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1. INLEDNING 

•	 I vilken utsträckning bidrar Matema-
tiksatsningen till att utveckla faktorer 
som enligt forskning inom området 
höjer kvaliteten i undervisningen?

•	 Vad har påverkat resultaten på sko-
lorna och i hela landet?

3. Hur har Matematiksatsningen fungerat 
som intervention och metodutveckling?

4. Kommer resultaten att bestå 

•	 i skolorna som deltog?

•	 i landet? 

1.1.2 Utgångspunkter för utvärderingen 
Utvärderingen har strukturerats utifrån 
kriterier som belyser olika perspektiv på 
Matematiksatsningen. Utvärderingskrite-
rierna har legat till grund för frågorna och 
analysen. Därmed säkerställdes att utvärde-
ringen fokuserade på relevanta aspekter av 
insatsen och dess resultat. Utvärderingskri-
terierna kommer från OECD/DAC. 

Utvärderingen av Matematiksatsningen 
har utgått från utvärderingskriterierna re-
levans, effektivitet, effekter och hållbarhet. 
Kriterierna återspeglas ovan i utvärdering-
ens frågeställningar. 

KRITERIUM DEFINITION
RELEVANS Möter projektet målgruppens behov och är valda metoder relevanta för att 

uppnå projektets målsättningar?

EFFEKTIVITET  
– MÅLUPPFYLLELSE

I vilken utsträckning har de målen uppnåtts och vilka är de viktigaste förkla-
ringarna till resultat och effekter?

EFFEKTER Vilka effekter bidrar insatsen till på längre sikt och vilka är de viktigaste 
faktorerna för de långsiktiga effekterna?

HÅLLBARHET Hur ser förutsättningarna ut för att utbildningssatsningens resultat ska 
bestå och hur kan hållbarheten ökas?

Ramböll Management (Ramböll) har under perioden maj 2010 till 
september 2011 utvärderat Skolverkets matematiksatsning. Skolor 
har under perioden kunnat söka bidrag för utvecklingsprojekt och 
utvärderingen fokuserar på insatsernas lokala och övergripande 
resultat samt effekterna av dessa insatser. Denna rapport utgör slut-
rapporteringen av Rambölls utvärdering av Matematiksatsningen. 

1.1 OM UTVÄRDERINGEN 
Vi har utvärderat hur effektiva utvecklings-
insatserna har varit för att höja kvaliteten i 
matematikundervisningen. Utvärderingen 
hade ursprungligen som huvudsakligt syfte 
att peka ut vilka faktorer som ökar målupp-
fyllelsen i matematik i olika sammanhang 
och att ge ökad kunskap om vilka åtgärder 
och under vilka förutsättningar som lokal 
skolutveckling leder till ökad måluppfyl-
lelse. Efterhand har dock syftet med utvär-
deringen omformulerats och i stället har 
huvudfokus legat på att beskriva, värdera 
och förklara Matematiksatsningens resultat 
lokalt och sammantaget. 

1.1.1 Utvärderingens frågeställningar 
Vi har utvärderat hur effektiva utvecklingsin-
satserna har varit för att höja kvaliteten i ma-
tematikundervisningen, både i den enskilda 
skolan och sammantaget i hela landet. 
Utvärderingen har dessa huvudsakliga frå-
geställningar:

1. I vilken utsträckning tillgodoser Matema-
tiksatsningen behov i skolan lokalt och 
nationellt? 

2. I vilken utsträckning bidrar Matematik-
satsningen till ökad kvalitet i undervis-
ningen (i förlängningen ökad måluppfyl-
lelse) lokal respektive övergripande nivå? 

TABELL 1 Utvärderingskriterier



6 UTVÄRDERING AV MATEMATIKSATSNINGEN

1.1.3 Kortfattat om metod  
och genomförande 
I detta avsnitt beskriver vi utvärderingens 
konkreta genomförande. Det empiriska 
arbetet har skett i samarbete med Christina 
Ehneström, utvärderingskonsult och före 
detta matematiklärare samt Eva Norén och 
Susanne Ekström, matematikdidaktiker från 
Stockholms universitet. 

Matematiksatsningen syftar på lång sikt 
till att höja kvaliteten i undervisningen, vil-
ket i förlängningen ska öka svenska elevers 
måluppfyllelse i matematik. Vi skulle därför 
mäta både förändringen av måluppfyllelsen 
och utvecklingen av undervisningen, men 
av flera skäl ha det varit omöjligt att mäta 
måluppfyllelsen. För det första omfattar 
satsningen även årskurser som inte får be-
tyg i matematik eller skriver nationella prov 
i matematik. För det andra skulle en grund-
lig uppföljning av måluppfyllelsen kräva en 
studie med ett annat tidspann än denna 
utvärdering. I stället utgår utvärderingen 
från antagandet att måluppfyllelsen beror 
av kvaliteten i undervisningen. 

Först kartlade vi vilka faktorer som kan 
sägas beskriva kvalitet i undervisningen. 
Detta arbete tog utgångspunkt i faktorer 
i undervisningen som enligt aktuell forsk-
ning ökar måluppfyllelsen. Utvärderarna 
genomförde i ett första steg en systematisk 
kartläggning av svenska och internationella 
forskningsrapporter. I ett andra steg konsul-
terade vi svenska forskare i matematik och 
utifrån deras specifika ämneskompetens 
identifierades undervisningsrelaterade fak-
torer och förutsättningar för måluppfyllelse. 
Utifrån denna process kunde vi göra en lista 
med faktorer som bidrar till hög kvalitet i 
matematikundervisningen. Denna lista kon-
trollerades återigen av svenska forskare och 
didaktiker och sedan specificerade vi ett 
antal undervisningskvaliteter som förbättrar 
resultaten i matematik.1

Empiri
För att mäta resultat från projekten i sats-
ningen kopplade till dessa indikatorer har 
Ramböll dels genomfört en enkätstudie för 
samtliga projekt inom Matematiksatsningen 
samt omfattande dokumentstudier. Vid ett 
tillfälle har även fallstudier genomförts för 

1  För den slutliga listan på faktorer – se bilaga 5

att ge en kvalitativ förståelse för resultaten 
i dokumentstudierna och enkätundersök-
ningen. 

Datainsamlingen som därefter genom-
fördes ska dels visa satsningens resultat i 
form av kvaliteter i undervisningen, dels ge 
förståelse för varför resultaten uppnåtts 
respektive inte uppnåtts. 

Utöver dokumentstudier och intervjuerna 
som genomfördes inledningsvis har följande 
datainsamling genomförts:

•	 Enkäter till kontaktpersoner för projekten 
samt medverkande lärare

•	 Fallstudier (7 stycken)

•	 Intervjuer med företrädare på Skolverket 
och Utbildningsdepartementet

•	 Dokumentstudier

Nedan följer en mer ingående beskrivning 
av de olika insamlingsmetoderna. 

Enkäter
Flera enkätundersökningar har gjorts för att 
undersöka hur lärarnas uppfattning av sin 
egen förmåga och undervisningens kvalitet 
och fokus förändrats under projektets gång. 
Enkäterna har skickats ut i två omgångar 
till projekt som startade 2010, den första 
under hösten 2010 och den senare under 
våren 2011. I båda omgångarna behandlades 
frågor om undervisningens innehåll, lärarnas 
kunskapsutveckling och förutsättningarna 
för ett lyckat projekt. Enkäterna distribu-
erades till totalt 2 473 i projekten samt 375 
kontaktpersoner. Svarsfrekvensen var 58,6 
procent för den första gruppen och 72 
procent för den senare (bilaga 1–3). Under-
sökningen har genomförts med hjälp av ett 
webbaserat enkäthanteringssystem. 

Vi har använt materialet från undersök-
ningarna i en kvalitativ analys som komplet-
teras av material från intervjuer och fallstu-
dier. Enkäterna skickades ut i två omgångar, 
varav den senare besvarades i projektens 
slutskede, vilket har möjliggjort jämförelser 
av förhållandena före och efter projekten.

Fallstudier
Inom ramen för utvärderingen har vi ge-
nomfört sju fallstudier för att få djupare 
förståelse för hur projekten genomförts på 
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deltagarnas skolor. Samtidigt har fallstu-
dierna gett en bredare bild av satsningens 
resultat och hur målsättningarna påverkat 
undervisningen på skolan. Fallstudierna har 
bestått av besök på skolorna och intervjuer 
med lärare, rektor och elever.

Urvalet av fallstudierna gjordes utifrån 
ett spridningsperspektiv. Utvärderingen 
skulle omfatta skolor med olika förutsätt-
ningar - skolform, årskurser och huvudman. 
Slutligen var också geografisk spridning ett 
av urvalskriterierna. 

Intervjuer
Vi har även intervjuat relevanta personer för 
att fånga olika aspekter av Matematiksats-
ningen. Inledningsvis intervjuade vi experter 
och forskare inom matematik och matema-
tikdidaktik för att förstå området. För att 
även förstå för Skolverkets vägval och stra-
tegier intervjuade vi projektgruppen och 
företrädare för Utbildningsdepartementet.

Dokumentstudier
Vid sidan om dokumentstudier för att ta 
fram kvalitetsfaktorerna har vi studerat 
Skolverkets dokumentation om program-
met. Det har framför allt bidragit till bedöm-
ningen av satsningens samlade träffbild.

1.1.4 Svårigheter i genomförandet  
av utvärderingen
Vi har haft flera utmaningar i genomföran-
det av utvärderingen. Här beskriver vi de 
viktigaste och hur vi har hanterat dem.

Det går inte att mäta måluppfyllelsen 
inom ramen för utvärderingens genomför-
andeperiod. Svårigheten att mäta målupp-
fyllelsen identifierades tidigt och bidrog till 
att fokus för effektmätningen skiftade från 
effekter för eleverna till effekter på under-
visningen. Värderingen av programmets 

måluppfyllelse bygger därför delvis på i 
vilken grad satsningen bidragit till en ökad 
kvalitet i undervisningen.

För det andra har det varit svårt att 
analysera hur bakgrundsfaktorer påverkar 
de kvalitetshöjande faktorerna eftersom för 
få projekt har varit inriktade på en enskild 
faktor. Underlaget har således inte tillåtit 
en sambandsanalys på den nivån. I stället 
har analysen av vilka faktorer som påverkar 
det lokala resultatet utgått från det enskilda 
projektets grad av måluppfyllelse. Det är ett 
trubbigare mått men ger en bild av under 
vilka förutsättningar ett lokalt utvecklings-
arbete i projektform har förutsättningar att 
lyckas.

Slutligen har svaren i enkäten byggt på 
en självskattning från lärare och kontakt-
personer. Det finns anledning att hantera 
resultaten försiktigt, framför allt ökad kva-
litet undervisningen. Tidigare utvärderings-
rapporter visar att vissa projekt inte har 
genomfört förändringarna på ett korrekt 
sätt, vilket deltagarna av naturliga skäl inte 
kan bedöma själva. Vi har noterat i texten 
var det finns störst anledning att problema-
tisera resultaten från enkätundersökningen.

 

1.2 DISPOSITION
Efter detta inledande kapitel följer två som 
beskriver Matematiksatsningen och däref-
ter värderas Matematiksatsningens resultat 
för hela landet. I kapitel 5 presenteras de 
faktorer som förklarar programmets re-
sultat och slutligen i kapitel 6 presenteras 
huvudsakliga slutsatser och våra rekom-
mendationer inför liknande satsningar i 
framtiden. I bilagorna finns en utförligare 
redovisning av resultaten av enkätunder-
sökningarna och förutsättningar för den 
lokala måluppfyllelsen.
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2. OM MATEMATIKSATSNINGEN

I detta kapitel ges en beskrivning av Matematiksatsningen, 
så som den är utformad i förordningen och i praktiken. 

2.2 SKOLVERKETS ARBETE MED MATE
MATIKSATSNINGEN
Skolverkets huvudsakliga aktivitet inom 
Matematiksatsningen har varit att fördela 
medel till de lokala projekten. Projektmedel 
har fördelats vid tre tillfällen, 2009, 2010 
och 2011. Sammanlagt har 351 miljoner 
kronor fördelats till lokala projekt genom 
Matematiksatsningen.2 Projekten har kunnat 
löpa över en termin, ett läsår eller två läsår. 
Det har inneburit att vissa projekt kommer 
att avslutas först vårterminen 2013.

Projekten valdes huvudsakligen utifrån 
kvalitetskriterier. Dessa förfinades efter 
hand och 2011 fanns fyra kriterier som väg-
des samman vid bedömningen:

1)  Har ansökan tydligt fokus på att utveckla 
och förbättra matematikundervisningen? 

2)  Hänger ansökans olika delar ihop och 
bildar en helhet? 

3) Bedöms de föreslagna insatserna ge 
långsiktiga effekter på undervisningens 
kvalitet? 

4) Är den ekonomiska planen rimlig och 
samstämmig med de insatser som be-
skrivs i ansökan?

Kriterierna tog sikte på kvaliteten i pro-
jekten; om de olika delarna hängde ihop och 
om planeringen var rimlig. Som framgår har 
Skolverket däremot inte bedömt projektens 
inriktning. Annorlunda uttryckt var form, 
men inte innehåll, grund för bedömningen. 

Skolverkets personal har bedömt ansök-
ningarna tillsammans med andra experter 
inom området. Eftersom förordningen 
angivit att projektmedlen skulle spridas till 
skolhuvudmän med olika förutsättningar 
och typer av insatser, vägdes kvalitetsbe-

2 86,5 miljoner 2009, 144,5 miljoner 2010 och 121 miljo-

ner 2011.

2.1 REGERINGSUPPDRAGET
Skolverket fick 2009 regeringsuppdraget 
att genom Matematiksatsningen bidra 
till en förbättrad matematikundervisning 
i Sveriges skolor (Regeringens uppdrag 
U2009/914/G). Matematiksatsningen ska 
komplettera andra insatser för ökad mål-
uppfyllelse, till exempel förbättrad lärar-
utbildning, lärarfortbildning och tydligare 
styrdokument. 

Matematiksatsningen syftade till att 
stimulera och stärka skolornas eget utveck-
lingsarbete med att höja kvaliteten i matema-
tikundervisningen, för att på sikt nå en ökad 
måluppfyllelse. Statsbidrag skulle gå till me-
todutveckling, pedagogisk utveckling, fördju-
pade ämneskunskaper och liknande insatser 
för att utveckla undervisningen i matematik 
och öka elevernas måluppfyllelse i ämnet. 

Utöver satsningens syfte angav också 
i förordningen hur statsbidraget skulle 
fördelas mellan skolor och huvudmän. Bi-
draget skulle spridas till skolhuvudmän och 
verksamheter över hela landet som dels har 
olika förutsättningar vad gäller elevgrupper, 
lärares utbildning och verksamhetens stor-
lek och organisation, dels genomför olika 
slags insatser.

Bidragets effekt skulle utvärderas för att 
visa vilka faktorer som påverkar måluppfyl-
lelsen positivt i olika sammanhang.

Vissa förändringar gjordes i förord-
ningen mellan det första och andra året. 
Det första året fick varje elev i projektet ett 
statsbidrag på 3 000 kronor, andra året var 
bidraget maximalt 3 000 kronor eftersom 
projekt som berörde många elever i vissa 
fall hade svårt att använda alla pengar. Yt-
terligare en angivelse ändrades efter det 
första året. Bestämmelsen om att bidrag 
fick lämnas för ett kalenderår i sänder togs 
bort då detta medförde hinder och be-
gränsningar för projekten. 
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dömningen också mot spridningen mellan 
huvudmän. När projekten valts ut utifrån de 
fyra kvalitetskriterierna gjordes därför juste-
ringar för att säkra en spridning som ansågs 
tillräcklig utifrån angivelserna i förordning-
en. Spridningen gjordes utifrån geografi, 
årskurser, typ av huvudman och metod. 
Tabell 2 och 3 beskriver inriktningen på pro-
jekten utifrån ansökningarna. År 2010 och 

2011 var svarsalternativen för matematiskt 
innehåll snarlika och kunde därför sam-
manställas i tabellen nedan. Taluppfattning 
var under båda åren den vanligaste insat-
sen. Antalet summerar inte till 100 då man 
kunde ange upp till tre alternativ. Värt att 
notera är att när problemlösning fanns som 
alternativ 2011 var det en av de vanligaste 
insatserna.  

TABELL 2 Tematisk fördelning för projekten beviljade 2010 och 2011

 2010            2011

  PROCENT ANTAL PROCENT ANTAL
TALUPPFATTNING 84,1 306 79,7 216

ALGEBRA 35,2 128 16,2 44

GEOMETRI 49,5 180 33,9 92

SANNOLIKHET OCH STATISTIK 12,1 44 5,5 15

SAMBAND OCH FÖRÄNDRING,  
FUNKTIONER OCH GRAFER

4,1 15 15,9 43

PROBLEMLÖSNING n.a n.a 72,7 197

MÅTTSYSTEM 51,1 186 n.a n.a

År 2009 var ansökan annorlunda formu-
lerad och man fick istället ange utveck-
lingsprojektets karaktär där endast fyra 
alternativ var möjliga, metod- och pedago-
gikutveckling var vanligast.

TABELL 3  
Tematisk fördelning för projekt beviljade 2009

 2009

PROCENT ANTAL
METODUTVECKLING 86,0 203

PEDAGOGISK UTVECKLING 85,2 201

FÖRDJUPADE ÄMNESKUNSKAPER 47,0 111

LIKNANDE INSATS 7,2 17

Utöver fördelningen av medel har Skolverket 
stöttat projekten genom uppstartskonferen-
ser där projektledare och huvudmän fått in-
formation och kompetensutveckling kopplat 
till arbetet med att utveckla undervisningen. 
Dessa genomfördes för varje år som medel 
fördelades på flera platser runt om i landet. 
Ramböll medverkade i uppstartskonferen-
serna genom ett utbildningspass om utvär-
dering. Eftersom vi deltog i dessa konferen-
ser har vi inte utvärderat dem. 
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2.3 MATEMATIKSATSNINGEN SOM 
 METODUTVECKLING OCH INTERVENTION
Som beskrivits ovan låg fokus i regerings-
uppdraget på lokalt utvecklingsarbete för 
en höjd kvalitet i undervisningen. Kvaliteten 
kan höjas utifrån två olika logiker, som 
båda rymdes inom Matematiksatsningen. 
Enligt den första logiken beskrivs resultaten 
utifrån förändringen i måluppfyllelse på de 
deltagande skolorna. Matematiksatsningen 
är enligt denna logik en interventionsinsats 
som syftar till att direkt påverka målgrup-
pen. Enligt den andra logiken beskrivs 
resultaten utifrån vilken kunskap som har 
samlats och spritts vidare till andra skolor 
för framtida utveckling. Utifrån denna logik 
är Matematiksatsningen ett metodutveck
lingsprogram. Båda dessa ambitioner finns 
uttryckta i regeringsuppdraget men enligt 
Skolverket är metodutvecklingen det över-

ordnade. Genomförandet har präglats av 
båda logikerna och för att utvärderingen 
ska ge en rättvisande bild kommer vi att 
fokusera på båda. 

Sammanfattningsvis kan kvaliteten i 
 undervisningen öka på två sätt genom sats-
ningen: 

•	 Skolverket samlar erfarenheter och 
lärdomar från lokala projekt som sedan 
sprids till alla skolhuvudmän och skolor. 
(Detta scenario är enligt Skolverket fokus 
för satsningen.)

•	 De skolor som får medel förbättrar sin 
undervisning.

Uppdelningen kommer framför allt att 
märkas i kapitel 4 där satsningens resultat 
värderas.
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3. MATEMATIKSATSNINGENS  
 KONTEXT 
Vid studier av Matematiksatsningen finns vissa bakomliggande 
 omständigheter som återkommer i olika former och som påverkar 
 synen på Matematiksatsningen och dess resultat. Det handlar både 
om problemet som Matematiksatsningen riktas mot och om de 
 strukturer som präglar arbetet för att lösa problemet. I detta  kapitel 
ger vi en kortfattad beskrivning av de omständigheter vi anser 
 påverkar genomförandet och resultatet av Matematiksatsningen. 

3.1 MATEMATIKKUNSKAPERNA  
I  SVERIGE BEHÖVER BLI BÄTTRE
De svenska elevernas resultat i matematik 
har diskuterats flitigt i Sverige under det 
senaste decenniet. I både PISA3 och TIMSS4, 
två internationella studier som mäter elevers 
kunskaper i matematik, halkar Sverige efter 
i en internationell jämförelse. Resultaten för 
svenska elever i TIMSS-studier har stadigt 
försämrats sedan 1995. Med utgångspunkt 
i dessa studier har matematik utsetts till ett 
nationellt prioriterat utvecklingsområde. 

Tydliga brister i kvaliteten på 
 undervisningen
De försämrade resultaten kopplas samman 
med tydliga brister i undervisningen. Analy-
sen av TIMSS 2007 visar att eleverna under 
matematikundervisningen inte får diskutera 
och lära sig förstå när och hur vissa beräk-
ningsprocedurer ska användas. Detta är ett 
grundproblem, som gör att eleverna inte 
själva kan tillämpa beräkningsprocedurerna 
på nya matematiska problem. Analysen av 
TIMSS visar att svenska elever i första hand 
har problem med kontextförståelsen av be-
räkningarna, snarare än själva genomföran-
det av beräkningarna. Systematiska misstag 
som begås i årskurs 4 återkommer ofta i 
årskurs 8. Att tidigt upptäcka bristerna i för-
ståelsen blir därmed mycket centralt för en 
framgångsrik matematikundervisning. (SOU 

3  PISA-studierna mäter 15-åringarnas förmåga att 

förstå, tolka och reflektera inom naturvetenskap, ma-

tematik och läsförståelse. 

4 TIMSS-rapporterna är internationella studier som 

undersöker elevers kunskaper i matematik och natur-

vetenskap i årskurs 4 och 8.

2010:28, s. 88) Liknande slutsatser återfinns 
i andra studier såsom Skolverkets natio-
nella utvärdering av grundskolan (NU-03). 
Studierna visar ett genomgående problem 
i undervisningsmetoden. Detta innebär att 
åtgärderna behöver ta sikte på undervis-
ningen som helhet snarare än att åtgärda 
vissa specifika brister.

Lärarnas kompetens varierar
Lärarnas kompetens ses ofta som en av 
de viktigaste faktorerna för utbildningens 
resultat. Den officiella statistiken beskriver 
bara hur många lärare som har pedagogisk 
högskoleexamen medan heltäckande upp-
gifter om ämneskompetens saknas. Teknik-
delegationen konstaterar att de uppgifter 
som går att finna visar att ämneskompe-
tensen inom matematik är eftersatt och att 
utbildningsnivån bland lärare varierar stort. 

•	 I SOU 2008:109 (En hållbar lärarutbild-
ning) visas vidare att lärarutbildningen 
har stora kvalitetsbrister. Bland annat 
saknas viktigt innehåll såsom undervis-
ning om problemlösning, användning av 
digitala och laborativa hjälpmedel, samt 
attityder till matematik och matematik-
svårigheter.  

•	 Precis som vid frågan om undervisning-
ens kvalitet visar ämneskompetensen 
och lärarutbildningen att utmaningarna 
är kopplade till de grundläggande struk-
turerna för lärarnas utbildning. På mot-
svarande sätt är det rimligt att anta om 
bristerna på allvar ska kunna åtgärdas 
behövs insatser som tar ett helhetsgrepp 
kring problemet. 
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3.2 DECENTRALISERAT ANSVAR 
FÖR VERKSAMHETEN MEDFÖR 
 UTMANINGAR FÖR SKOLVERKET
Aktörer med olika ansvar, mandat och 
resurser är involverade i arbetet med att ut-
veckla matematikundervisningen. De lokala 
huvudmännen ansvarar för att driva verk-
samheten och utvecklingsarbetet medan 
Skolverkets uppdrag i det här fallet är att 
stödja nationell likvärdighet och skolors och 
huvudmäns arbete för ökad måluppfyllelse.

Denna ansvarsfördelning mellan nationell 
och lokal nivå innebär en stark decentrali-
sering (SOU 2010:28). Kommunernas och 
de fristående huvudmännens stora frihet 
tillsammans med den stora variationen 
kommuner emellan när det gäller storlek, 
befolkning och näringsliv m.m., gör att 
kvalitet, beslutsgångar, processer och kul-
turer varierar. Det är svårt för Skolverket 
att upprätthålla likvärdigheten när det finns 
många ansvariga parter med stora inbördes 
skillnader och stor frihet. Eftersom det är 
frivilligt att delta i Skolverkets utvecklings-
insatser kan Skolverket inte helt styra vilka 
skolor som tar del av insatserna. Risken 
finns att insatserna i första hand når de 
huvudmän som redan har en välfungerande 
verksamhet med intresse och vana att be-
driva utvecklingsarbete, vilket motverkar 
likvärdigheten (Jfr SOU 2010:28 s. 111). Det 
finns med andra ord en inbyggd motsägelse 
i en satsning som Matematiksatsningen: De 
huvudmän som saknar resurser, förmåga 
och vilja att bedriva utvecklingsarbete är 
troligen de som behöver det bäst. Denna 
inbyggda motsägelse kan därför ses som en 
central uppgift att lösa utifrån Skolverkets 
uppdrag om likvärdighet.

