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SKL PISA Matematik 2015 – en uppföljning av arbetet i tre kommuner efter avslutad satsning.

Sammanfattning
SKL:s projekt matematik PISA 2015 var en ambitiös satsning som genomfördes med en tredjedel av
landets kommuner i syfte att förbättra rikets resultat i kommande PISA-mätningar. Satsningen
genomfördes i form av arbetande nätverk där deltagande kommuner förväntades arbeta för att
förbättra sin matematikundervisning och pröva sin egen styrning och ledning. Och även formulera
tydliga operativa mål samt arbeta aktivt med frågorna i respektive hemkommun under pågående
projekt.
I den här rapporten undersöks hur arbetet har fortskridit efter avslutat deltagande i tre kommuner av
olika storlek: Uppsala kommun, Österåkers kommun och Trosa kommun. Rapporten redogör för hur
kommunerna har arbetat vidare och vilka slutsatser kan man dra av detta. Undersökningen
genomfördes i form av analys av dokument som de deltagande kommunerna har skickat in till SKL,
samt i form av fokusgruppsintervjuer i de tre kommunernas kommungrupper.
Resultatet visar att två av tre kommuner har arbetat vidare med arbetssättet i någon form i sin
respektive kommungrupp. Alla tre kommuner uppfattar satsningen och arbetssättet som mycket
givande och som en förutsättning för dylika satsningar menar de att det är nödvändigt med externt
stöd, exempelvis SKL. Arbetet i kommungrupperna pekar mot en ökad medvetenhet och förståelse
för vikten av att ha en tydlig rollfördelning mellan de olika nivåerna samt en tydlig sammanlänkning
för att åstadkomma resultat i skolan.
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1. Inledning
Bakgrund
När resultatet av PISA 2009 presenterades fick Sverige en så kallad PISA-chock, precis som andra
länder i Europa tidigare hade upplevt (t ex Norge och Tyskland när PISA 2000 presenterades 2001).
Resultaten i matematik, läsförståelse och engelska hade fallit snabbare än i något annat OECD-land
och nu behövde åtgärder sättas in. En av dessa åtgärder var SKL:s satsning Matematik PISA 2015.
PISA1 är en internationell mätning av elevers kunskaper i grundläggande ämnen som genomförs var
tredje år med deltagande elever i framförallt årskurs nio. Totalt genomförs mätningen i 72 länder i
hela världen. PISA-mätningen genomförs av organisationen OECD, The Organisation for Economic Cooperation and Development, som är en samarbetsorganisation för de mest industrialiserade länderna
med uppgiften att främja ekonomisk och social utveckling.
SKL:s satsning Matematik PISA 2015 inleddes med fokus på att förbättra Sveriges resultat i
matematik i PISA-mätningen 2015. Utgångspunkter var tre områden som identifierats som centrala
för framgångsrik skolutveckling, dels i tidigare genomförda satsningar av SKL och som bekräftades av
det internationella konsultbolaget McKinsey2. De tre områdena är uppdelade i sex satser som
fokuserar på olika aspekter av styrning och kompetens inom skolans värld. De sex satserna är:
Gemensam ledning



Ledningsnivåerna är sammanlänkade (nämnd, förvaltningsledning, rektor).
Det finns en tydlig uppdrags- och rollfördelning.

Gemensam syn



Höga förväntningar på alla elever och övriga.
Lärarnas kompetens och samarbete är avgörande.

Gemensamma rutiner



Det finns fungerande rutiner för systematisk uppföljning och återkoppling.
Det finns fungerande rutiner för att fånga upp elever med behov av stöd.

Utgångspunkten är att framgångsrika skolsystem har sammanlänkade ledningsnivåer, ett väl
utvecklat samarbete mellan lärare och samverkan mellan nivåer. I satsningen samlades därför
representanter från fyra nivåer (politik, förvaltning, rektor, lärare) i varje deltagande kommun för att
i arbetande nätverk tillsammans utveckla kommunens matematikarbete med avseende på de olika
satserna för styrning och ledning.
Totalt har en tredjedel av rikets kommuner deltagit i satsningen under de fem år som den har pågått.
Projektet genomfördes i tre omgångar med start antingen under hösten eller våren samt en
pilotomgång med start våren 2012. I pilotomgången deltog sju kommuner.3 I höstomgången som
1

Programme for International Student Assessment – PISA.
McKinsey (2007) How the world’s best performing school systems come out on top. McKinseys insikter om
framgångsrika skolsystem är inte okontroversiella och de har utsatts för kritik: Sveriges Radio ”Konsulterna som
styr skolpolitiken” http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/583043?programid=412
2

3

Uppsala, Umeå, Sollentuna, Luleå, Landskrona, Karlstad, Borås.
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startade hösten 2012 deltog 40 kommuner fördelade på sex kommunnätverk. I våromgången som
startade hösten 2013 deltog 39 kommuner fördelade på sex kommunnätverk.
Målet med projektet var att rikes resultat i matematik skulle förbättras i kommande PISAundersökningar och de sattes av SKL till:




Halvera andelen elever med resultat i lägstanivån (jämfört med PISA 2009).
Öka andelen elever med resultat i högstanivån (jämfört med PISA 2009).
Placera Sverige i topp tio bland OECD länderna.

