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SAMMANFATTNING 
I nästan alla Sveriges kommuner finns numera en lokal matematikutvecklare som har i 
uppdrag att främja undervisningen i matematik, bistå kollegor med aktuell forskning 
med mera. De arbetar som samordnare till kommunernas matematiklärare och ingår 
själva i både regionala och nationella nätverk spridda över landet. Att varje kommun bör 
ha en lokal matematikutvecklare kommer från Matematikdelegationens betänkande, till-
sammans med andra ”åtgärder för att förändra attityder till och öka intresset för matema-
tikämnet samt utveckla matematikundervisningen”(SOU 2004:97, Bilaga 1). 
 
Syftet med arbetet har varit att undersöka matematikutvecklarna i Växjö region genom 
att besvara tre frågor: Varför behöver Sveriges kommuner matematikutvecklare? (Vilken 
är bakgrunden till de negativa trenden inom ämnet som föranledde regeringens uppdrag 
till Utbildningsdepartementet om en utredning?) Vad är matematikutvecklarnas förut-
sättningar (allmänna faktorer som påverkar utvecklandet) för att lyckas med sitt uppdrag 
i Växjö region? Samt Hur arbetar, tänker och ser matematikutvecklarna i Växjö region 
på sitt uppdrag? 
 
I litteraturstudien lyfts forskning fram kring svensk skolutveckling, läroplanshistorik och 
pedagogiska influenser på matematik, som kan ha påverkat utvecklingen av skolämnet. 
Det görs också en redogörelse över Matematikdelegationens uppdrag, handlingsplan och 
samarbetspartners samt den direkta orsaken till deras arbete, d.v.s. svenska elevers resul-
tat i internationella studier. Den explorativa undersökningen grundar sig på enkätresultat 
samt intervjuer av matematikutvecklarna i Växjö region. Litteraturstudien för att få en 
historisk bakgrund och förståelse för varför Sveriges kommuner tillsatt lokala matema-
tikutvecklare. Enkäter för att få en helhetsbild över läget i regionen och fyra intervjuer 
för att få mer fördjupad information om uppdraget.  
 
Utav litteraturstudien kan tolkningar göras att matematik som ämne har blivit påverkad 
från flera olika håll under årens lopp. Enligt resultaten i enkäterna visar de på att flertalet 
kommuner har anammat matematikdelegationens handlingsplan kring att tillsätta kom-
munala matematikutvecklare. Av intervjuerna framgår att de som antagit uppdraget som 
matematikutvecklare i respektive kommuner är eldsjälar och verkligen brinner för sin 
framtida uppgift.  
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1 INTRODUKTION 
 
Varför behövde regeringen ge utbildningsdepartementet i uppdrag att utarbeta en 
handlingsplan med förslag på åtgärder för att förändra attityder till och öka intres-
set för matematikämnet samt att utveckla matematikundervisningen? 
 
Det är nu tre år sedan Matematikdelegationen utkom med sitt betänkande, Att lyfta 
matematiken (SOU 2004:97), vilket var resultatet av det regeringsuppdrag som Ut-
bildningsdepartementet fick 2003. Bakgrunden till uppdraget var regeringens insikt 
om vikten av goda matematikkunskaper. Trots att svenska elevers matematikkun-
skaper, enligt PISA-undersökningen 2000 (Skolverket 2001), låg något över 
OECD-genomsnittet var regeringens ambition att de svenska resultaten skall vara 
ledande i internationella jämförelser. 
 
En av delarna i delegationens handlingsplan handlade om att inrätta kommunala 
matematikutvecklare för att få igång en nationell verksamhet med utveckling som 
central målformulering. 
 

Kommuner/skolhuvudmän/utbildningsanordnare och skolor kan skapa nätverk och 
grupper för att ta vara på och styra det stöd som erbjuds för att utveckla matematik-
undervisningen lokalt. (SOU 2004:97, sid. 163)  

 
Flertalet kommuner inrättade lokala matematikutvecklare under åren 2006 och 
2007, denna uppsats är tänkt att ge kunskaper om Växjö regions utvecklare och de-
ras uppdrag. 
 
Av anledningar som intresse för matematikutveckling och okunskap kring matema-
tikutvecklaruppdragets bakgrund och verklighet vill jag med denna uppsats få svar 
på syftets (se kommande sida) frågeställningar. En förhoppning är också att verk-
samma lärare, lärarstudenter och övriga matematikintresserade ska få en inblick i 
matematikutvecklingen som nu sker runt om i Sverige. 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 
Syftet med examensarbetet är att genomföra en explorativ undersökning kring de 
matematikutvecklare som innehar sitt uppdrag i Växjö region, för att försöka be-
svara frågorna varför, vad och hur? 
 
Varför? 
Är tänkt att besvara orsaken till behovet av lokala matematikutvecklare. I littera-
turstudien (kap. 3) framträder anledningarna i form av matematiken historiskt i 
svensk skol- och samhällsutveckling, pedagogiska influenser och i läroplaner. Vi-
dare genom internationella undersökningsresultat och Matematikdelegationens 
uppdrag, ställningstaganden och handlingsplan. 
 
Vad? 
Besvaras med hjälp av enkät- och intervjuundersökning och behandlar de ramfak-
torer som matematikutvecklarna i Växjöregion lever med. Ramfaktorer kan vara 
vilka förutsättningar utvecklarna har för sitt uppdrag, som de inte kan påverka själ-
va, t.ex. ekonomiska ellerorganisatoriska. 
 
Hur? 
Besvaras även den genom enkät- och intervjuundersökningen, men främst genom 
utförda intervjuer. Hur ser utvecklarnas arbete ut i verkligheten? Hur ser de på sitt 
uppdrag, vilka projekt genomförs och hur ser de på framtiden för matematikämnet? 
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3 LITTERATURSTUDIE 
 
I detta kapitel ämnar jag besvara Varför frågan genom en litteraturstudie, eftersom 
jag tror att anledningen till dagens negativa matematikresultat härrör från hur det 
sett ut i matematikundervisning historiskt. Därför tas här upp svensk skol- och 
samhällsutvecklingen, pedagogiska influenser på matematikundervisning, skolan 
och styrdokument. Sist i kapitlet framläggs den direkta orsaken till att det finns lo-
kala matematikutvecklare genom redovisning av svenska elevers matematikresultat 
i ett internationellt perspektiv samt Matematikdelegationens ställningstaganden, 
handlingsplan och samarbetspartners, i ett försök att besvara Varför frågan. 
 

3.1 Skol- och samhällsutveckling 
Skolutveckling torde syfta till att i allra första hand skapa de bästa miljöer för 
lärande som möjligt för eleverna, i en öppen och utvecklande miljö. Under årens 
lopp har synen på undervisning förändrats drastiskt, från att vara strängt lärande till 
att vara handledande.  
 
Informell undervisning har funnits i alla tider även om det inte från början utgick 
ifrån att sitta i skolbänken och lyssna till lärare. Från början handlade det mer om 
att delta i det dagliga arbetet på gården samt att tillbringa tid med äldre som bar på 
erfarenheter (Lidén 2004). En formell undervisning med bestämt innehåll och med 
särskilda utbildare finns redan under medeltiden. Präster som lärde ut katekesen till 
folket, herrahövdingar som lärde ut lagen till folket och så vidare. Trots att den för-
sta skolordningen kommer redan 1571, så är det först i 1686 års kyrkolag som un-
dervisning berör fler av befolkningen. Undervisningen ålades på föräldrar och hus-
bönder att lära barn och tjänstefolk att läsa, de skulle också lära sig den kristna 
trons huvudstycken. Lagen gav prästerna i uppdrag att genom husförhör kontrolle-
ra och bokföra att föräldrarna gjorde sin plikt (Hartman 1995). 
 
Enligt Hartman (1995) visade sig systemet vara effektivt, då svenskarna redan på 
1700-talet visade sig vara ett läsande folk. Men med tiden krävdes nya kunskaper, 
det räckte inte med att bara kunna läsa. Industrialismens tidevarv krävde också 
skrivkunnighet och färdigheter i räkning. Programmet som låg bakom 1842 års 
folkskolestadgan  var att varje församling och socken skulle inneha en skola med 
minst en utbildad lärare och undervisningen skulle innefatta läsning, skrivning, 
räkning, kristendom, geografi, historia, naturkunskap, gymnastik och sång. Det nya 
systemet byggde också på skolplikt (Hartman 1995). Enligt Lidén (2004) fick kris-
tendomsundervisningen mycket stor plats andra halvan av 1800-talet och på de öv-
riga ämnenas bekostnad, dessutom var närvaron låg bland landets elever. 
 
En politisk debatt växte under 1900-talet om en gemensam skola för alla och enligt 
Hartman (1995) var den främste förespråkaren för en gemensam första skola,  Frid-
tjuv Berg, som redan i slutet av 1800-talet hade förespråkat en gemensam skola för 
alla för grundläggande utbildning och sedan vidare till en ungdomsskola med indi-
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viduell utbildning. Det första steget mot en småskola för alla togs 1905 då skol-
gången blev två år i småskolan och ett år i folkskolan (Hartman 1995). 
 
Enligt Hartman (1995) förändrades trenden inom folkskolan först i och med 1919 
års utbildningsplan. Kristendomsundervisningen halverades och Luthers lilla kate-
kes togs bort. Istället fick andra ämnen större utrymme, inte minst gymnastik och 
räkning och den s.k. arbetsskolspedagogiken fick sitt genombrott. Metoderna för 
undervisning byggde på att barnen skulle lära genom att göra och att skolan skulle 
vara ett laboratorium och inte ett audiotorium. Dessa idéer utvecklades under 
1920- och 1930-talen under namnet ”aktivitetspedagogik” (Hartman 1995). Denna 
pedagogik anses också ligga till grund för 1950-talets undervisningsmetodiska ut-
vecklingsarbete inför grundskolans genomförande på 1960-talet.  
 
I Har skolan förändrats? (Runhager 1998) menar författaren att svenska skolor 
genomgår en utbildningsexplosion efter andra världskriget och en förändring av 
det svenska skolsystemet låg nära. Skolan sågs som en del av samhällsutveckling-
en. Eftersom Sverige inte ”deltagit” i kriget var ekonomin god i landet och indu-
strilaseringen ökade välfärden. 1940-talet brukar benämnas för utredningarnas år-
tionde (Runhager 1998), då formuleras mål som att fostra demokratiska människor 
som ett av skolans viktigaste uppgifter. Kyrkans centrala position bröts också helt 
och istället förordades att praktisk kunskap och utbildning skulle vara lika mycket 
värt som teoretisk (Lidén 2004). Dessutom upplever Sverige den snabbaste eko-
nomiska tillväxten, historiskt sett, enligt Lidén (2004) på 1950-talet och skolan fick 
ta del av den växande kakan genom att den offentliga sektorn ökade enormt. Hart-
man (1995) påvisar att enorma investeringar inom utbildningsväsendet, inte minst 
tillbyggandet av fler skolor gjordes.  Detta ledde till att 50-talet kom att benämnas 
som försöksperiod för alla de olika reformer och småskoletankar som funnits under 
40-talet, skulle äntligen kunna se dagens ljus i sin helhet.  
 
Runhager (1998) skriver om att visioner om en ny grundskola började ta form, ge-
nom att förlänga skolgången och införa obligatorisk engelska. Därtill fanns, enligt 
författaren (Runhager 1998), önskemål att ge tidigare eftersatta grupper större möj-
ligheter att utbilda sig och samtidigt införa nya pedagogiska idéer som samarbete 
och elevaktivitet. Under 1960-talet, även kallat genomförandets årtionde, skapades 
också ett centraliserat förvaltningssystem för administration och kontroll av det 
nya kommande skolväsendet. Skolplikten utökades till nio år vilket gav resultatet 
att skolsektorn ökade stort (Runhager 1998). Vilket ledde till att en sammanslag-
ning av kommuner var nödvändig för att klara av detta ekonomiskt.  
 
Grundskolan förverkligades 1962. Stora delar av det tidigare skolsystemet vävdes 
in och fem principer skulle gälla för undervisningen. Dessa var: motivation, aktivi-
tet, konkretion, individualisering och samarbete (MAKIS). (Hartman 1995). 
 
Hartman (1995) tar upp att under 1970-talet fullföljdes reformarbetet och utveck-
landet av en skola för alla, trots motgångar i form av den konjunkturnedgång som 
ledde till inflation och låg produktionsutveckling, med följd av besparingar inom 
den offentliga sektorn. Efter lågkonjunkturen på 1970-talet följdes 1980-talet av 
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högkonjunktur, vilket ledde till att andelen sysselsatta i den offentliga sektorn för-
dubblades. Författaren konstaterar att industrin genomgick stora strukturomvand-
lingar och datorn gjorde sitt intåg. I skolan märktes detta främst genom att andelen 
manliga lärare minskade för att fler kvinnor kom ut i arbetslivet och har så fortsatt 
även i nästa decennium. 
 
Hartman (1995) berättar att resultaten av efterkrigstidens skolreformer har intresse-
rat många både nationellt och internationellt och blev föremål för flertalet politiska 
debatter. Bland annat på grund av att alla skolenheter var jämlika oavsett var i lan-
det de befann sig och en skola för alla tycks ha förverkligats. Under 1990-talet 
upplöses de centrala organen för ledning och kontroll och nya utbildningspolitiska 
mål debatteras och framställs i läroplanskommitténs betänkande, En skola för bild-
ning (SOU 1992:94) och skolan kommunaliseras (Hartman 1995). 
 