3.3 MÅNGA REFORMER OCH 
 SATSNINGAR STÖR DEN LOKALA 
 VERKSAMHETEN
Samspelet mellan nationell och lokal nivå 
innebär också utmaningar för lokala huvud-
män. Den nationella utbildningspolitiken ge-
nomgår ofta stora förändringar. Exempelvis 
bedrivs matematikutvecklingsprojekten 
samtidigt som man inför en ny skollag och 
läroplan samt krav på lärarlegitimation. 
Dessutom pågår flera utvecklingsinsatser. 

Sammantaget innebär detta att de lo-
kala huvudmännen och skolorna har såväl 
många krav på som många möjligheter att 
utveckla sin verksamhet. I vissa fall innebär 
de olika satsningarna att synergier kan 
skapas, exempelvis kan Nationellt centrum 
för matematikutbildnings (NCM) stöd till 
matematikutvecklare kombineras med ett 
utvecklingsprojekt inom Matematiksats-
ningen. I andra fall konkurrerar de olika 
reformerna med varandra. Exempelvis 
kan lärare och rektorer uppleva kraven på 
skriftliga omdömen eller stora it-satsningar 
som tidskrävande på ett sätt som försvårar 
utveckling. 

Kännetecknande för de olika reformerna 
och utvecklingsinsatserna är att de bedrivs 
under relativt kort tid, som något eller någ-
ra år. I de fall en genomgripande utveckling 
krävs, som inom matematikundervisningen, 
kan det vara svårt att navigera mellan olika 
satsningar och reformer. 
I nästa kapitel beskriver vi i vilken utsträck-
ning en sådan genomgripande utveckling 
har uppnåtts genom Matematiksatsningen. 
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4. VÄRDERING AV  
MATEMATIKSATSNINGENS RESULTAT
I detta kapitel värderar vi Matematiksatsningens resultat utifrån satsningens 
två logiker. Det innebär att Matematiksatsningens bidrag som intervention 
värderas separat från dess bidrag som metodutvecklingsprogram.

4.1 LOGIKEN HOS MATEMATIK
SATSNINGEN SOM INTERVENTION
Matematiksatsningen ska bidra till att 
utveckla arbetet hos de deltagande huvud-
männen och skolorna. Skolverket har gett 

FIGUR 1 Förenklad interventionslogik – Matematiksatsningen som intervention

*Projekt med rätt karaktär är projekt som ger mesta möjliga effekt och likvärdighet

bidrag till utvecklingsarbete för att lösa de 
problem som funnits i skolan eller hos hu-
vudmannen. 

Figur 1 visar hur Matematiksatsningen 
enligt denna logik kan leda till ökad kvalitet 
i undervisningen. 

Bilden visar hur processen på skolor och 
hos huvudmän idealt har kunnat se ut. Sko-
lor och huvudmän har genomfört insatser 
som kan utveckla enskilda lärare och det 
kollegiala lärandet. Vidare har insatserna 
kunnat leda till bättre organisatoriska för-
utsättningar eller till bättre tekniska och 
materiella förutsättningar. På längre sikt 
kan projekten bidra till en genomgripande 

förändring av matematikundervisningen 
på skolorna och förbättrade resultat för 
eleverna. Innan processen hos skolor och 
huvudmän har påbörjats har Skolverket 
gett bidrag till ett urval av projekten. För 
den samlade effekten på undervisningen i 
svenska skolor är även detta steg av stor 
vikt, då det avgör var utvecklingen sker. 
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4.2 UTGÅNGSPUNKTER FÖR 
 BEDÖMNINGEN
Huruvida undervisningens kvalitet har ökat 
på en övergripande nivå är beroende av 
vilka resultat och effekter som har uppnåtts 
på den lokala nivån. Resultatet av Matema-
tiksatsningen på övergripande nivå blir då 
summan av de resultat som uppnåtts på 
lokal nivå. För att ge en rättvisande bild av 
resultaten på övergripande nivå är också 
den samlade träffbilden av betydelse. Vilka 
skolor och huvudmän har fått pengar och 
möjlighet till utveckling? 
På en övergripande nivå är med andra ord 
Matematiksatsningens framgång som inter-
ventionsprogram beroende av resultatet för 
följande två faktorer: 
a. Den samlade träffbilden 

b. Resultat på deltagande skolor

4.3 RESULTATBEDÖMNING:  
DEN SAMLADE TRÄFFBILDEN
Matematiksatsningen har inte fördelat med-
el till samtliga skolor i Sverige. Skolverket 
har utifrån de principer som presenterats 
ovan bedömt ansökningarna och fördelat 
medel inom ramen för satsningens anslag. 
En god träffbild för Matematiksatsningen 
som helhet kan för det första innebära att 
nå skolor med god förmåga att utvecklas, 
där bidraget ger stor effekt. För det andra 
är det viktigt att Matematiksatsningen gyn-
nar likvärdigheten, genom att skolor och 
huvudmän med stora behov och sämre 
resultat nås av satsningen. 
Skolverket har utifrån ansökningarna 
bedömt skolornas förmåga uttrycka sina 
utvecklingsbehov, projektens möjligheter 
att nå bestående resultat och det planerade 
genomförandet. Vi kan inte jämföra de 
skolor som fått bidrag med de andra sko-

lorna men kan konstatera att Skolverket på 
ett tydligt och konkret sätt har undersökt 
huvudmännens och skolornas förmåga att 
utvecklas. 

Skolverket har också försökt nå huvud-
män och skolor med stora behov och sämre 
resultat. Ambitionen har inte varit att nå de 
svagare huvudmännen i första hand, men 
att nå alla huvudmän. För att nå dit har 
Skolverket kontaktat de huvudmän som 
inte sökt medel för något projekt för att 
uppmuntra dem att söka. När vi jämför ma-
tematikresultat (Nationella prov i årskurs 9) 
för de huvudmän som beviljats medel med 
övriga huvudmän ser vi emellertid att det 
snarare är skolor med goda resultat än med 
svaga resultat som har beviljats medel. 

Det tycks med andra ord inte som att 
Matematiksatsningen har gynnat likvärdig-
heten. De skolor som har beviljats medel har 
också generellt sett en högre andel god-
kända elever i nationella prov årskurs nio*5 

Tabell 4 visar skillnader i resultaten på 
nationella prov i årskurs 9 mellan huvudmän 
som beviljats bidrag till 1, 2 eller 3 projekt 
samt de som inte har sökt eller fått bidrag 
för något projekt alls. Statistiken visar att 
huvudmän med projekt i regel har en något 
högre andel som fått godkänt på de natio-
nella proven i årskurs 9 än huvudmän som 
inte har fått genomfört projektmedel (både 
de som sökt och fått avslag och de som 
inte har sökt). Skillnaderna är relativt små 
och beskriver endast årskurs 9, vilket gör 
att de bör tolkas något försiktigt, men ten-
densen att starka skolor snarare än svaga 
skolor har beviljats medel är dock tydlig.

5 Skolor som beviljats medel hade följande andel minst 

godkända elever i årskurs nio: 2009 – 83,1 procent och 

2010 – 79,4 procent. Skolor som inte beviljats medel 

hade följande andel minst godkända elever i årskurs 

nio: 2009 – 79,9 procent och 2010 – 79,3 procent.

TABELL 4  
Andelen (procent) godkända på ämnesprov i matematik i årskurs 9,  
genomsnitt per huvudmannakategori 

2009 2010 2011

HUVUDMÄN MED 3 BEVILJADE PROJEKT 89 82 82

HUVUDMÄN MED 2 BEVILJADE PROJEKT 88 82 82

HUVUDMÄN MED 1 BEVILJADE PROJEKT 86 81 82

HUVUDMÄN MED 0 BEVILJADE PROJEKT, MEN SOM SÖKT MEDEL 86 80 80

HUVUDMÄN SOM INTE SÖKT MEDEL 85 77 80
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Vår övergripande bedömning av Matema-
tiksatsningens träffbild kan sammanfattas i 
följande punkter:

•	 Programmet har inte gynnat likvärdig-
heten, utan snarare stärkt relativt starka 
skolor

•	 Programmet har genom urvalet av pro-
jekt skapat en potential för lokala resultat 

•	 Hur stort det samlade genomslaget har 
varit på deltagande skolor redovisas i 
följande avsnitt. 

4.4 RESULTATBEDÖMNING:  
RESULTAT PÅ SKOLORNA
Här presenterar vi de resultat som har 
uppnåtts på lokal nivå, dvs. i de skolor som 
har fått projektbidrag från Matematiksats-
ningen. Resultaten och hur arbetet har be-
drivits varierar stort mellan skolorna men på 
en övergripande nivå framträder en tydlig 
bild av hur utvecklingen bedrivits och vilka 
resultat som uppstått. 
Vi kan inledningsvis konstatera att de allra 
flesta skolor som har deltagit i Matematik-
satsningen har påbörjat en utveckling. Detta 
stöds bland annat av att i princip samtliga 
kontaktpersoner (utom 3 procent) uppger 
att de har uppnått någon typ av resultat, 
dvs. de har nått längre än till att genomföra 
insatser. 

Utvecklingen på skolorna kan sammanfattas 
i följande punkter:

•	 Det främsta resultatet är att lärarkollegiet 
(främst deltagande lärare) har utvecklats 
genom kollegiala samtal 

•	 Lärarna har i stor utsträckning utvecklat 
sin kompetens och undervisning

•	 Utveckling av organisationens funktions-
sätt är ovanligt

•	 Vägen till en genomgripande förändring 
av skolans undervisning är lång och har 
endast påbörjats

•	 Resultatens hållbarhet på lång sikt är inte 
säkrad.

 

4.4.1 Lärarkollegiet har utvecklats 
 genom kollegiala samtal 
Utvärderingen visar att Matematiksats-
ningens generellt viktigaste resultat var 
ett utökat samarbete mellan lärare, genom 
framväxandet av kollegiala samtal och kol-
legialt lärande. Att det kollegiala lärandet 
bedöms vara så centralt beror på att det 
har utgjort en viktig startpunkt för utveck-
lingsarbetet, dels för att samarbetet har 
gett utvecklingsarbetet energi genom ett 
ökat engagemang, dels för att samtalen om 
undervisningen har påverkat de konkreta 
formerna för lärande och utveckling. 77 pro-
cent av kontaktpersonerna och 78 procent 
av lärarna anger i enlighet med detta att 
kollegiala samtal varit ett av de viktigaste 
resultaten av Matematiksatsningen. 

Lärarna har i fallstudierna beskrivit hur 
de kollegiala samtalen frigjort engagemang 
och energi. Citatet nedan, från en lärare 
som har arbetat med learning study, illus-
trerar en vanlig uppfattning:

"Jag känner att det är så skönt att dis-
kutera undervisning med mina kollegor. 
Det är nytt och helt fantastiskt. Det var ju 
därför jag blev lärare. För att undervisa 
och utveckla min undervisning, inte allt det 
administrativa. Tillbaka till kärnan!" 

Dessutom har det kollegiala samtalet inne-
burit en form för lärande som inneburit att 
lärarna har kunnat hitta nya lösningar på 
problem och därigenom komma vidare i 
sin utveckling. Det enskilda arbetet som på 
många skolor dominerat lärarnas arbete 
har därmed, åtminstone delvis, utmanats. 
Lärande genom kollegiala samtal är av det 
skälet nära kopplat till klimatet inom lärar-
gruppen. Lärarna i fallstudierna vittnade om 
att klimatet till följd av det kollegiala sam-
talet blivit öppnare och att lärarna vågar 
släppa in varandra i högre utsträckning. 

"Före projektet var det mer så – att kolle-
gor öppnade en springa och man kom inte 
in. Nu har det blivit bättre!"
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4.4.2 Lärare har utvecklat sin 
 kompetens och undervisning
Ett annat viktigt resultat i Matematik-
satsningen är att deltagande lärare har 
utvecklats. Detta resultat är särskilt centralt 
eftersom bristande kompetens bland lärare 
betraktas som en viktig anledning till att 
elevernas resultat sjunker (se avsnitt 2.1 
ovan). Utvärderingen visar att många lärare 
inte bara har höjt sin kompetens, utan också 
tillämpat de nyvunna kompetenserna i un-
dervisningen. Eftersom utvecklingen är knu-
ten till enskilda personer är detta resultat 
däremot inte kopplat till verksamheten på 
samma sätt som de kollegiala samtalen.

Vår uppfattning är att kompetensut
vecklingen har legat nära den konkreta 
undervisningen och berört relevanta områ-
den i relation till de utmaningar som finns 
i undervisningen. Störst utveckling finns 
inom matematikdidaktiska kunskaper (66 
procent av kontaktpersonerna ser detta 
som ett viktigt resultat), men även de mate-
matiska kunskaperna har ökat (50 procent 
av kontaktpersonerna ser detta som ett 
viktigt resultat)6. Konkret har de nya kom-
petenserna bland annat handlat om fler och 
bättre verktyg att tillämpa i undervisningen. 
Verktygen kan vara nya sätt att presentera 
matematiska begrepp för eleverna eller me-
toder för att leda diskussioner med eleverna 
kring matematiska problem. Vidare beskri-
ver lärarna i fallstudierna hur de genom 
litteraturstudier och föreläsningar blivit mer 
uppdaterade med den aktuella forskningen 
inom området. Via exempelvis material 
från NCM har lärarna kommit i kontakt med 
forskning inom ämnesområdet. Många lä-
rare beskriver också att de lärt sig om hur 
eleverna lär sig, vilka fel som är vanliga och 
varför de uppkommer. Detta har i sin tur 
gett en kompetens kring vilka faktorer som 
behöver hanteras i undervisningen. 

Att ge matematikundervisningen på 
skolorna högre kvalitet var Matematiksats-
ningens främsta syfte. Utvärderingen visar 
att en viss utveckling av undervisningen 

6  Nivåerna bekräftas när kontaktpersonerna skattar 

sin kompetens kopplat till de faktorer som höjer kva-

liteten i undervisningen. För samtliga faktorer uppger 

runt hälften högre kompetens efter projektet än före 

projektet.

har skett i önskvärd riktning, genom att 
kontaktpersoner och deltagande lärare har 
testat nya och utvecklade metoder för att 
möta de utmaningar som forskningen iden-
tifierat, men att denna utveckling i regel inte 
innebär en genomgripande förändring av 
undervisningen. 

Utifrån Rambölls systematiska genomgång 
av relevant forskning specificerades ett antal 
områden och kvalitetsfaktorer som är cen-
trala för en hög kvalitet på undervisningen:

•	 matematikens innehåll 

•	 varierade arbetssätt 

•	 innehåll som är anpassat efter individen 
och gruppen

•	 kommunikation om matematiska fenomen

•	 tydliga mål och syften för studierna 

•	 allsidig utvärdering och återkoppling på 
undervisningen och studierna

•	 övergripande aspekter som förståelsein-
riktad undervisning, utrymme för fantasi 
och kreativitet och uppmuntran till elev-
erna att ta ansvar.7

Redogörelsen nedan grundar sig delvis i 
kontaktpersonernas självskattning av i vil-
ken utsträckning deras egen undervisning 
präglas av dessa faktorer före respektive 
efter projektet. Det finns vissa osäkerheter 
i dessa uppgifter– andra utvärderingar 
har visat att de lokala projekten i vissa fall 
genomför metoderna på ett delvis felaktigt 
sätt. Det är med andra ord möjligt att den 
reella förändringen är mindre ändamålsenlig 
än vad uppgifterna nedan visar. Dessutom 
behandlar uppgifterna kontaktpersonernas 
egen utveckling, vilket medför att de siff-
rorna är mer positiva än den samlade bilden 
på skolorna. Fallstudierna visar tydligt att 
kontaktpersonernas utveckling i regel är 
större än deltagande lärares, och att övriga 
lärare ofta inte utvecklats alls under tiden 
för projektet. Ytterligare en faktor tyder på 
att resultaten framstår som mer positiva 
än den reella förändringen på skolorna. En 
analys av kontaktpersonernas svar visar 
att den positiva utvecklingen minskar när 
frågans konkretiseringsgrad minskar. De 

7  För en total förteckning se bilaga 5
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frågor som rör specifika tillfällen (t.ex. hur 
ofta gemensamma samtal förs med elev-
erna eller hur ofta personalen diskuterar 
sin pedagogik) visar i regel en lägre grad 
av utveckling än frågor som rör generella 
uppfattningar (t.ex. i vilken utsträckning 
matematikundervisningen präglas av reflek-
tion och gemensamma samtal eller i vilken 
utsträckning lärarna diskuterar kunskaps- 
och bedömningsfrågor). 

För kontaktpersonerna kan en positiv 
utveckling skönjas för samtliga faktorer, i 
olika stor utsträckning. En övergripande 
aspekt som i forskningsgenomgången 
framträder som helt central för att nå en 
ökad måluppfyllelse är skiftet av fokus från 
procedur till förståelse. Därför är det posi-
tivt att skiftet till en mer förståelseinriktad 
undervisning är ett vanligt resultat (59 
procent anger en positiv utveckling). Så här 
beskriver en av lärarna förändringen:

"Det är själva förhållningssättet. Att lyfta 
elevernas tankar. Det tillåtande klimatet är 
viktigt, ibland kommer det exempel som 
man inte vet hur man ska hantera. Då kan-
ske nån annan elev vet vad den menar. Då 
har ett samtal skapats."

En del i den förståelseinriktade undervis-
ningen handlar om gemensam kommunika-
tion om matematiska fenomen. Generellt 
har en stor positiv utveckling skett inom 
detta område. (73 procent uppger en 
positiv utveckling8). Detta har bland an-
nat att göra med att lärarnas säkerhet i 
undervisningen har ökat. I fallstudierna 
beskriver lärarna att de i högre utsträck-
ning vågat lämna läroboken och att de har 
blivit säkrare i diskussioner med eleverna. 
Därmed har diskussioner också kunnat bli 
ett vanligare och mer betydelsefullt sätt att 
bedriva undervisningen. Förändringen syns 
också när kontaktpersonerna anger vilka 
metoder och arbetssätt som är vanligast 
i undervisningen. Problemlösning i grupp 

8  Vidare uppger 35 procent en positiv utveckling för 

frågan ”Hur ofta har ni gemensamma samtal med 

eleverna om matematik i undervisningen idag?” Al-

ternativen var ”På varje lektion”, ”Några gånger per 

moment”, ”1 gång per moment”, ”Några gånger per 

kurs”, ”sällan/aldrig”. 

har blivit vanligare, 8 procent anger före 
projektet att detta är den vanligaste meto-
den jämfört med 18 procent efter projektet. 
Samtidigt minskar andelen som anger att 
färdighetsträning samt egen takt i lärobo-
ken är vanligast (minskning från 27 procent 
till 10 procent, respektive från 20 procent 
till 15 procent).

En relativt stor utveckling har också 
skett inom området tydliga mål och syften 
för studierna. Att undervisningen i högre 
grad planeras utifrån målen i styrdoku-
menten är en av de faktorer där flest 
kontaktpersoner uppger en utveckling (65 
procent). Följande citat visar hur målen 
för undervisningen kan bli avgörande för 
arbetssätten i undervisningen: 

"Jag frågar mig: Vad är syftet med min lek-
tion, vad ska de lära sig av den? Tar stöd 
av boken, ser fallgropar och diskuterar vad 
som kan bli fel. Vi funderar gemensamt 
kring de kritiska aspekterna – vad kommer 
att vara en fallgrop?"

Kopplat till de olika faktorerna kan använd-
ningen av nytt material, såsom IKT-verktyg, 
innebära en förändring i undervisningen. 37 
procent av kontaktpersonerna uppger att 
ett viktigt resultat av projektet är att skolan 
har fått bättre material och teknik. 

Sammantaget visar utvärderingen en 
positiv utveckling kopplad till samtliga de 
faktorer som enligt forskning inom området 
höjer kvaliteten i undervisningen. Då kon-
taktpersonernas självskattningar är förknip-
pade med ett antal förbehåll kan vi anta att 
det sammantagna genomslaget är något 
mindre än de siffror som redovisas ovan. 

4.4.3 Utveckling av organisationens 
funktionssätt är ovanligt
Ett sätt att öka genomslaget på bred front 
hos skolan eller huvudmannen hade varit 
att göra organisationen mer välfungerande. 
Flera fallstudier visar att organisatorisk 
utveckling har haft förutsättning att bidra 
stort till Matematiksatsningens genomslag, 
men det tycks inte ha blivit så och sats-
ningen gör sammantaget ett svagt avtryck 
organisatoriskt.
Att endast 8 procent av kontaktpersonerna 
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anger en mer välfungerande organisation 
som ett viktigt resultat ska snarare ses som 
att denna typ av inriktning varit ovanlig bland 
projekten än att projekten har misslyckats 
med dessa resultat. I något fall visar fallstu-
dierna på satsningar som vill utveckla orga-
nisationen runt matematikundervisningen, 
genom exempelvis utveckling av samarbete 
med modersmålslärarna eller bildlärarna. 

4.4.4 Resultatens hållbarhet på lång 
sikt är inte säkrad
En genomgripande förändring av under-
visningen på skolan ställer stora krav på 
bred och gemensam utveckling. En sådan 
förändring berör samtliga lärare och allt 
matematiskt innehåll i alla årskurser. Vidare 
krävs, beroende av utgångspunkten, ut-
veckling kopplat till flera av de faktorer som 
utgör en god kvalitet. Ett sådant arbete tar 
tid och Matematiksatsningen har av naturliga 
skäl i de allra flesta fall inte skapat en sådan 
genomgripande förändring. Fallstudierna 
visar hur även mycket framgångsrika projekt 
har haft en lång väg kvar till en genomgri-
pande förändring. Ofta har utvecklingen 
varit kopplad till ett visst arbetssätt som inte 
kan tillämpas på hela undervisningen eller ett 
specifikt matematiskt innehåll. 

Att drygt en fjärdedel av kontaktper-
sonerna (27 resp. 28 procent) uppger att 
projektet inneburit att skolan har förändrat 
matematikundervisningen och att eleverna 
fått bättre kunskaper och resultat bör ses i 
ljuset av detta. Även om dessa skolor med 
största sannolikhet har mycket arbete kvar 
innan de nått en genomgripande förändring 
visar uppgifterna att vissa projekt har kom-
mit en bra bit på vägen. 

Eftersom projekten inom Matematiksats-
ningen var begränsade till max två år blir 
frågan om det arbete som kommer efter 
projektet är helt avgörande för de slutliga 
resultaten om undervisningens kvalitet och 
elevernas måluppfyllelse. Men i regel har sko-
lorna inte förändrat sin undervisning på ett 
genomgripande sätt under projektet och de 
bör därför i det kommande arbetet inte bara 
försöka bibehålla uppnådda resultat, utan 
också fortsätta utvecklingen. Utvärderingen 
visar att Skolverket inte aktivt har fokuserat 
på denna viktiga aspekt och att stora utma-
ningar väntar skolor och huvudmän. 

Frågan om långsiktighet är en vanlig ut-
maning i projektverksamhet. I projekt skapas 
ofta en egen organisation med egen budget 
och delvis egna målsättningar. Om verksam-
heten ska leva vidare krävs att nya former 
ersätter de gamla, antingen genom fortsatt 
lokalt finansierad projektverksamhet eller 
genom att man införlivar verksamheten i det 
ordinarie arbetet. Detta arbete ligger ge-
nerellt på skolor och huvudmän själva, men 
det är också möjligt för Skolverket att stödja 
och underlätta det arbetet. Bedömningen 
av hur långsiktigt hållbara resultaten är har 
därför två delar. För det första behandlas 
Skolverkets stöd för hållbarhet, för det andra 
behandlas skolornas och huvudmännens 
eget arbete för hållbarhet. 

Skolverket har till största del lämnat 
ansvaret för hållbarheten till skolor och hu-
vudmän och har inte haft en tydlig strategi 
med aktiva åtgärder för att stärka hållbar-
heten. Fördelningen av projektmedel har 
varit den huvudsakliga aktiviteten och den 
tog inte sikte specifikt på hållbarheten. De 
uppstartskonferenser som genomfördes för 
samtliga projekt gav visserligen de lokala 
projekten stöd i hur arbetet kan inkluderas 
i kvalitetsarbete, men en endagsinsats av 
den typen har små möjligheter att på allvar 
påverka projektets hållbarhet. 

För att få en bild av i vilken utsträckning 
arbetet i praktiken är långsiktigt behöver vi 
titta på det lokala arbetet. För att verksam-
heten ska kunna bedrivas i nya ändamåls-
enliga former krävs såväl en uttalad riktning 
och vilja från ledningen samt konkreta 
förutsättningar som resurser och ända-
målsenliga strukturer och processer. Den 
samlade bedömningen av förutsättningarna 
på skolorna är att viljan varit stor och planer 
har förekommit, men att det faktiska resul-
tatet är osäkert på grund av ekonomiska 
begränsningar samt andra satsningar som 
tagit tid, energi och andra resurser i an-
språk. Två tredjedelar av lärarna bedömer 
att förutsättningarna för att verksamheten 
fortsätter i linje med resultaten är bra (58 
procent) eller mycket bra (10 procent). Det 
finns med andra ord både goda förhopp-
ningar och oro på skolorna. 