I PISA 2009 var det 22 % av de svenska eleverna som placerade sig i den lägsta gruppen och 8 % av de
svenska eleverna som placerade sig i den högsta gruppen.

Utgångspunkter för satsningen
Från SKL:s sida var det tydligt att de deltagande kommunerna skulle åta sig att aktivt arbeta med sin
styrning och att detta skulle ske i samarbete med andra kommuner. SKL satte upp följande villkor för
kommunernas deltagande:







Kommunen ska avge en avsiktsförklaring där man förbinder sig att acceptera villkoren.
Alla fyra nivåer ska delta aktivt i nätverksarbetet (politik, förvaltningsledning, rektor, lärare).
Kommunen ska pröva/utvärdera sin nuvarande styrning.
Kommunen ska formulera operativa mål i matematik (resultat på nationella prov i åk 9).
Arbetet sker tillsammans med andra kommuner, vilket kräver öppenhet och ärlighet.
Kommunens kontaktperson ska ha mandat att föra in förändringar/förbättringar.

En viktig förutsättning i framgångsrika skolsystem är en gemensam förståelse för uppdraget, en tydlig
rollfördelning mellan nivåerna och en sammanlänkning mellan de olika nivåerna. Av den anledningen
var en förutsättning för deltagande i satsningen att varje kommungrupp hade representanter från
fyra olika nivåer. De fyra nivåerna bestod av lärare, rektor, förvaltningsledning samt politik. SKL valde
att fokusera på vikten av en sammanhållen styrning för att åstadkomma resultat i skolan.
Varje deltagande kommun förband sig, utöver att delta i nätverksträffarna och att arbeta i sin
kommungrupp på hemmaplan mellan träffarna, att dokumentera arbetet i hemmanätverket i form
av skriftliga missiv inför varje nätverksträff, återkoppling med nya åtaganden efter varje
nätverksträff, årliga rapporter vid slutet av varje år, samt en slutrapport efter avslutat satsning. Dessa
dokument lades upp på projektets intranät och nästan alla direkt på SKL:s hemsida. De dokument
som formellt rapporterades till SKL var de årliga rapporterna samt slutrapporten. Slutrapporten
godkändes och beslutades i kommunernas politiska nämnder. Totalt genererade satsningen en stor
mängd dokument som fortfarande finns fritt tillgängliga via SKL.4

Arbetande nätverk
Arbetet i satsningen genomfördes i så kallade arbetande nätverk. Nätverken träffades två gånger per
termin och varje träff fokuserade på en av satserna vid två tillfällen. Totalt träffades
nätverksgrupperna under tre år respektive fyra år.
Första gången en sats behandlades formulerade kommunerna ett missiv med en beskrivning av
utgångsläget kring den aktuella satsen för styrning och ledning. Detta missiv lades ut på det
gemensamma intranätet innan konferensen.

4

www.skl.se/matematik
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Arbetssättet innebar att kommunerna kom med väl förberedda underlag till varje nätverkskonferens.
Dessa underlag presenterades, diskuterades och utsattes för kritik i blandade grupper (mellan nivåer
och mellan kommuner). Arbetssättet innebar också att kommunerna förband sig att komma med
politiskt förankrade åtaganden och att arbeta aktivt på hemmaplan mellan nätverksträffarna.
Den här rapporten lägger särskilt fokus på en av SKL:s satser för styrning och ledning: Lärarnas
kompetens och samarbete är avgörande, vilket av SKL har identifierats som den mest centrala för att
förbättra resultaten i matematik. Detta har av SKL operationaliserats till tre områden:




Formella ämneskunskaper (mätt med antal högskolepoäng i matematik).
Kunskap om kursplan och övriga styrdokument.
Didaktiska kunskaper.