Enligt Hargreaves (1998) har ett paradigmskifte skett vad gäller var elever tillägnar 
sig kunskap och information de senaste årtiondena. Genom tillgång till det mass-
mediala flödet, datorer och annan tekniska hjälpmedel bidrar idag till att mängden 
kunskap ökar i allt snabbare takt, vilket också påverkar skolans undervisning (Har-
greaves 1998). Eftersom förändringarna i det postmoderna samhället sker i snabba-
re takt, enligt Hargreaves (1998),  måste även lärarnas kunskap om förändring 
ökas.  
 

3.2 Pedagogiska influenser på svensk skolmatematik  
 
En av anledningarna till att matematikkunskaperna inte är tillfredställande idag kan 
vara den variation av pedagogiska inlärningsteorier som influerat skolans värld och 
bland annat då matematiken. Som nämnts under kapitel 3.1, är det först 1842 som 
räkning nämns i centrala dokument, men en av de första intentioner om värdet av 
matematikkunskaper finns först i ett kungligt cirkulär från 1864 och 1878 kom den 
första normalplan som angav nyttan av att kunna räkna (Malmer 2002). 
 
Pedagogiska influenser, som är resultaten från olika forskningsinriktningar och te-
oretiska grundantaganden, har haft stort inflytande på skolundervisningen inom 
matematik. De teorier som har dominerat är behaviorism, kognitivism och pragma-
tism (Betzholtz 2004). 

3.2.1 Behaviorismen 
De första teorier som kan häröras till skolmatematiken kommer från Edward 
Thorndikes The Psychology of Arithmetic (Ahlberg 1995), i vilken han visade ge-
nom sina resultat av det mänskliga tänkandet och lade fram sin associationsteori. 
Med denna ansåg Thorndike att enda sättet att lära sig något nytt, är om bygger nya 
kunskaper på redan befästa kunskaper. Hans associationsteori fick stort inflytande 
över matematikundervisningen på 1920-talet och till viss del lever den kvar än idag 
(Ahlberg 1995). 
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Enligt Scherp och Scherp (2007) var den behavioristiska inlärningsteorins före-
språkare Frederic Skinner, en amerikansk psykolog som ansåg att respons kan för-
svinna eller upprepas beroende på hur den förstärkts. Det vill säga lärande sker när 
företeelser, som tidigare varit sammankopplade med varandra, kopplas samman 
igen och ger ett repetitionstillfälle. Vidare ansåg Skinner att negativa beteenden 
som får negativa konsekvenser tenderar att försvinna från människors beteendere-
pertoar, medan positiva beteenden med positiva konsekvenser införlivas. Behavio-
rismen hade stort inflytande i den svenska skolan mellan 1940-1970, speciellt ge-
nom Skinners självinstruerade läromedel under 1960- och 1970-talet (Scherp & 
Scherp 2007). 

3.2.2 Kognitivism – Konstruktivism 
Konstruktivismen är en riktning inom kognitivismen som är tangent till behavio-
rismen. Inom matematiken intar konstruktivismen en matematikfilosofisk inrikt-
ning. Inom konstruktivismen framträder två riktningar, den kognitiva och den soci-
ala (Betzholtz 2004). 
 
Partanen (2007) anser, liksom många andra, att förgrundsfiguren inom den sociala 
konstruktivismen ses den vitryska pedagogen Lev Vygotskij (1896-1934). Han blev 
känd i väst på 1960-talet då han producerade idén kring samspelet i elevernas in-
lärningsmiljö. Han betonar samspelet i lärandet, vikten av lärandemiljö och inlär-
ningsverktyg i samspel med andra. Enligt Vygotskij ska vi inte bara fokusera på 
vad eleven redan lärt sig utan också leda barnet in i kommande utvecklingsperio-
der, förstå att elevers lärande är individuellt och hur vi kan möta varje elevs behov, 
för att hon/han senare ska klara något själv (Partanen 2007).  
 
Betzholtz (2004) lärde ut att den kognitiva konstruktivismens förgrundsfigur var 
den schweiziska pedagogen Jean Piaget (1896-1980). Han ansåg att människan 
konstruerar sin kunskap utifrån sina egna erfarenheter och att undervisningen i sko-
lan måste anpassas till olika utvecklingsperioder. Det finns ingen anledning att lära 
en elev något som den inte är mogen för att lära sig (Betzholtz 2004). 
 
Scherp och Scherp (2007) menar att det idag läggs stor vikt vid att utveckla egen-
skaper och kompetenser hos eleverna, bl.a. att lära dem ta ansvar, att vara själv-
ständiga, bli goda samarbetsmänniskor samt att delta aktivt i sitt eget lärande. Det 
visar att skillnaden mellan idag och för 170 år sedan inte är så stor. Då låg beto-
ningen på att utveckla lydiga, ödmjuka och tålmodiga samhällsmedborgare. Detta 
trots att samhällena ser totalt annorlunda ut. Idag behövs helt andra erfarenheter 
och kunskaper än då (Scherp & Scherp 2007). 

3.2.3 Pragmatism 
Betzholtz (2004) berättade att denna sanningsteori var och är till viss del fortfaran-
de är en inflytelserik lära, den härrör från slutet av 1800-talet och grundades från 
början av Charles Sanders Pierce, men är mest känd genom pedagogen John De-
wey (1859-1952) och hans ”Learning by doing” (se även under kapitel 3.3.2). 
Inom pragmatismen konkretiseras en idé/metod genom dess konsekven-
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ser/tillämpbarhet och kunskap kan fås genom ett reflektivt tänkande, till exempel 
genom problemlösningsstrategier (Bertzholtz 2004). 
 
Den matematiker som bidragit med influenser kring matematisk problemlösning i 
skolan var den ungerskfödde George Pólya (1887-1985). Han karakteriserade me-
toder som används för att lösa problem och hur pedagoger/lärare på bästa sätt ska 
undervisa och lära ut dessa metoder. I hans bok How to solve it (sv.övers. Lager-
wall 1970), beskriver han att det finns fyra principer för att elever ska ta sig ige-
nom ett matematiskt problem. Princip 1 handlar om att förstå själva problemet, vil-
ket är en förutsättning för att kunna gå vidare till princip 2. Vilken handlar om att 
finna en plan för hur problemet ska lösas, det kan handla om att uppskatta och  fin-
na samband. I princip 3 ska utföres planen för att räkna ut eller besanna sin tes. I 
princip 4 reflekterar och granskar eleven sin lösning (Lagerwall 1970). 
 

3.3 Skolmatematik enligt styrdokumenten 
 
Läroplanerna har reviderats i takt med samhällsutvecklingen och enligt Hargreaves 
(1998) är samhällsförändringarna idag snabba och kontinuerliga, detta innebär att 
skolan behöver följa utvecklingen i samma takt. Anledningen till läroplaner bör 
lämpligen vara att svara på frågor om vad som är värt att veta och därmed hur lä-
randet ska organiseras, enligt Runhager (1995). 

3.3.1 1919 års undervisningsplan. 
Den första läroplanen i Sverige, då kallad undervisningsplan kom 1919. I och med 
den minskades det på det moraliska budskapet och ökade istället utrymmet för en 
mer rationell kod. Minskningen av kristendomsundervisning är tydlig och det gav 
utrymme för andra ämnen (Hartman 1995). Bland de ämnen som fick större plats 
var just matematiken och detta efter påtryckningar från flera olika håll inom Sveri-
ge. Malmer (2002) menar att K P Nordlund (1830-1909), läroboksförfattare och 
matematiker, var en av dem som ansåg att dåtidens undervisning var alltför ab-
strakt och dogmatiskt, likaså Anna Kruse (1861-1931), som skrev Åskådningsma-
tematik (1909) ansåg att eleverna fick ett färdigt format utan förklaringar. Trots att 
matematikundervisningen fick större plats och hade kända förespråkare som nådde 
inte intentionerna ut i praktiken (Malmer 2002). 

3.3.2 1955 års undervisningsplan (U55) 
Enligt Hartman (1995) kom influenserna till svensk skola från USA efter andra 
världskriget och där  betonades barnets fostran starkt. I och med detta skedde det 
en didaktisk tyngdpunktsförskjutning från vad, till hur frågor. Metodiken får större 
och starkare status. En stark företrädare för pedagogiken var John Dewey, även 
kallad utbildningsreformernas gudfader,  och med sin progressivsim. Deweys tan-
kar var en elevcentrerad undervisning där teori och praktik måste gå hand i hand 
(Hartman 1995).  
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Malmer (2002) menar att även om Deweys tankar bar stark kraft på utformandet av 
1955 års undervisningsplan finner vi inte mycket av hans tankar inom matemati-
ken. Matematikundervisningen anser hon fortfarande till stor del är av statisk form, 
det vill säga vikten lades vid det mekaniska räknandet. 

3.3.3 Läroplan för grundskolan, Lgr 62 
I Runhagers studie (1998) berättar han om Visbykonferensen som utmynnade i den 
nya grundskolereformen 1962. I den nya läroplan som fastställdes, Lgr62, fanns 
det en enhetlig och gemensam utbildning för alla. Undervisningsmetoderna skulle 
främja elevernas initiativ och självverksamhet (Runhager 1998).  
 
Enligt Niemi m.fl. (2004) är Lgr 62 en tjock bok på nästan 500 sidor, varav kurs-
planen tar cirka 2/3 av innehållet. Matematikens del omfattade 26 sidor inrymman-
de detaljerad information om innehåll och metodiska förslag, årskurs för årskurs 
(Niemi, Ronnebo och Ylikärppä 2004).  

3.3.4 Läroplan för grundskolan, Lgr 69 
Eftersom, enligt Runhager (1998), differentieringen inte fungerade efter Lgr 62, 
förändrades de olika linjerna för åk 9 redan 7 år senare och samtidigt infördes ett 
projektbaserat arbete i form av temafrågor som skulle tas upp någon gång under 
högstadiets tre år. Dessutom döptes kristendomskunskapen om till religionskun-
skap och skulle göras objektiv och neutral. En föreställning var också att eleverna 
skulle utvecklas och inte fostras. Lgr 69 anses vara det första steget mot en decent-
ralisering av skolan, den gav också en ökad frihet till skolor och lärare (Runhager 
1998). 
 
Den nya matematiken, mängdläran,  som dök upp i och med Lgr 69 skulle lösa alla 
andra problem som funnits under åren med undervisningsteknologin i matematik 
(Malmer 2002). Malmer (2002) anser att eftersom det i  läroplanen stod att ”all un-
dervisning skall grundas på förståelse” fick lärarna svårigheter eftersom de själva 
inte visste vad den nya matematiken stod för. Den negativa trend som uppstod var 
att lärarna blev osäkra och lade sin förhoppning till läroböckerna, vilket i sin tur 
ledde till att anknytningen till vardagsmatematiken i stort blev förbisedd (Malmer 
2002). 

3.3.5 Läroplan för grundskolan, Lgr 80 
I slutet av 1970-talet startade diskussioner kring att det lokala ansvaret för skolans 
utveckling borde öka och att det grundläggande för skolan ska vara att stärka de-
mokratin och öka jämlikheten i svenska samhället. Beslutet om en ny läroplan kom 
till efter att Lgr 80 endast förändrat skolan organisatoriskt och inte behandlat det 
inre arbetet (SOU 1980:2). 
 
I och med den nya läroplanen skedde ett systemskifte, anser bland andra Runhager 
(1998) från regelstyrd skola mot en decentraliserad och målstyrd skola med större 
frihet och resurser genom nya statsbidrag. Det skulle utvecklas lokala arbetsplaner, 
införas arbetsenheter och elever skulle få ytterligare ansvar för sin skoldag (Run-
hager 1998). Återigen var det kunskapen som stod i centrum. 
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I Baskunskaper i matematik (Löwing & Kilborn 2002) skriver författarna att 
mängdläran uteslöts i Lgr 80 och de nya målen innehåller istället det som berör ett 
språkligt, episkt och ett matematiskt, logiskt. Matematiken i Lgr 80 kom att baseras 
på en dialogpedagogik med miniräknaren som centralt instrument (Löwing och 
Kilborn 2002) 

3.3.6 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 
En stor anledning till att Lpo 94 ersatte Lgr 80 var enligt Niemi m.fl. (2004) att de 
grundläggande värden som skall prägla skolans verksamhet och de mål och riktlin-
jer inte stämde överens med samhällsutvecklingen. Lpo 94 är också rejält nedban-
tad till bara ett fåtal sidor och tar endast upp mål, sedan är det upp till lärarna att 
finna vägen dit. Man gick från centralstyrt till kommunstyrt och lärarstyrt (Niemi 
m.fl. 2004). 
 
Löwing och Kilborn (2002) anser att texten i kursplanen för matematik är svårtol-
kad. Skolans uppgift är att ge eleven de kunskaper inom matematik som eleven kan 
behöva använda sig av i framtiden. Vad vet vi om vad som behövs för varje en-
skild elev i framtiden?  Enligt Löwing och Kilborn (2002) kan kursplanen tolkas 
som om den matematik eleverna ska lära sig i grundskolan, ska vara grunden för 
vad eleverna väljer att bygga vidare på i gymnasiet/högskolan och senare i sitt yr-
kesliv. I och med detta anser författarna att det borde integrera andra ämnen som 
natur- och samhällsorienterade för att kunna förädla ämnet i sig.  
 