Diagram 1 visar kontaktpersoners och lära-
res självskattning av ett antal förutsättningar 
som vi anser har betydelse för hållbarheten. 
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DIAGRAM 1 Lärares och kontaktpersoners bedömning av förutsättningarna för att projektets 
 resultat ska vara hållbart på lång sikt

Såväl fallstudier som enkäter visar att 
viljan till fortsatt utveckling ofta har fun-
nits, såväl hos medverkande lärare som hos 
skolledare. Skolorna har velat ta vara på 
den energi och den fart i arbetet som upp-
stått i en fråga de sett som angelägen. Det 
har varit mindre vanligt med konkreta pla-
ner för åtgärder efter projektets slut, även 
om knappt hälften av projekten har haft en 
plan i någon form. Svårast tycks vara att 
avsätta pengar för det kommande arbetet. 
När konkreta planer funnits handlar de 
exempelvis om en organisatorisk struktur 
med matematikutvecklare eller om föränd-
ring av schemaläggning för att möjliggöra 
kollegiala samtal i vardagen. Dessa projekt 
ger en bild av att verksamheten kommer 
att fortsätta, men med mindre tid och ett 
långsammare tempo. 

4.5 MATEMATIKSATSNINGEN SOM 
 METODUTVECKLING
Matematiksatsningen har som ett av sina 
uttalade syften att fungera som drivkraft 
för metodutveckling inom området, vilket 

i förlängningen ska förbättra kvaliteten i 
matematikundervisningen i den svenska 
skolan. Detta ska ske genom att Skolver-
ket ger bidrag till lokala projekt som har 
förutsättningar att nå en god kvalitet. Erfa-
renheterna från dessa projekt ska värderas 
och sammanställas och spridas vidare till 
samtliga skolor. 

Projekten på skolorna ska ge kunskap 
om vilka metoder i vilket sammanhang som 
kan öka kvaliteten i undervisningen och 
måluppfyllelsen. Denna kunskap ska sedan 
komma till användning på alla skolor genom 
att Skolverket värderar det lokala arbetet 
och identifierar metoder som fungerar bra, 
och går att använda på skolor med liknande 
behov och förutsättningar. Lärdomarna och 
metoden ska därefter spridas och användas 
på övriga skolor. 

Enligt denna logik är det samlade resul-
tatet i termer av en ökad måluppfyllelse un-
derordnat det lärande syftet för kommande 
arbete. Figuren nedan visar en idealbild av 
hur Matematiksatsningen via denna logik 
kan leda till ökad kvalitet i undervisningen i 
alla skolor. 
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FIGUR 2 Matematiksatsningen som metodutveckling
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Matematiksatsningen som metodut-
veckling har en annan struktur än projekten 
för de enskilda skolorna. Den process som 
beskrivs ovan är långsiktig – resultaten 
kommer i framtiden och går inte fullt ut att 
mäta i den här utvärderingen. I stället måste 
bedömningen av programmet utgå från 
ett resonemang kring vad som avgör möj-
ligheterna att nå de önskade resultaten på 
längre sikt. För att Matematiksatsningen ska 
vara framgångsrik i sin metodutvecklande 
ambition krävs att samtliga steg i processen 
genomförs konsekvent. 

4.6 BEDÖMNING AV 
 GENOMFÖRANDET AV PROGRAMMET 
SOM  METODUTVECKLING
Enligt logiken om Matematiksatsningen som 
metodutvecklingsinsats finns många steg 
och kritiska punkter på vägen till en ökad 
måluppfyllelse. Vår utvärdering visar på 
brister kopplade till flera steg i processen, 
vilket gör att det samlade värdet av Mate-
matiksatsningen som metodutvecklingsin-
sats är litet. Denna bedömning grundar sig 
sammanfattningsvis på följande resultat:

•	 Urvalet av projekt har endast delvis varit 
ändamålsenlig utifrån ambitionen att 
skapa lärande.

•	 De utvärderingar som genomförs för att 
samla in erfarenheterna har inte förut-
sättning att täcka in samtliga relevanta 
lärdomar för framtiden.

•	 Spridningen av lärdomar till övriga skolor 
som planeras har inte förutsättning att ska-
pa förändring i stor skala på övriga skolor.

Nedan beskrivs dessa resultat närmare. 

* Med rätt karaktär avses projekt som har en relevant metod, problembild och karaktär på skolan och som har förutsättningar att nå framgång.

Urvalet av projekt har inte endast utgått 
från en metodutvecklande ambition
Skolverkets viktigaste verktyg för att styra 
satsningen har varit valet av projekt som 
fått bidrag. Vi bedömer att bidragen endast 
delvis har gått till projekt som varit inriktade 
på att utveckla metoder. 

Inom Matematiksatsningen har samman-
lagt 871 projekt beviljats medel. Urvalet av 
projekt har som tidigare nämnts utgått från 
både kvalitativa kriterier och spridnings-
relaterade kriterier. Fyra urvalskriterier tar 
sikte på projektets förmåga att utveckla 
undervisningen. Principen om spridning har 
handlat om såväl geografisk spridning som 
övriga aspekter som metod, storlek på sko-
lan och typ av huvudman. Utgångspunkten 
för spridning i syfte att skapa förutsätt-
ningar för metodutveckling bör vara att se 
till att det finns framgångsrika exempel för 
ett visst antal typer av skolor. Eftersom de 
goda exemplen i framtiden är tänkta att 
användas brett är spridning utifrån val av 
metod, storlek på skolan, typ av huvudman 
etc. relevant. Däremot menar vi att en geo-
grafisk spridning av medlen är svårare att 
förena med metodutvecklingsambitionen. 
Det är svårt att se att en metod utvecklad 
i norra Sverige skulle skilja sig från en från 
södra Sverige, allt annat lika.  

Avsikten med att sprida projektmedlen 
har varit att, genom en bredd och frihet för 
de enskilda skolorna, kunna fånga upp även 
oväntade metoder och resultat. Tanken har 
varit att om behovsanalysen decentraliseras 
kommer lokala lösningar på lokala problem 
formuleras med en större träffsäkerhet 
och mer nytänkande än om mer klassiska 
pilotprojekt initierats utifrån en central 
behovsanalys. Vi har konstaterat att projek-
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tens samlade fokus är relevant utifrån den 
nationella problembilden, medan det tycks 
vara mindre vanligt med den typ av ovän-
tade inriktningar som regeringen ville hitta. 
Projektansökningarna har grupperats kring 
ett mindre antal redan kända teman varav 
taluppfattning (2010 och 2011) och pro-
blemlösning (2011) är tydligt dominerande.

Vi bedömer sammantaget att urvalet av 
projekt inte har varit optimalt utifrån ambi-
tionen att utveckla nya metoder. Den me-
todutvecklande potentialen har värderats i 
varje ansökan, men på en övergripande nivå 
har inte Skolverket säkerställt att den sam-
lade projektportföljen har fått en slagsida 
mot vissa specifika teman.  

Skolorna har inte sett sin roll som piloter
Det lokala projektarbetet fyller en central 
funktion i metodutvecklingen. Något hår-
draget kan man se de deltagande projekten 
som det laboratorium där metoderna ska 
utvecklas och testas. Men vi bedömer att 
skolorna inte har uppfattat sin roll som pi-
loter och metodutvecklare på övergripande 
nivå. Företrädarna för skolor som vi har 
intervjuat i utvärderingen har i samtliga fall 
uppfattat att deras uppgift har varit att in-
föra ett nytt perspektiv för behoven på den 
egna skolan, skolorna har betraktat insatsen 
som en interventionsinsats.

Svårt att hitta framgångsrika exempel 
Enligt den tänkta processen för metodut-
veckling ligger det i Skolverkets uppdrag 
att studera och utvärdera det lokala arbe-
tet. För att Skolverket ska kunna identifiera 
användbara metoder krävs ett omfattande 
arbete med att utvärdera och validera me-
toder i en viss lokal kontext. I praktiken har 
det inneburit utvärdering och validering av 
de 871 projekt som genomförts. Vid sidan 
om principerna för urval bedömer vi också 
att antalet projekt i sig är en stor utmaning 
i arbetet med att utveckla och identifiera 
metoder. Betraktar man de 871 projekten 
som pilotprojekt blir det ett stort arbete 
att fånga upp, validera och testa metoder 
för att hitta några att sprida. Inom ramen 
för Matematiksatsningen genomförs fyra 
utvärderingar utöver den här som fokuserar 
på specifika metoder: IKT, lesson/learning 
study, laborativ matematik samt på en 

skolform, särskolan. Vi bedömer att dessa 
insatser sammantaget inte är tillräckliga för 
att testa projekten som piloter. För det för-
sta genomförs kvalitativa (lärande) studier 
endast av en begränsad del av de projekt 
som fått bidrag. De potentiella lärdomar 
som finns hos övriga skolor fångas inte upp. 
I dessa skolor sker således pilotverksamhet 
som endast får ett lokalt värde. Insatsen kan 
få en stor betydelse för arbetet på den spe-
cifika skolan och för de deltagande lärarna 
(vilket har belysts tidigare i detta kapitel), 
men som ett led i en metodutveckling har 
denna typ av obelysta lokala resultat be-
gränsat värde. 

Spridning till alla skolor – en framtida 
 utmaning för Skolverket
Uppgiften att sprida erfarenheterna till öv-
riga skolor finns inte angivet i förordningen 
om Matematiksatsningen. Inte heller finns 
medel avsatta eller tid inom Matematiksats-
ningen för ett omfattande spridningsarbete. 
Utbildningsdepartementet har endast 
muntligen uppmanat Skolverket till sprid-
ning – samtidigt är det ett nödvändigt in-
slag om inte metodutvecklingen endast ska 
få ett lokalt genomslag. 

Skolverket har identifierat det som pro-
grammets tredje och slutliga steg (bidrags-
givning, utvärdering och spridning)9. Sprid-
ningsfasen kommer att omfatta följande 
aktiviteter:

•	 Artiklar i tidskriften Nämnaren  
(www.ncm.gu.se/namnaren)  
Nämnaren är en tidskrift som ges ut 
sedan 1974 av NCM i Göteborg med ca 
5000 prenumeranter

•	 Matematikbiennalen 2012 i Umeå (www.
matematikbiennalen.se)  
Den 26-27 januari 2012 planeras särskilda 
”stråk” av föreläsningar kring Matematik-
satsningen. 

•	 Fyra utvärderingsrapporter  
Samtliga fyra utvärderingsrapporter 
kommer att tillgängliggöras av Skolver-
ket och spridas t.ex. via myndighetens 
hemsida. 

9  När rapporten skrivs har spridningsinsatserna inte 

genomförts.

file:///I:/_Trycksaker/Till%20Management/www.ncm.gu.se/namnaren
file:///I:/_Trycksaker/Till%20Management/www.matematikbiennalen.se
file:///I:/_Trycksaker/Till%20Management/www.matematikbiennalen.se
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•	 Antologi om Matematiksatsningen 
I januari 2012 publiceras en antologi 
kring Matematiksatsningen. Antologin 
kommer att distribueras fritt till alla 
matematiklärare på Matematikbiennalen 
(ca 2000 stycken) samt i övrigt spridas 
till matematikutvecklare och rektorer vid 
lämpliga tillfällen. 

•	 SIRIS (siris.skolverket.se)  
Via databasen SIRIS tillgängliggörs 
samtliga ansökningar och redovisningar 
i Matematiksatsningen (totalt över 5000 
dokument). 

•	 ”Forskning för skolan”  
(www.skolverket.se/forskning)  
I Skolverkets serie ”Forskning för skolan” 
samlas och publiceras under våren 2012 
ett koncentrat av de fyra utvärderingarna 
i syfte att på ett enkelt och lättillgängligt 
sätt presentera de viktigaste resultaten.

•	 Samverkan med regionala utvecklings
centra (RUC) 
Skolverket har fördelat ett bidrag till alla 
RUC i Sverige (totalt 21 stycken) för att 
dessa ska kunna erbjuda ett förstärkt 
stöd, såväl lokalt som regionalt, både till 
de huvudmän som fått bidrag inom Ma-
tematiksatsningen och de som inte fått. 
Insatserna från RUC:s sida sträcker sig 
fram till sommaren 2013.

Målgruppen för spridningsaktiviteterna är 
framför allt den andel av skolorna som inte 
har sökt eller beviljats medel från Matema-
tiksatsningen. De förstnämnda är skolor 
som man nu antar ska inleda ett föränd-
ringsarbete utan externa medel när de inte 
har gjort det med externa medel. Det är för 
tidigt att se resultat av spridningsarbetet, 
men vi bedömer att förutsättningarna för 
att, genom begränsade informationsinsat-
ser, uppnå en förändring hos dessa skolor 
och huvudmän är svaga. Framför allt på 
grund av att information om framgångsrika 
exempel är en förhållandevis svag meka-
nism för att stödja en spridning.10

Vid sidan om de rena spridningsakti-
viteterna kommer Skolverket under åren 
2012-2015 att ansvara för en didaktisk 
fortbildning för alla matematiklärare i hela 
Sverige. Erfarenheterna och resultaten från 
Matematiksatsningen utgör inslag i denna 

10  Se bland annat Fixsen, 2005.

fortbildning. Vi bedömer att ”Mattelyftet”, 
beroende på hur den slutliga satsningen ut-
formas, har störst potential att göra avtryck 
i skolornas verksamhet av de planerade 
spridningsaktiviteterna. I vilken utsträckning 
är dock för tidigt att bedöma.

4.7 SAMLAD BEDÖMNING
Matematiksatsningen kan alltså skapa värde 
både genom att direkt utveckla undervis-
ningen på de deltagande skolorna och ge-
nom att samla och sprida lärdomar som kan 
användas för en utveckling i framtiden. Ma-
tematiksatsningens värde är i första hand 
kopplat till interventionen på deltagande 
skolor och huvudmän. Som metodutveck-
lande program har Matematiksatsningen i 
dagsläget inte förutsättningar att i någon 
större utsträckning leda till utveckling av de 
svenska skolorna. Framgångsrika projekt 
finns visserligen på många enskilda skolor 
och hos enskilda huvudmän, men lärande- 
och spridningsprocessen (om man bortser 
från ”Mattelyftet” vars slutliga inriktning 
ännu inte är beslutad) därefter har många 
brister och kan därför endast få begränsat 
genomslag i termer av konkret utveckling 
av icke deltagande skolor.

Hur stort är då Matematiksatsningens 
värde som interventionsinsats? I kapitlets 
inledning slog vi fast att en samlad bedöm-
ning av resultaten av Matematiksatsningen 
utifrån ett interventionsperspektiv bör ta 
hänsyn till såväl genomslaget för skolorna 
och huvudmännen som har deltagit som till 
den samlade träffbilden. Syftet med detta 
är mäta det samlade genomslaget i de 
svenska skolorna. Matematiksatsningen har 
skapat ett stort värde för många lärare, sko-
lor och huvudmän runt om i landet. Sats-
ningen har påverkat både enskilda personer 
och det gemensamma samarbetsklimatet 
och formerna för lärande kollegor emellan. 

Resan mot en matematikundervisning 
med hög kvalitet i svenska skolor genom 
Matematiksatsningen har endast inletts. 
Utvecklingen för varje enskild lärare och på 
varje enskild skola behöver fortsätta för att 
nå en långsiktig och genomgripande för-
ändring. Utmaningarna för de lokala verk-
samheterna är stora kopplat till exempelvis 

file:///I:/_Trycksaker/Till%20Management/www.skolverket.se/forskning


23UTVÄRDERING AV MATEMATIKSATSNINGEN

spridning inom skolan och inkorporering av 
projektverksamhet i den ordinarie verksam-
heten. 

Dessutom har satsningen endast bidragit 
till en utveckling på de skolor som har till-
delats medel. Cirka 28 procent av skolorna i 
Sverige har fått projektmedel från Skolver-
ket, vilket medför att resterande 72 procent 
av skolorna inte har påverkats (spridning på 
lokal nivå har inte varit fokus i satsningen). 
Särskilt tydligt blir detta eftersom skolor 
som inte beviljats medel från Matematik-
satsningen framförallt år 2009 generellt 
sett har en lägre andel som får godkänt i 
nationella prov årskurs 9. Matematiksats-
ningen bedöms därför inte entydigt ha bi-

dragit till en ökad likvärdighet mellan skolor 
och huvudmän. 

Av den totala populationen skolor har 
28 procent nåtts av Matematiksatsningen. 
I dessa skolor har inte alla lärare deltagit, 
vilket gör att andelen lärare som i ett första 
steg påverkats av Matematiksatsningen är 
ännu lägre. Slutligen har dessa lärare i de 
flesta fall endast påbörjat sin utveckling och 
i regel inte nått slutmålet. Utifrån detta är 
det vår sammanvägda bedömning att Mate-
matiksatsningen har bidragit med ett värde 
och en utveckling på skolorna, men att det i 
dagsläget inte är troligt att måluppfyllelsen 
på nationell nivå kommer att öka till följd av 
satsningen. 
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5. FAKTORER SOM FÖRKLARAR 
 RESULTATET
Matematiksatsningen har haft som sin huvudsakliga målsättning 
att stödja skolors utvecklingsarbete genom att fördela medel till 
utvecklingsprojekt som syftar till att öka kvaliteten i matematik-
undervisningen. I förra kapitlet redogjorde vi för satsningens 
måluppfyllelse och här presenterar vi de faktorer som förklarar 
resultatet. Dessa sorteras i två huvudsakliga kategorier, nämligen 
styrkor i styrning och genomförande samt svagheter i styrning 
och genomförande.

5.1 STYRKOR I STYRNINGEN OCH GE
NOMFÖRANDET
Matematiksatsningen har bidragit till ett 
gott resultat i de deltagande skolorna. Den 
har bidragit till att de deltagande lärarna 
har utvecklat sin kompetens och sin under-
visning och satsningen har bidragit till att 
lärarlag runt om i Sverige återupptagit en 
dialog kring undervisningen som inte fun-
nits på senare år. I nedanstående avsnitt 
presenterar vi de faktorer närmare som vi 
bedömer har bidragit till programmets re-
sultat. Dessa är att:

•	 projektformen har frigjort ett lokalt enga-
gemang

•	 Skolverkets genomförande har stärkt 
kvaliteten i de lokala projekten.

Projektformen har frigjort lokalt 
 engagemang
En faktor som är viktig i allt utvecklingsar-
bete är engagemanget bland medverkande 
och ledande personer. Inom skolan är detta 
kanske särskilt viktigt eftersom skolan som 
verksamhet är föränderlig och mångsidig. 
Ofta slits lärare och annan personal mellan 
olika områden och utvecklingsområden. Ett 
utvecklingsarbete utan engagemang i en 
sådan miljö får rimligtvis svårt att lyckas. 
Utvärderingen visar att Matematiksats-
ningen har ökat de medverkande lärarnas 
engagemang och vilja till utveckling och ge-
nom sin utformning stärkt dessa i de lokala 
projekten. 

Formen för genomförandet – dvs. fördel-
ning av medel till skolornas projekt utfor-

made efter deras behov – har bidragit till 
det stora engagemang som Matematiksats-
ningen skapat lokalt. Matematiksatsningen 
har möjliggjort för skolor och huvudmän 
att arbeta med just de frågor de anser vara 
mest centrala och intressanta. Eftersom 
deltagandet i projektet i de allra flesta fall 
dessutom varit frivilligt har deltagarna trott 
på projektet, dess relevans och dess möj-
lighet att bidra till deltagarnas och deras 
skolas utveckling. 

Skolverkets genomförande av uppdraget 
har stärkt kvaliteten i de lokala projekten 
Skolverkets genomförande av uppdraget 
sätter ramarna för det lokala arbetet och 
påverkar på så sätt deras förutsättningar 
att lyckas. Vi menar att Skolverkets ledning 
av programmet har varit gynnsam för de lo-
kala projekten. Skolverkets information har i 
regel uppfattas som tydlig och tilldelningen 
av medel har utgått från kriterier med tyd-
ligt sikte på projektens kvalitet. För att leva 
upp till dessa kriterier krävs att utarbetan-
det av projektansökan tar sikte på helheten 
och verksamhetens behov. Därigenom har 
Skolverket styrt och stöttat projekten till en 
god kvalitet, dessutom har de projekt som 
fått bidrag överlag genomförts ambitiöst 
och välfungerande med ett gott resultat på 
lokal nivå. 

Skolverkets genomförande har generellt 
präglats av kontinuerlig förbättring och en 
strävan att utveckla satsningen. Den kon-
tinuerliga utvecklingen har yttrat sig dels i 
en omprövning av kriterierna och ändrade 
former för återrapportering från projekten. 
Det har också framkommit i Skolverkets 



25UTVÄRDERING AV MATEMATIKSATSNINGEN

kontakt med departementet där man tidigt 
påpekade de orimliga effekter som en mini-
summa per elev förde med sig som gällde 
under 2009 och som bland annat omöjlig-
gjorde större projekt. Skolverkets utveck-
lingsfokus har varit särskilt viktigt eftersom 
regeringsuppdraget innehöll den typen av 
begränsande skrivningar. 

Deltagande lärare bedömer också att de 
tjänster och det arbetsmaterial som erbju-
dits exempelvis från NCM har varit av hög 
kvalitet och på ett konkret sätt bidragit till 
processerna på de deltagande skolorna. 

5.2 SVAGHETER I STYRNINGEN OCH 
GENOMFÖRANDET
Även om Matematiksatsningen lokalt i de 
deltagande skolorna har bidragit till goda 
resultat bedömer vi att programmet sam-
mantaget inte har uppnått ett optimalt 
resultat. Förklaringarna till bristerna i re-
sultat kan på övergripande nivå härledas 
till faktorer på en strukturell nivå och som 
Skolverket inte har haft ett tydligt mandat 
att påverka. Det har exempelvis inte varit 
tydligt vilken typ av värde som program-
met ska bidra med eller hur detta värde 
ska uppnås.

Tre faktorer förklarar varför det samlade 
resultatet av programmet inte är optimalt: 

•	 tvetydighet om vägen till ökad målupp-
fyllelse har genomsyrat genomförandet 

•	 decentraliserad behovsanalys innebär 
risker för träffbild och genomförande

•	 Skolverkets handlingsutrymme är be-
gränsat i relation till huvudmännen.

Dessa beskrivs närmare nedan. 

Tvetydighet om vägen till ökad målupp
fyllelse har genomsyrat genomförandet
På ett övergripande plan är programmets 
resultat, som framgår av kapitel 4, möjligt 
att dela upp i två tänkbara riktningar. 
Oavsett inriktning är målet att öka målupp-
fyllelsen i matematik, men vägen dit ser 
olika ut för de två inriktningarna. Medan 
interventionsperspektivet fokuserar på 
utvecklingen på de deltagande skolorna 
fokuserar metodutvecklingsperspektivet 
på att utveckla, testa och sprida nya meto-
der för framtida utveckling även på skolor 

som inte tagit del av Matematiksatsningen. 
Beroende på vilket perspektiv som är 
överordnat blir olika aspekter av insatserna 
relevanta. Exempelvis är det enligt inter-
ventionsperspektivet viktigt att nå skolor 
med störst behov av utveckling medan det 
enligt metodutvecklingsperspektivet är 
viktigt att nå skolor som bedriver innova-
tiva och framgångsrika projekt. Exemplet 
visar att de olika perspektiven ibland ställs 
emot varandra. De skolor som har de mest 
innovativa och framgångsrika projekten är 
troligen inte de som har störst utvecklings-
behov. Det är med andra ord inte möjligt 
att styra programmet mot största möjliga 
värde enligt både interventions- och me-
todutvecklingsperspektivet. 

Båda perspektiven har funnits i Matema-
tiksatsningen och har påverkat styrningen 
av programmet, vilket har medfört att 
styrningen inte varit ändamålsenlig utifrån 
något av perspektiven. Tydligast syns detta 
vid medelstilldelningen, som är Skolverkets 
huvudsakliga insats. Tilldelningen har tagit 
fasta på förmågan att förbättra undervis-
ningen samt vissa spridningskriterier (geo-
grafisk, metod, storlek på skola etc.). För-
mågan att utveckla undervisningen är viktig 
oavsett vilket perspektiv som dominerar, 
men för övrigt har tilldelningen av medel 
varken gynnat skolor med stora behov eller 
skolor med särskilt intressanta och innova-
tiva projekt.  

Denna ambivalens i Matematiksatsning-
ens huvudsakliga uppgift kan spåras tillbaka 
till regeringsuppdraget och har utgjort en 
av de yttre faktorer som Skolverket har va-
rit tvunget att hantera och som det inte har 
kunnat påverka.

Decentraliserad styrningsprincip innebär 
risker för träffbilden och genomförandet
Matematiksatsningen har genomförts 
enligt en decentraliserad modell där de 
lokala projekten har bestämt inriktning 
på arbetet. Som princip för styrning av 
programmet har den inneburit att lokal 
kunskap om lokala behov omsatts i lokalt 
avgränsade och genomförda projekt och 
där medlen fördelats jämnt över landet. 
Regeringen och Skolverket har med andra 
ord släppt mandatet att formulera problem 
och lösningar till den lokala nivån. Oavsett 
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vilket perspektiv som anläggs på Matema-
tiksatsningen (intervention eller metodut-
veckling) medför denna decentraliserade 
styrning risker för den samlade träffbilden 
och genomförandet.

