som framkommit bland informanterna är att behovet av utveckling 

inom andra områden har fått stå till sidan. Dessa synpunkter som uttryckts stämmer 

väl överrens med de tankar som redan inledningsvis redogjordes av 

matematikutvecklarna i den inledande lägesbeskrivningen. Ett annat skäl till några 
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informanters upplevelse av avsaknad av relevans i kompetensutvecklingen skulle 

kunna förklaras av att lärarna inte upplevt ett behov av utveckling av det matematiska 

arbetet i sin verksamhet, eller att lärarna främst tycker sig varit i behov av utveckling 

inom andra områden. Som det framkommer i resultatet har arbetet med matematik 

innan satsningens start genomförts på olika sätt och några informanter uttrycker att de 

redan innan satsningen påbörjats startat upp fungerande nätverk för utvecklingen av 

matematikarbetet och att det påverkar deras upplevelse av denna satsning. Vi tror att 

satsningen skulle vinna mycket på att ta tillvara på dessa initiativ på ett annat sätt än 

vad som görs nu. Istället har några av dem som utvecklat nätverk uttryckt att de 

upplevt satsningens kompetensutveckling som delvis irrelevant eftersom de inte blivit 

mötta på den nivå de är och istället måste ge sig till tåls och vänta in de andra. 

Skolverket(2003) betonar vikten av att utvecklingssatsningar i sådana situationer 

samordnar, främjar och bistår skolors arbete för att anlägga ett positivt 

förändringsklimat, något vi också håller med om. 

Ett flertal informanter har uttryckt en önskan om att kompetensutvecklingen bör bestå 

av konkreta förslag och idéer på hur arbetet inom matematiken kan bedrivas. Detta är 

något som vi genom vår studie upplevt är en vanligt förekommande önskan. Denna 

önskan av innehåll stämmer väl överrens med vad Mouwitz (2001) menar bidrar till 

ett framgångsrikt utvecklingsarbete, nämligen att lärare presenteras för och får ta del 

av goda genomförbara exempel. Detta är något som Olin (2009) problematiserar och 

menar att skolutveckling inte bör utgå från färdiga handlingsmodeller som i sin tur 

överförs mellan olika verksamheter. Författaren beskriver hur en central del i 

utvecklingsarbetet utgörs av lärares tolkningsprocesser, vilket medför att färdiga 

modeller och idéer sällan kan överföras mellan verksamheterna utan att den enskilda 

läraren omvandlar modellen till sin egen. Vi tänker också att det kanske kan vara 

roligt och att man uppnår kortsiktigt konkret förändring med sådan kompetens-

utveckling som visar på modeller och ger lektionsförslag men att det nog inte är det 

som får störst genomslag i ett långsiktigt perspektiv utan att det snarare är 

nätverksträffar och reflektionstid tillsammans med kollegor. En gyllene medelväg och 

en balans är nog att föredra. Informanterna rapporterar att nätverksträffarna varit bra 

som ett forum där man delger varandra tips och idéer och alltså ett bra komplement 

till föreläsningarna. 
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Myndigheten för skolutveckling (2003) tydliggör betydelsen av att de som påverkas 

av satsningen ska ges möjlighet till att medverka vid förutsättningarna för den. Denna 

aspekt har vi uppmärksammat och reflekterat över vikten av att projektledningen inför 

matematiksatsningens utformning ombad samtliga förskolor och skolor i kommunen 

att kartlägga sina utvecklingsbehov (Umeå Kommun, 2009-05-04). Vi tror att 

kartläggningen har bidragit till att majoriteten av informanterna upplevt 

kompetensutvecklingen relevant då projektledningen tagit lärarnas önskade 

utvecklingsområden i beaktande vid utformandet av satsningen. Vi menar att en 

utgångspunkt i lärares önskade utvecklingsbehov är en förutsättning för att 

kompetensutvecklingen ska upplevas som relevant. 

Majoriteten av lärarna menar att den kompetensutveckling de i nuläget tagit del av 

inom ramen för satsningen inte upplevts som tillräcklig. Några av informanterna 

menar att kompetensutvecklingens omfattning till viss del har varit tillfredsställande. 