Syfte
SKL:s projektledare är intresserade och nyfikna på hur arbetet har fortskridit efter avslutad satsning
och om delar av arbetssättet finns kvar i kommunerna.
Därför är syftet med den här rapporten att i tre kommuner, uppdelade på en från pilotomgången, en
från höstomgången och en från våromgången, undersöka hur arbetet i kommunerna har fortskridit
efter avslutat projekt. Vilka lärdomar har kommunerna dragit av sitt deltagande i satsningen?
Det finns även ett delvis utvärderande syfte i rapporten: hur har arbetssättet i arbetande nätverk
uppfattats och hur har kommunernas förståelse av problematiken utvecklats under projektets gång?

Avgränsningar
Den här rapporten tar ett mindre stickprov av de totalt 86 kommuner som har deltagit i satsningen
sedan våren 2012. I rapporten studeras tre kommuner, en från pilotomgången, en från
höstomgången och en från våromgången. De tre undersökta kommunerna är Uppsala kommun,
Österåkers kommun och Trosa kommun och slutsatserna dras endast utifrån dessa tre kommuner.
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2. Genomförande
Urvalet av kommuner gjordes med avseende på två variabler: kommunens storlek avseende
invånarantal och deltagande i olika omgångar i SKL:s satsning. På så sätt togs kommunerna Uppsala,
Österåker och Trosa fram.




Uppsala är en relativt stor kommun med 214 500 antal invånare som deltog i pilotomgången
med start våren 2012.
Österåker är en mellanstor kommun med 43 300 invånare som deltog i höstomgången med
start hösten 2012.
Trosa är en relativt liten kommen med 12 400 invånare som deltog i våromgången med start
hösten 2013.

Studien försöker i möjligaste mån undvika jämförelser mellan kommunerna på grund av deras olika
storlek och olika förutsättningar. Det kan dock vara intressant att ta del av tre kommuner för att just
belysa hur olika förutsättningarna kan se ut och på vilka sätt olika kommuner arbetar med samma
frågeställningar och likartade utmaningar, oberoende av storlek och geografiskt läge.
Studien genomfördes i två steg där det första involverade en analys av de dokument som respektive
kommun hade formulerat och skickat in till SKL under pågående projekt. Här genomfördes
tillsammans med SKL ett urval av dokument, vilket resulterade i att följande dokument studerades:
kommunernas missiv inför några av nätverkskonferenserna, årliga rapporter (två för Österåker, två
för Trosa och tre för Uppsala), återkoppling till SKL efter varje nätverkskonferens samt slutrapporter
till SKL efter avslutat deltagande. De årliga rapporterna samt slutrapporten var konstruerade av SKL i
form av enkäter med fasta svarsalternativ samt möjligheter till fritextsvar från kommunernas sida.
De årliga rapporterna och slutrapporten från varje kommun ger en bild av hur arbetet har fortskridit
under projektets gång och hur utvecklingen av de operativa målen har sett ut. Slutrapporten till SKL
är uppbyggd enligt följande struktur:
1. Sammanfattning
2. Beskrivning av kommunens utbildningsorganisation
3. Organisering av arbetet på hemmaplan – vilka befattningar har de som har deltagit i
kommungruppen och vilka av dessa har bytts ut, under projektets gång.
4. Arbetet på hemmaplan
5. Erfarenheter av att arbeta i grupp bestående av fyra nivåer
6. Nätverksarbetet – vilka befattningar har de som har deltagit i nätverkskonferenserna och har
några av dessa bytts ut, under projektets gång.
7. Operativa mål – hur har resultaten utvecklats och vad drar kommunen för slutsatser kring
det?
8. SKL:s satser för styrning och ledning – bedömning av kommunens utvecklig inom respektive
sats.
9. Avslutande frågor
De årliga rapporterna har en liknande struktur. Här gjordes en förändring från SKL:s sida från
pilotgruppen till höstomgången. I pilotgruppens årliga rapporter fanns det inga fasta svarsalternativ
utan enbart ett fritextutrymme under varje fråga.
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Dokumentanalys
Dokumentanalysen av de deltagande kommunernas inlämnade dokument genomfördes i två steg. I
det första steget genomfördes en första genomläsning och materialet kondenserades för att lättare
kunna jämföras mellan kommuner och för att snabbt få tillgång till så mycket information som
möjligt för analys.
I ett andra steg sammanställdes inför fokusgruppsintervjuerna kommunspecifika intervjufrågor att
ställa till vardera kommungrupp. Syftet med detta andra steg var att undersöka huruvida
kommunerna under satsningens gång hade utvecklat en fördjupad förståelse för hur man kan bygga
ett framgångsrikt skolsystem och vilka åtgärder som blir nödvändiga för att åstadkomma ett sådant.
Eftersom de årliga rapporterna och slutrapporten följer en mycket strikt struktur (se ovan) har det
varit svårt att ur dessa avläsa hur kommunernas förståelse för frågan har utvecklats.
Ytterligare dokument som har studerats är dokument som behandlar missiv inför konferenser,
särskilt den som handlar om lärarnas kompetens och samarbete, samt de återkopplingar och
åtaganden som gjordes efter genomförda nätverkskonferenser och gjordes tillgängliga på projektets
intranät.
Dokumenten utgör också en gedigen bakgrund till fokusgruppsintervjuerna, vilket gjorde det möjligt
att följa upp kommunernas rapporterade arbete genom specifika frågor.