Denna princip har å ena sidan möjlig-
gjort för skolorna att åtgärda de behov de 
ser som mest centrala. Den har dessutom 
bidragit till ett stort engagemang hos 
medverkande skolpersonal. Å andra sidan 
innebär det att det saknas en övergripande 
strategi för hur problemen i svensk skola 
på bästa sätt kan åtgärdas. Detta trots att 
Matematiksatsningen tog sin utgångspunkt 
i försämrade resultat inom matematik för 
svenska elever och de studier som fanns 
om orsakerna till de försämrade resultaten. 
Styrningsprincipen innebär svagheter, 
främst kopplade till metodutvecklingsper-
spektivet, men även till interventionsper-
spektivet. Även i detta fall kan den förkla-
rande faktorn härledas till regeringsuppdrag 
och de riktlinjer Skolverket fått för genom-
förandet av satsningen.

Utifrån ett  metodutvecklingsperspektiv 
finns betydande svagheter med den de-
centraliserade styrningsprincipen. Övergri-
pande innebär den att Skolverket inte kan 
styra inom vilka områden som lärandet ska 
skapas. Detta innebär en risk att vissa om-
råden inte alls täcks av satsningen och att 
de ekonomiska medlen inte används på rätt 
sätt. Ett exempel är de olika matematikom-
råden som kan inkluderas i satsningen. Som 
framgår i tidigare kapitel finns en tydlig 
snedfördelning mellan de olika matematik-
områdena. Den samlade träffbilden av sats-
ningen (för de projekt som finansierats un-
der 2009) har koncentrerats till utveckling 
inom området grundläggande talbegrepp 
och räkning med reella tal, närmevärden, 
proportionalitet och procent. Vi menar att 
en mer centralt sammanhållen styrning av 
medlen hade kunnat säkerställa en bättre 
träffbild utifrån metodutvecklingsperspek-
tivet.

Kopplat till metodutvecklingsperspekti-
vet medför den decentraliserade styrningen 
ytterligare en risk. I en metodutveckling är 
frågan om överförbarhet mycket central – 
dvs. hur man får en insats som utvecklats 
lokalt att fungera även i andra samman-
hang. Ju starkare lokal prägel utvecklings-

insatsen har desto svårare blir det att göra 
den möjlig att sprida. Med en starkare styr-
ning hade man även kunnat hantera denna 
fråga. 

Utifrån ett interventionsperspektiv, där 
den lokala utvecklingen står i centrum, finns 
en risk att de lärare som utformar projekten 
inte har tillräcklig kunskap om metoderna 
som används eller vilken metod som passar 
deras specifika behov. De övriga utvär-
deringar inom Matematiksatsningen som 
fokuserar på specifika metoder visar på 
flera exempel av detta problem. Decentrali-
seringen innebär också att projekten på var 
sitt håll utvecklar samma typ av verksamhet 
och begår samma typ av misstag, vilket 
kan göra arbetet mindre effektivt och fram-
gångsrikt. Det här problemet kan lösas om 
de lokala projekten samarbetar, men sam-
arbetet har varit litet. Via Salsa kan man få 
fram vilka projekt som arbetar med liknande 
metoder och Skolverket uppmuntrar den 
typen av utbyte. Men några insatser för att 
öka utbytet har inte genomförts vad vi vet.

Teoretiskt medför styrningsmodellen 
också en risk att de lokala aktörerna väljer 
att arbeta med andra frågor än de som är 
centrala för det sammanlagda resultatet. 
Men utvärderingen visar att projekten i 
stor utsträckning sysslar med den typ av 
utveckling som lyfts fram som central inom 
forskningen.

Skolverkets handlingsutrymme är 
 begränsat i relation till huvudmännen
Som Skolverkets roll är avgränsad i relation 
till huvudmännen finns tydliga begräns-
ningar som har påverkat programmets ge-
nomförande, men också dess möjlighet att 
nå långsiktiga resultat. 

Utifrån interventionsperspektivet fram-
kommer dessa begränsningar främst kopp-
lat till ambitionen att öka likvärdigheten. Ett 
sätt att direkt verka för likvärdighet mellan 
skolorna hade varit att särskilt välja ut de 
skolor som är i stort behov av utveckling 
och satsa på dem. Men Skolverket kan bara 
uppmuntra dessa skolor, vilket de också 
gjort, och utforma satsningen på ett sätt 
som underlättar för dessa skolor att delta, 
vilket endast delvis varit fallet. Att driva 
utvecklingsprojekt kräver mycket av en 
organisation och i den här satsningen ställs 
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relativt hårda kvalitetskrav, vilket försvårar 
för särskilt svaga skolor. Samtidigt medför 
troligen möjligheten att söka medel för ned-
sättning i tjänst att arbetet underlättas för 
den lokala nivån, och även för resurssvaga 
skolor. Att det snarare är de starka skolorna 
än de svaga skolorna som nås av Matema-
tiksatsningen kan, åtminstone delvis, förkla-
ras med detta. 

Även kopplat till metodutvecklingsper-
spektivet innebär Skolverkets roll i förhål-

lande till huvudmännen vissa begränsningar. 
I den process som beskrivits i kapitel 4 
ingår att sprida erfarenheterna till övriga 
skolor. I det arbetet är Skolverket hänvisat 
till att sprida resultaten via framgångsrika 
exempel. Att exempelvis tvinga skolorna att 
använda vissa metoder eller på annat sätt 
styra de lokala huvudmännen ingår inte i 
Skolverkets uppdrag. Skolverket verktyg är 
med andra ord relativt svaga i förhållande 
till uppgiften. 



28 UTVÄRDERING AV MATEMATIKSATSNINGEN

6. SAMLADE SLUTSATSER  
OCH  REKOMMENDATIONER
Matematiksatsningen, som pågår 2009–2012, har omfat-
tat sammanlagt 871 projekt i svenska skolor. I detta kapitel 
presenteras Rambölls slutsatser tillsammans med rekom-
mendationer inför fortsatt arbete inom matematikområdet 
i Skolverkets regi.

6.1 SAMLADE SLUTSATSER
I detta avsnitt samlar vi våra huvudsakliga 
slutsatser av utvärderingen av Matematik-
satsningen.

Matematiksatsningen har varit värdefull 
för de deltagande skolorna
Matematiksatsningen har skapat ett stort 
värde för deltagande lärare, skolor och 
huvudmän runt om i landet. Satsningen 
har fungerat som en tändande gnista som 
påverkat såväl enskilda personer som det 
gemensamma samarbetsklimatet och for-
merna för lärande kollegor emellan. En ana-
lys av träffbilden visar dock att satsningen 
inte har gynnat likvärdigheten – de huvud-
män som har beviljats medel har en högre 
genomsnittlig måluppfyllelse än de som inte 
har beviljats medel och i ännu högre grad 
de som inte har sökt medel alls.

Det är osäkert om resultaten kommer  
att bestå
Resan mot en matematikundervisning med 
hög kvalitet i svenska skolor har genom Ma-
tematiksatsningen bara börjat. Utvecklingen 
för lärarna och skolorna måste fortsätta om 
de ska nå en genomgripande förändring på 
lång sikt. Utmaningarna för de lokala verk-
samheterna är stora i det fortsatta arbetet 
med exempelvis spridning av resultaten 
inom skolan och inkorporering av projekt-
verksamhet i den ordinarie verksamheten. 

En viktig begränsning i Matematiksats-
ningen är att satsningen endast har nått 
de skolor som har fått. Cirka 28 procent av 
skolorna i Sverige har fått projektmedel från 
Skolverket, vilket medför att resterande 72 

procent av skolorna inte har påverkats. I 
dessa skolor finns stora kvarstående behov 
av utveckling, särskilt med tanke på att de 
huvudmän som inte har beviljats medel el-
ler som inte har sökt medel har något lägre 
måluppfyllelse än de som beviljats medel.

Matematiksatsningen har begränsade 
möjligheter att bidra till  metodutveckling
Vi bedömer att Matematiksatsningen i 
dagsläget inte har förutsättningar att i 
någon större utsträckning leda till en bred 
metodutveckling för de svenska skolorna. 
Urvalet och antalet pilotprojekt är bättre 
avpassat en ren interventionsinsats och 
även om goda exempel finns på flera skolor 
bedömer vi att stora krav kommer att stäl-
las på den kommande spridningsprocessen 
om genomslaget ska bli tydligt i termer av 
utveckling av skolornas verksamheter.

Programmets svagheter kan främst 
 härledas till strukturella faktorer
Matematiksatsningen har bidragit till goda 
resultat för de deltagande skolorna och lä-
rarna. Men programmet har saknat en enty-
dig idé om vad det är för typ av värde som 
det ska bidra med. Det framgår inte tydligt 
i regeringsuppdraget om programmet ska 
fokusera på att höja kvaliteten i matematik-
undervisningen i den svenska skolan (inter-
ventionsperspektiv) eller om programmet 
ska utveckla nya metoder som i sin tur kan 
spridas och höja kvaliteten i undervisningen 
(metodutvecklingsperspektiv). Programmet 
har genomförts med sikte på båda, men 
på grund av deras inbördes skillnader har 
denna kluvenhet medfört att programmet 
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brister i sin uppbyggnad i relation till båda 
målsättningarna. 

Vidare präglas Matematiksatsningen av 
decentraliserad styrning – skolorna och 
huvudmännen får driva det arbete som är 
mest angeläget för dem, men det innebär 
också att det saknas en övergripande stra-
tegi för hur problemen i den svenska skolan 
på bästa sätt kan åtgärdas. I stället har 
ansvaret för såväl problemformulering som 
åtgärder lämnats till den lokala nivån. Detta 
innebär konkret att Skolverket inte kan sty-
ra inom vilka områden som kunskap samlas 
in (utifrån metodutvecklingsperspektiv). 
Utifrån interventionsperspektivet innebär 
styrningsmodellen bland annat att risken för 
att kunskapsbrister på den lokala nivån får 
stor påverkan på resultaten ökar. 

6.2 REKOMMENDATIONER
Här presenterar vi våra rekommendationer 
för att stärka arbetet i liknande satsningar i 
framtiden.

Planera utifrån en sammanhållen 
 programlogik
Matematiksatsningen präglas av en dubbel 
logik med inslag av såväl intervention som 
metodutveckling. Utvärderingen har visat 
hur denna dubbla logik har hindrat ett stra-
tegiskt och effektivt genomförande. För att 
i framtiden undvika denna typ av svårighe-
ter bör liknande satsningar planeras utifrån 
en sammanhållen programlogik. 

Framtagandet av en programlogik hand-
lar i detta sammanhang om att specificera 
ett övergripande ramverk som säkrar att 
de enskilda projekten hänger samman med 
programmets målsättningar och att pro-
grammets målsättningar på ett övergripan-
de plan hänger samman och är kongruenta. 

Genom att ta fram en programlogik kan 
man undvika den dubbelhet som Matema-
tiksatsningen präglas av. Vid framtagandet 
av en programlogik är ambitionen att ge 
insatsen en tydlig och entydig riktning mot 
det övergripande målet. Därutöver är en 
programlogik en bra utgångspunkt för en 
strategisk styrning av satsningen. Utifrån 
den övergripande målsättningen formuleras 
mål på kortare sikt samt aktiviteter som kan 
kopplas till målen. När alla steg i processen 
väljs utifrån förmågan att bidra till målen 

skapas förutsättningar för en träffsäker 
process och ändamålsenlig styrning. 
En viktig poäng med programlogiken är 
också att underlätta överblick och säkra att 
de olika insatsområdena kompletterar var-
andra på bästa sätt.

Figur 3 Modell för programlogik

UtfallAktivitet Resultat Effekter

Framtagandet av en programlogik sker 
bakifrån. Detta innebär att berörda aktörer 
börjar med att diskutera och fastställa vilka 
resultat på längre och kortare sikt som 
krävs för att bidra till önskad utveckling hos 
den avsedda målgruppen. Som ett sista 
steg diskuteras vilken typ av projekt inom 
vilken typ av områden som måste genom-
föras för att nå dessa resultat och effekter. 
En central del i detta steg är även att ta 
ställning till och tydliggöra hur olika områ-
den förhåller sig till varandra. Exempel på 
frågeställningar i denna diskussion är

•	 vilka områden och typer av projekt krävs 
för att uppnå resultatmålen?

•	 finns det mål som inte nås av sats-
ningen?

•	 hur kompletterar olika insatsområden 
varandra och hur bör de samordnas i 
den lokala kontexten för att bidra maxi-
malt till målen?

Programlogiken ska fungera som ett 
övergripande ramverk för programmens 
genomförande. Därför är det viktigt att 
programlogiken är förankrad och upplevs 
som relevant inom både inom Skolverket 
och inom Utbildningsdepartementet. 

Använd forskningsbaserad kunskap
Matematiksatsningen har omfattat ett 
mycket stort antal projekt inom ett antal 
olika tematiska områden. Avsikten har varit 
att initiera ett lokalt utvecklingsarbete med 
utgångspunkt i skolornas behov. Framtida 
satsningar av liknande slag kan i högre 
grad fokusera på åtgärder vars effekter har 
vetenskapligt stöd. Kvalitet i undervisning 
är väl genomlyst av internationell forsk-
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ning, och i viss utsträckning även svensk 
forskning, och det bör därför finnas goda 
möjligheter att förankra insatser i aktuella 
forskningsresultat. 

Planera för hållbarhet
Utvärderingen har visat på svagheter kopp-
lade till resultatens långsiktiga hållbarhet. 
Utifrån dessa erfarenheter bör framtida 
satsningar (exempelvis Matematiklyftet) 
i högre grad planeras utifrån hållbarhet i 
resultat. I Matematiksatsningen är det fort-
satta arbetet helt beroende av en fortsatt 
prioritering av skolor och huvudmän. Vi 
bedömer att man kan gynna hållbarheten 
på tre olika sätt.  
För det första genom att insatser inom 
samma område synkroniseras och förstär-
ker varandra. 

För det andra bör Skolverket vidga 
synen på vad man kan erbjuda skolorna. 
Utvecklingsinsatser genomförs i dag inom 
många områden som alla är väl motiverade 
och angelägna. Den samlade effekten kan 
liknas vid att man fyller en behållare med 
vatten – det blir mer vatten men behålla-
rens mått förändras inte. Verksamheten har 
sina bestämda gränser och sin begränsade 

kapacitet för att inkorporera nya insatser 
och så länge dessa inte förändras kommer 
hållbarheten i alla satsningar att vara hotad 
av nästa insats. Att utvidga erbjudandet 
till skolor och huvudmän genom exempel-
vis ett mer omfattande processtöd kring 
utvecklingsarbete skulle vara ett sätt att 
stödja skolornas långsiktiga arbete – eller 
med andra ord att utvidga vattenbehål-
laren. Slutligen kan Skolverket arbeta med 
formerna för finansiering. Ett sätt att stärka 
ett hållbart resultat är att fasa ut finansie-
ringen gradvis och låta skolorna stå för en 
allt större del av finansieringen under pro-
jekttiden. 

Utnyttja formativ utvärdering och löpan
de uppföljning
Skolverket har arbetat med kontinuerlig 
utveckling under Matematiksatsningen. För 
att ytterligare stärka den kontinuerliga ut-
vecklingen och säkerställa att den grundar 
sig på kunskap om vilka faktorer som driver 
respektive hindrar resultaten bör utvär-
deringar av den här typen av satsningar 
utformas som formativa utvärderingar, där 
resultaten följs upp och återförs till projek-
tet redan under genomförandet. 
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BILAGA 1

1. ENKÄT LÄRARE
1.1 GENOMFÖRANDE OCH SVARSFREKVENS
Enkäten till lärarna genomfördes som en webbenkät. Ett första enkätutskick gick ut till 
respondenterna den 28 april 2011 och slutdatum för att besvara enkäten var den 25 maj. 
Totalt skickades tre påminnelser ut till de respondenter som inte slutfört enkäten.

Enkäten skickades ut till totalt 2 473 lärare som deltagit i något av projekten som beviljats 
medel av Skolverket inom Matematiksatsningen 2010. Kontaktuppgifter till respondenterna 
rapporterades in från de medverkande skolorna via Skolverket.

Svarsfrekvens
RESPONDENTER PROCENT

Delvis besvarad 80 3,2%

Slutförd 1 370 55,4%

Ej besvarad 1 023 41.4%

Totalt 2 473 100,0%

Av de 2 473 som enkäten skickades ut till var det 1 370 som genomförde hela enkäten. 
Detta ger en svarsfrekvens på 55,4 procent. Det finns ett partiellt bortfall på 3,2 procent 
där respondenterna enbart besvarat delar av enkäten men inte slutfört den. Dessa respon-
denter är inte borttagna från undersökningen utan ingår under de frågor som de har be-
svarat. Bortfallet varierar mellan 41,4 till 44,6 procent vilket kan anses vara ett relativt lågt 
bortfall för en enkätundersökning.

I resultatredovisningen som presenteras nedan ingår 1 450 respondenter, det vill säga de 
som besvarat enkäten helt eller delvis.

1.2 REDOVISNING AV RESULTAT FRÅN ENKÄTEN
I följande avsnitt redovisas resultaten för varje fråga i enkäten. I redovisningen av resulta-
ten för frågor där öppna svarsalternativ har varit möjliga presenteras även kortare sam-
manfattningar av dessa svar. I enkäten fanns det en möjlighet för respondenterna att ge 
allmänna kommentarer. Dessa kommentarer redovisas inte i föreliggande bilaga.

Är respondenten behörig att undervisa i matematik i de aktuella skolåren?
RESPONDENTER PROCENT

Ja 1 168 80,6%

Nej 178 12,3%

Undervisar ej i matematik 82 5,7%

Vet ej 22 1,5%

Totalt 1 450 100,0%

En klar majoritet, 80,6 procent, av lärarna som besvarat enkäten är behöriga att undervisa i 
matematik. Av resterande uppger 1 av 10 att de inte är behöriga och 5,7 procent att de inte 
undervisar i matematik. 



Vad bedömer lärarna som projektets viktigaste resultat?  
(Fler svar var möjliga)  

På denna fråga var det möjligt för lärarna att fylla i fler alternativ som de ansåg viktiga för 
projektets resultat.  Det var 2,1 procent som valde att inte besvara frågan vilka räknas som 
ett internt bortfall. Bland de som besvarade frågan ansåg närmare åtta av tio att det vikti-
gaste resultatet var att de fått möjlighet till ett kollegialt utbyte kring matematikundervis-
ning.  Runt hälften, 46,7 respektive 55,2 procent menade att skolan fått bättre materiella/
tekniska förutsättningar för undervisningen respektive utökat sin matematikdidaktiska 
kompetens. En stor andel, 43,4 procent respektive 40,4 procent, ansåg att det var ett vik-
tigt mål att de förändrat sitt sätt att genomföra undervisningen respektive utvecklat sina 
kunskaper om matematik som ämne.  En fjärdedel ansåg att det var viktigt att hela skolan 
förändrat matematikundervisningen i stort och att elevernas kunskaper förbättrats. En av 
tio menade att skolornas organisation för matematikundervisningen var ett viktigt resultat.   

Utöver svarsalternativen i tabellen ovan gavs även ett öppet svarsalternativ där lärarna 
själva fick fylla i vilka de bedömde var projektets viktigaste resultat. Många, 115 lärare, valde 
att besvara den öppna frågan. 

Vanliga kommentarer handlade om att man ännu inte avlutat projektet eller utvärderat det 
och därför inte säkert visste vilka resultat Matematiksatsningen 2010 bidragit till så långt. 
Andra kommentarer som anges av lärarna är att de är positiva till den egna utvecklingen i 
att lära ut matematik samt att de är positiva till det samarbete mellan lärarna som uppstått 
rörande matematikundervisningen. 
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I vilken utsträckning har projektet bidragit till att lösa problemet på skolan som låg 
till grund för ansökan? 

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

Projektet har bidragit väsentligt 334 24,0%

Projektet har bidragit med delar, men mycket återstår 793 56,9%

Projektet har inte kunnat bidra 30 2,2%

Vet ej 236 16,9%

Totalt 1 393 100,0%

Det vanligaste svaret, vilket något fler än hälften svarade, var att projektet bidragit till att 
lösa problemen på skolan men att mycket återstår att lösa. En fjärdedel ansåg att projektet 
bidragit väsentligt till att lösa problemen som man grundat ansökan på. Enbart 2,2 procent 
menade att projektet inte bidragit till att lösa problemen. Även på denna fråga var det ett 
internt bortfall, vilket i detta fall var 3,9 procent. 

Finns det andra större problem som rör matematikundervisningen på skolan som 
projektet inte har adresserat? 

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

Ja 248 17,9%

Nej 511 36,9%

Vet ej 626 45,2%

Totalt 1 385 100,0%

Något fler än en tredjedel svarade nej på frågan om det fanns större problem kopplat till 
matematikundervisningen som projektet inte adresserat. Två av tio svarade däremot ja. 
Det partiella bortfallet i frågan var 4,5 procent. 

De som svarade ja på frågan om det fanns andra problem som var större men som projektet 
inte adresserat fick möjlighet att beskriva dessa problem i en öppen svarsfråga. 237 lärare 
valde att ge ett öppet svar. Sammanfattningsvis ansåg många av lärarna att bristande resur-
ser är ett stort problem som inte berörts av satsningen. Detta gällde särskilt resurser till de 
elever som hade svårt för matematik. Vanligt var även att lärarna ansåg att bristande mate-
matikkunskaper i lägre åldrar var ett problem som Matematiksatsningen 2010 inte berört.   

I följande sex frågor som redovisas nedan ombads lärarna att besvara frågor som berör 
olika typer av långsiktiga resultat. Lärarna uppmanades att svara på om de ansåg att olika 
långsiktiga förutsättningar fanns för att kunna uppnå resultat i skolan/kommunen.  På 
samtliga av dessa sex frågor var det partiella bortfallet 6,4 procent.  

Finns det en uttalad vilja ifrån skolledningen att fortsätta  
prioritera utvecklingen av matematikundervisningen?

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

Ja 1 008 73,3%

Nej 88 6,4%

Vet ej 279 20,3%

Totalt 1 375 100,0%

Av tabell ovan framgår det att närmare tre av fyra ansåg att det fanns en uttalad vilja ifrån 
skolledningen att fortsätta prioritera vidareutvecklingen av matematikundervisningen. En-
dast 6,4 procent svarade nej. Det partiella bortfallet var 5,2 procent. 
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Kommer schemaläggningen och andra organisatoriska strukturer att förändras i 
framtiden som ett resultat av projektet?

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

Ja 213 15,5%

Nej 303 22,0%

Vet ej 859 62,5%

Totalt 1 375 100,0%

Ungefär två av tio ansåg inte att schemaläggning och organisation skulle förändras på 
grund av projektet. Samtidigt var det 15,5 procent som trodde att förändring skulle ske. 

Finns det en uttalad plan för hur projektets resultat och arbetssätt ska fortsätta 
efter att finansieringen upphör?

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

Ja 353 25,7%

Nej 331 24,1%

Vet ej 691 50,3%

Totalt 1 375 100,0%

Det var både en fjärdedel av lärarna som svarade ja och en fjärdedel som svarade nej på 
frågan om det fanns en uttalad plan för hur arbetet skulle fortsätta efter att finansieringen 
upphört.

Finns det en plan för hur projektets resultat ska komma lärare till del som inte 
 deltagit i projektet?

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

Ja 315 22,9%

Nej 327 23,8%

Vet ej 733 53,3%

Totalt 1 375 100,0%

Två av tio bland lärarna svarade ja, och lika många svarade nej, till att det fanns en plan för 
hur projektets resultat skulle nå de lärare som inte deltagit.

Finns det budget avsatt för en fortsatt utveckling av matematikundervisningen?
SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

Ja 188 13,7%

Nej 337 24,5%

Vet ej 850 61,8%

Totalt 1 375 100,0%

Närmare en fjärdedel svarade nej till att det fanns en budget för fortsatt utveckling och 13,7 
procent svarade ja. 
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Finns det en beredskap för hur resultaten ska finnas kvar i organisationen även om 
deltagande lärare slutar?

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

Ja 275 20,0%

Nej 254 18,5%

Vet ej 846 61,5%

Totalt 1 375 100,0%

Två av tio menade att det fanns en beredskap för hur resultaten skulle bevaras även utan 
deltagande lärare. Nästan lika många, 18,5 procent, ansåg att det inte fans en beredskap. 

Hur bedömer du förutsättningarna för att projektets resultat bevaras efter 
projektslut?

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

Mycket bra 188 13,7%

Bra 781 57,0%

Varken bra eller dåliga 237 17,3%

Dåliga 24 1,8%

Mycket dåliga 7 0,5%

Vet ej 134 9,8%

Totalt 1 371 100,0%

En majoritet, 57 procent, ansåg att förutsättningarna för att resultaten skulle bevaras efter 
projektslut var bra. Det var 17,3 procent som svarade att förutsättningarna var varken bra 
eller dåliga och 13,7 procent svarade att förutsättningarna var mycket bra.  De som tyckte 
att förutsättningarna var dåliga eller mycket dåliga var enbart 1,8 respektive 0,5 procent. 
Det partiella bortfallet var 5,4 procent. 

Hur bedömer du förutsättningarna för att verksamheten fortsätter utvecklas i linje 
med projektets resultat efter projektslut?