De informanter som inte upplevt kompetensutvecklingens omfattning som tillräcklig 

är främst lärare verksamma inom förskoleklass och grundskolans tidigare år. Bland de 

informanter som uttryckt att kompetensutvecklingens omfattning varit otillräcklig 

menar att man aldrig kan få tillräckligt, ett behov och viljan att fortsätta utvecklas 

inom sitt yrke framhålls. Vi tolkar detta som att avsaknaden av ytterligare 

kompetensutveckling främst handlar om en oupphörlig vilja att utvecklas och 

förbättras, snarare än att satsningen erbjudit en för låg omfattning av 

kompetensutveckling. Det stämmer också överens med den information som NCM 

(2001) sammanställt i sin rapport, där det framkommer att lärare anser sig vara i stort 

behov och intresse av att utveckla sitt kunnande inom det matematiska ämnet. Utifrån 

de olika verksamhetsområdena upplever främst lärarna i förskoleklass att de fått 

otillräckligt med kompetensutveckling anpassad till sitt verksamhetsområde. En 

bidragande faktor kan vara att vi under intervjuns gång inte tydliggjort vad vi anser 

med kompetensutveckling, vilket medförde att lärare redogjorde för att de inte 

deltagit i kompetensutveckling inom området, samtidigt som det framkom att de 

nätverksträffar de medverkat i har varit av stor betydelse.  

Lindholm (2008) och även MSU (2003) uttrycker tid och utrymme för dialog och 

reflektion som en viktig förutsättning vid ett utvecklingsarbete. Författarna menar att 

det visserligen är extra viktigt men inte tillräckligt att endast skapa tid och utrymme 
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för reflektioner och diskussioner vid inledningen av utvecklingsarbetet, utan bör pågå 

fortlöpande genom hela satsningen. Här får vi dock ha i beaktande att satsningen 

pågått under en begränsad tid.  

Av de informanter som uttryckt att de till viss del fått tillräckligt med 

kompetensutveckling, är majoriteten verksamma inom förskolan. Det resultatet 

stämmer inte riktigt överrens med Skolverkets (2003) redogörelse som säger att 

många förskollärare upplever en osäkerhet gällande genomförandet av matematiska 

aktiviteter som syftar i att stimulera barns intresse och lust för matematikämnet. Vi är 

visserligen medvetna om att vårt urval inte är omfattande nog att dra slutsatser kring 

detta. Dessutom är vi också medvetna om att den omfattande variationen bland 

informanternas utbildningsbakgrund påverkar huruvida den enskilda läraren upplever 

ett behov av kompetensutveckling. Vi tror att detta kanske medför att man delvis 

upplever kompetensutvecklingens omfattning som tillräcklig, då man, som 

informanterna uttryckt tagit stor del av kompetensutveckling under den senaste tiden 

vilket medför en mättnadskänsla eller avsaknad av tid, men samtidigt upplever ett 

utvecklingsbehov inom området. Vad som också framkommer i resultatet som vi i vår 

analys måste ta i beaktande är att informanterna tagit hänsyn till påverkande faktorer 

som tid och ekonomi då de redogjort för huruvida de anser att den kompetens-

utveckling som hittills anordnats inom ramen för satsningen varit tillräcklig. 

Att vi vid genomförandet av studien befinner oss i matematiksatsningens början och 

kompetensutvecklingstillfällena inte varit så många ännu menar vi bidrar till de svar 

som framkommit i vårt resultat. Då NCM (2001) dessutom tydliggör problematiken 

att många lärare saknar utbildning inom matematikämnet trots att det är ett för skolan 

viktigt uppdrag upplever vi att en omfattande kompetensutveckling är av stor 

betydelse för att matematiksatsningen ska nå sitt syfte. Det är därför oturligt att 

majoriteten av informanterna i vår studie uppger att de i nuläget inte fått tillräckligt 

med kompetensutveckling inom matematikämnet men förhoppningsvis blir det mer 

senare i satsningen. Beträffande detta menar Skolverket (2004) att om önskan och 

behovet av kompetensutveckling finns krävs det att lärarna ställer krav på sig själva 

samt skolledningen för att skapa utrymme för diskussionsmöjligheter i syfte att 

utveckla den egna kompetensen. Precis som Darling-Hammond (2009) menar vi att 

den tid som används av läraren utanför klassrummet, då i form av kompetens-
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utveckling, är avgörande för huruvida utvecklingsarbetet når framgång och bör därför 

prioriteras vid den kommunala satsningen.   