Löwing och Kilborn (2002) menar att trots goda intentioner skedde flera ”miss-
lyckanden” under 80-talet inom matematikområdet. Genom den nya läroplanen 
Lpo 94 ges en tydligare inriktning mot matematiken som ett redskap för logiskt 
tänkande. Speciellt synligt blir det genom de tydliga målstyrningar som utmärker 
Lpo 94. Nu är huvudingredienserna i matematiken konstruktivism och problemlös-
ning, PBL. Författarna anser att i och med alla nya influerade idéer om hur mate-
matikundervisningen skall bedrivas har pedagogerna någonstans på vägen tappat 
ett viktigt syfte med undervisningen och det är baskunskaperna (Löwing & Kilborn 
2002). Enligt Malmer (2002) sker det något av ett trendbrott eftersom det sker en 
förskjutning från kvantitativa till kvalitativa kunskaper samt att framtidens tekno-
logi tydligt syns.  
 

3.4 Svenska matematikresultat i internationella studier 
 
Enligt Matematikdelegationens betänkande (SOU 2004:97) har den negativa tren-
den i svenska elevers matematikkunskaper de senaste årtiondena inte vänt, snarare 
tvärtom. Andelen elever som inte uppnår Godkänt i ämnet 2007 är större än de se-
naste tio åren. En av orsakerna till den utvecklingen tros vara bristen på behöriga 
lärare i matematik. Detta åtgärdas nu med hjälp av Myndigheten för skolutveck-
ling, MSU, som genomför en  fortbildning (Lärarlyftet) för matematiklärare och en 
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ny utredning om lärarutbildningen är igång samt att speciallärarutbildningen återin-
förs vårterminen 2008. (SOU 2004:97). 
 
Svenska elever har deltagit i internationella studier i drygt fyrtio år. IEA1,  utförde 
den första matematikstudien 1964. I den deltog 13 länder och omfattade elever som 
var 13 år samt avgångsklasser i gymnasiet. I FIMS 19642 kom de svenska 13-
åringarna bland de sämsta på listan, medan gymnasieeleverna låg på medel i resul-
tatlistan (Skolverket 2004a) 
 
1984 presenterades resultaten från den andra IEA-studien som riktade in sig på 13-
åringarnas kunskaper i matematik, SIMS 19803, den visade att svenska elevernas 
nivå forfarande var låg, speciellt i aritmetik, algebra och geometri. De svaga resul-
taten ledde till nationell krisdebatt eftersom det inte hade skett några förbättringar 
från den föregående undersökningen 1964. I och med detta tillsatte utbildningsde-
partementet en sakkunnig grupp för att göra en utredning som resulterade i Mate-
matik i skolan (Ds U 1986:5). Och på grund av den påbörjades en omfattande och 
intensiv matematiksatsning (Skolverket 2004a). 
 
I mitten av 1990-talet utförde OECD4 flera studier, de hade då i flertalet år redan 
arbetat med internationella mätare på utbildningsprestationer. På 2000-talet 
genomförde OECD projekt för att mäta kunnandet i matematik, problemlösning, 
naturvetenskap och läsförståelse hos 15-åringar, dels 2000, 2003 och 2006 (SOU 
2004:97). I den första PISA-undersökningen5 år 2000 visade resultaten att de 
svenska 15-åringarna låg något över genomsnittet, men också att intresset för ma-
tematik var lägre än genomsnittet. PISA 2000 hade fokus på läsförståelse och test-
resultaten visade på ett samband mellan läsförståelse och förståelsen av matematik 
samt att de tidigare svaga resultaten kring algebra var konstanta (SOU 2004:97). 
 
I PISA 2003 (Skolverket 2004b) deltog 41 länder och Sverige representerades med 
drygt 4 600 15-åriga elever. Detta året var matematik huvudämnet och uppgifterna 
rörde sig runt fyra teman: rum och form, förändring och samband, kvantitet samt 
osäkerhet. Totalt sett, det vill säga samtliga fyra teman fick Sverige medelvärde, de 
presterade bäst inom temat kvantitet och osäkerhet. Jämförelse med föregående 
undersökningen PISA 2000 presterar svenska elever samma eller sämre resultat 
(Skolverket 2004b). 
 
År 2006 gjorde OECD ytterligare en undersökning, vars resultat redovisas i Skol-
verkets PISA 2006 (2007). Detta året deltog 57 länder och 23 miljoner 15-åringar. 
2006:års undersökning fokuserades på naturvetenskapligt kunnande, men elevernas 
läsfärdighet och matematiska kunnande undersöktes också. Svenska elevers resul-
tat skiljer sig inte mycket från föregående undersökning 2003, inte mer än att i de 

                                                 
1 International Accosiciation för the Evulation of Educational Achivement 
2 First International Mathematics and Science Study. 
3 Second International Mathematics Study. 
4 Organisation för economic CO-operation and development 
5 Programme for International Student Assessment. 
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två tidigare undersökningarna låg Sverige strax över OECD:s medelvärde, medan 
de i 2006 undersökning ligger runt dess medelvärde. Det som väcker mest upp-
märksamhet är resultaten från de högpresterade eleverna som i och med den senas-
te undersökningen har sjunkit (Skolverket 2007). Jämförande med tidigare år så 
har inte Sverige förändrat sin kunskapsnivå nämnvärt, istället är det länder som 
tidigare låg sämre till än Sverige som har förbättrat sig.  
 
Jämsides med OECD:s undersökningar har även IEA utfört specifika matematik-
undersökningar internationellt sett. Deras tredje studie, TIMSS 19956 visade på 
resultat från 13-åringar från 43 länder. Jämfört med tidigare studier hade de svens-
ka elevernas resultat förbättrats något. De låg över genomsnittet i statistik och san-
nolikhetslära, mätningar samt taluppfattningar, men dock under genomsnittet i al-
gebra och geometri (SOU 2004:97). 
 
IEA:s nästa TIMSS-undersökning genomfördes 2003 och då deltog 45 länder. 
Bland dessa 45 länder är det 20 som liknar Sverige utvecklingsmässigt och därför 
jämför Skolverket främst landet med dessa. Här ibland ligger Sverige på 14:de 
plats och är då klart sämre än de överst placerade. Resultaten visar, liksom i 
TIMSS 1995, på att svenska elever presterar sämst i algebra och geometri. Ny-
ström (2005) ser det som anmärkningsvärt att de svenska resultaten visar alla säm-
re än vid 1995, och att minskningen i poäng är den största försämring som upp-
mätts för något av de deltagande länderna. 
 

3.5 Matematikutvecklare  
 
Inrättandet av minst en matematikutvecklare i varje kommun i hela Sverige är en 
del av Matematikdelegationens förslag i sin handlingsplan. Det ligger också i re-
geringsuppdraget, U2006/564/G (SOU 2004:97) att ”stöd skall ges till lokala ma-
tematikutvecklare”. Detta sker med förhoppning om att nya forskningsresultat och 
övrig information som rör matematikdidaktik ska nå ut till berörda. Det centrala för 
matematikutvecklarna är att:  
 genomföra lokala utvecklingsarbeten,  
 fungera som handledare till forskning, lokala nätverk, 
 erbjuda lärare fortbildning och  
 ges ekonomiska resurser för att stärka intresset och motivationen bland elever 

och lärare på skolorna (SOU 2004:94). 
 
En föreslagen åtgärd från Matematikdelegationens betänkande (SOU 2004:97) är 
att varje skola har en matematikutvecklare och för att detta ska kunna genomföras 
kan kommuner söka ekonomiskt stöd till utvecklingsarbete från myndigheten. 
 

Det är välkänt att centrala direktiv sällan skapar entusiasm om de inte har god för-
ankring bland lärare på fältet. (…) Vi rekommenderar ett samspel mellan lokal, regi-
onal och nationell nivå. Lokala projekt skall få stöd i form av utbildning och resurser 

                                                 
6 The third international mathematics and science study. 
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men också uppmuntras att dela med sig av nyvunna erfarenheter, analyser, behov 
och goda exempel. De olika nivåerna kan på detta sätt berika varandra i ett fortlö-
pande utvecklingsarbete. 

(SOU 2004:97 sid. 95) 
 

3.5.1 Matematikdelegationen 
Den 23 januari 2003 fick chefen för Utbildningsdepartementet i uppdrag av reger-
ingen att tillsätta en delegation för att utarbeta en handlingsplan med förslag och 
åtgärder för att ändra läget för matematikintresset och matematikkunskaperna 
bland Sveriges elever. Syftet var också att genom denna handlingsplan skulle fler 
söka vidarestudier inom närliggande områden som naturvetenskap och teknik 
(SOU 2004:97). Anledningen till denna åtgärd var främst den nedåtgående trend i 
kunnande och intresse i matematik bland de svenska eleverna, samt att de svenska 
elevernas resultat i internationella undersökningar har rasat från en topplats till nå-
got över genomsnittet. Matematikdelegationen anser också att tillgången till utbil-
dade och behöriga lärare i matematik verkar vara låg, vilket ledde önskan om åt-
gärder kring fortbildning och kompetensutveckling (SOU 2004:97). 
 
I betänkandet (SOU 2004:97) står att regeringen gav i uppdrag till delegationen att 
se över hela utbildningssystemet, i 1-16 perspektiv likväl som vuxenutbildningen, 
folkbildning och högskolan.  Till en början tillsatte delegationen ett antal grupper 
som fick i uppdrag att analysera och sammanfatta underlag till det dåvarande läget. 
Redan i mitten av 2003 startade delegationen ett samarbete med Nationellt centrum 
för matematikutbildning, vilka har varit bundna till projektet sedan dess. 
 
Efter drygt ett år hade delegationen summerat sju grundläggande ställningstagan-
den, som ska ligga till grund för deras slutliga betänkande. Dessa var: 
 
 att uppmärksamma barns tidiga möte med matematik eftersom det kan spela en 

avgörande roll för hur barnet utvecklar intresse och kunskaper inom ämnet se-
nare i skolåren;  

 att alla ska erbjudas meningsfull matematik genom kompetenta lärare och goda 
inlärningsmiljöer;  

 att satsa på att ge lärarna tid, resurser och verkliga möjligheter att reflektera 
med andra kring matematik och matematikundervisningen; för att motverka 
”tyst räkning” i skolan måste lärare ges möjligheter till en varierad undervis-
ning,  

 enligt delegationen är variation och kreativitet huvudingredienser i undervis-
ningen för att utveckla och öka intresset för matematikinlärning; det måste fin-
nas en kontinuerlig dialog mellan matematiker och matematikdidaktiker genom 
alla skolåren för att utveckla matematikundervisningen, inte minst mellan lä-
rarutbildningen och den verksamhetsförlagda utbildningen;  

 eftersom matematikkunnande måste vara ett vetenskapligt verktyg i dagens 
samhälle måste den också lyftas högst upp på agendan genom ifrågasätta och 
möta traditionsbundna, destruktiva attityder till och föreställningar om matema-
tiken och istället komma fram som viktig, utmanande och engagerande;  
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 till sist måste det ske ett samspel mellan alla nivåer i landet, det vill säga loka-
la, regional som nationella för att kunna vända negativa trender och föra en po-
sitiv matematikutveckling (SOU 2004:97). 

 
I sitt betänkande (SOU 2004:97) lägger delegationen fram fyra huvudförslag som 
ska gälla:  
 
 samhälle och allmänhet,  
 lärarutbildning och kompetensutveckling,  
 lärande och undervisning och  
 mål, innehåll och bedömning i matematikutbildning.  

 
Själva handlingsplanen vänder sig lika väl till myndigheter och skolor som till när-
ingsliv och samhälle. Varje huvudförslag innehåller ett antal delförslag samt kon-
kretiseringar och exempel.  
 
Det första huvudförslaget handlar om att ge stöd för att utveckla positiva inställ-
ningar gentemot matematikämnet. Det andra om hur vi måste ge eleverna behöriga 
lärare från olika nivåer, det tredje om stöd för att underlätta samverkan kring de 
som undervisar i matematik. Det sista huvudförslaget rör sig kring förtydliganden 
om de olika nationella styrdokumenten och deras betyg och bedömning kring äm-
net samt att forskningen kring detsamma måste stärkas (SOU 2004:97).För att pla-
nen ska få så stor och positiv effekt som möjligt anser delegationen att satsningen 
ska ske under en femårsperiod i en samordnad nationell projektorganisation med 
en god ekonomisk grund, förslagsvis minst 2,5 miljarder kronor (SOU 2004:97). 
 

3.5.2 Myndigheten för skolutveckling, MSU 
Myndigheten för skolutveckling satsar på matematiken på uppdrag från regeringen. 
Landets ledning är överens om att ämnet måste prioriteras. Hemmi (2007) berättar 
hur MSU arbetar med en lansomfattande matematiksatsningen som styrs av reger-
ingsuppdraget, U2006/564/G samt de satsningar som Matematikdelegationen pre-
senterat i sin rapport, SOU 2004:97. Enligt artikelförfattaren har MSU fördelen att 
de kan verka över kommungränserna, både till skolor och förskolor, men även fri-
stående skolor och gymnasium. Hon menar att Myndigheten för skolutveckling ser 
som sin centrala uppgift att ”stimulera intresset för och uppmuntra reflektion 
kring” den matematik didaktiska forskningen och olika undervisningsmetoder. 
Tillsammans med NCM, Nationellt centrum för matematikutbildning, och RUC, 
Regionala utvecklingscentra, ska de försöka skapa goda förutsättningar för att stöd-
ja skolmatematiken. Andra aktörer som är behjälpliga i matematikutvecklingen är 
Utbildningsradion UR, Vetenskapsrådet och Kungliga Vetenskapsakademin 
(Hemmi 2007). 
 