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

Mycket bra 149 10,9%

Bra 797 58,1%

Varken bra eller dåliga 235 17,1%

Dåliga 27 2,0%

Mycket dåliga 10 0,7%

Vet ej 153 11,2%

Totalt 1 371 100,0%

Närmare sex av tio menade att förutsättningarna var bra och en av tio ansåg att de var 
mycket bra. Det var 17,1 procent som svarade att förutsättningarna varken var bra eller 
dåliga. Enbart 2 procent och 0,7 procent svarade att de bedömde förutsättningarna som 
dåliga respektive mycket dåliga. Det partiella bortfallet var 5,4 procent.
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BILAGA 2

2. ENKÄT KONTAKTPERSONER
2.1 GENOMFÖRANDE OCH SVARSFREKVENS
Enkäten genomfördes som en webbenkät. Första enkätutskicket gick ut till respondenterna 
den 28 april 2011 och slutdatum för att besvara enkäten var den 25 maj. Totalt skickades 
två påminnelser ut till de respondenter som inte slutfört enkäten.

Enkäten skickades till totalt 375 kontaktpersoner som deltagit i något av projekten som 
beviljats medel av Skolverket inom Matematiksatsningen 2010. Kontaktuppgifter till re-
spondenterna rapporterades in via Skolverket. Samma kontaktlistor användes som vid det 
första enkätutskicket. 

Svarsfrekvens andra enkäten
RESPONDENTER PROCENT

Delvis besvarad 6 1,6 %

Slutförd 258 68,8%

Ej besvarad 111 29,6%

Totalt 375 100,0%

Av de 375 kontaktpersoner som enkäten skickades ut till var det 264 som besvarade enkä-
ten, varav 258 genomförde hela enkäten. Detta ger en svarsfrekvens på 70,4 procent. Det 
bör noteras att antalet som genomförde enkäten inkluderar de som inte besvarat samtliga 
frågor men som har slutfört enkäten. Det partiella bortfallet på 1,6 procent utgörs av de re-
spondenter som enbart besvarat delar av enkäten men inte slutfört den. Dessa responden-
ter är inte borttagna från undersökningen utan ingår under de frågor som de har besvarat. 
Det totala bortfallet är 29,6 procent, vilket kan anses vara lågt.

Då denna enkät jämförs med den första enkäten är det inte enbart svarsfrekvensen i den 
här undersökningen som påverkar materialet. Enkätjämförelserna görs enligt två huvud-
sakliga metoder där den första är att svaren från bakgrundsvariablerna under rubriken 
bakgrund i den första enkäten slås ihop med svaren från bakgrundsvariablerna i den andra 
enkäten. De som deltog och besvarade bakgrundsvariablerna i den första enkäten behövde 
inte fylla i detta i den andra enkäten och sammanräkningen har därför gjorts för att möjlig-
göra ett komplett datamaterial. 

Den andra metoden för jämförelse mellan enkäterna är att svaren från den första enkäten 
jämförs med svaren från den andra enkäten. Detta för att mäta eventuella förändringar som 
Matematiksatsningen 2010 bidragit med. Metoden beskrivs och återfinns under kapitlet 
Jämförelser. Svarsfrekvensen för dessa analyser är mycket varierande och är beroende av 
att respondenterna besvarat frågorna i både den första enkäten och i den andra enkäten.

Den första enkäten skickades ut i september 2010 och slutdatum för att besvara enkäten 
var den 18 oktober nästföljande månad. Av de 375 kontaktpersoner som den första enkä-
ten skickades ut till var det 292 som genomförde enkäten och 83 som inte gjorde det. I 
korstabellen nedan redogörs det för hur svarsfrekvenserna för den första och andra enkä-
ten ser ut kopplade till varandra. 
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Svarsfrekvens första och andra enkäten
ENKÄT 2

Ej besvarad Delvis besvarad Besvarad

ENKÄT 1

Ej besvarad 50% 0% 11%

Besvarad 51% 100% 89%

Antal personer 111 6 258

Av tabellen framgår bland annat att 89,1 procent, det vill säga nio av tio, av dem som slut-
förde den andra enkäten även genomförde den första. Av de 111 personer som inte besva-
rade den andra enkäten hade 50,5 procent, det vill säga 56 personer, besvarat den första.

En bortfallsanalys har gjorts där det har kontrollerats om det finns något systematiskt 
bortfall i den andra enkäten vad gäller huvudmän och årskurser som omfattas av projek-
ten. Analysen bygger på de respondenter som besvarat dessa bakgrundvariabler i den 
första enkäten. Av de som uppgav att huvudmannen var en kommun i den första enkäten 
var bortfallet i den andra enkäten 18 procent och av de som uppgav att huvudmannen 
var fristående var bortfallet 11,1 procent. Det bör hållas i minnet att det totala antalet re-
spondenter som uppgav att de hade en kommunal huvudman är betydligt fler än de som 
uppgav att de hade en fristående sådan. Med bakgrund av analysen går det inte att säga 
att det finns ett systematiskt bortfall vad gäller variabeln huvudman. Analysen av variabeln 
årskurser visar även den att det inte finns något systematiskt bortfall. Skillnaderna mellan 
årskurserna i procentuellt bortfall är förhållandevis små; för samtliga årskurser ligger bort-
fallet inom spannet 13,5-18,7 procent. 

2.2 REDOVISNING AV RESULTAT FRÅN ENKÄTEN
Resultaten kommer att redovisas i tre avsnitt. Inledningsvis redogörs för kontaktpersoner-
nas sammanräknade bakgrundsvariabler. Därefter presenteras jämförelser av resultaten 
från frågorna gällande kvalitéer i undervisningen som ställdes i båda enkäterna. Slutligen 
redovisas svarsfrekvenserna över de frågor som endast ställdes i den andra enkäten.

2.2.1 Bakgrundsvariabler
I detta avsnitt presenteras bakgrundsvariablerna för kontaktpersonerna. Data till tabellerna 
är tagna både från den första enkäten och från den senaste enkäten. Respondenterna har 
bara haft möjlighet att besvara samma fråga vid ett tillfälle.

Är du behörig att undervisa i matematik för de årskurser du huvudsakligen 
undervisar?

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

Ja 217 67,8%

Nej 16 5,0%

Undervisar ej i matematik 87 27,2%

Totalt 320 100,0%

Majoriteten av respondenterna, 67,8 procent, var behöriga att undervisa i matematik. Det 
var bara 5 procent som svarade att de inte var behöriga. Av de svarande undervisade inte 
27,2 procent i ämnet. 
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Vilken/vilka skolhuvudman/-män omfattas av projektet? 
(Flera svarsalternativ var möjliga)  

SVARSALTERNATIV                   RESPONDENTER      

Kommunal huvudman                                        289

Fristående huvudman                                          27

Statlig huvudman                                            2

Vet ej                                            2

Det vanligaste svaret, som uppgavs av 289 kontaktpersoner, var att en kommunal huvud-
man omfattades av projektet. 27 kontaktpersoner svarade att det var en fristående huvud-
man och två svarade att det var en statlig huvudman. 

Vilken skolform avser projektet? 
(Flera svarsalternativ var möjliga)  

SVARSALTERNATIV                          RESPONDENTER

Grundskola                                        304

Specialskola                                            3

Obligatorisk särskola                                          29

Sameskola                                            0

Vet ej                                            0

Det vanligaste var att projektet avsåg en grundskola, vilket 304 svarade. Det var tre som 
svarade specialskola och 29 svarade att projektet avsåg obligatorisk särskola. 

Vilken/vilka årskurser avser projektet?
 (Flera svarsalternativ var möjliga)  

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER

Årskurs 1 201

Årskurs 2 205

Årskurs 3 211

Årskurs 4 215

Årskurs 5 203

Årskurs 6 181

Årskurs 7 133

Årskurs 8 133

Årskurs 9 125

Årskurs 10 (särskolan/specialskolan) 22

Vet ej 0

Det vanligaste, vilket 215 kontaktpersoner uppgav, var att projektet riktade sig till årskurs 4. 
Den näst vanligaste årskursen, vilken 211 uppgav, var årskurs 3. Den åtföljs av årskurs 2 och 
årskurs 1 vilket 205 respektive 201 respondenter angav. Årskurs 6 var det 181 som svarade 
medan det var 133 som angav årskurs 7 och 8. Årskurs 9 svarade 125 och ett fåtal, bestå-
ende av 22 personer, svarade specialskolan. 
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Riktar sig projektets arbete mot någon/några specifika målgrupper? 
(Flera svarsalternativ var möjliga)  

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER

Nej, vi riktar oss mot samtliga elever 292

Ja, vi riktar oss särskilt mot elever som inte bedöms nå eller riskerar att inte nå 
målen i matematik 

23

Ja, vi riktar oss särskilt mot högpresterande elever 13

Ja, vi riktar oss särskilt mot elever med annat modersmål än svenska 9

Ja, vi riktar oss särskilt mot flickor 1

Ja, vi riktar oss särskilt mot pojkar 1

Ja, en annan särskild målgrupp nämligen 14

Vet ej 0

De flesta, det vill säga 292 kontaktpersoner, svarade att de riktade sig mot samtliga elever 
i projektet. Några, 23 kontaktpersoner, svarade att de riktade sig till elever som inte skulle 
nå eller riskerade att inte nå målen för matematikundervisningen. Det var 13 som svarade 
att de riktade sig mot högpresterande elever och 9 uppgav att de riktade sig särskilt mot 
elever med annat modersmål. En svarade att de riktade sig mot flickor och en svarade att 
de riktade sig mot pojkar. Det var 14 som svarade att de riktade sig mot en annan mål-
grupp. Dessa ombads att ange vilket annan särskild målgrupp detta berörde. De särskilda 
målgrupper som uppgavs var träningsskolan och/eller särskolan.

Hur många elever berörs ungefär av projektet?         
SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

1-10 10 3,1%

11-40 34 10,6%

41-150 115 35,9%

151-uppåt 161 50,3%

Vet ej 0 0,0%

Totalt 320 100,0%

Hälften av kontaktpersonerna uppgav att antalet elever som berördes av projektet var 151 
eller fler. Något fler än var tredje svarade att projektet berörde mellan 41-150 elever. En av 
tio svarade 11-40 elever och tre procent svarade mellan 1-10 elever. 

Vilka medverkar i projektet?  
SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

Ett urval av matematiklärare på skolan 90 28,1%

Samtliga matematiklärare på skolan 166 51,9%

Ett urval av matematiklärare på ett urval av skolor i kommunen 18 3,3%

Samtliga matematiklärare på ett urval av skolor i kommunen 11 3,4%

Ett urval av matematiklärare på samtliga skolor i kommunen 16 5,0%

Samtliga matematiklärare i kommunen 17 5,3%

Vet ej 2 0,6%

Totalt 320 100,0%

Över hälften svarade att samtliga matematiklärare på skolan medverkade. Det var 28,1 pro-
cent som svarade att ett urval av matematiklärarna på skolan deltog, medan 5 och 5,3 pro-
cent svarade att det gällde ett urval av matematiklärarna på samtliga skolor i kommunen 
respektive samtliga matematiklärare i kommunen. Det var 3,4 och 3,3 procent som svarade 
att de som medverkade var samtliga matematiklärare på ett urval av skolor i kommunen 
respektive ett urval av matematiklärare på ett urval av skolorna. 
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Över hur lång tid ska projektets arbete sträcka sig?
SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

1 termin (hösten 2010) 6 1,9%

2 terminer (läsåret 2010/2011) 159 49,7%

4 terminer (läsåren 2010/2011 – 2011/2012) 155 48,4%

Totalt 320 100,0%

Närmare hälften svarade att projektet skulle sträcka sig två terminer respektive fyra termi-
ner, marginellt fler svarade två terminer. Resterande 1,9 procent svarade att projektet skulle 
sträcka sig över en termin.

 Är projektet en fortsättning på ett lokalt utvecklingsarbete i matematik? 
(Flera svarsalternativ var möjliga)  

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER

Ja, på ett projekt som beviljats medel inom Matematiksatsningen 2009 41

Ja, på ett utvecklingsarbete utanför Matematiksatsningen 70

Nej 209

Vet ej 5

Det vanligaste svaret, som uppgavs av 209 kontaktpersoner, var att projektet inte var en 
fortsättning på ett lokalt utvecklingsarbete i matematik. 70 respondenter uppgav att det 
var ett utvecklingsarbete utanför matematiksatsningen och 41 svarade att det var en ut-
veckling inom matematiksatsningen. 

Vilka mål i kursplanen för matematik strävar projektet mot att utveckla? 
(Flera svarsalternativ var möjliga)  

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER

Utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna 
förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer

286

Inser att matematiken har spelat och spelar en viktig roll i olika kulturer och verk-
samheter och får kännedom om historiska sammanhang där viktiga begrepp och 
metoder inom matematiken utvecklats och använts

20

Inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer 93

Utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsat-
ser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt 
tänkande

237

Utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av mate-
matik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga 
problemsituationen

193

Utvecklar sin förmåga att använda enkla matematiska modeller samt kritiskt granska 
modellernas förutsättningar, begränsningar och användning

72

Utvecklar sin förmåga att utnyttja miniräknarens och datorns möjligheter 27

Vet ej 1

De flesta, 286 personer, svarade att projektet strävade efter att utveckla intresse för mate-
matik och tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan. Det näst vanligaste svaret, 
som uppgavs av 237 personer, var att projektets strävan var att utveckla förmåga och 
förståelse, föra logiska resonemang, slutsatser och generaliseringar. Det tredje vanligaste 
svaret, med 193 svar, var att utveckla sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem. 
Det var 93 personer som svarade att strävan var att inse värdet av matematikens uttrycks-
former och 72 som uppgav att det var att utveckla förmåga att använda enkla modeller. 
Det var 27 respektive 20 personer som svarade att det var förmåga att utnyttja miniräk-
nare och dator respektive matematikens kulturella värde och påverkan. 

Frågan ”Om projektet riktar sig mot obligatoriska särskolan eller träningsskolan, ange ned-
an vilka mål att sträva mot som projektet kommer att prioritera i detta utvecklingsprojekt” 
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ställdes som en öppen fråga. Få valde att svara på den öppna frågan. Ett mål som uppgavs 
var att öka lärarnas verktygslåda i matematik i allmänhet och för matematiksvårigheter 
isynnerhet. Ett annat mål var att att utveckla intresse för matematik, tilltro till det egna tän-
kandet och förmåga att använda matematik i olika situationer.

Vilket/vilka matematiska innehåll arbetar projektet i huvudsak med? 
(Flera svarsalternativ var möjliga)  

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER

Grundläggande talbegrepp och räkning med reella tal, närmevärden, proportionalitet 
och procent

263

Olika metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och be-
stämma storleken av viktiga storheter

164

Grundläggande geometriska begrepp, egenskaper, relationer och satser 157

Grundläggande statistiska begrepp och metoder för att samla in och hantera data 
och för att beskriva och jämföra viktiga egenskaper hos statistisk information

35

Grundläggande algebraiska begrepp, uttryck, formler, ekvationer och olikheter 117

Egenskaper hos några olika funktioner och motsvarande grafer 17

Sannolikhetstänkande i konkreta slumpsituationer 20

Vet ej 5

Det vanligaste svaret, vilket uppgavs av 263 personer, var att projektet i huvudsak arbetade 
med grundläggande talbegrepp. Olika metoder, måttsystem och mätinstrument var det 
näst vanligaste, med 164 svar. Det tredje vanligaste svaret, uppgett av 157 personer, var att 
projektet huvudsakligen arbetade med grundläggande geometriska begrepp. Det var 117 per-
soner som svarade grundläggande algebraiska begrepp, 35 som svarade statistiska begrepp, 
20 som svarade sannolikhetstänkande och slutligen 17 som svarade funktioners egenskaper.

Frågan ”Om projektet riktar sig mot obligatoriska särskolan eller träningsskolan, ange 
nedan vilka innehållsliga områden som kommer att prioriteras i detta utvecklingsprojekt” 
ställdes som en öppen fråga. De som valde att svara på frågan nämnde bland annat fö-
reläsningar, studiebesök och studiecirkel. Andra innehållsliga områden som nämndes var 
begreppsförståelse, tal- och rumsuppfattning, problemlösning och kommunikation.

Vilken inriktning eller metod har projektet? 
(Flera svarsalternativ var möjliga) 

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER

Laborativ matematik/ matematikverkstad 212

Utomhuspedagogik 62

Tema/ämnesövergripande arbete 59

Lesson study/learning study 72

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i undervisningen 40

Kompetensutveckling för lärare (ex. studiecirklar, föreläsningar, kurser, 
 studiebesök, handledning) 

248

Bedömning och/eller kartläggning av elevers kunskaper i matematik 140

Utveckla matematiknätverk (inom kommunen eller mellan årskurser) 42

Inköp av material (laborativt material, interaktiva tavlor, datorprogram, litteratur) 198

Annat, nämligen 24

Vet ej 0

På frågan om vilken inriktning eller metod som projektet har svarade de flesta, närmare 
bestämt 248 personer, kompetensutveckling för lärare. Matematikverkstad nämndes av 
212 personer och utgjorde det näst vanligaste svaret. Den tredje vanligaste inriktningen el-
ler metoden var inköp av material, vilket 198 personer svarade. Det var 140 personer som 
svarade bedömning eller kartläggning, 72 som svarade såkallad lesson study, 62 svarade 
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utomhuspedagogik och 59 svarade ämnesövergripande arbete. Resterande personer sva-
rade att projektets inriktning eller metod var att utveckla matematiknätverk, vilket fick 42 
svar, eller informations och kommunikationsteknologi, vilket fick 40 svar. De 24 personer 
som svarade annat fick möjlighet att uppge vad inriktningen eller metoden var. De per-
soner som valde att svara uppgav kartläggning av nyanländas matematikkunskaper, göra 
matriser, framtagande av modell och auskultationer och handlingsplan för skolan.

2.2.2 Jämförelser av resultat
I detta avsnitt presenteras jämförelser av resultaten från frågorna rörande undervisningen 
som ställdes i den första och den andra enkäten. Jämförelsen mäter om förändring i under-
visningen har skett under Matematiksatsningen 2010, och syftar till att se om satsningen 
har gett resultat och i så fall vilka resultat den bidragit med.  Det är bara de respondenter 
som har besvarat respektive fråga, av de som här redovisas, i både den första och den an-
dra enkäten som presenteras. I jämförelsen inkluderas därutöver inte de respondenter som 
uppgav svarsalternativet ”4 terminer (läsåren 2010/2011 – 2011/2012)” på bakgrundsfrågan 
som gällde över vilken tid projektets arbete ska sträcka sig. De har exkluderats på grund av 
att dessa projekt vid det andra enkättillfället endast hade kommit halvvägs. Projekten tar 
ofta tid att förbereda och komma igång med, vilket gör att svaren som handlar om projekt 
som ska pågå fyra terminer inte skulle ge en rättvis bild av resultaten.

För tabellerna ingår olika steg som antar värden mellan -5 till 5. Samtliga negativa tal repre-
senterar att det skett försämringar sedan tidigare mättillfälle och de positiva talen represente-
rar att det skett förbättringar sedan tidigare mättillfälle. Värdet 0 är de svar som är oföränd-
rade.  Det går inte att mäta stegen enligt den ursprungliga skalan de är grundade på. Detta 
innebär exempelvis att steg 3 inte är lika med ett steg mindre än steg 4. De olika stegen kan 
därför bara tolkas som en sammanslagen ökning eller minskning sedan tidigare enkät. 

De sammanslagna ökningarna respektive minskningarna som redovisas i tabellbeskrivningar-
na är uträknade genom att dividera det totala antalet ökningar/minskningar med det totala 
antalet svarande. Detta har gjorts för att undvika de avrundningsfel som kan uppstå om för-
ändring räknas ut genom att slå samman de redan avrundade procentsatserna i tabellerna.

Matematikens innehåll

I vilken utsträckning vanliga svårigheter som är kopplade till tröskelbegrepp 
behandlas i matematikundervisningen

ANTAL STEG ANTAL PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 2 2,5

-1,00 7 8,9

,00 26 32,9

1,00 29 36,7

2,00 10 12,7

3,00 5 6,3

4,00 0 0,0

Total 79 100,0

Totalt är 32,9 procent av svaren oförändrade sedan första mättillfället. Det är 11,4 procent 
som i lägre utsträckning har uppgett att upplever att de behandlar tröskelbegrepp i un-
dervisningen medan en majoritet, 55,7 procent, i högre utsträckning uppger att tröskelbe-
grepp används.
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Har du tillräckliga matematikkunskaper för att behandla tröskelbegrepp samt vanliga 
fallgropar kopplade till tröskelbegrepp i matematiken?   

ANTAL STEG ANTAL PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 1 1,2

-2,00 1 1,2

-1,00 3 3,6

,00 35 41,7

1,00 37 44,0

2,00 7 8,3

3,00 0 0,0

4,00 0 0,0

Total 84 100,0

41,7 procent av respondenterna hade oförändrade svar. En liten andel, 6 procent, svarade i 
lägre utsträckning att de hade kunskaper inom området. De som i högre utsträckning upp-
gav att de hade kunskaper var i majoritet då de utgjorde 52,4 procent av respondenterna. 

Har du tillräckliga matematikdidaktiska kunskaper för att behandla tröskelbegrepp 
samt vanliga fallgropar kopplade till tröskelbegrepp i matematiken?   

ANTAL STEG ANTAL PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 1 1,2

-2,00 1 1,2

-1,00 4 4,8

,00 34 41,0

1,00 36 43,4

2,00 7 8,4

3,00 0 0,0

4,00 0 0,0

Total 83 100,0

Det var 41 procent som hade ett oförändrat svar. 7,2 procent av respondenterna ansåg i 
lägre grad att de hade kunskaper medan 51,8 procent i högre grad var av den åsikten. 

I vilken utsträckning bedömer du att ämnessamverkan hjälper eleverna till bättre 
helhetsbilder och djupare sammanhang idag?

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 1 2,7

-2,00 1 2,7

-1,00 6 16,2

,00 21 56,8

1,00 7 18,9

2,00 1 2,7

3,00 0 0,0

4,00 0 0,0

Total 37 100,0

Mer än hälften, 56,8 procent, var oförändrade i sina åsikter om ämnessamverkans påverkan. 
Något fler än en femtedel menade i lägre utsträckning att samverkan påverkade, samtidigt 
som en lika stor andel respondenter ansåg detsamma i högre utsträckning.
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Anser du att du har tillräckliga matematikkunskaper för att hjälpa eleverna till 
bättre helhetsbilder och djupare sammanhang genom ämnessamverkan?

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 0 0,0

-1,00 5 13,5

,00 17 45,9

1,00 14 37,8

2,00 1 2,7

3,00 0 0,0

4,00 0 0,0

Total 37 100,0

En stor andel, 45,9 procent, uppgav samma svar som tidigare. De som i lägre utsträckning 
ansåg sig ha tillräckliga kunskaper var 13,5 procent. Cirka två femtedelar av respondenterna 
ansåg i högre utsträckning att de hade tillräckliga kunskaper. 

Anser du att du har tillräckliga matematikdidaktiska kunskaper för att hjälpa elev-
erna till bättre helhetsbilder och djupare sammanhang genom ämnessamverkan?

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 0 0,0

-1,00 3 8,1

,00 17 45,9

1,00 15 40,5

2,00 2 5,4

3,00 0 0,0

4,00 0 0

Total 37 100,0

Det var 45,9 procent som hade ett oförändrat svar. De som i lägre utsträckning uppgav att 
de hade tillräckliga kunskaper var 8,1 procent, medan de som i högre utsträckning ansåg 
att de hade tillräckliga kunskaper var 45,9 procent. 
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VARIATION AV ARBETSSÄTT I UNDERVISNINGEN

Vilken metod/arbetssätt används mest frekvent i undervisningen?
ARBETSMETOD  ANTAL ENKÄT 1 PROCENT ENKÄT 1  ANTAL ENKÄT 2 PROCENT ENKÄT 2

Färdighetsträna 33 26,6 10 10,2

Problemlösning 
I grupp

10 8,1 18 18,4

Läraren  undervisar 23 18,5 18 18,4

Utomhus pedagogik 1 0,8 0 0,0

Informations- och 
kommunikationstek-
nologi 

1 0,8 1 1,0

Egen takt i lärobok 25 20,2 15 15,3

Laborativa inslag 17 13,7 18 18,4

Tema/ämnesövergri-
pande

3 2,4 1 1,0

Annat 6 4,8 12 12,2

Vet ej 5 4,0 5 5,1

Total 124 100,0 98 100,0

I tabellen ovan jämförs resultaten från den första enkäten, enkät 1, med de från den andra 
enkäten, enkät 2, vad gäller vilka arbetsmetoder som används mest frekvent. Vid det första 
mättillfället var det vanligare att färdighetsträning som metod användes än vid det andra 
mättillfället, då det skett en sänkning mellan mättillfällena med 16,4 procentenheter. Pro-
blemlösning i grupp är en metod som ökat med 10,3 procentenheter sedan det första mät-
tillfället. Undervisningstid av läraren har minskat marginellt, med 0,1 procentenheter. Likaså 
är skillnaden marginell mellan mättillfällena vad gäller utomhuspedagogik, informations- 
och kommunikationsteknologi och tema/ämnesövergripande utbildning. Att undervisa 
med metoden egen takt i läroboken har minskat från att cirka 20 procent av responden-
terna uppgav metoden som den mest frekventa till att enbart 15 procent nu uppger den. 
Laborativa inslag har ökat något, från 13,7 procent till 18,4 procent. Andra metoder har ökat 
från 4,8 procent till 12,2 procent. De som uppgav ”annat” fick möjlighet att uppge vad det 
var. Det vanligaste svaret var att en kombination av olika metoder användes, eller att ingen 
specifik metod stack ut som mest frekvent. 