I vårt resultat framkommer att samtliga informanter ser ett stort värde i att ett 

gemensamt utvecklingsarbete genomförs. Majoriteten uttrycker att den gemensamma 

satsningen får positiva följder medan några informanter även synliggör en 

problematik som kan uppstå av en gemensam satsning. Bland de informanter som 

uttrycker positiva följder utifrån en gemensam satsning menar att den kan leda till att 

samtliga inom arbetslaget känner delaktighet vid utförandet av utvecklingsarbetet, 

samt att ingen på så vis behöver ta ett ensamt ansvar. Några av informanterna 

uttrycker att detta kan bidra till att satsningen ges en större genomslagskraft. Dessa 

aspekter redogör även MSU (2003) för och menar att betydelsen av att samtliga inom 

arbetslaget upplever en delaktighet vid utförandet av ett utvecklingsarbete bidrar till 

att satsningen får en positiv utveckling. MSU (2003) belyser också vikten av att de 

enskilda lärarnas erfarenheter och idéer tillvaratas under utvecklingsarbetet, vilket 

även uttrycks bland informanterna som menar att satsningen medfört att lärarna 

upplevt det mer naturligt att delge varandra sin kompetens. Detta har i sin tur medfört 

att man funnit kompetensen som redan finns inom verksamheten samt nätverket. 

Ytterligare synpunkter som framkommer bland de informanter som ser positiva 

följder av en gemensam satsning är att arbetslaget arbetar utifrån en gemensam grund 

där man i arbetet strävar mot samma mål. Något som MSU (2003) menar är av 

betydelse vid ett utvecklingsarbete. MSU belyser vikten av att det råder konsensus 

bland deltagarna inom ett utvecklingsarbete beträffande de mål som ska uppnås men 

även gällande utvecklingsarbetets genomförande. Vårt resultat stämmer väl överrens 

med de uppfattningar MSU (2003) redogör för gällande betydelsen av att det bör råda 

en samstämmighet bland utvecklingsarbetets deltagare. 

Vi upplever också att en gemensam satsning som bidrar till att samtliga känner 

delaktighet medför nyfikenhet, engagemang och reflektion bland deltagarna. Nelson 

(1998) menar att det är förutsättningar för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Även 

Skolverket (2004) belyser värdet av att samtliga parter engageras vid genomförandet 

av ett utvecklingsarbete, samt att man bör sträva efter att skapa ett samspel mellan 

lokal, regional och nationell nivå. Samtidigt som dessa positiva följder av en 

gemensam satsning synliggörs lyfter några informanter inom förskolan samt 
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förskoleklass fram det faktum att en gemensam satsning medför ett högt tryck på den 

kompetensutveckling, litteratur samt material som behandlar det aktuella området. 

Detta kan medföra att lärarna upplever svårigheter att få ta del av det eftertraktade 

materialet. Det är givetvis en nackdel men också svårt att göra något åt förutom att ha 

ett större utbud.  

Något vi frågar oss är hur det kommer sig att vissa uppgett att de inte har förändrat sin 

verksamhet nämnvärt, knappt tagit del av kompetensutveckling eftersom de inte 

upplevt den relevant, inte varit på möten, men samtidigt hunnit fördjupa sin 

medvetenhet. Vi har svårt att förklara det men tror att det kanske kan ha att göra med 

det gemensamma målet och den gemensamma strävan mot det som ger en trygghet 

och en upplevd medvetenhet. Den karaktär som kompetensutvecklingen har haft, 

enligt vad vi tagit del utav av informanterna, verkar ha varit både av 

föreläsningskaraktär men i större utsträckning av möten, diskussionstid och samtal. 

Det kanske har varit lyckosamt just i medvetandesyfte. Vi tror att det är en bra 

utgångspunkt att börja en utvecklingssatsning med att belysa det värdefulla arbete 

som lärarna redan gör för att öka förtroende, trygghet och medvetenhet. 

Darling-Hammonds (2009) tydliggör betydelsen av den tid som läraren genomför 

utanför klassrummet och menar bland annat att lärares gemensamma reflektioner och 

planeringar bidrar till ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Vi upplever att en 

kommunal satsning som, precis som informanterna uttryckte, bidrar till lärares 

gemensamma grund samt delaktighet underlättar för det gemensamma arbetet mot 

förenade mål samt att en kommunal satsning skapar möjligheter till gemensamma 

reflektioner inom de nätverk som anordnas.  