3.5.3 Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM 
Nationellt centrum för matematikutbildning har en central roll i den nationella ma-
tematiksatsning som pågår. Redan 1999 etablerades NCM genom ett regerings-
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uppdrag. Centrum för NCM ligger i Göteborg och deras huvuduppgift är att ”stödja 
utvecklingen av matematikutbildning i förskola i det obligatoriska och frivilliga 
skolväsendet” (Johansson 2007). Tillsammans med MSU ska de stödja de lokala 
matematikutvecklarna med utbildning genom regionala och nationella konferenser. 
Enligt Johansson (2007), som är NCM:s föreståndare, har de också tagit fram ett 
webbaserat stödmaterial och annan litteratur som kan vara matematikutvecklarna 
och övriga matematiklärare till hjälp.  
 

3.5.4 Regionalt utvecklingscentra, RUC 
För att ytterligare kunna stödja matematikutvecklarna i uppbyggnaden och utveck-
lingen av nätverk har MSU utvecklat ett samarbete med RUC för att bidra till 
kompetensutvecklingsinsatser i matematik (http://matematikutvecklare.ncm.gu.se). 
I dagsläget har MSU tecknat överenskommelser med 18 av landets RUC. Tanken 
är att Regionalt utvecklingscentrum aktivt ska medverka till att förbättra lärarut-
bildningen och skolan genom att skapa, utveckla och öka samarbetet mellan hög-
skolor/universitet och verksamhetsförlagd utbildning, examensarbete, kompetens-
utveckling och forskning. 
 
Gemensamt för RUC när det gäller matematikutvecklarnas arbete är att de ska hitta 
former för kompetensutveckling i samarbete mellan kommuner och lärarutbild-
ningen. Detta kan göras i form av konferenser, föreläsningar, kurser med mera, för 
att inge ny kunskapsbildning och  genom det också öka kvalitén inom lärarutbild-
ning och alla andra utbildningsformer som berör från förskolan till vuxenutbild-
ning (www.rucportalen.se). 
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4 METOD 
Metoden som har används för att samla in data kring Växjö regions matematikut-
vecklares ramfaktorer och hur de arbetar, det vill säga för att besvara frågorna Vad 
och Hur,  är både webbenkäter och intervjuer. Detta gör att undersökningen blir 
både kvalitativ och kvantitativ.  
 

4.1 Enkät 
 
Enkäten (se Bilaga 1) mailades till samtliga NCM:s registrerade matematikutveck-
lare i Växjö region via e-post och med hjälp av service från webbföretaget Free 
Online surveys7. Inga personliga kontakter har tagits, utan i utskickat e-brev (se 
Bilaga 2) fanns instruktioner om länken till en hemsida8 i vilken informanter kunde 
läsa utförligare information kring arbetets art och syfte samt de forskningsetiska 
principerna.  
 
Anledningen till att samtliga utvecklare i regionen fick en enkät, var ett försök till 
att  få ett ansenligt underlag för att göra en kvantitativ undersökning. Eftersom det 
tidigare ej gjort någon undersökning av detta slag av matematikutvecklare hoppa-
des jag på stor respons.  
  
Fördelen med att använda sig av en on-line enkät var de funktioner som de erbjöd 
till kunder, bland annat att ett andra utskick görs efter en vecka samt att de sam-
manställde resultaten. Ytterligare en fördel var informanternas frivillighet till att 
deltaga samt enkelheten av ifyllandet av enkäten. 
 
Enkäten var utformad med en hög grad av strukturering och standardisering efter-
som frågorna hade fasta svarsalternativ och respondenten endast kunde välja ett av 
alternativen samt att alla fick samma enkät. Det viktiga här var att tänka på att alla 
svarsområden blev täckta med ett alternativ (Trost 2001). 
 
De första frågorna i enkäten syftar till att se spridningen mellan kommuner när det 
gäller storlek, resurser samt antal skolor som utvecklarna har som grund för sina 
projekt. Vidare var det intressant att få veta vilka som är utvecklare i kommunerna, 
vad de har för bakgrund osv. Avslutande frågor berör själva projekten som de arbe-
tar med för att få en insikt i deras arbete. 

4.1.1 Undersökningsgrupp 
Valet av undersökningsgrupp gjordes utifrån diskussioner med min handledare på 
högskolan. Syftet var att få en inblick i matematikutvecklarnas arbete både organi-
satorisk och vilka projekt som genomförs i första hand ute bland skolorna. Själva 
populationen var därmed Sveriges matematikutvecklare. På grund av att de flesta 

                                                 
7 www.freeonlinesurveys.com 
8 www.123minsida.se/matte-malin 
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kommuner i Sverige innehar en utvecklare och en del fler än en, fanns det behov 
av att reducera gruppen.  
 
För att göra detta valdes icke-slumpmässiga urval, d.v.s. att använda sig av t.ex. 
strategiska urval gör att jag kan kategorisera undersökningsgruppen till mindre de-
lar. Enklast i detta syfte var att välja en region av Sveriges matematikutvecklare 
och av geografiska skäl valdes Växjö region. 
 
Detta urval gav en undersökningsgrupp på 85 kommuner varav 18 saknar matema-
tikutvecklare och ett antal har två eller fler. Sammanlagt gick enkäten iväg till 111 
utvecklare. Insamling av allas e-post adresser gjordes med hjälp av NCM:s hemsi-
da och där inlagda deltagarlistor från deras olika konferenser.   

4.1.2 Bortfall i enkät 
Begränsning som gjorts var att utvecklarna fick en vecka på sig att besvara enkä-
ten, varpå en påminnelse skickades ut. Efter 14 dagar stängde jag ned enkätunder-
sökningen och började bearbeta insamlad data. Svarsfrekvensen var nästan 50%. 
 

4.2 Intervju 
 
Syftet med att även intervjua ett antal matematikutvecklare var att få en djupare 
förståelse för deras arbete/uppdrag och samtidigt få svar på större öppna frågor 
som inte passade i enkäten. Detta skedde i deras egen miljö, på deras vilkor. Förbe-
redelser var att även dessa hade fått webbenkäten innan samt en särskild förfrågan 
om intervju.  
 
För att öka validitet och realibitet valdes att konstruera intervjun med låg grad av 
standardisering för att ge respondenten  friheten att svara obundet, samt med en 
hög grad av strukturering för att få svaren i samma ordning från alla respondenter 
(Patel & Davidsson 2003). (Se bilaga 3) 

4.2.1 Undersökningsgrupp 
Informanterna till intervjuerna valdes efter kommunstorlek och efter geografiskt 
läge. Ramfaktorerna blev då följande: två små kommuner med 13 000 invånare och 
runt 8-10 grundskolor, en kommun med 27 000 invånare och även där 8 grundsko-
lor samt en lite större kommun med drygt 60 000 invånare och med 25 grundsko-
lor, uppdelat på cirka 30 rektorsområden. Matematikutvecklarna i dessa kommuner 
är tre män och en kvinna, två är ensamma med sitt uppdrag och två delar med en 
respektive två andra utvecklare. Tre av de intervjuade har blivit erbjudna sitt upp-
drag och en sökte till tjänsten som matematikutvecklare.  
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4.3 Bearbetning och analys av enkäter och intervjuer 
 
Det finns flera olika sätt att analysera och dra slutsatser på. Jag har valt att använda 
mig av det induktiva sättet på grund av att tidigare forskning kring valt ämne ej har 
genomförts och slutsatserna i denna undersökningen får då baseras på vad som 
framkommer i enkäter och intervjuer. Enligt Lantz (1993) bygger induktion på att 
forskaren har en föreställning om vad som ska belysas. Genom undersökningen ges 
en riktning i sökandet efter vad som är viktigt att centralisera uppsatsen på. 
 
Enkäterna bearbetades genom att översätta de engelska termer som webbföretaget 
valt i resultatredovisningen och därefter utifrån svaren om uppdragets omfattning i 
relation till antal lärare och skolor, ekonomiska resurser, se efter likheter och skill-
nader mellan kommunerna i Växjö region. 
 
Målet med intervjuerna var att få konkreta exempel på projekt och tillvägagångs-
sätt från utvecklarna. Också hur de såg på matematiken innan de blev utvecklare 
jämfört med idag. Och inte minst deras framtidsvision av matematikundervisning-
en. De inspelade svaren transkriberades därför och kategoriserades för att kunna 
redovisas i resultatdelen. 
 

4.4 Reliabilitet och validitet 
 
Genom att sätta resultaten från enkätundersökningen i relation till varandra kan jag 
få en bild över vad olika kommuner anser om matematikutvecklingen. En del svar 
har gett mig bekräftelse på frågor och andra har skapat fler frågetecken att utröna. 
 
För att få så hög tillförlitlighet som möjligt skickades enkäten ut till samtliga regi-
strerade matematikutvecklare inom en region, för att belysa samma frågeställning-
ar från olika delar av Sydsverige. Tillförlitligheten i intervjuerna grundade sig i ett 
förhållningssätt av  att endast ställa givna nedtecknade frågor till informanten. På 
det sättet fanns möjligheten till ett strikt manus och inte sväva ut bland i denna un-
dersökningen ointressanta diskussioner.  
 
Enligt Trost (2001) finns det fyra olika komponenter som skiljer mellan frågor som 
är tänkt att mäta samma sak. Kongruens är att det ställs samma frågor för att kunna 
nyansera svarsalternativen  vid resultatet. Precision  och objektivitet handlar om att 
alla fyller i enkäten på liknande sätt, i detta fall online och vid intervju att alla får 
samma frågor ställda på ungefär samma sätt. Konstans innebär att alla får samma 
förutsättningar tidsmässigt. Vid enkäten hade alla möjlighet under två veckor att 
fylla i och under intervjuerna hade jag föranmält att den skulle ta ca 45 minuter 
(Trost 2001). 
 
Validiteten i undersökningen är att frågorna verkligen mäter det jag är intresserad 
av att mäta. För att säkerställa validiteten i undersökningen har ett antal variab-
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ler/kriterier formats som senare används i resultatdelen. Dels enkätsvar mot var-
andra, men även enkät mot intervjusvar mot varandra (Lantz 1993). 
 

4.5 Forskningsetik 
 
Som alltid när i en empirisk undersökning finns det ett antal forskningsetiska regler 
som måste tas hänsyn till. De regler och rekommendationer som jag har följt är de 
som kommer från Vetenskapsrådet och blev fastställda av Humanistisk-
samhällvetenskapliga forskningsrådet 2002. De påpekar vikten av att forskning 
bedrivs både för individernas och samhällets utveckling.Enligt Vetenskapsrådet 
(2002) kan det grundläggande individskyddskravet preciseras i allmänna huvud-
krav på forskning, vilka är: informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetsk-
ravet samt nyttjandekravet.  
 

4.5.1 De fyra kraven på forskningsetik 
Informationskravet betyder att informanten ska delta frivilligt och att han/hon har 
rätt att avbryta när som helst. Vidare finns rätten att få syftet beskrivet och hur un-
dersökningen är tänkt att genomföras och publiceras (Vetenskapsrådet 2002). Den-
na information gavs fick enkätbesvararna genom tidigare nämnd länkad hemsida. 
Informanterna under intervjuerna delgavs samma information innan påbörjad in-
spelning. 
 
Samtyckekravet handlar om att undersökaren ska få samtycke om deltagaren med-
verkan. Vid enkätundersökning krävs inget medgivande innan, utan där väljer den 
utvalda själv. I.o.m. att de svarar på enkäten eller samtycker till intervju har de gett 
sitt medgivande till att delta. Detta hindrar inte att deltagare efter medverkan kan 
ångra sig och för att ge den möjligheten fick samtliga deltagare min mailadress 
som kontaktinformation. (Vetenskapsrådet 2002). 
 
Konfidentialitetskravet bygger på frågeställningar kring offentlighet och sekretess. 
Som reformant förbinder jag mig vid tystnadsplikt kring de frågor som är enskilda, 
vilka inte finns med under webbenkäten då den är anonym. Vid intervjuerna påpe-
kas att svaren endast används som ett verktyg för att komma matematikutvecklar-
nas arbete mer på djupet (Vetenskapsrådet 2002). 
 
Nyttjandekravet handlar om att vid planeringen av undersökningen måste överväga 
riskerna för att resultaten kan utnyttjas felaktigt och därför tillämpa åtgärder mot 
detta. Genom att använda sig av en anonym webbenkät minskar chanserna att vi-
dimera någon som enskild. Under intervjuerna har förklarning getts till undersök-
ningens syfte i vilket ändamål de kommer att användas. Transkribering och sam-
manställning av intervjusvar sparas i låst datadokument tills de inte längre fyller 
sitt syfte (Vetenskapsrådet 2002). 
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5 RESULTAT 
 
Nedan följer sammanställning av resultaten från de webbenkäter och intervjuer 
som ligger till grund för detta examensarbetes två frågor Vad och Hur. För att un-
derlätta utläsning av enkätresultaten är valet att lägga upp det efter samma ordning 
som matematikutvecklarna fick besvara dem. I resultatdelen för intervjuerna har 
uppdelningen varit densamma, det vill säga i den ordning frågorna ställdes. Samt-
liga figurer finnes i Bilaga 4. 
 

5.1 Resultatredovisning enkäter 
 
Undersökningens namn var ”En undersökning om matematikutvecklare och deras 
uppdrag” och från detta önskade jag få en bild över deras förutsättningar och inne-
håll i deras uppdrag som matematikutvecklare i respektive kommun. Alla svaren är 
anonyma, vilket innebär att jag inte kan utläsa vem som svarat vad, detta av sekre-
tess skäl. Alla figurer redovisas i Bilaga 4. 
 