Fokusgruppintervjuer
Fokusgruppsintervjuer genomfördes med det tre undersökta kommunernas kommungrupper. Syftet
med fokusgrupperna var att samla in information om hur kommunen har arbetat vidare efter
avslutat projekt och hur man ser på sin nuvarande situation utifrån de sex satserna för styrning och
ledning. Intervjuerna genomfördes på plats i respektive kommun och de frågor som ställdes
handlade om kompetens och behörighet, samarbete och samverkan samt specifika frågor rörande
kommunens arbete med utgångspunkt i de analyserade dokumenten. Samtliga intervjuer spelades in
och analysen av intervjuerna utgår från det inspelade materialet.
Fokusgruppsintervjuerna genomfördes under perioden februari-mars 2017. Nedan presenteras en
översikt över de genomförda fokusgrupperna och antal deltagare, samt vilka befattningar deltagarna
hade.
Österåker



Deltagare: förvaltningschef, förvaltning, rektor, lärare (kontaktperson), politiker, lärare,
lärare. Totalt sju personer och alla nivåer var representerade.
Intervjun genomfördes i Österåker och pågick i 2 timmar effektiv tid.

Uppsala




Deltagare: förvaltning utvecklingsansvarig (kontaktperson), förvaltning områdeschef
grundskola, politiker ordförande i nämnden. Totalt tre personer och två nivåer
representerade: förvaltning och politik. Saknades gjordes nivåerna rektor och lärare.5
Intervjun genomfördes i Uppsala och pågick i 1 timme och 45 minuter effektiv tid.

5

Fokusgruppen i Uppsala saknade två av de fyra nivåerna, rektor och lärare, och vi fick därför inte ta del av en
fullständig bild av arbetet i kommunen. De som deltog in intervjun representerade förvaltningsnivån och
politikernivån och det är deras bild av arbetet som presenteras i avsnittet om Uppsala nedan i avsnitt 3.
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Trosa



Deltagare: politiker, lärare, rektor, förvaltning utvecklingsledare (kontaktperson). Totalt fyra
personer och alla nivåer var representerade.
Intervjun genomfördes i Trosa och pågick i 1 timme och 45 minuter effektiv tid.

Intervju med SKL:s ansvariga för projektet
För att ge SKL möjlighet att ge sin bild av satsningen och beskriva bakgrunden till satsningen
genomfördes en intervju med en av de ansvariga projektledarna för projektet från SKL:s sida samt
med projektets huvudansvarige. Intervjuerna genomfördes på SKL:s huvudkontor i Stockholm under
april månad 2017 och pågick i 90 minuter.
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3. Undersökta kommungrupper

Uppsala
Uppsala kommun är en relativt stor kommun med 214 500 invånare belägen norr om Stockholm.
Kommunen har 23 750 elever på grundskolenivå (varav 18 360 elever i den kommunala grundskolan)
och 547 behöriga lärare i matematik.6 Den kommunala grundskolan har 70 enheter.
Uppsala kommun deltog i projektets pilotomgång, med start våren 2012, tillsammans med
kommunerna: Umeå, Sollentuna, Luleå, Landskrona, Karlstad och Borås.
Uppsala kommun styrs sedan valet 2014 av en majoritet bestående av Socialdemokraterna,
Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Österåker
Österåkers kommun är en medelstor kommun med 43 200 invånare belägen strax nordöst om
Stockholm. Kommunen har 4 800 elever på grundskolenivå och cirka 150 lärare i matematik.7 I
kommunen finns sex fristående grundskolor och fjorton kommunala grundskolor, två fristående
grundskolor, samt en kommunal gymnasieskola. Kommunen har totalt 23 skolor.
Österåkers kommun deltog i projektets höstomgång, med start hösten 2012, i nätverk-08 Stockholm
tillsammans med kommunerna: Järfälla, Nacka, Strängnäs, Vallentuna och Upplands-Bro.
Under mandatperioden 2015–2018 styrs Österåkers kommun av den borgerliga alliansen, som utgörs
av Moderata samlingspartiet, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna samt Österåkerspartiet.