6.4 Slutsats 

Slutligen kan sägas att upplevelsen av satsningens påverkan varierar mellan 

informanterna. Generella tendenser kan ändå ses för urvalet som helhet men ibland 

även tydligt mellan verksamhetsområdena. Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta 

av lärarna upplever sig påverkas i stor grad när det gäller tid för förberedande av 

matematikaktiviteter, de flesta lägger mer tid nu. En majoritet av lärarna upplever sig 

också ge genomförandet av matematikaktiviteter en ökad tidsanvändning. Ungefär 

hälften av lärarna anger sig ha förändrat sitt innehåll och arbetssätt i 
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matematikaktiviteterna. De flesta lärarna upplever att satsningen medfört en ökad 

upplevd inspiration att genomföra matematikaktiviteter. Inspiration verkar enligt 

resultatet ha ett starkare samband med upplevd relevans och förankring i 

problemformuleringen än förankring i form av delaktighet. De flesta menar också att 

de sedan satsningen påbörjats känner en fördjupad medvetenhet. Även upplevd 

trygghet är något som hälften av lärarna skattar högre. Beträffande 

kompetensutveckling upplever en majoritet av lärarna att den varit relevant men 

samtidigt otillräcklig.  

Av resultaten i sin helhet kan sägas att utvecklingssatsningen enligt urvalet haft en 

stor upplevd påverkan på lärarna. De flesta har uttryckt en positiv upplevelse av 

satsningen. De flesta undantagen rapporteras dock från samma verksamhetskategori, 

nämligen från lärarna i förskoleklass. Därför finns det skäl att diskutera dessa. 

Lärarna verksamma i förskoleklass är den grupp som i störst utsträckning uttrycker att 

satsningen inte riktigt fått genomslag än. Några menar att det är för att de inte fått 

relevant kompetensutveckling för sitt verksamhetsområde. Andra uttrycker tidsbristen 

som största hinder och att visserligen satsningen är relevant men ändå kommer som 

ett pålagt beslut utan medföljande tid att utföra det på. Lärarna i grundskolans tidigare 

år är de som i störst utsträckning talar om ett av satsningen stort genomslag, bland 

annat när det gäller tidsanvändning. Lärarna i grundskolans tidigare år var också de i 

studien som till störst grad uppfattat satsningen som helhet som relevant och 

kompetensutvecklingen som direkt applicerbar i sin verksamhet vilket vi tror har ett 

starkt samband med att de väljer att ge den mer utrymme. Vi upplever det som att 

våra informanter i grundskolans tidigare år också är de som tydligast upplevt ett 

problem i sin verksamhet med försämrade matematikprestationer och ett lågt intresse 

och därför att satsningen kanske är bäst förankrad och motiverad bland dem.  

Genom vår studie har vi kunnat ta del av några lärares subjektiva upplevelser av en 

utvecklingssatsning inom matematik, vilket vi menar är av betydelse då tidigare 

forskning uttryckt en begränsad förekomst av liknande undersökningar. Även då 

projektledningen för PriMa-satsningen uttryckt en önskan att få satsningen undersökt 

menar vi att vår studie kan bidra med ett värdefullt perspektiv inom området där 

lärarnas upplevelser av den kommunala satsningen framkommer. Denna studie har 

medfört en inblick i hur några lärare upplevt den kommunala satsningen då den 
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nyligen inletts. Som förslag till fortsatt forskning ser vi ett värde av att en liknande 

undersökning skulle genomföras då utvecklingsarbetet pågått under en längre tid för 

att skapa en bild av hur lärarna då upplever sig påverkas av matematiksatsningen. Det 

skulle då vara intressant att genomföra undersökningen med en mer omfattande 

kvalitativ studie där fler informanter hörs och på så vis får en mer generaliserbar bild 

av pedagogernas upplevelser, alternativt en kvalitativ studie med en kompletterande 

kvantitativ metod för att nå fler informanter. Det är intressant att se hur lärarna fått 

samma uppdrag men upplever sig påverkas till olika grad. Det blir tydligt att, precis 

som Olin (2009) menar, det är svårt att frånse hur lärares tolkning har stor inverkan på 

en utvecklingssatsnings utfall och genomslag.  
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Bilaga 1: Intervjudisposition med frågeområden 

Vårt syfte är att ta reda på hur lärare upplever sig påverkas av en utvecklingssatsning i 
matematik. 