Allmänna frågor 
1) Kommunstorlek  
Av de svar som inkommit är flertalet från medelstora kommuner. Procentuellt är 
andelen närmare 60 % (Fig.1)  

 
2) Antal grundskolor i kommunen 
De flesta av kommunerna har 6 eller fler grundskolor i sin kommun, vilket kan sät-
tas i samband med invånarantalet. Större antal invånare ger fler antal grundskolor. 
(Fig. 2) 

 
3) Kön på matematikutvecklaren 
Bland de matematikutvecklare i Växjö region som enkäten skickades till (111 per-
soner),  var 70% kvinnor och 30% män.  Vilket överensstämmer ganska bra med 
svarsfrekvens då det är närmare 64% kvinnor som besvarat enkäten. (Fig.3) 
 
4) Matematikutvecklarens grundtjänst är som… 
Resultatet visar att flertalet matematikutvecklare arbetar i år 7-9. En annan stor del 
hör till kategorin ”Annat” som enligt förklaringarna innehåller tjänster som speci-
alpedagog, tidigare nätverksansvarig eller på annat sätt samordnare för matematik i 
kommunen. (Fig.4) 

 
5 & 6) Antal år i yrket respektive antal år i samma kommun.  
Flertalet av de svaranden har arbetat över tio år inom läraryrket och fler än hälften 
av matematikutvecklarna har arbetat över tio år i samma kommun. (Fig.5) 

 
7) När tillsatte kommunen en matematikutvecklare? 
Efter att matematikdelegationen lämnade sitt betänkande 2004 tog det ett par år 
innan de första matematikutvecklarna tillsattes. Under Annat finner vi att en kom-
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mun var tidig och startade 1999, tre finner det oklart när just uppdraget kring ma-
tematikutveckling påbörjades då det ingår i deras tidigare uppdrag samt en som ska 
starta 2008. (Fig.6) 
 
Frågor kring uppdraget som matematikutvecklare. 
8) Uppdragets omfattning. 
Av olika anledningar omfattar uppdraget olika procent av deras tjänster. Många 
ligger på 10% respektive 20%, den enskilda största delen är dock utan specifik ma-
tematikutvecklartjänst, utan har det inbakat i sin lärartjänst. (Fig.7) 
 
9) Särskild matematikutvecklingsbudget. 
Svaren från om det finns en specifik budget för matematikutveckling i kommunen 
visar att mycket liten del faktiskt har det. Och dessutom skiljer det sig mycket mel-
lan kommunerna, det är allt från 10 000 kronor till 500 000 kr, men genomsnittet 
ligger ändå på 100 000 kr. Ett stort antal av enkätsvararna vet inte eller har svarat 
nej för att det inte finns och de är osäkra på i vilken budget de har tillgång till. Om 
de ska ta av respektive verksamhets kompetensutvecklingsbudget, eller om de får 
äska vid behov hos förvaltningen. (Fig.8) 

 
10) Antalet lärare som undervisar i matematik i respektive kommun, som ma-
tematikutvecklarna i sitt uppdrag  har i uppdrag att fortgående informera om 
sitt arbete. 
De stora frågorna i enkätundersökningen handlar om matematikutvecklarnas kolle-
gor i kommunerna, antalet och deras respons till uppdraget (Fig.9). Eftersom den 
genomsnittliga svarskommun är medelstor och har från sex grundskolor och fler 
blir givetvis antalet lärare som undervisar i matematik stort. Här bör det tas i beak-
tande att  det i lägre åldrarna, det vill säga i år 1-6 är de flesta lärarna matematik-
handledare. 
 
11) Hur är responsen/intresset för ditt uppdrag bland dina kollegor? 
Responsen från kollegor visar sig vara stort eller medelstort (Fig.10). Endast fyra 
svar har kommit in med ”litet intresse”. Många av kommentarerna till denna frågan 
handlar om att responsen ännu inte är så stor för att de flesta är bara i startgroparna 
i sitt uppdrag och inte hunnit vara runt i verksamheten och presentera sig för alla, 
en del har inte kommit längre en deltagande på konferenser och påbörjat skrivning 
av projektplaner.  
 
Enligt enkätsvaren väljer flertalet eller har valt att börja med en egen enkätunder-
sökning bland kommunens matematiklärare med frågor om deras kompetens och 
önskan om utveckling både för sig själva, eleverna och organisationen. De som på 
ett eller annat sätt påbörjat sitt uppdrag som matematikutvecklare har fått god re-
spons från övriga lärare i kommunen, men även från beslutsfattarna i förvaltning-
en.  
 
Vissa har stött på negativa respons, men det har då rört sig om uppfattningar kring 
tidsbrist, ledningsförmåga och dylikt. Kommentarer har då varit ”Varierande bero-
ende på hur rektorerna spritt ut att vi finns och vad vi erbjuder.” och ”Jag har börjat 
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mitt uppdrag nu i höst. Jag har besökt en skola där intresset var stort.” En skola har 
klart uttryckt att ”man inte orkar med fler projekt”. 
 
Bland de positiva kommentarerna finner vi citat som ”Lärarna och skolledningen 
tycker att uppdraget är MYCKET viktigt.” Och ”Stort från de som känner till det.” 
 
12) Har du som matematiklärare genomfört några projekt i din kommun? 
Under denna frågan var det väldigt många som valde att svara under Annat. Alla 
som har skrivit kommentarer under Annat har egentligen kommit igång på ett eller 
annat sätt. Det kan röra sig om att projektplaner håller på att upprättas, enkätunder-
sökningar är på gång, studiecirklar och fortbildningar anordnas, regionala och lo-
kala nätverk skapas med mera. (Fig.11) 

 
13) Projekt på gång just nu. 
Svaren till fråga 13 kan kopplas med föregående. Otydligheten i frågan om vad 
som är projekt visar sig även här, då antalet svar under Annat går att flytta upp till 
JA kategorin. Om så görs blir de antal som har projekt på gång närmare 77% av de 
svaranden. (Fig.12) 
 
Svarsalternativet Annat visar också tydligt på att det ej är brist på utvecklande idéer 
i kommunerna. De kan kategorisera dem under följande rubriker: Kompetensut-
veckling, Kommunikation/Diskussion samt Praktiskt/Laborativt arbete. 
 
Exempel på kompetensutveckling är:  
 
 Genomförande av seminarieserier med föreläsningar, litteraturläsning, upp   

gifter, loggbok och gruppdiskussioner. 
 Föreläsare från NCM med syfte att öka det matematiska medvetandet hos per-

sonal i förskola och förskoleklass.. 
 Starta studiedagar och studiecirklar 
 Kunskaps- och bedömningssamtalcirkel. 
 Matematikbiennetter för att lyfta matematiken. 
 Kurser om förhållningssätt till ämnet och hur de påverkar undervisningen. 

 
Exempel på Kommunikation/Diskussion:  
 
 Arbetslagsträffar varannan vecka för mer djupgående arbete, både teoretiskt 

och praktiskt arbete. 
 Diskussionsgrupper kring matematik där samtliga ska delta. 
 Nätverk, kommunala och regionala. 
 Sammanställningar kring diagnosmaterial. 
 Samarbete med högskolor. 

 
Och exempel på Praktiskt/Laborativt arbete är:  
 
 Anordna ”ma-caféer”. 
 Matematikverkstäder. 
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 Inspirationsdagar 
 Matematikens år. 

 
Som extra kommentar i enkäten bads också informanterna att ange syfte till sina 
projekt och de kan sammanfattas med att de vill vidga synen på vad som kan ses 
som skolmatematik och ge lärarna tilltro till sin undervisning genom kvalitativ för-
djupad kompetens i matematikdidaktik. Också att skapa kontinuerliga diskussions-
forum och förändra (eller få lärare att reflektera över) sina arbetssätt, samt koppla 
till aktuell forskning för att få igång samtal kring kritiska aspekter i matematikun-
dervisningen och utveckla den. 
 

5.2 Resultatredovisning intervjuer 
 
För att få en djupare förståelse för matematikutvecklarnas uppdrag och personliga 
tankar och funderingar valde jag att även utföra fyra stycken intervjuer. Analysen 
av intervjuresultaten ledde fram till tre kategorier, ramfaktorer, uppdraget och 
framtiden. 

5.2.1 Ramfaktorer 
Uppdraget i kommunerna är tydligt olika prioriterat. I figur 13 kan vi se att i de 
fyra intervjuade kommunerna har två kommuner en utvecklare med 20% vardera, 
som till viss del är inklusive andra projekt. En utvecklare har 15 % och den som 
skiljer sig från de andra är den med 1,2 tjänster till matematikutveckling. Anmärk-
ningsvärt är att den kommun med högst omfattning dock inte har flest skolor. Är 
detta en prioriteringsfråga eller en budgetfråga?  
 

En annan ramfaktor som är 
intressant att titta närmare på är 
huruvida matematikutvecklarna 
har specifik budget för sitt 
uppdrag eller inte, det kan också 
visa på hur högt intresset är för det 
i kommunen. Ingen av de 
intervjuade kommunerna har en 
specifik budget för sitt uppdrag, 
utan antingen ingår den i annan 
projekt- eller uppdragsbudget, 
eller äskar de om ekonomiska 
medel hos förvaltningen när så 
behövs.  

Fig.13. Utvecklarnas omfattning (%) 
jmfr. med antal skolor i resp. kommun.
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Jag har en budget som egentligen 
är röda tråden pengar som jag 
förfogar över, men ingen specifik 
budget för utvecklingsuppdraget. 
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De intervjuade lärarna/matematikutvecklarna arbetar i år 7-9 samt på gymnasiet, 
detta visar en likhet till enkätsvaren där flertalet matematikutvecklarna (se fig. 4) 
har samma befattning. Antal yrkesverksamma år skiljer sig mellan lärarna från 6 år 
till 22 år, alla har de arbetat i respektive kommun minst 6 år innan de fick uppdra-
get som matematikutvecklare, vilket är lite lägre än genomsnittet i enkätredovis-
ningen där genomsnittet var över tio år.  

5.2.2 Uppdraget 
Förutom ramfaktorer kring uppdraget var mitt centrala motiv med intervjuerna att 
få mer ingående information och tankar kring vad matematikutvecklarna gör och 
hur deras funderingar kring matematikresultat och matematikundervisning är. Det 
framkommer under intervjuerna som den primära målsättningen är att öka motiva-
tionen för matematiken, både för lärare och för elever. Det handlar om att kartlägga 
lärarnas kunskaper och utvecklingsmöjligheter samt deras önskningar kring själva 
utvecklingsarbetet i verksamheterna.  
 

Ja, för det första så, vill man ju att lärare ska tycka det är roligt, så är lärarna engage-
rade får vi elever som blir engagerade. 
 
…illusion måste ju vara att väcka intresse för matematik att alla lärare tycker det är 
roligt och viktigt att öka motivationen. 
 
…det handlar om att få upp intresset för matematik att utveckla undervisningen i 
matte så att det skapar mer motiverade elever. 
 

En ökad måluppfyllelse finns alltså bland de uppgifter som matematikutvecklarna 
önskar kunna bidra med, det är också ett av de viktiga mål som de vill uppnå med 
sitt uppdrag. 
 

Främst för en ökad måluppfyllelse genom ett lustfyllt och varierat arbete. 
 
Att få upp resultaten, det vi gör måste ju självklart resultera i förbättrade kunskaper. 
 

De intervjuade är eniga om att matematiken måste synliggöras långt ner i åldrarna. 
Att det redan i förskolan ska medvetandegöra matematiken, både för barnen och för 
förskolelärarna. 
 
De är också eniga om att klassrumsundervisningen behöver förändras. Samtliga an-
ser att eleverna inte kan lära sig matematiska kunskaper genom att undervisningen 
är lärobokstyrd. De anser alla att det ska diskuteras, kommenteras och argumenteras 
tillsammans med eleverna. Undervisningen behöver utvecklas och varieras från 
gång till gång, men självklart också med återkommande övningar. Ytterligare en 
nackdel är att ”rabblandet” blev utdömt för ett antal år sedan, många elever fastnar 
idag på enkla tal för att de inte har automatiserat additions- subtraktions- och multi-
plikationstabeller. 
 

…det har kommit fram att man vill ha konkreta idéer som man kan ta med sig in i 
klassrummet, som aktiviteter, laborativa aktiviteter som kan hjälpa oss att nå målen. 
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…vi måste ha genomgångar, diskussioner och eleverna klarar mer själva då. 
 
…de är sant, det har jag också tänkt på, att man pratar så mycket, att det ska konkre-
tisera, variera, men det blir ingen helhet i läroböckerna. 

 
Lärarna behöver finna en gemensam bedömningsgrund i varje kommun och disku-
tera den tillsammans så att det inte finns några oklarheter. Vidare måste också ele-
verna bli delgivna de förväntningar som  skolan har på dem.  
 

Alltså eleven har ju rätt att få veta inför varje avsnitt vilka kriterier som gäller för de 
olika bedömningsgraderna. 

 
Under intervjuerna diskuterades också hur de själva har förändrat sin undervis-
ningen under årens lopp och alla hade, på ett eller annat sätt, förändrat sitt förhåll-
ningssätt i klassrummet. Inte minst den mest erfarne läraren som har arbetat i över 
tjugo år i yrket. De har gått från läromedelstyrt till en mer flexibel undervisning. 
Fler har problemdiskussioner, först enskilda, sedan i grupp och sist i helklass. Det-
ta gav mindre tid för eget arbete och mer tid till konkretiserat gemensamt arbete.  
 