Trosa
Trosa kommun är en relativt liten kommun med 12 300 invånare belägen söder som Stockholm.
Kommunen har 1405 elever i grundskolan och 18 lärare i matematik (totalt har kommunen 108
lärare). Kommunen har ingen egen gymnasieskola.8 I kommunen finns sex kommunala grundskolor
samt en gymnasiesärskola.
Trosa kommun deltog i projektets våromgång, med start hösten 2013, i nätverk Östersjön
tillsammans med kommunerna: Finspång, Gotland, Katrineholm, Norrköping, Sundbyberg och
Värmdö.
Sedan valet 2014 styr en borgerlig majoritet Trosa kommun för tredje mandatperioden i följd. Den
borgerliga majoriteten i Trosa är sammansatt av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och
Kristdemokraterna.
Tabellen nedan ger en överblick över de undersökta kommunerna.

6

Uppsala Slutrapport september 2016.
Österåker Slutrapport september 2016.
8
Trosa Slutrapport september 2016.
7
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Kommun

Invånare
(2016)

Antal elever i
grundskolan

Antal
lärare

Antal
lärare
matematik
Uppsala
214 500
23 750*
1244
547
Österåker
43 300
4 820
342
ca. 150
Trosa
12 400
1405
108
18
Tabell 1: Deltagande kommuner. (*Varav 18 360 i den kommunala grundskolan).

Ur dokumenten
I avsnitten nedan sammanfattas hur kommunerna själva har beskrivit sitt arbete inom områdena:
samarbete och kompetens, kartläggning av lärarnas behörighet, rekrytering och ombyten i
kommungrupperna. Beskrivningarna baseras på det som framkommer i kommunernas årliga
rapporter, samt kommunernas slutrapport till SKL.