Inledning. Vi berättar vilka vi är, ger bakgrund och förklarar syfte. Redogör för 
undersökningens fyra delar (bakgrund, förberedande, genomförande, 
kompetensutveckling), går igenom vad informationen ska användas till, berätta i stort 
vad vi ska prata om och hur länge det förväntas ta. Kolla av om det är okej med tiden 
och om vi får spela in, se till att informanten ger informerat samtycke och vet att den 
kan avbryta etc. 

Vi inleder intervjun genom att fråga kort kring lärarens bakgrund och vilken 
utbildning inom matematikområdet de har för att sedan övergå till att prata om vad 
den pågående PriMa-satsningen innebär för just den aktuelle informanten (dvs. hur 
satsningen ser ut på förskolan/skolan, vad den består av osv.) Vi är också intresserade 
av att veta här hur pass delaktig informanten känt sig vid planerandet av satsningen, 
om denne ha deltagit i konferenser, LoF-forum osv. 

Vi uppehåller oss ett tag kring informantens upplevelse av satsningens påverkan på 
sitt förberedande och planerande arbete. Vi vill veta om hon/han upplever sig lägga 
mer, mindre eller oförändrat mycket tid för planering inför matematikaktiviteter, om 
hon/han känner sig inspirerad/motiverad av satsningen samt om de upplever att 
satsningen medfört att de utvecklat en djupare medvetenhet kring matematikdidaktik? 

Hur upplever lärare att satsningen påverkar genomförandet av 
matematikundervisningen i verksamheten? Har informanten gjort konkreta 
förändringar i sin verksamhet sedan matematiksatsningen startade vad det gäller 
innehåll, arbetssätt och tidsåtgång. Vi vill också veta om informanten upplever att 
satsningen medfört att hon/han utvecklat/fördjupat en trygghet inför att undervisa i 
matematikämnet. 

Hur upplever lärare sig påverkas av den kompetensutveckling som anordnas inom 
ramen för satsningen? Får de tillräckligt? Upplever de den som relevant? Vi vill gärna 
ta reda på hur informanten tänker kring följderna av en gemensam 
kompetensutveckling, om det medför en större genomslagskraft etc.  

 



   

Bilaga 2: Informationsbrev 
 

Hej, 

Vi är två studenter på lärarutbildningen vid Umeå Universitet som denna termin 
skriver vårt examensarbete inom området skolutveckling och matematikdidaktik. 
Genom att ta del av den pågående PriMa-satsningen i Umeå Kommun ges vi 
möjlighet att på ett lokalt plan i ett pågående skede bilda oss en uppfattning av hur 
skolutveckling kan ske. Vårt syfte är att undersöka hur lärare upplever sig påverkas av 
en utvecklingssatsning i matematik såsom denna i sin verksamhetsvardag, gällande 
sin organisering av, sitt genomförande av och sin möjlighet till fortbildning inom 
matematikämnet. Inför projektet gjorde kommunens matematikutvecklare Charlotta 
Blomqvist och Karolina Hörstedt en lägesbeskrivning som gav en bild av lärares 
upplevelser inför satsningen. Dessa var både positiva och negativa. Vi är nu 
intresserade av att följa upp dessa och se hur projektet initialt mottagits samt hur 
verksamma lärare upplever att satsningen påverkat deras verksamhetsvardag nu när 
projektet inletts. 

Vi söker i nuläget informanter och hoppas att just Du kan tänka dig att ställa upp för 
intervju och hjälpa oss besvara vårt syfte. Ditt deltagande är frivilligt, du är anonym 
och din skola kommer att avidentifieras. 

Intervjun beräknas ta ca.30-40min och vi kommer till er skola när det passar er. 

 

Vi skulle uppskatta om du väljer att medverka, 
hör av dig till oss med din anmälan eller om du har frågor. 

/Hanna Nordström  och  Malin Söderström 
tel: XX-XXX 

 

 

 