En av frågorna rörde sig kring huruvida kollegornas respons kring kommunernas 
satsning kring att utveckla matematiken och en allmän uppfattning är att det råder 
en viss tveksamhet kring nya projekt, mestadels på grund av tidsbrist, men också 
okunskap kring vad matematikutvecklarna ska genomföra. Dock är dessa utveckla-
res uppfattning att responsen är god när de väl kommer ut och presenterar sig och 
talar om att det inte bara är eleverna det ska satsas på, utan att även lärarna ska få 
möjlighet att utvecklas. Svårigheterna som en av lärarna beskriver är inte att det 
inte finns vilja till förändring, utan att det är just tidsbristen som de upplever samt 
viss osäkerhet kring sin egna förmåga. 
 

…tycker det är väldigt positivt att man satsar på nätverk eller matematikutvecklare. 
Man märker att det är många som känner osäkerhet, många som inte känner sig tryg-
ga i det här. 
 
Men sen är det så här att lärare älskar när det kommer hit kända föreläsare och få 
komma och lyssna på det och då lovordar alla vårt projekt och tycker att det är bra 
typ jäkla vilket bra jobb ni gör men sen när de väl gäller att komma i arbete så- det 
vill säga att driva en process där ens egna arbete utvecklas så är det inte lika lätt. 

 
Kring frågan om fördelar och nackdelar i kommunerna, så är det mycket beroende  
på de olika organisationerna, vilken respons utvecklarna får och vilket intresse de 
känner att förvaltningen har av uppdraget. Här skiljer sig alltså synen på vad som 
är motgångar respektive tillgångar i kommunerna.  
 
Fördelar som finns är självklart att de insett att de måste göra något åt matematik-
undervisningen och kompetensen i den samma och att det tillsätts en samordnare 
för att utveckla den.  
 



 27

”det ger ju signaler att vi tar det på allvar och att det finns en samordnare som tar tag 
i frågorna är kanon så att det inte bara läggs ut från förvaltningen för då kommer de 
inte vidare” 

 
En annan lärare säger att förmånen med matematikutvecklare i kommunerna runt 
om i landet är att det finns god tillgång på information och material som sprids ge-
nom NCM. 
 
Nackdelarna rör sig kring att inte får stöd från förvaltningen eller om resurser till 
elever är för små. Det finns också en förväntan på snar förändring i kommunerna, 
att det inte inses att detta är ett långsiktigt projekt. Att negativa trender inte vänds 
kortsiktigt. Också att det har varit vanligt i skolans värld att anta nya idéer och in-
fluenser utan att först utföra pilotprojekt av dem. 
 

Skolan är som en pendel den slår fram och tillbaka hela tiden. Och går till ytterlighe-
ter och driver något till absurdum. Nya trender, bara den moderna vägen och den ska 
alla vandra oavsett om den håller eller inte. 

5.2.3 Framtiden  
Hur ser då matematikutvecklarna i de aktuella fyra kommuner som jag har inter-
vjuat på framtiden? De ser alla frågan från olika perspektiv, någon ser den rent or-
ganisatorisk, någon ser den nationellt och någon mycket lokalt. Gemensamt för alla 
är i alla fall att för att kunna främja matematikutvecklingen i framtiden, måste in-
tresset på ett eller annat sätt öka och att det måste tas på allvar i alla beslutande in-
stanser från kommunalnivå till regionnivå ända upp på regeringsnivå.  
 

Det är så mycket politik, det är ett orosmoln. Får MSU finnas kvar, får NCM finnas - 
de kan inte styra själva om de inte får budget för det. 
 
…möjligheter till att förändra undervisningen man måste ta det på allvar från högre 
instanser. Viljan finns ju bland de som jobbar, det finns hur mycket vilja som helst. 

 
De fyra intervjuade är överens om att det inte kommer att ske några större föränd-
ringar i de svenska elevernas matematikresultat de närmsta kommande åren. Det 
behövs mycket, mycket längre tid för att klara av att vända de nedåtgående resulta-
ten. Och ska det prioriteras  måste det också sättas till statliga pengar för att klara 
av det. 
 

Hela tiden görs det ju undersökningar, TIMSS och PISA, de undersökningarna visar 
ju vart man är på väg. Jag tror inte att det hinner vända till 2009, utan måste fortsätta 
och för att det ska bli bestående de förändringar man gör måste vi få minst 5-7 år för 
vi är ju bara i upptaktsfasen än och lägger man ned nu så rinner ju allt ut i sanden. 
 
”Det är en ekonomisk fråga, tråkigt nog. Men vi hoppas att alla nätverk som satts 
igång ska kunna hållas vid liv.” 

 
Oron för att matematikutvecklingens framtid lyser tydligt igenom under intervjuer-
na. Framför allt huruvida regering och riksdag ser vikten av att ett långsiktigt arbe-
te kring matematikutvecklingen. Ängslan över vad som händer efter 2009 är stor. 
De intervjuade är bekymrade över att beslutsfattarna eventuellt inte förstår att de 



 28

negativa trenderna inom svenska elevers matematikkunskaper inte förändras på 
kort sikt, utan att resultat av matematikutvecklingen först kan ses om minst fem år.  
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6 DISKUSSION 
 
Eftersom syftet med uppsatsen och studien var att göra en explorativ undersökning 
kring matematikutvecklarna i Växjö region, delar jag in diskussionskapitlet i två 
delar. Den första delen behandlar metod- och resultatdiskussion och den andra de-
len belyser mina frågeställningar.  
 Varför finns behovet av lokala matemaikutvecklare? 
 Vad är deras förutsättningar, det vill säga allmänna ramfaktorer som de utgår 

från i sitt uppdrag? 
 Hur ser verkligheten ut? Hur ser de på sitt uppdrag, vilka projekt är på gång 

eller har genomförts samt hur ser matematikutvecklarna på framtiden? 
 

6.1 Metoddiskussion av enkäter och intervjuer 
 
Eftersom undersökningen av Växjö regions lokala matematikutvecklare var av ex-
plorativ form var jag beroende av att få in både kvantitativa och kvalitativa resul-
tat. Av den anledningen valdes att utföra både en enkätundersökning för att se hel-
heten och en intervjustudie för att se delarna. 
 

6.1.1 Enkäterna 
Valet som gjordes att genomföra en enkätundersökning via webbplatsen Online 
Surveys var definitivt en bekvämlighetsfråga när det gällde att nå ut till så många 
matematikutvecklare som möjligt. Genom att dessutom använda mig av deltagar-
listor till konferenser anordnade av NCM fick jag fram 111 utvecklare i Växjö re-
gion.  
 
Validitet, det vill säga hur väl man mäter det man vill mäta,  i enkäterna anser jag 
är god eftersom mått på det jag ville mäta har framkommit, utgångsläget med en-
käterna var att se helheten för regionens ramfaktorer samt en bild över projekt som 
ska eller har genomförts. Reliabiliteten, det vill säga hur noggrannheten är i mät-
ningen,  brister vid de variabler som jag använt, vilket kan bero på ovana från mitt 
håll att konstruera enkätvariabler. Till nästa eventuella undersökning kommer vari-
ablerna vara annorlunda och föregås av en pilotstudie. 
 
Ytterligare en svårigheterna i enkätsvaren var att utvecklarnas uppfattningar inte 
stämde överens med mina egna i vissa avseende. Till exempel under frågorna 12 
och 13 där det fanns ett svarsalternativ benämnt Annat, som var ditsatt för ytterli-
gare kommentarer, men enligt undersökares mening hamnade JA svaren under 
denna kategori. Vilket resulterar i att svarsalternativet JA kan anses missvisande.  
 
Svarsfrekvensen anser jag kunde varit något högre med tanke på att enkäten endast 
tog några minuter att fylla i och det var inget som skulle postas iväg. Dock är man 
som student tacksam över den hjälp som ges. Andelen kvinnor som besvarat är 
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större än män, men det kan också häröras till att antalet kvinnliga matematikut-
vecklar är fler i Växjö region. Vidare arbetar de flesta i år 7-9, trots att Matematik-
delegationen önskade ett bredare perspektiv, förhoppningsvis har utvecklarna gott 
om undersåtar som gör att inga åldrar faller bort i processen att utveckla matemati-
ken. Utifrån enkäterna har flertalet utvecklare många år både inom yrket och inom 
den verksamma kommunen. Detta kan ses som en klar fördel, dels flera års yrkes-
erfarenhet, men också att de är väl insatta i hur deras kommun fungerar.  
 
Under fråga 10 som handlar om antalet undervisande lärare i respektive kommun är 
siffran relativt hög, men liksom jag skrivit under resultatdelen får man ta i beaktan-
de att pedagoger i år 1-6 oftast undervisar i alla ämnen som finns på schemat. Detta 
är lite skrämmande med tanke på att de svenska eleverna bedöms vara kunskapsfat-
tiga i ämnet.  Huruvida lärare i år 1-6 har specifik matematikutbildning framgår inte 
i enkäten, men en allmän uppfattning ute i verkligheten, inte minst bland de inter-
vjuade är att antalet behöriga lärare är få. Kan detta vara en bidragande orsak till 
elevernas låga matematikkunskaper? Dessa farhågor kring obehöriga lärare kan 
dock befästas då det enligt Skolverkets statistik över läsår 06/07  är runt 90% av 
lärarna i dessa kommuner som har en pedagogisk högskolutbildning i botten. Om 
man ser i statistiken efter lärare med ma/no behörighet är det i år 1-7 nästan 90%, 
men för år 4-9 endast mellan 75-78 % i de aktuella länet (Skolverket, Enheten för 
utbildnings statistik; Skolverket, Statistik på kommunalnivå). 

6.1.2 Intervjuerna 
Valet att utföra ett fåtal intervjuer gjordes för att få en djupare inblick i utvecklar-
nas arbete och diskutera det som inte gick att få fram via enkäterna. Att välja ut 
fyra matematikutvecklare gjordes främst av geografiska skäl, men också beroende 
av kommunstorlek. 
 
Svårigheterna i att genomföra intervjuerna har varit att hålla sig till utskriven inter-
vjuguide. De utvecklare som intervjuats sitter på mycket kunskap och erfarenhet, 
som man som student gärna vill ta del av. Trots vissa avvikningar från manus har 
de förutsatta frågorna fått svar och av de finnes både på likheter och olikheter i ut-
vecklarnas arbete, vilket ger en god validitet och reliabilitet. 
 
Likheter bland de intervjuade matematikutvecklarna är deras brinnande intresse för 
ämnet och deras fantastiska framtidsvisioner, dock inte alltid verklighetsanknutna 
enligt min mening. Men en vision är en vision. Fördelen att inneha ett stort intresse 
för matematik ger hög motivation för utvecklarna att arbeta även i motgångar för 
att nå ut med sitt/sina budskap. Alla anser de att det finns mycket att förändra och 
utveckla i respektive kommun, matematiken har varit förlegad på många håll.  
 
En stor insats som de anser att de kan bidra med är att försöka öka även lärarnas 
motivation och intresse för matematik, generellt verkar det som om många av da-
gens matematiklärare inte innehar tillräcklig tilltro till sitt eget kunnande och det 
går troligtvis att sätta i samband med att inte alla är behöriga. En av de intervjuade 
säger de kloka orden ”om inte vi som lärare utstrålar ett intresse och en hög moti-
vation för ämnet, så kan vi inte begära att eleverna kommer att göra det”.  
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6.2 Varför? Vad? Hur? 
Syftet med mina frågeställningar ligger som grund för hela arbetet och i denna del 
av diskussionen ämnar jag diskutera mina frågeställningar mer ingående.. 

6.2.1 Varför? 
Egentliga anledningen till varför det i Sveriges kommuner finns lokala matematik-
utvecklare samt historik kring svensk skolmatematik och internationella matema-
tikresultat 
 
Innan jag går in på den direkta orsaken till varför Matematikdelegationens anser att 
det behövs lokala matematikutvecklare i Sveriges kommuner ämnar jag ge ett hi-
storiskt perspektiv skolmatematik. Detta för att jag tror att det är årtionden av in-
fluenser som påverkar de negativa trender i de nationella undersökningar inom ma-
tematik som vi lever med idag.  
 
I svensk skolhistoria var matematikundervisningen till en början obefintlig och 
kraft lades på att få ett ”läsande folk”. Under den informella och formella under-
visningen som bedrevs under medeltiden fram till mitten av 1800-talet var det ock-
så främst läsning som stod på schemat. Och då framförallt läsning av katekesen. 
Det var först efter 1842-års folkskolestadga då räkning fanns med som ämne och i 
och med 1919-års utbildningsplan som matematiken fick större plats då kristen-
domskunskapen halverades. I jämförelse med samhällsutvecklingen ses en klar lin-
je mellan den och skolutvecklingen, då räkning behövdes för samhällets industria-
lisering, behövde också eleverna lära sig detta för att klara av livet efter skolan.  
 
I mitten på 1900-talet när influenser från Amerika kom in i den svenska skolan be-
tonades vikten av att konkretisera undervisningen och metodiken får en starkare 
ställning. Sorgligt nog når inte denna pedagogik ut till alla ämnen, enligt Malmer 
(2002) och absolut inte till matematiken som fortsätter vara statisk och oföränder-
lig. 
 