Årliga rapporter
Uppsala har under projektets gång lämnat in tre årliga rapporter till SKL. En i januari 2013, en i
januari 2014, samt en i januari 2015. Utöver detta har de även fyllt i en slutrapport i september 2016.
Österåker har under projektets gång lämnat in två årliga rapporter till SKL. En i november 2013 och
en i mars 2015, samt en slutrapport i september 2016.
Trosa har under projektets gång lämnat in två årliga rapporter till SKL. En i september 2014 och en i
september 2015, samt en slutrapport i november 2016.
Samarbete och kompetens
I Österåker använder man sig inom de lägre klasserna av ett system med två lärare som kompletterar
varandras ämnesbehörighet och som tillsammans ansvarar för en klass. De kallar detta för lärarpar
där man undervisar varandras elever i respektive ämne.9
Utbyte av erfarenheter inom lärarkollegiet sker delvis genom samlokalisering av matematik och NOlärare, där lärarna samlas i gemensamma arbetsrum. Dessa ämnesrum blir ”ett naturligt forum för
samarbete och samplanering och erfarenhetsutbyte” skriver man.10
Trosa använder sig av ett tvålärarsystem på de lägre stadierna där två behöriga lärare delar på två
klasser och fokuserar på sina respektive ämnen. Detta ger en effektivare och mer detaljerad
planering samt möjlighet att använda samma lektion flera gånger, vilket möjliggör utvärdering och
utveckling av lektionsmaterialet.11 I Trosa uppger man att lärarna på de lägre stadierna har börjat
övergå till en ämneslärarorganisering. Trosa ser själva behovet av fler kollegiala mötesytor för
lärande och utvecklingssyftande samtal.12
Uppsala har gjort en förändring i synsätt på grundskolenivå och menar att man inte längre fokuserar
på att eleverna ska träffa så få lärare som möjligt. Istället ska fokus ligga på kompetens och
samarbete mellan lärare för att möjliggöra bästa möjliga undervisning till eleverna.13
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Tvålärarsystem börjar växa fram i flera av kommunerna för att säkerställa att elever i lägre stadier får
utbildning av behöriga och kompetenta lärare. Systemet börjar få genomslag i de studerade
kommunerna och man ser flera fördelar med detta. I Trosa nämner man att planeringen blir mer
effektiv när man bara behöver planera sina ämnen. De nämner också möjligheten att hålla samma
lektion flera gånger, vilket gör det möjligt att utvärdera och förändra lektionens upplägg och därmed
också förbättra och utveckla undervisningen löpande.14
Kartläggning av kompetens
När satsen Lärarnas kompetens och samarbete är avgörande skulle behandlas i respektive
nätverksomgång ingick en fråga i missiven (utarbetade av kommunernas kontaktpersoner) om vilken
ämneskompetens undervisande lärare hade. Frågan visade sig svår att svara på för kommunerna.
Därför beslöt våren 2014 SKL:s projektledning tillsammans med kommunernas kontaktpersoner att
genomföra en kartläggning av undervisande lärares högskolepoäng i matematik i samtliga deltagande
kommuner. Kartläggningen genomfördes av kommunerna själva och de flesta av kommunerna valde
att hämta in den eftersökta informationen från sina rektorer.
Kommunerna har i de flesta fall lagt ansvaret för kartläggning av lärarnas behörighet och kompetens
på rektorerna. I Uppsala använde man sig av enkät som gick ut till rektorerna i kommen.
Kartläggningen, och inrapporteringen, av behörighet har fungerat bra i kommunerna, det är lätt att
se vem som är behörig lärare. Ett svårare problem är att utläsa vilken kompetens, i antal
högskolepoäng, som undervisande lärare har i respektive ämne.
Arbetet med att kartlägga lärarnas behörighet har inte varit lätt i kommunerna. Flera av de
deltagande kommunerna beskriver svårigheterna med att få sina lärare legitimerade av Skolverket i
tid. Ytterligare en svårighet är att kartlägga behöriga lärares ämneskompetens, det vill säga hur
många högskolepoäng de har i ämnet matematik. Före 2011 redovisar inte alla högskolor detta i sina
examensbevis och namnen på kurserna som examinerade lärare har gått varierar också mellan
högskolor.
Rekrytering
Österåker beskriver tidigt (hösten 2013) behovet av att rekrytera matematik och NO-lärare, särskilt
med tanke på den utökade timplanen i matematik som infördes och började gälla från och med
hösten 2016.15 I senare dokument skriver de att de har ett stort behov av matematiklärare och att de
har ett antal vakanser i matematik/naturvetenskap som de inte kan fylla.16
Trosa ser framöver problem med rekrytering av behöriga lärare för samtliga stadier.17
Uppsala beskriver i sin slutrapport svårigheten med att få behöriga lärare i matematik till framförallt
klasserna 7–9 i framtiden.18
Byte av personal i kommungruppen (kontinuitet)
I de årliga rapporterna, samt i slutrapporten, rapporterar kommunerna hur arbetet i dels
kommungruppen och dels i nätverksgruppen har sett ur. Kommunerna svarar på frågan hur
kontinuiteten i grupperna har sett ut och huruvida någon har bytts ut i grupperna under pågående
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satsning. Två av tre kommuner, Uppsala och Österåker, har haft stora förändringar av deltagare i den
egna kommungruppen.
Vissa av förändringarna kan förklaras med kommunalvalet 2014 som hölls under perioden projektet
pågick. Detta medförde förändringar av den politiska majoriteten i två av kommunerna och därmed
också byte av ansvariga politiker i nämnden.
I Österåker har gruppen nästan helt bytts ut under projektets gång och man har bytt kontaktperson
hela tre gånger. På förvaltningsnivå och politikernivå har alla personer bytts ut under satsningen. På
rektorsnivå har en av tre personer bytts ut och på lärarnivå har en av tre personer bytts ut. Österåker
beskriver trots detta att kontinuiteten i gruppen har varit god. En förklaring till detta kan vara att
gruppen stabiliserats efter inledande turbulens och att den tredje kontaktpersonen, som varit
medlem i gruppen från starten, sedan kom att bli kvar som kontaktperson från och med sista året,
vilket kan ha bidragit till stabilitet.
I Uppsala ser situationen liknande ut. Här har man både haft en förändrad majoritet i kommunen
efter kommunalvalet 2014 och en omorganisation av kommunen vilket inneburit en stor förändring i
kommunen interna organisation och som medfört att antalet nämnder med ansvar för skolan har
minskat. På politikernivå har två av tre personer bytts ut. På förvaltningsnivå har en av tre personer
bytts ut. På rektorsnivå har tre av fyra personer bytts ut. Kommunen skriver att kontinuiteten i
gruppen har säkrats av kontaktpersonen, som varit den samma under hela projektet, två lärare och
en rektor. Dessa tre personer har utgjort kärntruppen i Uppsalas kommungrupp.
Trosa har, å andra sidan, bevarat sin kommungrupp helt intakt under projektets gång. Gruppen har
inte bytt ut några medlemmar under tiden och de har haft samma kontaktperson under satsningen.
De skriver att de endast har behövt kalla in ersättare vid tre tillfällen för att delta i
nätverkskonferenser.