Uppskatta hur stor andel (%) av undervisningstiden som denna metod/arbetssätt 
används

ARBETSMETOD ANTAL ENKÄT 1 PROCENT  
ENKÄT 1

 ANTAL ENKÄT 2 PROCENT ENKÄT 2

Färdighetsträna 33 63,9 10 65,5

Problemlösning 
I grupp

10 57,0 18 50,3

Läraren undervisar 23 40,5 18 41,0

Utomhuspedagogik 1 60,0 0 0,0

Informations- och kom-
munikationsteknologi 

1 99,0 1 30,0

Egen takt i lärobok 25 67,2 15 60,0

Laborativa inslag 17 48,9 18 47,9

Tema/ämnesövergri-
pande

3 51,7 1 60,0

Annat 6 87,5 12 65,6

Total 119 - 93 -

I tabellen ovan jämförs andel i procent av undervisningstiden som används för respektive 
metod vid första och andra enkätsvar. Det som jämförs är det procentuella medelvärdet i 
de gråa kolumnerna, vilket är medelvärdena för de tal som respondenterna uppgav att de 
lade i undervisningstid på respektive metod.
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Vid första enkätsvar användes färdighetsträning i snitt 1,6 procentenheter mer som metod. 
Vid andra enkätsvar hade problemlösning minskat sett till procentuell undervisningstid 
med 6,7 procentenheter i snitt. Vad gäller utomhuspedagogik, IKT och tema/ämnesöver-
gripande arbete är det för få svarande för att statistiska tolkningar ska bli meningsfulla. Me-
toden läraren undervisar uppvisar i princip oförändrat procentuellt medelvärde. Egen takt 
i läroboken minskade däremot med närmare 7,2 procentenheter i snitt. Laborativa inslag 
minskade marginellt med 1 procentenhet i snitt. Svarsalternativet andra metoder angavs i 
lägre utsträckning och minskade med 21,9 procentenheter i snitt.

Anser du att du har tillräckliga matematikkunskaper för att kunna variera metoder i 
undervisningen? 

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 1 1,0

-2,00 0 0,0

-1,00 6 6,3

,00 43 44,8

1,00 41 42,7

2,00 4 4,2

3,00 1 1,0

4,00 0 0,0

Total 96 100,0

Av de svarande var det 44,8 procent som gav ett oförändrat svar. Det var 7,3 procent som 
i lägre utsträckning svarat att de har tillräckliga kunskaper. Uppemot hälften, 47,9 procent, 
av de svarande uppgav i högre utsträckning än tidigare att de hade tillräckliga kunskaper 
för att variera metoderna i undervisningen.  

Anser du att du har tillräckliga matematikdidaktiska kunskaper för att kunna variera 
metoder i undervisningen? 

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 1 1,0

-2,00 0 0,0

-1,00 4 4,2

,00 45 46,9

1,00 36 37,5

2,00 9 9,4

3,00 1 1,0

4,00 0 0,0

Total 96 100,0

Det var 46,9 procent som gav ett oförändrat svar på frågan. Endast 5,2 procent hade i 
lägre utsträckning svarat att de har tillräckliga kunskaper medan 47,9 procent av de sva-
rande uppgav i högre utsträckning än tidigare att de hade tillräckliga matematikdidaktiska 
kunskaper för att variera metoderna i undervisningen.  
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När en elev har svårigheter att förstå ett matematiskt begrepp/problem, hur ofta 
upplever du att du har en bra metod som hjälper eleven till bättre förståelse? 

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 0 0,0

-1,00 4 4,5

,00 67 75,3

1,00 18 20,2

2,00 0 0,0

3,00 0 0,0

4,00 0 0,0

Total 89 100,0

Cirka tre fjärdedelar av respondenterna hade oförändrat svar. De som i lägre utsträckning 
uppgav att de hade en bra metod uppgick till endast till 4,5 procent av de svarande, samti-
digt som drygt 20 procent angav detta i högre utsträckning. 

Anser du att du har tillräckliga matematikkunskaper för att kunna anpassa använd-
ningen av olika metoder i undervisningen till den aktuella situationen, dvs. kunskap 
att använda rätt metod vid rätt tillfälle? 

ANTAL STEG ANTAL PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 1 1,1

-2,00 1 1,1

-1,00 5 5,6

,00 42 46,7

1,00 37 41,1

2,00 4 4,4

3,00 0 0,0

4,00 0 0,0

Total 90 100,0

Det var 46,7 procent av respondenterna som hade oförändrade svar, och 7,8 procent som 
i lägre utsträckning hade svarat att de hade tillräckliga kunskaper. De som i högre utsträck-
ning än tidigare svarat att de hade tillräckliga kunskaper uppgick till 45,6 procent. 

Anser du att du har tillräckliga matematikdidaktiska kunskaper för att kunna 
anpassa användningen av olika metoder i undervisningen till den aktuella situatio-
nen, dvs. kunskap att använda rätt metod vid rätt tillfälle? 

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 1 1,1

-2,00 1 1,1

-1,00 8 8,9

,00 37 41,1

1,00 36 40,0

2,00 6 6,7

3,00 1 1,1

4,00 0 0,0

Total 90 100,0

Av respondenterna hade 41,1 procent oförändrade svar. Det var 11,1 procent som i lägre 
utsträckning svarade att de hade tillräckliga matematikdidaktiska kunskaper och 47,8 pro-
cent som i högre utsträckning svarade att de hade tillräckliga kunskaper. 
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I vilken utsträckning bedömer du att svårighetsgraden i matematikundervisningen 
varieras idag, med utgångspunkt i elevernas befintliga kunskaper? 

ANTAL STEG ANTAL PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 0 0,0

-1,00 9 14,8

,00 25 41,0

1,00 19 31,1

2,00 7 11,5

3,00 1 1,6

4,00 0 0,0

Total 61 100,0

Andelen som hade oförändrade svar uppgick till 41 procent. Det var 14,8 procent som i lägre 
utsträckning bedömde att svårighetsgraden varierades i relation till elevernas befintliga kun-
skaper, medan 44,3 procent i högre utsträckning bedömde att svårighetsgraden varierades. 

Anser du att du har tillräckliga matematikkunskaper för att variera svårighets-
graden i matematikundervisningen, med utgångspunkt i elevernas befintliga 
kunskaper? 

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 1 1,5

-2,00 0 0,0

-1,00 4 6,1

,00 32 48,5

1,00 25 37,9

2,00 4 6,1

3,00 0 0,0

4,00 0 0,0

Total 66 100,0

Tabellen visar att 48,5 procent av svaren var oförändrade, samtidigt som 7,6 procent i lägre 
utsträckning än tidigare hade svarat att de hade tillräckliga kunskaper. En betydligt större 
andel, 43,9 procent, hade i högre utsträckning svarat att de hade tillräckliga kunskaper. 

Anser du att du har tillräckliga matematikdidaktiska kunskaper för att variera svå-
righetsgraden i matematikundervisningen, med utgångspunkt i elevernas befintliga 
kunskaper? 

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 1 1,5

-2,00 0 0,0

-1,00 4 6,1

,00 28 42,4

1,00 29 43,9

2,00 4 6,1

3,00 0 0,0

4,00 0,0 0,0

Total 66 100,0

Det var 42,4 procent av respondenterna som uppgav ett oförändrat svar. Även för didakti-
ken hade 7,6 procent i lägre utsträckning svarat att de hade tillräckliga kunskaper medan ex-
akt hälften av respondenterna i högre utsträckning svarat att de hade tillräckliga kunskaper. 
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I vilken utsträckning bedömer du att de laborativa inslagen i matematikundervis-
ningen leder till generaliseringar, dvs. ökad matematisk förståelse? 

ANTAL STEG ANTAL PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 2 2,4

-2,00 5 6,1

-1,00 14 17,1

,00 33 40,2

1,00 22 26,8

2,00 6 7,3

3,00 0 0,0

4,00 0 0,0

Total 82 100,0

Det var 40,2 procent av respondenterna som hade oförändrade svar sedan tidigare mät-
ning. Samtidigt var det 25,6 procent som i lägre utsträckning svarat att de laborativa 
inslagen leder till generaliseringar och 34,1 procent som i högre utsträckning svarade att de 
ledde till generaliseringar. 

Anser du att du har tillräckliga matematikkunskaper för att kunna göra generalise-
ringar med hjälp av laborativa inslag i matematikundervisningen? 

ANTAL STEG ANTAL PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 1 1,2

-2,00 0 0,0

-1,00 7 8,3

,00 30 35,7

1,00 41 48,8

2,00 4 4,8

3,00 1 1,2

4,00 0 0,0

Total 84 100,0

De som hade oförändrade svar uppgick till 35,7 procent. Knappt var tionde svarade i lägre 
utsträckning än tidigare att de hade tillräckliga kunskaper medan över hälften i högre ut-
sträckning svarade att de hade tillräckliga kunskaper.

Anser du att du har tillräckliga matematikdidaktiska kunskaper för att kunna göra 
generaliseringar med hjälp av laborativa inslag i matematikundervisningen?

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 1 1,2

-2,00 0 0,0

-1,00 5 6,0

,00 32 38,1

1,00 40 47,6

2,00 6 7,1

3,00 0 0,0

4,00 0 0,0

Total 84 100,0

 
De som hade oförändrade svar var 38,1 procent. Samtidigt var det endast 7,1 procent som 
i lägre utsträckning svarade att de hade tillräckliga kunskaper medan mer än hälften, 54,8 
procent, i högre utsträckning svarade att de hade tillräckliga kunskaper. 
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I vilken utsträckning bedömer du att olika uttrycksmedel används i 
matematikundervisningen?

ANTAL STEG ANTAL PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 1 1,4

-2,00 1 1,4

-1,00 4 5,6

,00 18 25,4

1,00 29 40,8

2,00 16 22,5

3,00 2 2,8

4,00 0 0,0

Total 71 100,0

Vad gäller bedömningen av i vilken utsträckning olika uttrycksmedel används i matematik-
undervisningen var det cirka en fjärdedel av respondenterna som hade oförändrade svar. 
Ett mindre antal, 8,5 procent, svarade i lägre utsträckning än tidigare att de bedömde att 
olika uttrycksmedel användes medan en klar majoritet, 66,2 procent, i högre utsträckning 
svarade att olika uttrycksmedel användes. 

Anser du att du har tillräckliga matematikkunskaper för att kunna använda olika 
uttrycksmedel, inte enbart ta och skrift, i undervisningen?

ANTAL STEG ANTAL PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 1 1,4

-2,00 0 0,0

-1,00 3 4,1

,00 33 44,6

1,00 29 39,2

2,00 8 10,8

3,00 0 0,0

4,00 0 0

Total 74 100,0

De som hade oförändrade svar i denna fråga uppgick till 44,6 procent. Det var endast 5,4 
procent som i lägre utsträckning svarade att de hade tillräckliga kunskaper medan exakt 
hälften av respondenterna i högre utsträckning svarade att de hade det. 

Anser du att du har tillräckliga matematikdidaktiska kunskaper för att kunna 
använda olika uttrycksmedel, inte enbart tal och skrift, i undervisningen?

ANTAL STEG ANTAL PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 1 1,4

-2,00 0 0,0

-1,00 4 5,4

,00 28 37,8

1,00 33 44,6

2,00 8 10,8

3,00 0 0,0

4,00 0 0,0

Total 74 100,0

Andelen med oförändrade svar uppgick till 37,8 procent. Det var 6,8 procent som i lägre 
utsträckning än tidigare svarade att de hade kunskaper att kunna använda olika uttrycks-
medel och mer än hälften, 55,4 procent, som svarade i högre utsträckning än tidigare att 
de hade kunskaper till detta.
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ETT INNEHÅLL ANPASSAT EFTER INDIVIDEN OCH GRUPPEN

Ungefär hur ofta gör du kartläggningar/nulägesanalyser av elevernas kunskaper, 
förståelse och intresse för matematik i undervisningen idag?

ANTAL STEG ANTAL PROCENT

-3,00 2 1,9

-2,00 7 6,7

-1,00 22 21,2

,00 46 44,2

1,00 27 26,0

Total 104 100,0

De som hade oförändrade svar mellan mätningarna utgjorde 44,2 procent. De som i lägre 
utsträckning än tidigare svarade att de oftare gör kartläggningar var 30,7 procent, medan 
26 procent i högre utsträckning svarade att de ofta gör det.  

Anser du att du har tillräckliga matematikkunskaper för att göra regelbundna kart-
läggningar/nulägesanalyser av elevernas kunskaper, förståelse och intresse för 
matematik? 

ANTAL STEG ANTAL PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 0 0,0

-1,00 8 11,8

,00 30 44,1

1,00 24 35,3

2,00 5 7,4

3,00 0 0,0

4,00 1 1,5

Total 68 100,0

Det var 44,1 procent som hade oförändrade svar. De som i lägre utsträckning svarade att 
de hade tillräckliga kunskaper än tidigare uppgick till 11,8 procent, samtidigt som de som i 
högre utsträckning svarade att de hade tillräckliga kunskaper var 44,1 procent. 

Anser du att du har tillräckliga matematikdidaktiska kunskaper för att göra regel-
bundna kartläggningar/nulägesanalyser av elevernas kunskaper, förståelse och 
intresse för matematik?

ANTAL STEG ANTAL PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 0 0,0

-1,00 6 8,8

,00 29 42,6

1,00 28 41,2

2,00 4 5,9

3,00 0 0,0

4,00 1 1,5

Total 68 100,0

Andelen som uppgav oförändrade svar mellan mätningarna var 42,6 procent. Av tabellen 
framgår att 8,8 procent i lägre utsträckning än tidigare svarade att de hade tillräckliga kun-
skaper. Det var betydligt fler, nämligen 48,5 procent, som i högre utsträckning än tidigare 
svarade att de hade tillräckliga kunskaper. 
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I vilken utsträckning bedömer du att matematikundervisningen anpassas efter kart-
läggningar/nulägesanalyser av elevernas kunskaper, förståelse och intresse?

ANTAL STEG ANTAL PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 0 0,0

-1,00 7 10,9

,00 22 34,4

1,00 25 39,1

2,00 9 14,1

3,00 1 1,6

4,00 0 0,0

Total 64 100,0

Cirka en tredjedel av respondenterna hade oförändrade svar i frågan. Det var 10,9 procent 
som i lägre utsträckning än tidigare ansåg att undervisningen anpassades efter kartlägg-
ningar av eleverna och 54,7 procent som i högre utsträckning ansåg att den gjorde det. 

Anser du att du har tillräckliga matematikkunskaper för att anpassa den kommande 
undervisningen efter kartläggningar/nulägesanalyser av elevernas kunskaper, för-
ståelse och intresse?

ANTAL STEG ANTAL PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 0 0,0

-1,00 3 4,5

,00 28 41,8

1,00 30 44,8

2,00 5 7,5

3,00 1 1,5

4,00 0 0,0

Total 67 100,0

Andelen respondenter med oförändrat svar i frågan var 41,8 procent. De som i lägre ut-
sträckning än tidigare svarat att de hade tillräckliga kunskaper var endast 4,5 procent, 
medan de som i högre utsträckning ansåg detta var 53,7 procent. 

Anser du att du har tillräckliga matematikdidaktiska kunskaper för att anpassa den 
kommande undervisningen efter kartläggningar/nulägesanalyser av elevernas kun-
skaper, förståelse och intresse?

ANTAL STEG ANTAL PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 1 1,5

-1,00 6 9,0

,00 25 37,3

1,00 29 43,3

2,00 5 7,5

3,00 1 1,5

4,00 0 0,0

Total 67 100,0

De med oförändrat svar utgjorde 37,3 procent av respondenterna. De som i lägre utsträck-
ning än tidigare svarat att de hade tillräckliga kunskaper var 10,4 procent, samtidigt som de 
som i högre utsträckning svarat detta uppgick till 52,2 procent.



24 UTVÄRDERING AV MATEMATIKSATSNINGEN BILAGA 2

GEMENSAM KOMMUNIKATION OM MATEMATISKA FENOMEN

I vilken utsträckning bedömer du att matematikundervisningen idag präglas av 
reflektion och gemensamma samtal med eleverna kring matematiska fenomen

ANTAL STEG ANTAL PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 0 0,0

-1,00 3 3,8

,00 18 22,8

1,00 41 51,9

2,00 14 17,7

3,00 3 3,8

4,00 0 0,0

Total 79 100,0

Tabellen ovan visar att de som hade oförändrade svar var 22,8 procent. De som i lägre 
utsträckning svarat att de bedömde att undervisningen präglats av reflektion och gemen-
samma samtal var utgjorde endast 3,8 procent respondenterna, medan de som i högre 
utsträckning svarat att de bedömde att undervisningen präglas av reflektion och gemen-
samma samtal var 73,4 procent. 

Hur ofta har ni gemensamma samtal med eleverna om matematik i undervisningen 
idag?

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 6 8,8

-1,00 9 13,2

,00 29 42,6

1,00 15 22,1

2,00 6 8,8

3,00 2 2,9

4,00 1 1,5

Total 68 100,0

På frågan om gemensamma samtal med eleverna uppgav 42,6 procent oförändrade svar. 
22,0 procent svarade i lägre utsträckning än tidigare att de ofta hade gemensamma samtal 
och resterande 35,3 procent svarade i högre utsträckning att de ofta hade gemensamma 
samtal. 
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Anser du att du har tillräckliga matematikkunskaper för att kunna föra gemen-
samma samtal med eleverna kring matematiska fenomen? 

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 0 0,0

-1,00 9 11,8

,00 29 38,2

1,00 32 42,1

2,00 6 7,9

3,00 0 0,0

4,00 0 0,0

Total 76 100,0

Andelen respondenter med oförändrade svar uppgick till 38,2 procent. Samtidigt var det 
11,8 procent som i lägre utsträckning än tidigare svarat att de hade tillräcklig kunskap och 
50 procent som i högre utsträckning svarat de har tillräcklig kunskap.

Anser du att du har tillräckliga matematikdidaktiska kunskaper för att kunna föra 
gemensamma samtal med eleverna kring matematiska fenomen? 

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 0 0,0

-1,00 8 10,5

,00 24 31,6

1,00 38 50,0

2,00 6 7,9

3,00 0 0,0

4,00 0 0,0

Total 76 100,0

Andelen som uppgav oförändrade svar mellan mätningarna var 31,6 procent. Det var 10,5 
procent som i lägre utsträckning än tidigare svarade att de hade tillräcklig kunskap, samti-
digt som mer än hälften, 57,9 procent, i högre utsträckning än tidigare svarade att de har 
tillräcklig kunskap.



26 UTVÄRDERING AV MATEMATIKSATSNINGEN BILAGA 2

TYDLIGA MÅL OCH SYFTEN FÖR STUDIERNA

I vilken utsträckning bedömer du att eleverna ges möjlighet att ta del av och förstå 
betygskriterierna/målen med undervisningen för kursen som helhet? 

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 1 3,1

-1,00 2 6,3

,00 15 46,9

1,00 10 31,3

2,00 4 12,5

3,00 0 0,0

4,00 0 0,0

Total 32 100,0

Tabellen ovan visar att de med oförändrade svar i frågan uppgick till 46,9 procent. Det var 
9,4 procent som i lägre utsträckning än tidigare svarat att de bedömde att eleverna gavs 
möjlighet, medan resterande 43,8 procent i högre utsträckning svarade att eleverna be-
dömdes ha möjlighet. 

Anser du att du har tillräckliga kunskaper om styrdokumenten för att kunna ge 
eleverna ökad förståelse för betygskriterier/målen med undervisning för kursen 
som helhet?

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 1 3,0

-1,00 3 9,1

,00 18 54,5

1,00 7 21,2

2,00 3 9,1

3,00 1 3,0

4,00 0 0,0

Total 33 100,0

De respondenter som gav oförändrade svar var 54,5 procent. Det var 12,1 procent som i 
lägre utsträckning än tidigare svarat att de hade tillräckliga kunskaper, samtidigt som 33,3 
procent i högre utsträckning än tidigare svarat att de har tillräckliga kunskaper.
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I vilken utsträckning bedömer du att eleverna ges möjlighet att ta del av och förstå 
syftet/målet för det aktuella momentet i en kurs?

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 0 0,0

-1,00 4 10,8

,00 15 40,5

1,00 10 27,0

2,00 7 18,9

3,00 1 2,7

4,00 0 0,0

Total 37 100,0

Andelen respondenter med oförändrade svar utgjorde 40,5 procent. Det var 10,8 procent 
som i lägre utsträckning än tidigare svarade att de bedömde att eleverna ges möjlighet och 
48,6 procent som i högre utsträckning svarade att de bedömde detsamma. 

Anser du att du har tillräckliga matematikkunskaper för att kunna tydliggöra syftet/må-
let för det aktuella momentet i en kurs?

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 0 0,0

-1,00 5 13,5

,00 13 35,1

1,00 18 48,6

2,00 1 2,7

3,00 0 0,0

4,00 0 0,0

Total 37 100,0

De med oförändrade svar i frågan uppgick till 35,1 procent och de som i lägre utsträckning 
svarade att de hade kunskaper var 13,5 procent. Andelen som i högre utsträckning än tidi-
gare svarade att de hade kunskaper var 51,4 procent. 

Anser du att du har tillräckliga matematikdidaktiska kunskaper för att kunna tydlig-
göra syftet/målet för det aktuella momentet i en kurs?

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 0 0,0

-1,00 5 13,5

,00 14 37,8

1,00 17 45,9

2,00 1 2,7

3,00 0 0,0

4,00 0 0,0

Total 37 100,0

De med oförändrade svar i frågan utgjorde 37,8 procent av respondenterna. De som i lägre 
utsträckning svarade att de hade kunskaper var 13,5 procent och de som i högre utsträck-
ning än tidigare svarade att de hade kunskaper uppgick till 48,6 procent. 
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I vilken utsträckning bedömer du att matematikundervisningen idag planeras 
utifrån styrdokument?

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 1 2,0

-1,00 3 6,1

,00 13 26,5

1,00 20 40,8

2,00 10 20,4

3,00 2 4,1

4,00 0 0,0

Total 49 100,0

Andelen respondenter som svarat oförändrat var 26,5 procent. Samtidigt var det 8,2 pro-
cent som i lägre utsträckning svarade att undervisningen planerades utifrån styrdokumen-
ten och 65,3 procent som i högre utsträckning svarade detsamma.

Anser du att du har tillräcklig kunskap om styrdokumenten för att kunna planera 
undervisningen utifrån målen i styrdokumenten?

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 0 0,0

-1,00 3 5,9

,00 28 54,9

1,00 13 25,5

2,00 7 13,7

3,00 0 0,0

4,00 0 0,0

Total 51 100,0

Över hälften av respondenterna, 54,9 procent, gav oförändrade svar. Det var 5,9 procent 
som i lägre utsträckning uppgav att de hade tillräckliga kunskaper samtidigt som 39,2 pro-
cent svarade i högre utsträckning att de hade tillräckliga kunskaper. 

I vilken utsträckning bedömer du att matematikundervisningen idag planeras 
utifrån målen/syftet med det aktuella momentet i en kurs?

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 0 0,0

-1,00 2 4,1

,00 20 40,8

1,00 15 30,6

2,00 10 20,4

3,00 2 4,1

4,00 0 0,0

Total 49 100,0

Det var 40,8 procent som gett oförändrade svar i frågan. Av resterande hade endast 4,1 
procent i lägre utsträckning än tidigare svarat att ansåg undervisningen planeras utifrån 
kursmål, samtidigt som 55,1 procent svarade i högre utsträckning att de ansåg att undervis-
ningen planerades utifrån kursmål. 
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Anser du att du har tillräckliga matematikkunskaper för att kunna planera undervis-
ningen utifrån målen/syftet med det aktuella momentet i en kurs?

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 1 2,0

-1,00 4 7,8

,00 28 54,9

1,00 14 27,5

2,00 4 7,8

3,00 0 0,0

4,00 0 0,0

Total 51 100,0

 
Över hälften, 54,9 procent, gav oförändrade svar. Det var nära en av tio, 9,8 procent, som 
i lägre utsträckning uppgav att de hade tillräckliga kunskaper.  Andelen respondenter som 
i högre utsträckning än tidigare svarade att de hade tillräckliga kunskaper uppgick till 35,3 
procent.

Anser du att du har tillräckliga matematikdidaktiska kunskaper för att kunna 
planera undervisningen utifrån målen/syftet med det aktuella momentet i en kurs?