Det är först i och med de nya läroplanerna Lgr 62 och framförallt genom Lgr 69 
som matematiken får en förändrad roll i styrdokumenten. I den första tillkommer 
en egen kursplansdel, innehållande flera metodiska moment som skulle förverkli-
gas i skolsalarna. Med Lgr 69 blev förklaringarna i kursplanerna för svåra för lä-
rarna, enligt Malmer (2002) och en tes är att de kändes sig obekväma i det nya då 
de inte visste vad som skulle läras ut. Detta ledde till att allt fler grundade sin un-
dervisning i läroböckerna, bland andra genom Skinners självinstruerade läromedel,  
och lade sin tilltro i dem (Sherp & Scherp 2007). Med detta förbisågs verkligheten 
och vardagsmatematiken kom i skym undan.  
 
På grund av de oklara målen i Lgr 69, elevernas brist på vardagsmatematiska kun-
skaper samt de negativa resultaten i den första internationella matematikstudien 
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(FIMS 1964) ändrades förhållningssättet i nästa läroplan, Lgr 80 (SOU 1980:2). 
Inte minst genom influenser från framstående matematk-didaktiker och forskare, 
insåg man att matematiken måste diskuteras för att förstås. Detta fullföljdes inte 
fullt ut och matematikkunskaperna bland de svenska eleverna sjönk så pass att be-
slutsfattarna ansåg det nödvändigt att tillsätta en matematikkunnig grupp i Utbild-
ningsdepartementet. De publicerade ett förslag (Ds U 1986:5) som resulterade i ett 
intensivt arbete kring ämnet. Trots omfattande punktinsatser och något förbättrade 
resultat i kommande nationella undersökning (TIMSS 1995), förverkligades inte 
samtliga av åtgärdsförslagen.  
 
Även om den centrala anledningen till diskussionerna i början av 1990-talet om en 
ny läroplan var samhällsutvecklingen, var matematiken i stort behov av att konkre-
tiseras även i läroplanen för att kunna förstås av pedagogerna.  Likaså visar fortfa-
rande internationella matematikstudier (SIMS 1980) att svenska elevers kunnande 
är lågt, och framför allt inom algebra och geometri. I den senaste läroplanen, Lpo 
94 lyfter man fram att matematiken på ett nytt sätt. Den ska innehålla redskap för 
logiskt tänkande och framhåller vidare också vikten av diskussioner i klassrum-
men. Problemlösning genom Pólya’s idéer får en central plats i undervisningen och 
Dewes ”Learning by doing” klingar i bakgrunden, men även konstruktivistiska 
tankar enligt Piaget och Vygotskij finnes.  
 
I Lpo 94 påpekas vikten av att eleverna ska få de kunskaper som de kan tänkas be-
höva i framtiden tyder på en oklarhet i texten, enligt Löwing och Kilborn (2002). 
Vad dagens elever behöver i framtiden kan vi inte veta. Det vi dock vet idag är att 
samhället behöver medborgare med kunskaper i matematik och naturkunskap. 
Ändringar i samhället får en direkt betydelse för skolan vare sig det gäller politis-
ka, ekonomiska eller sociala förändringar. Huruvida skolans förändringar har nå-
gon inverkan på samhällets utveckling står väl än så länge oklart, men med allt fär-
re ansökningar till eftergymnasiala linjerna inom natur och teknik så kommer det 
uppstå en brist av utbildade tekniker och naturvetare inom en snar framtid. Och då 
är det väl skolan som förändrar samhället och inte tvärtom? 
 
Frågorna som finns in på 2000-talet är vad det är som felar i undervisningen efter 
som svenska elever inte tycks tillägna sig de nödvändiga kunskaper inom matema-
tik som behövs. Genom att jämföra svenska elevers matematikkunskaper i ett in-
ternationellt perspektiv visar de ännu tydligt på att de olika metoder som använts i 
klassrummen inte varit tillräckliga för att nå upp till önskade resultat. Trots olika 
satsningar genom åren på matematikämnet presterar svenska elever genomsnittliga 
resultat i internationella studier (se kap. 3.4). Det ser jag som oroväckande. Att de 
svenska eleverna presterar på medelnivå i undersökningarna märks också i verk-
ligheten när kraven och de mål som ska uppnås i grundskolan, enligt min mening,  
hela tiden sänks för att eleverna ska nå godkänd nivå. Beror det på eleverna eller 
beror det på att det inte finns tillräckligt med behöriga lärare som undervisar? Till-
räckligt med timmar borde det finnas, matematiken har, efter svenskan, flest tim-
mar i planen. 
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Även svenska regeringen finner oro i de svenska elevernas resultat internationellt 
sett och önskar en ledande position i jämförande med andra länder. Regeringen ser 
också de minskade ansökningarna till eftergymnasiala studier inom matema-
tik/teknik/naturkunskap som allvarlig. Av denna anledningen gav de återigen Ut-
bildningsdepartementet i uppdrag, nu 2003 (Dir. 2003:8) att tillsätta en sakkunnig 
delegation för att utarbeta en handlingsplan för matematiken. Det negativa är att 
delegationen endast fick en överlevnadstid på 5 år, då det förväntas att de ska vän-
da trenden till positiva resultat. Insikten i att det är ett långsiktigt arbete tycks ligga 
utanför beslutsfattarnas fattningsförmåga. Vad händer med alla satsningar om hu-
vudaktörerna i handlingsplanen, Myndigheten för skolutvecklingen och Nationellt 
centrum för matematikutbildning, tvingas av ekonomiska orsaker lägga ned sin 
verksamhet år 2008? Vem fortsätter arbetet då? Enligt Matematikdelegationens 
betänkande (2004:97) har det många gånger saknats konkreta mål och planer för 
långsiktighet i föregående åtgärdsplaner. En viktig del i utvecklingsarbetet torde 
vara just långsiktighet och även större spridning av arbetet och dess resultat. 
 
Ett av Matematikdelegationens central förslag i betänkandets handlingsplan var 
och är att varje kommun borde ha minst en egen lokal matematikutvecklare, med 
möjlighet till statliga utvecklingsbidrag. I Växjö region, vilket är i stort sett södra 
Sverige, innehar de flesta kommuner minst en matematikutvecklare. De 18 kom-
muner som saknar någon för uppdraget har inte fått förfrågan om anledningen till 
varför de inte tillsatt en utvecklare, men förhoppningsvis och förmodligen tillgodo-
ses kommunens lärare och elever med kvalitativ ”matematik” på annat sätt. Själv 
anser jag det är olustigt att kommunerna inte tar till vara på ett bra tillfälle när det 
ges. På relativt kort tid har MSU har byggt upp ett nationellt nätverk tillsammans 
med olika aktörer och då främst NCM. Detta ger ett bra stöd i utvecklingen inte 
bara för matematiken utan för skolorganisationen i sin helhet och för att rusta våra 
barn och ungdomar för framtiden.  
 
En annan nackdel som kan ligga till grund för de försämrade resultaten bland ele-
verna är bristen på kommunikativ matematik. Traditionellt lever skolan kvar i lä-
rarledda genomgångar och läroboksarbete. Det är inte helt ovanligt ute i verklighe-
ten att pedagoger förväntar sig att eleverna ska jobba i samma takt, ha samma för-
ståelse och framförallt utgå från samma förutsättningar. Tyvärr finns det inte till-
räckligt med utbildade/behöriga lärare för att utföra en individuell undervisning, 
som kanske skulle vara det optimala. Det är ganska otroligt egentligen att trots det 
bevisligen finns gott om forskning kring hur barn lär, impletteras inte detta i sko-
lorna. Det är fortfarande gamla mönster och strukturer som styr tiden i skolan. En-
ligt Matematikdelegationens betänkande (SOU 2004:97) finns det en oro för att det 
inte finns tillräckligt med behöriga lärare inom matematik. Denna oro finner jag 
också under intervjuerna. Av den anledningen har de gett MSU i uppdrag att 
genomföra en fortbildning, ”Lärarlyftet”, som ska öka pedagogernas kunskap och 
inte minst självkänsla inom matematik.  
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6.2.2 Vad? 
Vilka är matematikutvecklarna i Växjö regions ramfaktorer och förutsättningar att 
lyckas i sitt uppdrag? 
 
Bland de kommuner som innehar matematikutvecklare ter sig världen ganska olika 
i fråga om ramfaktorer. Vad beror det på? Beror det på ekonomiska begränsningar 
eller beror det på beslutsfattarnas egna intresse för ämnet? Vad är det som gör att 
drygt 35% av tillfrågade matematikutvecklarna (se Fig. 7) inte har uppdraget speci-
fikt i sin tjänst utan som en del i sin redan befintliga tjänst. Vad är det som gör att 
en del kommuner satsar mer än andra? Trots senare års larmrapporter om elevernas 
nedåtgående resultat i matematik satsas det fortfarande mer inom svenska ämnet, 
och visst är det viktigt, men inte viktigare än matematiken. Varför anser vissa att 
det finns ett behov av fler utvecklare än en och andra inte? Det finns många frågor 
kring kommunernas val av ramfaktorer, vilka om möjligt får behandlas i en annan 
uppsats. 
 
I de ramfaktorer som styr matematikutvecklarna i Växjö region och deras arbete 
med matematikutveckling finns både likheter och skillnader. Bland annat har de i 
grund och botten samma uppdrag att utföra. Det som Matematikdelegationen har i 
ett av sina huvudförslag, nummer 3 (2004:97, sid. 127-140), att det ska finnas goda 
möjligheter till lokal verksamhetsutveckling, denna utveckling ska ske med starkt 
stöd från lokala, regionala och nationella aktörer samt fungera som vägledare till 
forskning- och annat inspirationsmaterial. Vidare ser de också att en förutsättning 
för att arbetet ska lyckas är att det sker en samspel mellan olika parter, ett samarbe-
te i form av utbyte av erfarenheter och idéer mellan skolor och olika skolformer.  
 
Övriga gemensamma faktorer som de lokala matematikutvecklarna har är att det 
finns och funnits en möjlighet att söka statliga utvecklingsbidrag. Staten tillsatte 
”öronmärkta” ekonomiska resurser specifikt för detta förslag. För att sprida ansvar 
och engagemang för matematik och matematikundervisning inrättades en utveck-
lingsfond över en femårsperiod med 250 miljoner kronor för förskola, skola och 
vuxenutbildning. Men även en fond på 300 miljoner kronor för att högskolan skul-
le bli delaktig. Detta ska i första hand vara till hjälp för att bidra till uppbyggnad 
och utveckling av nätverk kring matematik från lokal till nationell nivå, och att lyf-
ta fram  relevant forskning och aktuella utvecklingsarbeten om undervisning i ma-
tematik och om barns lärande, men också om skolutveckling. Dessutom ska stödet 
till matematikutvecklarna ge möjligheter till utbyte kring utvecklingsarbete på 
skol-, skolområdes-, kommunal och regional nivå. (SOU 2004:97, sid. 167-169). 
 
Under 2007 har, av kommunerna i Växjö region, fem ansökningar fått ekonomiska 
bidrag beviljade till utvecklingsarbete (www.msu.se), Eslöv, Karlskrona samt tre 
olika områden i Malmö kommun. Sammanlagt är det 33 utvecklingsprojekt i lan-
det, på sammanlagt 5 miljoner som hitintills har fått bidrag från staten via Myndig-
heten för skolutveckling, som handhar ansökningar och beslut. Totalt har det in-
kommit nästan 300 ansökningar från kommuner och skolor för att stödja lokala 
arbeten med matematikutvecklingen, tyvärr går det inte utläsa hur många av den 
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totala mängden som kommer från undersökningsregionen. År 2007 års ansökning-
ar rör sig om utveckling kring kompetensutveckling och skapande av nätverk för 
erfarenhetsutbyte och samverkan mellan olika aktörer till skillnad från 2006 års 
ansökningar, då flertalet handlade om att nå ut med information om sitt arbe-
te/uppdrag.  
 
Resultatet från utskickade enkäter visar att i Växjö region flertalet kommuner är 
medelstora med 10 000 – 50 000, vilket i sin tur innebär att det finns minst sex 
stycken skolor som utvecklarna har att utföra uppdraget emot. Med tanke på att de 
flesta lärare i år 1-6 undervisar i matematik blir det många kollegor som utvecklar-
na ska framföra information till och leda i utvecklingsarbetet. Detta torde ta både 
tid och kraft, speciellt då om man inte har en specifik uppdragstjänst att använda 
sig av, utan ska utföra det under ordinarie arbetstid. De flesta verkar dock vara i sitt 
inledningsskede av uppdraget och använder tid till att informera och undersöka sta-
tusen i kommunen när det gäller matematik. Men vad händer när första steget är 
gjort, var finns tiden då till träffar, möten, fortbildning samt de nationella bienna-
ler, och konferenser som de förväntas delta i? Självklart är det positivt att kommu-
nerna satsar på matematiken, men får matematikutvecklarna realistiska förutsätt-
ningar för att lyckas med sitt uppdrag?  
 

6.2.3 Hur? 
Hur ser Växjö regions matematikutvecklares verklighet ut? Hur ser de på sitt upp-
drags möjligheter att förändra och utveckla matematiken i sin kommun och hur ser 
de på ämnet i framtiden? 
 
I undersökningens resultat kan man klart se att det är full verksamhet på matema-
tikutvecklarna i Växjö region. Det saknas verkligen inte idéer till hur matematikut-
vecklingen skall genomföras, inte heller saknas de eldsjälar till att genomföra detta 
långsiktiga arbete.  
 