Operativa mål
De deltagande kommunerna förband sig att formulera operativa mål för resultat på nationella prov i
matematik i åk 9. Kommunerna var även fria att ange andra operativa mål som inte följdes upp av
SKL.
I de missiv som presenteras inför nätverkskonferenser har de deltagande kommunerna formulerat
operativa mål. I de årliga rapporterna och i slutrapporten till SKL presenterar kommunerna hur
utvecklingen av de operativa målen har sett ut. Nedan följer en kort redovisning av kommunernas
operativa mål och hur de har förändrats för de tre kommunerna under pågående satsning.
Österåker är den kommun, av de tre här undersökta, som har haft störst förbättring av resultat.
Kommunens operativa mål är formulerade som: (1) Andelen som ej når målen vid nationella prov ska
minska; (2) Poäng vid nationella prov ska öka; (3) Skillnad mellan nationella prov och slutbetyg ska
minska. Utvecklingen av det första målet presenteras i tabell 2 nedan.
2012
2013
2014
2015
Åk 3
29,5 %
26 %
N/A
N/A
Åk 6
32,2 %
5,7 %
7,6 %
4,5 %
Åk 9
19,6 %
8,4 %
10,1 %
11,8 %
Tabell 2: Österåker – andel som ej når mål vid nationella prov i åk 3, åk 6 och åk 9.
Som framgår av tabellen har utvecklingen för åk 6 och åk 9 varit anmärkningsvärd mellan åren 2012
och 2013. Här har man verkligen lyckats minska andelen som inte klarar målen på nationella prov.
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Frågan är hur detta ska tolkas. Vad gjorde man innan och vad var det som gjorde att man kunde
åstadkomma en så stor förbättring?
Kommunen skriver i analysen av resultaten att det finns en stigande trend inom alla årskurser vad
gäller resultat i matematik. Man har också en liten skillnad mellan pojkar och flickors resultat. (Detta
har inte funnits med som operativt mål i SKL satsningen men är något som kommunen regelbundet
samlar in data kring och följer upp. Trosa kommun har valt att ta med skillnaden i resultat mellan
pojkar och flickor som ett operativt mål.) Österåker skriver också att man 2012 såg en stor spridning
mellan skolor inom kommunen och att man av denna anledning har satsat stort på samarbete mellan
skolor och på samrättning och sambedömning av nationella prov.
Trosa har för SKL-satsningen formulerat fyra operativa mål: (1) Andelen av eleverna i åk 3 som når
kravnivån på nationella prov ska öka; (2) Andelen av eleverna i åk 6 som når A-E ska öka; (3) Andelen
elever med betyget A-C i åk 6–9 ska öka; (4) Meritvärdesskillnaden mellan pojkar och flickor ska
minska. Utvecklingen av mål 1, mål 2 och mål 4 presenteras i tabell 3 nedan.
2012
2015
Mål 1
97,5 %
90,2 %
Mål 2
99,2 %
98,2 %
Mål 4
15,9
8,3
Tabell 3: Trosa – utvecklingen av operativa mål.
Som framgår av tabellen har resultaten för de första två målen utvecklats negativt mellan de två
mätpunkterna. Dock är skillnaden mycket liten, särskilt för Mål 2, och det är svårt att dra några
slutsatser av den marginella försämringen. Nämnas bör också att resultaten för både Mål 1 och för
Mål 2 ligger över riksgenomsnittet.
Här kan det vara på sin plats med en diskussion om värdet av operativa mål. SKL:s avsikt med kravet
på kommunerna att ange operativt mål i nationella prov för åk 9 var att få en möjlighet att se hur SKL
kommunerna utvecklade sig jämför med övriga kommuner i landet och även ge en enskild kommun
samma möjlighet. Författaren är av den uppfattningen att mätetalet i sig är ganska ointressant.
Viktigare är hur man väljer att tolka resultatet och vilka slutsatser kring åtgärder man drar med
utgångspunkt i resultatet. Österåker som identifierade stora skillnader mellan skolor valde att tolka
detta som att det var viktigt med ett bättre och utökat samarbete mellan skolor vad gäller
bedömning och samrättning.
I Uppsala kommun är man överraskad över att målen inte visar på en större förbättring. Resultaten
har förbättrats, men inte ”i den omfattning vi hade hoppats på.”19 Uppsala har som sina operativa
mål utgått från SKL:s övergripande mål med hela satsningen: (1) nå förbättrade resultat på nationella
prov i åk 3, åk 6 och åk 9; (2) andelen som når lägstanivån ska halveras; (3) andelen som når högsta
nivån ska öka; (4) Sverige ska placera sig bland de tio bästa OECD-länderna.
Uppsala ligger över riksgenomsnittet på andel som når målen i åk 6 och åk 9 för 2012. Vid senaste
presenterade mätningen, 2016, ligger man fortfarande över riksgenomsnittet även om det är svårt
att jämföra mellan mätningarna på grund av olika betygssystem och att betyg i åk 6 har införts. I åk 3
syns också förbättrade resultat.