ANTAL STEG Antal  Procent

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 0 0,0

-1,00 4 7,8

,00 26 51,0

1,00 15 29,4

2,00 6 11,8

3,00 0 0,0

4,00 0 0,0

Total 51 100,0

 
Drygt hälften, 51 procent, gav oförändrade svar i frågan. De som i lägre utsträckning än ti-
digare svarade att de hade tillräckliga kunskaper var 7,8 procent. Det var 41,2 procent som i 
högre utsträckning svarade att de hade tillräckliga kunskaper. 
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ALLSIDIG UTVÄRDERING OCH ÅTERKOPPLING PÅ UNDERVISNINGEN OCH 
 STUDIERNA

I vilken utsträckning bedömer du att matematikundervisningens arbetssätt utvär-
deras regelbundet?

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 0 0,0

-1,00 7 12,1

,00 17 29,3

1,00 26 44,8

2,00 6 10,3

3,00 2 3,4

4,00 0 0,0

Total 58 100,0

 
Det var 29,3 procent som uppgav oförändrade svar. De som lägre utsträckning svarade att 
arbetssättet utvärderas regelbundet var 12,1 procent och de som i högre utsträckning sva-
rat att det utvärderas regelbundet uppgick till 58,6 procent.  

I vilken utsträckning bedömer du att utvärderingen av matematikundervisningens 
arbetssätt används som grund för att utveckla arbetssätten?

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 0 0,0

-1,00 7 12,7

,00 19 34,5

1,00 21 38,2

2,00 5 9,1

3,00 3 5,5

4,00 0 0,0

Total 55 100,0

Det var 34,5 procent som gav oförändrade svar i frågan. Av de svarande uppgav 12,7 pro-
cent i lägre utsträckning än tidigare att de hade tillräckliga kunskaper, samtidigt som 52,7 
procent svarade detsamma i högre utsträckning.
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Hur ofta för personalen pedagogisk diskussion och reflektion om undervisningen i 
arbetsgrupp eller motsvarande?

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 1 0,0

-3,00 2 2,9

-2,00 9 10,3

-1,00 5 16,2

,00 28 41,2

1,00 9 11,8

2,00 8 8,8

3,00 5 7,4

4,00 0 0,0

5,00 1 1,5

Total 68 100,0

Andelen respondenter som svarade oförändrat var 41,2 procent. Det var 29,4 procent 
som i lägre utsträckning än tidigare svarade att personalen ofta för diskussion och reflek-
tion om den pedagogiska undervisningen medan 29,5  procent i högre utsträckning än 
tidigare svarade detta. 

I vilken utsträckning använder du samtal och intervjuer med eleverna för att 
bedöma deras förståelse och identifiera luckor i förståelsen, så kallad natural 
assessment?

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 1 2,7

-1,00 6 16,2

,00 16 43,2

1,00 10 27,0

2,00 3 8,1

3,00 1 2,7

4,00 0 0,0

Total 37 100,0

Det var 43,2 procent som hade oförändrade svar i frågan. Av respondenterna var det 18,9 
procent som i lägre utsträckning svarade att de använde samtal och intervjuer medan 37,8 
procent i högre utsträckning svarade att de använde metoden.  
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I vilken utsträckning bedömer du att lärarna på din skola sinsemellan diskuterar 
kunskaps- och bedömningsfrågor för matematik? 

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 0 0,0

-1,00 6 9,7

,00 23 37,1

1,00 24 38,7

2,00 8 12,9

3,00 1 1,6

4,00 0 0,0

Total 62 100,0

De som gett oförändrade svar i frågan uppgick till 37,1 procent. Det var 9,7 procent av re-
spondenterna som i lägre utsträckning uppgav att lärarna diskuterar kunskaps- och bedöm-
ningsfrågor och över hälften, 53,2 procent, svarade i högre utsträckning att de gjorde detta. 

I vilken utsträckning bedömer du att den kommande matematikundervisningen 
anpassas efter den formative bedömningen av elevernas kunskaper?

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 0 0,0

-1,00 8 15,7

,00 21 41,2

1,00 13 25,5

2,00 7 13,7

3,00 2 3,9

4,00 0 0,0

Total 51 100,0

 
Det var 41,2 procent av respondenterna som hade oförändrade svar. De som i lägre ut-
sträckning svarade att de anpassade den formativa bedömningen uppgick till 15,7 procent 
medan 43,1 procent i högre utsträckning svarade att de använde metoden. 
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ÖVERGRIPANDE ASPEKTER

I vilken utsträckning bedömer du att matematikundervisningen har tonvikt på för-
ståelseinriktad undervisning?

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 2 2,5

-1,00 2 2,5

,00 29 36,3

1,00 36 45,0

2,00 10 12,5

3,00 1 1,3

4,00 0 0,0

Total 80 100,0

Andelen som svarat oförändrat i frågan uppgick till 36,3 procent. Det var 5 procent av 
respondenterna som i lägre utsträckning uppgav att de hade tonvikt på förståelseinriktad 
undervisning och 58,8 procent som i högre utsträckning svarade att de hade tonvikt på 
denna typ av undervisning.

Anser du att du har tillräckliga matematikkunskaper för att öka tonvikten på förstå-
elseinriktad undervisning?

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 0 0,0

-1,00 12 14,8

,00 32 39,5

1,00 33 40,7

2,00 4 4,9

3,00 0 0,0

4,00 0 0,0

Total 81 100,0

 
De som svarat oförändrat i frågan var 39,5 procent. Det var 14,8 procent som i lägre 
utsträckning svarade att de hade tillräckliga kunskaper för att föra en förståelseinriktad 
undervisning samtidigt som det var betydligt fler, 45,7 procent, som i högre utsträckning 
svarade att de hade tillräckliga kunskaper. 
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Anser du att du har tillräckliga matematikdidaktiska kunskaper för att öka tonvik-
ten på förståelseinriktad undervisning?

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 0 0,0

-1,00 12 14,8

,00 36 44,4

1,00 27 33,3

2,00 6 7,4

3,00 0 0,0

4,00 0 0,0

Total 81 100,0

 
De med oförändrade svar uppgick till 44,4 procent. De som i lägre utsträckning svarat att 
de hade tillräckliga kunskaper var 14,8 procent och de som i högre utsträckning svarat att 
de hade tillräckliga kunskaper var 40,7 procent. 

I vilken utsträckning bedömer du att matematikundervisningen idag ger utrymme 
för fantasi, kreativitet och nyfikenhet?

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 1 1,3

-1,00 2 2,6

,00 34 44,7

1,00 33 43,4

2,00 5 6,6

3,00 1 1,3

4,00 0 0,0

Total 76 100,0

Det var 44,7 procent med oförändrade svar. De som i lägre utsträckning uppgav att under-
visningen gav utrymme till kreativitet och fantasi utgjorde 3,9 procent och de som i högre 
utsträckning uppgav att undervisningen gav utrymme för det var 51,3 procent.

Anser du att du har tillräckliga matematikkunskaper för att skapa utrymme för 
fantasi, kreativitet och nyfikenhet i undervisningen?

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 1 1,3

-1,00 8 10,5

,00 36 47,4

1,00 27 35,5

2,00 4 5,3

3,00 0 0,0

4,00 0 0,0

Total 76 100,0

47,4 procent av respondenterna uppgav oförändrade svar. Det var 11,8 procent som i lägre 
utsträckning svarade att de hade kunskaper medan 40,8 procent i högre utsträckning sva-
rade att de hade kunskaper. 
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Anser du att du har tillräckliga matematikdidaktiska kunskaper för att skapa 
utrymme för fantasi, kreativitet och nyfikenhet i undervisningen?

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 0 0,0

-1,00 8 10,5

,00 31 40,8

1,00 33 43,4

2,00 4 5,3

3,00 0 0,0

4,00 0 0,0

Total 76 100,0

Det var 40,8 procent med oförändrade svar i frågan. De som i lägre utsträckning uppgav 
att de hade tillräcklig kunskap var 10,5 procent och de som i högre utsträckning uppgav att 
detsamma var 48,7 procent.

I vilken utsträckning anser du att matematikundervisningen uppmuntrar eleverna 
att ta ett medvetet ansvar för sitt lärande?

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 0 0,0

-1,00 4 10,3

,00 15 38,5

1,00 15 38,5

2,00 4 10,3

3,00 1 2,6

4,00 0 0,0

Total 39 100,0

Det var 38,5 procent som angav oförändrade svar. Samtidigt var det 10,3 procent som i 
lägre utsträckning svarade att de uppmuntrade eleverna till eget ansvar medan 51,3 pro-
cent i högre utsträckning svarade att de uppmuntrade eleverna. 

Anser du att du har tillräckliga matematikkunskaper för att kunna ge eleverna 
utrymme att ta ett medvetet ansvar för sitt lärande?

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 1 2,4

-1,00 4 9,8

,00 23 56,1

1,00 12 29,3

2,00 1 2,4

3,00 0 0,0

4,00 0 0,0

Total 41 100,0

Över hälften av respondenterna, 56,1 procent, gav oförändrade svar. Det var som i lägre 
utsträckning svarade att de hade tillräckliga kunskaper utgjorde 12,2 procent, medan 31,7 
procent i högre utsträckning svarade att de hade detsamma. 
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Anser du att du har tillräckliga matematikdidaktiska kunskaper för att kunna ge 
eleverna utrymme att ta ett medvetet ansvar för sitt lärande?

ANTAL STEG ANTAL  PROCENT

-4,00 0 0,0

-3,00 0 0,0

-2,00 1 2,5

-1,00 5 12,5

,00 16 40,0

1,00 16 40,0

2,00 2 5,0

3,00 0 0,0

4,00 0 0,0

Total 40 100,0

Andelen respondenter med oförändrade svar uppgick till 40 procent. Det var 15 procent 
som i lägre utsträckning svarade att de hade kunskaper medan 45 procent i högre ut-
sträckning svarade att de hade kunskaper.
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Övriga frågor
Under detta avsnitt presenteras svarsfrekvenserna över de frågor som endast ställdes i den 
andra enkäten. Detta gör att de inte jämförs med andra resultat.

Förutsättningar för genomförande - Projektets inriktning valdes utifrån en analys 
av vilket behov som finns på skolan?

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

I låg utsträckning 6 2,2%

I godtagbar utsträckning 44 16,2%

I stor utsträckning 221 81,5%

Vet ej 0 0,0%

Totalt 271 100,0%

Fler än åtta av tio ansåg i stor utsträckning att projektet valdes utifrån en analys av vil-
ket behov som finns på skolan, medan 16,2 procent ansåg att så var fallet i en godtagbar 
utsträckning. Endast 2,2 procent ansåg att det var i en låg utsträckning som inriktningen 
valdes utifrån en behovsanalys. 

Förutsättningar för genomförande - Det har funnits en vilja hos lärarna i projektet 
att utveckla matematikundervisningen?

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

I låg utsträckning 4 1,5%

I godtagbar utsträckning 62 22,9%

I stor utsträckning 205 75,6%

Vet ej 0 0,0%

Totalt 271 100,0%

Tre av fyra menade att lärarna i projektet i stor utsträckning haft en vilja att utveckla un-
dervisningen i matematik.  Det var 22,9 som ansåg att så var fallet i en godtagbar utsträck-
ning medan få, 1,5 procent, menade att viljan att utveckla förekom i en låg utsträckning. 

Förutsättningar för genomförande - Det har funnits en vilja hos lärarna i projektet 
att utveckla deras egna kunskaper och/eller arbetssätt?

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

I låg utsträckning 3 1,1%

I godtagbar utsträckning 69 25,5%

I stor utsträckning 198 73,1%

Vet ej 1 0,4%

Totalt 271 100,0%

Det var 73,1 procent som i stor utsträckning ansåg att lärarna haft vilja att själva utvecklas. 
En av fyra ansåg att detta stämde i godtagbar utsträckning medan 1.1 procent ansåg att 
det stämde i låg utsträckning. 

Förutsättningar för genomförande - Rektor/rektorerna har kunskap om mål, inrikt-
ning och val av aktivitet i projektet?

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

I låg utsträckning 49 18,1%

I godtagbar utsträckning 83 30,6%

I stor utsträckning 137 50,6%

Vet ej 2 0,7%

Totalt 271 100,0%

Hälften ansåg att rektorn eller rektorerna i stor utsträckning har kunskap om mål, inriktning 
och val av aktivitet, medan 30,6 procent menar att de har det i godtagbar utsträckning. 
Det var 18,1 procent som ansåg att rektorerna hade denna kunskap i låg utsträckning. 
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Förutsättningar för genomförande - Rektor/rektorerna har kunskap om analysen 
som ligger bakom projektidé och val av metoder?

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

I låg utsträckning 53 19,6%

I godtagbar utsträckning 98 36,2%

I stor utsträckning 116 42,8%

Vet ej 4 1,5%

Totalt 271 100,0%

De flesta, 42,8 procent, ansåg att rektorerna hade kunskap om analysen bakom projektidén 
och val av metoder. Det var 36,2 procent av respondenterna som ansåg att detta stämde i 
godtagbar utsträckning och 19,6 procent som ansåg att påståendet stämde i låg utsträck-
ning. 

Förutsättningar för genomförande - Huvudmannen har kunskap om analysen som 
ligger bakom projektidén och val av metoder?

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

I låg utsträckning 76 28,0%

I godtagbar utsträckning 98 36,2%

I stor utsträckning 69 25,5%

Vet ej 28 10,3%

Totalt 271 100,0%

De vanligaste som ansågs, vilket 36,2 procent av respondenterna svarade, var att huvman-
nen i godtagbar utsträckning hade kunskap om bakomliggande analys och metodval. Den 
näst vanligaste åsikten, som 28 procent valde att ange som sin, var att detta stämde i låg 
utsträckning. En av fyra ansåg att det stämde i stor utsträckning.  

Förutsättningar för genomförande - Projektet har rektors/rektorernas stöd i 
genomförande av projektet?

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

I låg utsträckning 21 7,7%

I godtagbar utsträckning 54 19,9%

I stor utsträckning 194 71,6%

Vet ej 2 0,7%

Totalt 271 100,0%

Något fler än sju av tio ansåg i stor utsträckning att projektets genomförande hade rekto-
rernas stöd. Två av tio ansåg att detta stämde i godtagbar utsträckning medan 7,7 procent 
svarade ”i låg utsträckning” på påståendet. 

Förutsättningar för genomförande - Projektet har haft ekonomiska resurser för att 
genomföra projektet?

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

I låg utsträckning 3 1,1%

I godtagbar utsträckning 46 17,0%

I stor utsträckning 221 81,5%

Vet ej 1 0,4%

Totalt 271 100,0%

Fler än åtta av tio ansåg att projektet i stor utsträckning haft ekonomiska resurser för att 
genomföras, medan 17 procent ansåg att så var fallet i godtagbar utsträckning och 1,1 pro-
cent i låg utsträckning. 
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Förutsättningar för genomförande – Det har funnits särskilt avsatt tid, utöver 
undervisningstiden, för att genomföra projektet?

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

I låg utsträckning 49 18,1%

I godtagbar utsträckning 99 36,5%

I stor utsträckning 123 45,4%

Vet ej 0 0,0%

Totalt 271 100,0%

Det vanligaste var att respondenterna, 45,4 procent, ansåg att det i stor utsträckning fun-
nits avsatt tid att genomföra projektet. Det var 36,5 procent som svarade att detta stämde 
i godtagbarutsträckning och 18,1 procent som ansåg att det stämde i låg utsträckning. 

Förutsättningar för genomförande – Projektet har forum, så som projektmöten och 
arbetsmöten, för utveckling av matematikundervisningen?

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

I låg utsträckning 34 12,5%

I godtagbar utsträckning 85 31,4%

I stor utsträckning 152 56,1%

Vet ej 0 0,0%

Totalt 271 100,0%

Mer än hälften, 56,1 procent, ansåg i stor utsträckning att projektet hade forum för att 
utveckla undervisningen i matematik. De som ansåg att detta stämde i godtagbar utsträck-
ning utgjorde 31,4 procent och respondenterna som ansåg att påståendet stämde i låg 
utsträckning uppgick till 12,5 procent. 

Projektets kontinuitet – Vi har tidigare beviljats projektmedel från 
Matematiksatsningen för ett annat projekt

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

Ja 48 17,7%

Nej 220 81,2%

Vet ej 3 1,1%

Totalt 271 100,0%

Drygt åtta av tio hade inte tidigare beviljats medel från matematiksatsningen för ett annat 
projekt. Det var 17,7 procent som svarade att de tidigare beviljats medel för annat projekt. 

Projektets kontinuitet – Vi har beviljats medel från Matematiksatsningen  
för ett projekt kommande läsår

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

Ja 86 31,7%

Nej 176 64,9%

Vet ej 9 3,3%

Totalt 271 100,0%

Nära två tredjedelar, mer exakt 64,9 procent, av respondenterna svarade att de inte hade 
beviljats medel ifrån Matematiksatsningen för ett projekt kommande läsår, medan 31,7 pro-
cent uppgav att de hade beviljats medel för detta. 
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Vilka, bedömer du, är i nuläget projektets viktigaste resultat?
SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

Deltagande personal har utvecklat sin kunskap om matematikämnet 132 50,2%

Deltagande personal har utvecklat sin matematikdidaktiska kompetens 174 66,2%

Deltagande personal har förändrat sitt sätt att genomföra undervisningen 150 57,0%

Deltagande personal har fått möjlighet till ett kollegialt utbyte kring 
matematikundervisning

203 77,2%

Deltagande skola/skolor har förändrat matematikundervisningen 72 27,4%

Deltagande skola/skolor har fått bättre materiella/tekniska förutsättning-
ar att bedriva undervisningen

97 36,9%

Deltagande skola/skolor har fått en mer välfungerande organisation för 
matematikundervisningen

20 7,6%

Elever som berörs av projektet har fått bättre kunskaper och resultat  
i matematik

74 28,1%

Vi har i nuläget inte uppnått några väsentliga resultat 7 2,7%

Vet ej 0 0,0%

Totalt 263 100,0%

Det vanligaste svaret var att kontaktpersonerna ansåg att det viktigaste resultatet i pro-
jektet var att deltagande personal fått möjlighet till ett kollegialt utbyte, vilket 77,2 procent 
angav. Att det var ett viktigt resultat att personalen utvecklat sin matematikdidaktiska 
kompetens samt förändrat sitt sätt att genomföra undervisningen på ansåg över hälften av 
respondenterna, 66,2 respektive 57 procent. Hälften svarade att ett viktigt resultat var att 
personalen fått bättre ämneskunskaper. Det var 36,9 procent som svarade att skolor fått 
bättre materiella/tekniska förutsättningar och 28,1 procent som svarade att eleverna fått 
bättre kunskaper och resultat. Något färre, 27,4 procent, svarade att skolan har förändrat 
matematikundervisningen. Andra resultat som ansågs vara viktiga var att skolan fått en 
bättre organisation för undervisningen, vilket angavs av 7,6 procent. Ett fåtal, 2,7 procent, 
svarade att de i nuläget inte uppnått några väsentliga resultat. Det var ett intern bortfall på 
2,6 procent. 

Har ni uppnått projektets målsättningar?            
Om projektet ännu inte avslutats, angavs respondentens preliminära bedömning av om 
projektet kommer att nå målsättningarna      

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

Ja 215 81,7%

Nej 11 4,2%

Vet ej 37 14,1%

Totalt 263 100,0%

Drygt åtta av tio ansåg att projektet nått sina målsättningar. Det var bara 4,2 procent som 
ansåg att de inte gjort detta. Det interna bortfallet var 2,6 procent. 

Har projektets budget motsvarat de faktiska projektutgifterna?                
Om projektet ännu inte avslutats, angavs om projektets budget hittills motsvarat de fak-
tiska projektutgifterna     

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

Ja 215 81,7%

Nej 22 8,4%

Vet ej 26 9,9%

Totalt 263 100,0%

Rörande projektets budget ansåg mer än åtta av tio att den motsvarat de faktiska utgifter-
na, medan 8,4 procent ansåg att den inte gjort det. Det interna bortfallet var 2,6 procent. 
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Vid följande fem frågor ombads respondenten att besvara om följande förutsätt-
ningar, vilka möjliggör att resultaten från matematiksatsningen ska vara långsik-
tiga, fanns på skolan. 

Vilka förutsättningar finns för att resultaten ska vara långsiktiga? - Det finns 
en uttalad vilja från skolledningen att fortsätta prioritera utvecklingen av 
matematikundervisningen

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

Ja 196 76,6%

Nej 19 7,4%

Vet ej 41 16,0%

Totalt 256 100,0%

Drygt tre av fyra ansåg att det fanns en uttalad vilja ifrån skolledningen att fortsätta prio-
ritera utvecklingen av matematiksatsningen. Samtidigt var det 7,4 procent som inte ansåg 
detta. Det interna bortfallet var 5,2 procent. 

Vilka förutsättningar finns för att resultaten ska vara långsiktiga? - 
Schemaläggningen och andra organisatoriska strukturer kommer att förändras i 
framtiden som ett resultat av projektet

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

Ja 79 30,9%

Nej 69 27,0%

Vet ej 108 42,2%

Totalt 256 100,0%

Ungefär 30 procent av respondenterna svarade ja på frågan om organisatoriska föränd-
ringar skulle ske som ett resultat av projektet, medan 27 procent svarade nej till detta. Det 
interna bortfallet var 5,2 procent. 

Vilka förutsättningar finns för att resultaten ska vara långsiktiga? - Det finns en 
uttalad plan för hur projektets resultat och arbetssätt ska fortsätta efter att finan-
sieringen upphör

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

Ja 115 44,9%

Nej 106 41,4%

Vet ej 35 13,7%

Totalt 256 100,0%

Det var 44,9 procent som ansåg att det fanns en plan för hur resultat och arbetssätt skulle 
fortsätta när finansieringen upphört medan 41,4 procent menade att det inte fanns en ut-
talad plan för detta. Det interna bortfallet var 5,2 procent. 

Vilka förutsättningar finns för att resultaten ska vara långsiktiga? - Det finns en plan 
för hur projektets resultat ska komma lärare till del som inte deltagit i projektet

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

Ja 109 42,6%

Nej 107 41,8%

Vet ej 40 15,6%

Totalt 256 100,0%
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Av respondenterna svarade 42,6 procent att de ansåg att det fanns en plan för hur resul-
taten skulle spridas till de lärare som inte deltagit. En nästan lika stor andel respondenter, 
41,8 procent, menade att det inte fanns något plan för detta. Det interna bortfallet var 5,2 
procent. 

Vilka förutsättningar finns för att resultaten ska vara långsiktiga? - Det finns budget 
avsatt för en fortsatt utveckling av matematikundervisningen

SVARSALTERNATIV RESPONDENTER PROCENT

Ja 51 19,9%

Nej 140 54,7%

Vet ej 65 25,4%

Totalt 256 100,0%

Två av tio svarade att det fanns en budget avsatt för fortsatt utveckling av matematik-
satsningen. Något över hälften, 54,7 procent, svarade att det inte fanns någon budget för 
detta. Det interna bortfallet var 5,2 procent. 
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BILAGA 3 

3. ENKÄT KONTAKTPERSONER  
– FAKTORER FÖR KVALITET
 
För information om genomförande och svarsfrekvens, se avsnitt 1.3 i bilaga 2. I denna 
bilaga redovisas endast svarsfrekvenserna för den andra enkäten till kontaktpersonerna, 
och redovisningen omfattar bara de frågor som berör kvalitéer i undervisningen. I bilaga 2 
redovisades en jämförelse som mäter förändring mellan svaren i första och andra enkäten 
vad gäller dessa frågor. I denna bilaga görs inga jämförelser mellan enkäterna, utan det re-
dogörs endast för hur kontaktpersonerna upplevde undervisning, kompetenser etc. vid det 
andra enkättillfället.

I denna redovisning ingår samtliga som har svarat på frågor i den andra enkäten, vilket 
betyder att även de som inte slutfört enkäten och de som inte besvarat samtliga frågor är 
inkluderade.

3.1 REDOVISNING AV SVAR FRÅN ENKÄTEN
I följande avsnitt redovisas resultaten från den andra enkäten. I stapeldiagrammen framgår 
det för varje fråga hur många och hur stor andel av de som svarat på frågan som valt de 
olika alternativen.

3.1.1 MATEMATIKENS INNEHÅLL

I vilken utsträckning bedömer du att vanliga svårigheter kopplade till tröskelbe-
grepp behandlas i matematikundervisningen idag? 
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Anser du att du har tillräckliga matematikkunskaper för att behandla tröskelbe-
grepp samt vanliga fallgropar kopplade till tröskelbegreppen i matematiken?

Anser du att du har tillräckliga matematikdidaktiska kunskaper för att behandla 
tröskelbegrepp samt vanliga fallgropar kopplade till tröskelbegreppen i 
matematiken?  
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I vilken utsträckning bedömer du att ämnessamverkan hjälper eleverna till bättre 
helhetsbilder och djupare sammanhang idag?  

Anser du att du har tillräckliga matematikkunskaper för att hjälpa eleverna till 
bättre helhetsbilder och djupare sammanhang genom ämnessamverkan?   



46 UTVÄRDERING AV MATEMATIKSATSNINGEN BILAGA 3

Anser du att du har tillräckliga matematikdidaktiska kunskaper för att hjälpa elev-
erna till bättre helhetsbilder och djupare sammanhang genom ämnessamverkan?  