Flertalet av de matematikutvecklare som fått uppdraget att utveckla matematiken i 
kommunerna har påbörjat sitt uppdrag genom att utföra en egen undersökning om 
vad och var behoven finns och vilka önskemål ens kollegor har. Generellt verkar 
det i alla fall att matematikutvecklarna har haft som högsta prioritet att föra upp 
matematiken på dagordningen och göra den synlig. Aktiviteterna är alltså i full 
gång ute i kommunerna genom olika projekt som berör matematiken från olika 
perspektiv (se kap. 5 i detta arbete, under fråga 13). Man satsar främst på kompe-
tensutveckling för matematiklärare, en del använder sig av NCM:s utbud vad gäller 
kurser och fortbildning, en del har använt sig av högskolor för att köpa in kurser i 
matematikdidaktik. En del har startat med återkommande arbetslagsträffar med 
ämnesträffar för kommunens matematiklärare.  
 
Ytterligare ett prioriterat område i regionen är utvecklingen av matematikundervis-
ningen. Samtliga intervjuade är eniga om att den måste förändras och de genom-
gångsledda och läroboksbundna lektionerna måste bort. Även vid utläsandet av 
enkätsvaren finner jag att många prioriterat detta slags arbete genom att bland an-
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nat bygga upp matematikverkstäder samt anordna med olika typer av matematik-
caféer. Självklart anser, de intervjuade att genomgångar måste genomföras, men 
med ett tydligare konkret perspektiv, med en efterföljande kommunikation mellan 
lärare och elever. Vidare finns önskningar om att eleverna själva ska få fundera på 
problem som sedan tas upp för diskussion i hela klassen, elever måste bli medvetna 
om att ”alla sätt är bra, utan de sämsta”. De visar tydligt på att det vore önskvärt att 
använda sig av Pólya’s fyra principer vid till exempel problemslösning, utan att för 
den del nämna hans namn.  
 
Ett måste för att lyckas med matematikutveckling och samtidigt vända de negativa 
resultaten som besvärar ämnet är, enligt de fyra, att motivationen och intresset 
måste ökas för att i huvudtaget nå upp till de målkriterier som finns i Lpo 94. De 
önskar ett mer målmedvetet arbete med att föra ner matematiken i åldrarna. De ser 
alla att en av de främsta uppgifter uppdraget är att ge förskolepersonal de verktyg 
de behöver för att förverkliga matematiken hos de små barnen. 
 
Något som de intervjuade betonade var vikten av att det finns en gemensam be-
dömningsgrund för kommunens matematiklärare, en av de intervjuade berättade 
också att de hade börjat sitt utvecklingsarbete i den ändan. Självklart kan jag tycka, 
att bedömningen av elevers kunskaper ska vara likvärdig, oavsett förutsättningar 
och behov, så ska de bedömas lika. Och dessutom få den hjälp de är i behov av för 
att nå upp till ett godkänt betyg. Det torde väl vara vårt ansvar som pedagoger att 
ge eleverna de rätta verktygen för att klara av skolgången. Som en klok verksam-
hetsförlagd handledare sa till mig en gång ”Vi är som doktorer, vi ska ge rätt medi-
cin till rätt patient, det vill säga vi ska ge de rätta verktygen till den enskilda ele-
ven”. 
 
I Matematikdelegationens fjärde huvudförslag (SOU 2004:97, sid. 141 ff.) innefat-
tar behovet av att syfte, mål, innehåll och bedömning i ämnet förtydligas och ut-
vecklas för hela Sveriges utbildningssystem. De anser att det borde finnas en röd 
tråd redan från förskolan hela vägen genom grundskola till gymnasiet. Önskvärt 
från delegationen är att ”ta fram ett sammanhängande kommentarmaterial till ma-
tematiken i förskolans, skolans och vuxenutbildningens läroplaner, kursplaner och 
tillhörande prov- och bedömningssystem” (SOU 2004:97, sid. 143). 
 
Genom intervjuerna antas jag dra slutsatsen att de matematikutvecklare som har 
tilldelats uppdraget av sin kommun är verkliga eldsjälar i sitt område. Och, enligt 
egen mening, är det nödvändigt att ha ett eget brinnande intresse för matematik och 
matematikutveckling för att göra uppdraget rättvisa. Även om de utfrågade har 
goda visioner och förhoppningar om framtiden, kan de se vissa nackdelar som 
hindrar dem att utföra sitt uppdrag. Bland de nackdelar de framhåller är bromsande 
för matematikutvecklingen är att kommunala beslutsfattare inte alltid förstår det 
långsiktiga tänkandet i projekten som sätts igång. Att det tar tid att ändra de pågå-
ende arbetet för att i slutändan nå bättre resultat. Här skiljer sig naturligtvis utveck-
larnas förutsättningar beroende på om rektorer och nämndemän själva har intresset 
för ämnet eller inte. Men de som uppfattar att deras uppdrag bara är tillsatt för att 
det kommer från högre ort, känner stundtals att det är tunggrott och svårarbetat 
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med förändringar som de vill genomföra. En av anledningarna som Matematikde-
legationen anger i sitt betänkande (SOU 2004:97) till att införa lokala utvecklare är 
av just den anledningen. De anser att mottagandet av nya centrala direktiv tas säl-
lan emot med entusiasm om de inte har väl förankring till lärarna i verkligheten. 
Detta försöker man motarbeta genom att införa lokala matematikutvecklare. 
 
Ytterligare en svårighet de intervjuade matematikutvecklarna anser att de stöter på 
är kollegornas frågningar kring tidsaspekten. Redan i dagsläget ligger det mycket 
på pedagogerna som de ska utföra under sin ordinarie arbetstid. Att dessutom få 
ytterligare uppgifter att utföra kan kännas betungande, sedan beror det på hur vik-
tigt man anser att det är, om man i sådana fall måste prioritera bort något annat. 
Det primära vore väl ändå att ge eleverna det de behöver för att klara av grundsko-
lan för att sedan kunna utveckla sig åt det håll de själva vill. 
 
Nackdelarna till trots, ser de intervjuade matematikutvecklare ändå ljust på framti-
den och deras visioner är relativt lika. En säger: ”Ge oss tid!” och hänvisar till den 
oro kring MSU:s och NCM:s eventuella framtid. De tror att om de läggs ned för-
svinner en god samarbets- och gemensam partner i utvecklingsarbetet. En förut-
sättning för att höja de svenska elevernas matematikkunskaper och därmed införli-
va regeringens önskemål om att vara ledande kunskapsmässigt i internationella un-
dersökningar är att det påbörjade arbetet får fortsätta under en längre period än den 
först satta, 2004-2009. 
 
Framtiden måste också ge matematiklärarna bättre förutsättningar och de rätta ar-
betsverktygen för att lyckas i sin yrkesutövning. Bland annat nämns att läroboks-
författarna måste förankra bokinnehållet till verkligheten och att de måste utveckla 
innehållet till en mer varierad och praktisk undervisning. Men å andra sidan önskar 
de flesta att den bokstyrda undervisningen ska minska drastiskt, böckerna kan vara 
väl använda vid hemläxor, men i skolan anser man att man bör klara sig utan dem. 
Det hela beror på vilka kunskaper pedagogen själv besitter och hur bekväm 
han/hon känner sig själv i ämnet. Därför är det också viktigt att ge lärare så goda 
förutsättningar som möjligt för att kunna bedriva en variationsrik, flexibel och la-
borativ undervisning som möjligt. Enda sättet man kan tillgodose befintliga peda-
gogerna med detta är genom fortbildning och kompetenshöjning, medan det inom 
lärarutbildning borde ingå mycket mer matematikdidaktik på alla nivåer. Numer 
ingår det i lärarutbildningen, oavsett vilken ålder man studerar mot, ett paket med 
kärnämnen. 
 
Visionerna för matematikutvecklarna är självklart att de negativa internationella 
resultaten vänder och att de i sitt uppdrag får fortsätta med att utveckla matemati-
ken även efter 2009.  
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BILAGA 1 
Enkätfrågor 
 

1) Kommunstorlek. 

O 0- 5 000 invånare O 5 000-10 000 invånare O 10 000 – 50 000 in-

vånare  

O 50 000 – 100 000 invånare O Fler än 100 000 invånare 

 

 

2) Antal grundskolor i kommunen. 

O 1-5 O 6-10 O Fler än 10 

 

 

3) Jag är… O kvinna O man 

 

 

4) Jag är … 

O…förskolelärare/fritidspedagog 

O…lärare år 1-3 

O…lärare år 4-6 

O…lärare år 7-9  

O…lärare gymnasiet 

O…annat 

 

 

5) Jag har arbetat inom skola/förskola/fritidshem i… O 0-5 år    O 6-10 år   

O mer än 10 år 
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6) Jag har arbetat i denna kommun i…  O 0-5 år    O 6-10 år   O mer 

än 10 år  

 

 

7) Jag fick uppdrag som matematikutvecklare i kommunen år… 

O 2005 O 2006 O 2007 O Annat: ……. 

 

 

8) Mitt uppdrag omfattar:  …….%. 

 

 

9) Finns det särskild budget för matematikutveckling i din kommun? 

O Nej O Ja 

Om Nej, hur finansieras utveckling? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………. 

 

Om Ja, hur stor/liten är den? 

……………………………………………………………….. 

 

 

10) Hur många lärare undervisar matematik i grundskolan i din kommun? 

O 1-10 O 11-20 O 21-30 O Fler än 30 

 

 

11) Hur är intresset/responsen för ditt uppdrag bland lärarna i kommunen? 

O Stort O Medel O Litet 

Kommentar: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 

12) Har du som matematikutvecklare genomfört några projekt i din kommun? 

O Nej, inte än. O Ja 

Om Ja, vad och i vilket syfte? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

 

 

13) Har du något projekt på gång nu? 

O Nej O Ja 

 

Om Ja, vad och i vilket syfte? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 
 
 
TACK !  
För din medverkan. 
 
Malin Lindh 
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BILAGA 2 

 
En undersökning om matematikutvecklare och deras uppdrag. 
 
Hej 
 
Jag heter Malin Lindh och studerar sista terminen på lärarprogrammet för grund-
skolans tidigare år med inriktning mot matematik och svenska, på Högskolan i 
Kalmar. Sista terminen innebär att ett examensarbete ska nedtecknas med tillhö-
rande empirisk undersökning. 
 
Mitt intresse för matematikämnet har vuxit sig starkare och starkare under åren på 
högskolan och funderingarna kring den nedåtgående trend inom ämnet när det 
gäller elevers resultat, motivation och intresse hör där till. 
 
Examensarbete ska bygga på Växjö regions matematikutvecklare, bakgrunden till 
uppdraget samt dagsläget. Genom NCM:s hemsida har jag fått tag i din och övriga 
matematikutvecklares mailadresser och ber dig att vänligen fylla i en webbenkät. 
 
För att underlätta undersökningen har jag tagit hjälp av den moderna tekniken. En-
käten som jag ber dig fylla i görs on-line och skickas in via nätet. Ansvariga för 
utskick, insamling och resultatredovisning är Free Online Surveys. Inga uppgifter 
om informanterna mer än det som jag frågat om i enkäten kommer mig till del. In-
formantbrev, forskningsetiska principer och själva webbenkäten finns på länken: X 
 
Jag hoppas att du vill ställa upp och hjälpa mig genom att besvara enkäten, den tar 
inte många minuter. 
 
Med vänlig hälsning  
Malin Lindh 
 
 
Student    Handledare
Malin Lindh    Maria Bjerneby Häll 
Lärarprogrammet   Naturvetenskapliga institutionen 
Högskolan i Kalmar   Högskolan i Kalmar 
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BILAGA 3 
INTERVJUGUIDE 
Följande är tänkt att användas som en grund för en intervju med utvalda matema-
tikutvecklare i Växjö region. Intervjun beräknas ta cirka en timme. Vid intervju-
start ges en kort redogörelse för syftet med frågorna och varför informanten är 
utvald att besvara på frågorna. 
 
FÖRSLAG TILL INTERVJUFRÅGOR 
1. Allmänna frågor: 
- Kommunstorlek. 
- Antalet grundskolor i kommunen. 
- Antal undervisande matematiklärare. 
- Elevtäthet per lärartjänst. 
 
2. Personliga frågor: 
- Din utbildning. 
- Antal år som verksam lärare. 
- Antal år i kommunen. 
- När tog/fick du uppdraget som matematikutvecklare? 
- Hur stor del av tjänsten omfattar uppdraget? 
 
3. Matematikundervisning: 
- Matematiken igår, idag och i framtiden. 
- Om du ser på verksamheten i stort, vilka är de största problemen och de största 

tillgångarna? 
- Hur arbetas det idag: arbetsformer, arbetssätt, läromedel? 
- Vad behöver göras för att främja utvecklingen i matematikundervisnigen på 

kort resp. lång sikt: i klassrummet, i arbetslaget, på skolorna, inom organisatio-
nen? 

 
4. Matematikutvecklarens uppdrag: 
- Hur ser du på ditt uppdrag? 
- I vad ligger den största vikten i ditt uppdrag: elevernas prestationer, intresse, 

attityd, trivsel o.s.v.? 
- Hur arbetar du idag/projekt: eleverna, lärarna, organisationen? 
- Responsen från lärarna. 
- Din vision av matematikundervisningen. 
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BILAGA 4  Figurredovisning av enkätresultat 
 

Fig.1 Kommunstorlek
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Fig.5 Antal år i yrket och i uppdragets 
kommun
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Fig.6 När uppdraget tillsattes i 
kommunen
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Fig.7 Uppdragets omfattning
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Fig.8 Särskild matematikbudget
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Fig.9 Undervisande matematiklärare i 
kommunerna
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Fig. 10 Respons/Intresse från kollegor
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Fig. 11 Genomfört projekt
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Fig.12 Projekt på gång just nu
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