VARIATION AV ARBETSSÄTT I UNDERVISNINGEN

Vilken metod/arbetssätt används mest frekvent i undervisningen?  
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Uppskatta hur stor andel (%) av undervisningstiden som denna metod/arbetssätt 
används

ARBETSMETOD  ANTAL PROCENT ENKÄT 2

Färdighetsträna 23 55,6

Problemlösning 
I grupp

26 46,4

Läraren undervisar 32 40,6

Utomhuspedagogik 0 0,0

Informations- och kom-
munikationsteknologi 

1 30,0

Egen takt i lärobok 26 59,6

Laborativa inslag 27 46,8

Tema/ämnesövergripande 1 60,0

Annat 22 79,0

Total 158 -

Anser du att du har tillräckliga matematikkunska-
per för att kunna variera metoder i undervisningen?    
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Anser du att du har tillräckliga matematikdidaktiska kun-
skaper för att kunna variera metoder i undervisningen?   

När en elev har svårigheter att förstå ett matematiskt begrepp/problem, hur ofta 
upplever du att du har en bra metod som hjälper eleven till bättre förståelse?  
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Anser du att du har tillräckliga matematikkunskaper för att kunna 
anpassa användningen av olika metoder i undervisningen till den aktu-
ella situationen, dvs. kunskap att använda rätt metod vid rätt tillfälle?  

Anser du att du har tillräckliga matematikdidaktiska kunskaper för att 
kunna anpassa användningen av olika metoder i undervisningen till den 
aktuella situationen, dvs. kunskap att använda rätt metod vid rätt tillfälle?  
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I vilken utsträckning bedömer du att svårighetsgraden i matematikundervis-
ningen varieras idag, med utgångspunkt i elevernas befintliga kunskaper?  

Anser du att du har tillräckliga matematikkunskaper för att variera svårighetsgraden 
i matematikundervisningen, med utgångspunkt i elevernas befintliga kunskaper?  
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Anser du att du har tillräckliga matematikdidaktiska  kunskaper 
för att variera svårighetsgraden i matematik undervisningen, 
med utgångspunkt i elevernas befintliga kunskaper?  

I vilken utsträckning bedömer du att de laborativa inslagen i matematikundervis-
ningen leder till generaliseringar, dvs kopplas till ökad matematisk förståelse?  
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Anser du att du har tillräckliga matematikkunskaper för att kunna 
göra generaliseringar med hjälp av laborativa inslag i undervisningen?  

Anser du att du har tillräckliga matematikdidaktiska kunskaper för att kunna 
göra generaliseringar med hjälp av laborativa inslag i undervisningen?  
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I vilken utsträckning bedömer du att olika uttrycks-
medel används i matematikundervisningen?

Anser du att du har tillräckliga matematikkunskaper för att kunna 
använda olika uttrycksmedel, inte enbart tal och skrift, i undervisningen?      
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Anser du att du har tillräckliga matematikdidaktiska kunskaper för att kunna 
använda olika uttrycksmedel, inte enbart tal och skrift, i undervisningen?      
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ETT INNEHÅLL ANPASSAT EFTER INDIVIDEN OCH GRUPPEN

Ungefär hur ofta gör du kartläggningar/ nulägesanalyser av elevernas kunskaper, 
förståelse och intresse för matematik i undervisningen idag?  

Anser du att du har tillräckliga matematikkunskaper för att göra regelbundna kart-
läggningar/nulägesanalyser av elevernas kunskaper, förståelse och intresse för 
matematik?  
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Anser du att du har tillräckliga matematikdidaktiska kunskaper för att göra regel-
bundna kartläggningar/nulägesanalyser av elevernas kunskaper, förståelse och 
intresse för matematik?  

I vilken utsträckning bedömer du att matematikundervisningen anpassas utefter 
kartläggningar/ nulägesanalyser av elevernas kunskaper, förståelse och intresse?  
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Anser du att du har tillräckliga matematikkunskaper för att anpassa den kommande 
undervisningen utefter kartläggningar/nulägesanalyser av elevernas kunskaper, 
förståelse och intresse?  

Anser du att du har tillräckliga matematikdidaktiska kunskaper för att anpassa den 
kommande undervisningen utefter kartläggningar/nulägesanalyser av elevernas 
kunskaper, förståelse och intresse?  
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GEMENSAM KOMMUNIKATION OM MATEMATISKA FENOMEN

I vilken utsträckning bedömer du att matematikundervisningen idag präglas av 
reflektion och gemensamma samtal med eleverna kring matematiska fenomen?   

Hur ofta har ni gemensamma samtal med eleverna om matematik i undervisningen 
idag?  
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Anser du att du har tillräckliga matematikkunskaper för att kunna föra gemen-
samma samtal med eleverna kring matematiska fenomen?  

Anser du att du har tillräckliga matematikdidaktiska kunskaper för att kunna föra 
gemensamma samtal med eleverna kring matematiska fenomen?  
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I vilken utsträckning bedömer du att eleverna ges möjlighet att ta del av och förstå 
betygskriterierna/ målen med undervisningen för kursen som helhet?   

Anser du att du har tillräcklig kunskap om styrdokumenten för att ge eleverna ökad 
förståelse för betygskriterierna/ målen med undervisningen för kursen som helhet?  
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TYDLIGA MÅL OCH SYFTEN FÖR STUDIERNA

I vilken utsträckning bedömer du att eleverna ges möjlighet att ta del av och förstå 
syftet/målet för det aktuella momentet i en kurs?  

Anser du att du har tillräckliga matematikkunskaper för att kunna tydliggöra syftet/
målet för det aktuella momentet i en kurs?  
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Anser du att du har tillräcklig matematikdidaktiska kunskaper för att kunna tydlig-
göra syftet/målet för det aktuella momentet i en kurs?  

I vilken utsträckning bedömer du att matematikundervisningen idag planeras 
utifrån styrdokumenten?  
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Anser du att du har tillräcklig kunskap om styrdokumenten för att kunna planera 
undervisningen utifrån målen i styrdokumenten?  

I vilken utsträckning bedömer du att matematikundervisningen idag planeras 
utifrån målen/syftet med det aktuella momentet i en kurs?  
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Anser du att du har tillräckliga matematikkunskaper för att kunna planera 
 undervisningen utifrån målen/syftet med det aktuella momentet i en kurs?  

Anser du att du har tillräckliga matematikdidaktiska kunskaper för att kunna 
planera undervisningen utifrån målen/syftet med det aktuella momentet i en kurs?  
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ALLSIDIG UTVÄRDERING OCH ÅTERKOPPLING PÅ UNDERVISNINGEN OCH 
 STUDIERNA

I vilken utsträckning bedömer du att matematikundervisningens arbetssätt utvärde-
ras regelbundet?   

I vilken utsträckning bedömer du att utvärderingen av matematikundervisningens 
arbetssätt används som grund för att utveckla arbetssätten?  
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Hur ofta för personalen pedagogisk diskussion och reflektion om undervisningen i 
arbetsgrupp eller motsvarande?  

I vilken utsträckning använder du samtal och intervjuer med eleverna för att 
bedöma deras förståelse och identifiera luckor i förståelsen, så kallad natural 
assessment?  
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I vilken utsträckning bedömer du att lärarna på din skola sinsemellan diskuterar 
kunskaps- och bedömningsfrågor för matematik?  

I vilken utsträckning bedömer du att den kommande matematikundervisningen 
anpassas efter den formativa bedömningen av elevernas kunskaper?



68 UTVÄRDERING AV MATEMATIKSATSNINGEN BILAGA 3

ÖVERGRIPANDE ASPEKTER

I vilken utsträckning bedömer du att matematikundervisningen har tonvikt på för-
ståelseinriktad undervisning?             

Anser du att du har tillräckliga matematikkunskaper för att öka tonvikten på förstå-
elseinriktad undervisning?  
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Anser du att du har tillräckliga matematikdidaktiska kunskaper för att öka tonvik-
ten på förståelseinriktad undervisning?  

I vilken utsträckning bedömer du att matematikundervis-
ningen idag ger utrymme för fantasi, kreativitet och nyfikenhet?  
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Anser du att du har tillräckliga matematikkunskaper för att skapa utrymme för 
fantasi, kreativitet och nyfikenhet i undervisningen? 

Anser du att du har tillräcklig matematikdidaktiska kunskaper för att skapa 
utrymme för fantasi, kreativitet och nyfikenhet i undervisningen?  
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I vilken utsträckning anser du att matematikundervisningen uppmuntrar eleverna 
att ta ett medvetet ansvar för sitt lärande?  

Anser du att du har tillräckliga matematikkunskaper för att kunna ge eleverna 
utrymme att ta ett medvetet ansvar för sitt lärande?  
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Anser du att du har tillräckliga matematikdidaktiska kunskaper för att kunna ge 
eleverna utrymme att ta ett medvetet ansvar för sitt lärande?  



SKOLVERKET
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1. MÅLSÄTTNINGAR OCH              
FÖRUTSÄTTNINGAR

I denna bilaga redovisas en analys av kopplingarna mellan projektens måluppfyllelse och 
förekomst av olika typer av förutsättningar för detta. Syftet är att undersöka hur betydel-
sefulla olika bakgrundsfaktorer och förutsättningar verkar vara för att nå projektets mål-
sättningar.

Underlaget till analysen utgörs av ett antal av de frågor som ställdes i den enkät som ställts 
till kontaktpersoner som deltagit i något av projekten som beviljats medel av Skolverket 
inom Matematiksatsningen 2010. 

Den fråga som ställdes till respondenterna om övergripande måluppfyllelse har i analysen 
jämförts med de enkätfrågor som berört förekomst av olika typer av bakgrundsfaktorer 
och generella förutsättningar för projektet.

Frågan om måluppfyllelse handlade om att göra en sammanslagen bedömning vad gäl-
ler det aktuella projektets samtliga målsättningar. Frågan löd ”Har ni uppnått projektets 
målsättningar?” Om projektet ännu inte avslutats, ombads respondenterna att ange deras 
preliminära bedömning av om projektet skulle nå målsättningarna. Respondenterna kunde 
endast svara ”ja”, ”nej” eller ”vet ej”.

Frågorna i enkäten om generella förutsättningar berörde i huvudsak lärarnas vilja, rektorer-
nas och huvudmännens kunskap och städ samt övriga förutsättningar såsom tid, pengar 
och utrymme. Bakgrundsfaktorerna handlade om hur många terminer projektet pågick, hur 
många elever som på ett ungefär berördes av projektet, vilken eller vilka skolhuvudmän 
som omfattades av projektet och om lärarna hade utbildning för att undervisa i matematik 
för de årskurser de huvudsakligen undervisade i.

Jämförelserna har gjorts i form av korstabeller. De visar i vilken utsträckning måluppfyllel-
sen och respektive förutsättning samvarierar. Utan ytterligare tester går det inte att uttala 
sig om orsakssamband mellan variablerna. Dock kan vi genom korstabellerna uppmärk-
samma de förutsättningar som tycks vara viktiga, i det avseendet att skolor som har dessa 
i hög utsträckning även uppvisar en hög måluppfyllelse samt att graden av måluppfyllelse 
ökar i samma takt som förekomsten av förutsättningen. I denna bilaga ligger fokus på 
dessa förutsättningar som tydligt visade sig korrelera med måluppfyllelse.

Då enkäten utgör en totalundersökning går det att säga att den samvariation som uppvi-
sas verkligen existerar i populationen. Vad gäller vissa frågor och svarsalternativ är det så 
pass få svarande att säkra slutsatser blir svåra att dra. Det bör även noteras att det kan fin-
nas faktorer som inte tagits i beaktning i denna analys som påverkar graden av samvaria-
tion mellan de generella förutsättningarna och måluppfyllelsen. Det har inte undersökts om 
vissa förutsättningar påverkar varandra, t.ex. om ett resultat av rektorernas stöd påverkar i 
vilken utsträckning ekonomiska resurser har funnits.

Som stöd för den analys som görs används också uppgifter inhämtade via fallstudier på sju 
skolor.

Bilagans upplägg är följande. Efter denna inledande beskrivning av bilagans innehåll redo-
visas en kort sammanfattning där de viktigaste resultaten lyfts fram. Därefter följer en mer 
utförlig analys av dessa resultat.
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1.1  SAMMANFATTNING – FYRA FÖRUTSÄTTNINGAR SÄRSKILT                                
BETYDELSEFULLA
Fem av förutsättningarna som undersöktes i korstabellerna visade en tydlig korrelation 
med måluppfyllelse. Att projekten har rektorernas stöd i genomförandet korrelerade tyd-
ligt med måluppfyllelse. Övriga samvariationer som stod ut var de mellan måluppfyllelse 
och att det finns forum för utveckling av matematikundervisningen respektive särskilt 
avsatt tid för att genomföra projektet. 

Vad gäller samtliga dessa förutsättningar har det, förutom att det funnits en tydlig sam-
variation mellan variablerna, visat sig att måluppfyllelsen varit låg där förutsättningen fö-
rekommit i låg utsträckning – och vice versa. Det finns därmed anledning att tro att dessa 
faktorer kan vara viktiga för att nå en hög måluppfyllelse. Lärarnas vilja, i form av att ut-
veckla matematikundervisningen såväl som deras egna kunskaper och arbetssätt, visar en 
något mindre tydlig men ändå betydelsefull korrelation med måluppfyllelse.

1.2 ANALYS AV MÅLSÄTTNINGAR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Här presenteras en kort analys av de fyra förutsättningar som stod ut i analysen som till 
synes betydelsefulla. Där det är relevant görs jämförelser med förutsättningar som i ana-
lysen inte visade en tydlig korrelation med måluppfyllelse. De fyra förutsättningarna som 
behandlas i detta avsnitt är:

•	 Vilja hos lärarna att utveckla deras egna kunskaper och/eller arbetssätt

•	 Projektet har haft rektorernas stöd i genomförandet av projektet

•	 Forum, så som projektmöten och arbetsmöten, för utveckling av     
matematikundervisningen

•	 Särskilt avsatt tid, utöver undervisningstiden, för att genomföra projektet

Det är värt att notera att de förutsättningar som visade sig vara potentiellt betydelsefulla 
omfattar både lärare, rektorer och vad som kan benämnas organisatoriska resurser. Det 
har inte undersökts, och kan därmed inte uteslutas, att dessa förutsättningar kan påverka 
varandra; t.ex. att rektorns stöd har resulterat i att lärarna har getts möjlighet att på särskilt 
avsatt tid utöver undervisningstiden genomföra projektet. Detta är en slutsats som får stöd 
i fallstudierna där skolpersonal betonade vikten av att rektor tidigt planerat för insatsen 
i schemaläggningen. I vilket fall visar resultatet att det inte endast är en typ av förutsätt-
ningar, t.ex. lärarnas vilja, som uppvisar tydlig korrelation med måluppfyllelse.

Av enkäten framgår det att rektorernas stöd är en viktig framgångsfaktor för projekten. 
Det finns en tydlig samvariation mellan grad av måluppfyllelse och i vilken utsträckning 
projektet har haft rektorernas stöd i genomförandet. I de fall projekten i stor utsträckning 
hade stöd från rektorerna nådde 81,7 procent målsättningarna, mot endast 44,4 procent 
av de projekt där man inte uppfattade att man haft rektorns stöd. Ju större utsträckning 
projekten har haft stöd från rektorerna, desto högre är även måluppfyllelsen. Se korstabel-
len nedan.
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Tabell 1. Projektet har rektors/rektorernas stöd i genomförande av projektet?
 NÅR MÅL? I LÅG UTSTRÄCK-

NING
I GODTAGBAR UT-
STRÄCKNING

I STOR UTSTRÄCKNING VET EJ TOTALT

Ja 44,4% 74,1% 81,7% 0,0% 76,5%

Nej 22,2% 7,4% 2,4% 100,0% 5,9%

Vet ej 33,3% 18,5% 15,9% 0,0% 17,6%

Totalt 9 27 82 1 119

Enkäten visade att samtliga förutsättningar kopplade till rektorer inte hade en tydlig kor-
relation med måluppfyllelsen. Det tycks t.ex. inte vara betydelsefullt om rektorerna har haft 
kunskap om mål, inriktning och val av aktivitet i projekt eller om huvudmännen och rekto-
rerna har haft kunskap om den bakomliggande projektanalysen. Rektorer tycks med andra 
ord inte behöva vara insatta i själva projektet, mer än det som ingår i att ge projektet stöd i 
genomförandet. Detta är något som också framkommit i fallstudierna, där lärarna efterfrå-
gade ett organisatoriskt stöd från skolledaren snarare än ett intresse kring innehållet.

Korstabellen som presenteras nedan visar att det finns en tydlig samvariation mellan grad 
av måluppfyllelse och i vilken utsträckning det funnits forum för utveckling av matema-
tikundervisningen. Vad gäller denna förutsättning ökar graden av måluppfyllelse i takt 
med att projektet har haft forum för utveckling i större utsträckning ännu tydligare. 87,7 
procent av de projekt där sådana forum har funnits har nått sina mål, mot endast 52,6 % av 
de projekt där sådana forum har funnits i låg utsträckning. Sett till skillnad i procentenheter 
mellan måluppfyllelse där förutsättningarna funnits i låg respektive stor utsträckning, upp-
visar denna förutsättning en tydligare samvariation med måluppfyllelse än förutsättningen 
som är kopplad till att tid finns för genomförande av projektet.

Tabell 2. Projektet har forum, så som projektmöten och arbetsmöten, för        
utveckling av matematikundervisningen?

 NÅR MÅL? I LÅG UTSTRÄCK-
NING

I GODTAGBAR UT-
STRÄCKNING

I STOR UTSTRÄCKNING VET EJ TOTALT

Ja 52,6% 72,1% 87,7% 76,5%

Nej 26,3% 4,7% 0,0% 5,9%

Vet ej 21,1% 23,3% 12,3% 17,6%

Totalt 19 43 57 0 119

Likt förutsättningen att det finns forum för utveckling av matematikundervisningen, finns 
en samvariation mellan grad av måluppfyllelse och den utsträckning det har funnits särskilt 
avsatt tid för att genomföra projektet. Graden av måluppfyllelse ökar i takt med att tid har 
funnits i större utsträckning, även om ökningen mätt i procentenheter är lägre än vad gäl-
ler de ovan presenterade förutsättningarna. 84,5 procent av de projekt där tid har avsatts 
för genomförande av projektet har nått sina målsättningar, mot 57,7 procent av projekt där 
tid avsatts i låg utsträckning.
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Tabell 3. Det har funnits särskilt avsatt tid, utöver undervisningstiden, för att 
genomföra projektet?

 NÅR MÅL? I LÅG UTSTRÄCK-
NING

I GODTAGBAR UT-
STRÄCKNING

I STOR UTSTRÄCKNING VET EJ TOTALT

Ja 57,7% 78,7% 84,8% 76,5%

Nej 11,5% 8,5% 0,0% 5,9%

Vet ej 30,8% 12,8% 15,2% 17,6%

Totalt 26 47 46 0 119

Det kan kort nämnas att det av enkäten inte gick att säga någonting med säkerhet om 
samvariationen mellan ekonomiska förutsättningar och måluppfyllelse, annat än att det 
tycks som att de som genomfört projekten har haft tillräckligt med pengar för detta och 
att måluppfyllelsen inte ökar i och med att ekonomiska resurser ökar från en godtagbar 
nivå. Detta stämmer väl överens med de erfarenheter som framkom i fallstudierna där 
lärare och kontaktpersoner betonade att mer pengar inte var en framgångsfaktor i genom-
förandet av projektet.

Vad gäller vilja hos lärarna till utveckling ger korstabellanalysen inte ett lika tydligt besked 
om korrelation som tabellerna som presenterats ovan. Fördelningen av antalet svarande 
tyder på att respondenterna upplever att viljan hos lärarna vad gäller att utveckla matema-
tikundervisningen ligger i linje med viljan att utveckla kunskaper och arbetssätt. Då få eller 
ingen har svarat att vilja har funnits i låg utsträckning vad gäller dessa variabler blir analy-
sen av korrelation svår att göra med säkerhet. 

I motsats till vad som sades ovan om ekonomiska resurser så tycks det krävas att förut-
sättningarna här går från att finnas i godtagbar utsträckning till i stor utsträckning för att 
graden av måluppfyllelse ska öka. Utan att kunna säga att en tydlig korrelation återfinns, 
indikerar resultatet att det tycks vara så att det krävs att viljan är utbredd och stark för att, 
om det skulle finnas ett kausalt samband, det skulle kunna påverka måluppfyllelsen i bety-
dande utsträckning.

Tabell 4. Det har funnits en vilja hos lärarna att utveckla deras egna kunskaper    
och/eller arbetssätt?

 NÅR MÅL? I LÅG UTSTRÄCK-
NING

I GODTAGBAR UT-
STRÄCKNING

I STOR UTSTRÄCKNING VET EJ TOTALT

Ja - 53,6% 83,3% 100% 76,5%

Nej - 21,4% 1,1% 0,0% 5,9%

Vet ej - 25,0% 15,6% 0,0% 17,6%

Totalt 0 28 90 1 119
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Tabell 5. Det har funnits en vilja hos lärarna i projektet att utveckla 
matematikundervisningen?

 NÅR MÅL? I LÅG UTSTRÄCK-
NING

I GODTAGBAR UT-
STRÄCKNING

I STOR UTSTRÄCKNING VET EJ TOTALT

Ja 50,0% 53,8% 83,5% 76,5%

Nej 50,0% 19,2% 1,1% 5,9%

Vet ej 0,0% 26,9% 15,4% 17,6%

Totalt 2 26 91 0 119

Korstabellerna visar att 83,3 – 83,5 procent av de projekt där lärarna i stor utsträckning har 
haft vilja att utveckla och utvecklas har nått målsättningarna, samtidigt som endast drygt 
hälften av projekten där lärarna i godtagbar utsträckning har haft denna beredvillighet har 
nått dem. Då få eller inga respondenter har angett att viljan funnits i låg utsträckning går 
det inte att jämföra dessa förutsättningar med de andra vad gäller styrkan i korrelation på 
ett likvärdigt sätt. Av de övriga förutsättningar som presenteras här uppvisar dessa förut-
sättningar dock den största skillnaden i procentenheter vad gäller måluppfyllelse där förut-
sättningarna funnits i godtagbar respektive stor utsträckning.
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1. SAMMANSTÄLLNING AV          
KVALITETSFAKTORER

ÖVERGRIPANDE 
OMRÅDE

FAKTOR FÖR ÖKAD KVALITET

Matematikens innehåll Vanliga svårigheter kopplade till tröskelbegrepp behandlas

Ämnessamverkan hjälper eleverna till bättre helhetsbilder och djupare 
sammanhang

Variation av arbetssätt i 
undervisningen

Varierar mellan färdighetsträning, problemlösning i grupp, undervisning och 
laborativa inslag etc. 

Anpassar användning av olika metoder till den aktuella situationen

Varierar svårighetsgraden i matematikundervisningen beroende på elevens 
kunskap

Säkerställer att laborativa inslag används för att öka den matematiska 
förståelsen

Använder olika uttrycksmedel i undervisningen, inte bara tal och skrift

Ett innehåll som är 
anpassat efter individen 
och gruppen

Gör kartläggningar av elevernas kunskaper, förståelse och intresse för 
matematik

Anpassar undervisningen utefter kartläggningarna

Gemensam kommunika-
tion om matematiska 
fenomen

Undervisningen präglas av reflektion och gemensamma samtal kring 
matematiska fenomen

För gemensamma samtal med eleverna om matematik i undervisningen?

Tydliga mål och syften 
för studierna

Ger eleverna möjlighet att ta del av och förstå betygskriterierna och målen 
med undervisningen

Involverar eleverna i undervisningen genom att tydliggöra syftet och målet 
med aktuella moment

Planerar undervisningen i kursen som helhet utifrån målen i styrdokumentet

Planerar undervisningen med de aktuella momenten utifrån målen/syftet

Allsidig utvärdering och 
återkoppling på under-
visningen och studierna

Utvärderar regelbundet arbetsformerna för att öka elevernas förståelse för 
tröskelbegrepp

Utvärderar arbetsformer till grund för att utveckla arbetssätt

För kollegiala samtal om t.ex. arbetet i arbetsgruppen

Samtalar med elever för att bedöma deras förståelse och identifierar luckor

Lärarna diskuterar kunskaps- och bedömningsfrågor inom matematikämnet

Anpassar undervisningen efter den formativa bedömningen av elevernas 
kunskaper
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* Dessa frågor har en annan formulering än övriga, på så sätt att svarsalternativen är mer 
konkreta än övriga frågor. Exempelvis rör frågorna hur ofta något sker med svarsalternativ 
såsom ”En gång per lektion” En gång per vecka” etc. Dessa frågor visar generellt en lägre 
grad av förändring än övriga frågor som har mer generella svarsalternativ såsom ”i liten 
utsträckning” eller ”i stor utsträckning”.

Vilken metod/arbetsätt användes mest frekvent i undervisningen?

METOD/ARBETSSÄTT PROCENT PROCENT

Första mättillfället Andra mättillfället

Färdighetsträna 26,6 10,2

Problemlösning i grupp 8,1 18,4

Läraren undervisar 18,5 18,4

Utomhuspedagogik 0,8 0

Informations- och kommunikationstek-
nologi (IKT) i undervisningen

0,8 1

Eget tak i läroboken 20,2 15,3

Laborativa inslag 13,7 18,4

Tema/ämnesövergripande arbete 2,4 1

Annat, nämligen…. 4,8 12,2

Vet ej 4 5,1

Total 100 100
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