19

Uppsala, Årlig rapport (2), januari 2014.
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Fokusgrupper
Nedan följer en sammanställning av de genomförda fokusgruppsintervjuerna med
kommungrupperna i Österåker, Uppsala och Trosa. Samtalen berörde framförallt tre övergripande
teman: samarbete och kompetens, stadieövergångar och rekrytering.

Österåker ”Från början var jag lärare, men på slutet har jag känt att jag representerar
Österåker”
I Österåker samlas i stort sett hela kommungruppen för att delta i fokusgruppsintervjun (se avsnitt 2
ovan). Gruppen har inte träffats sedan projektet avslutades under hösten 2016 och nu när man
träffas passas man också på att fira framgångar inom skolområdet i kommen.
I inledningen av projektet, under första året, upplevde man ”bök med strukturen” på hemmaplan
(2012) innan arbetsformen hade satt sig i kommungruppen. Man beskriver det också som att det var
tungt att arbeta med två förvaltningar, där man har en beställar-utförar-organisation. En av
höjdpunkten under projektet beskriver de som när man fick den kommungemensamma
matematikstrategin på plats.
Kommunen anser att satsningen inte skulle ha varit lika effektiv utan Skolverkets samtidigt pågående
Matematiklyft, som var en satsning på matematikdidaktik finansierad av staten. De ser
kombinationen av de båda satsningarna som nödvändiga för framgång. För att få översikt över alla
parallella satsningar (Lärarlyftet, Matematiklyftet, SKL PISA etc.) formulerade kommunen en
övergripande matematikstrategi där pågående satsningar inom matematikområdet samlades,
systematiserades och följdes upp. Matematikstrategin användes i början av satsningen och den
användes som instrument för uppföljning under tre år.
I Österåker har man en organisation med beställare och utförare som ställer stora krav på tydlighet i
roller i organisationen. Vid projektets början var man överens om att detta fortfarande var otydligt,
men nu anser man att det finns en större tydlighet vad gäller roller och att dessa är tydligare
definierade. Arbetet i kommungruppen har även skapat en större förståelse för hur kommunens
organisation ser ut och fungerar.
Att arbeta i gruppen med de fyra nivåerna representerade har skapat förståelse för varandras roller
och en större känsla att bli hörd som lärare, längst ned i kedjan. Gruppen ser på sin egen utveckling
som att man har gått ifrån att representera sitt yrke, eller sin nivå, på konferenserna, till att
representera hela Österåker.
Samarbete och kompetens
Samarbete: matematiklärarna träffas 3–4 gånger per år i ett mattenätverk. Till träffarna bjuds
externa föreläsare in, eller så presenterar någon av kommunens lärare införandet av olika
försöksmodeller i undervisningen. Det övergripande temat är ämnes- och didaktikutveckling och man
har en mindre budget från kommunen för att driva nätverket.
Ämneslagen är samlokaliserade i några skolor. Utöver samlokalisering är det också viktigt med
schemaläggning och organisering av arbetet så att lärarna får möjlighet att träffas i sina ämnesrum. I
arbetslagen arbetar man med samrättning och det förekommer även sambedömning.
Kompetens: kommunen anser att det är viktigt med bemötande och didaktiska kunskaper för att få
bra utfall i klassrummet och att formell kompetens och stort antal högskolepoäng i matematik inte
utgör någon garanti för framgångsrik undervisning. Särskilt i de lägre årskurserna. Någon i gruppen
anser att man som matematiklärare ska behärska minst ett stadie över det man undervisar i. Detta
för att klara stadieövergångarna. Gruppen anser att om högskolepoäng ändå inte omsätts i
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undervisning så är de inget värda. Någon säger att ”kompetens är hur man utnyttjar den kunskap
man har.”
Man säger att ämnesbehörighet, och ämneskunskaper, är viktiga för att kunna ta ut svängarna som
lärare och få ett annat spelrum med eleverna: ”Säkra lärare vågar ta steget från matematikboken.”
Övergångar
Här anser man i kommungruppen att det finns saker kvar att göra. Vid skolor som är integrerade 1–6
fungerar övergången av naturliga skäl väl. En av lärarna i gruppen tycker att det saknas systematik i
överlämnandet och att ”det bara blir.” Man är medvetna om problematiken med överlämningar och
menar att mycket handlar om rätt dokumentation som är möjligt att föra över mellan skolor.
I årskurs 8 genomför man ett kommunellt prov för att fånga upp elever som riskerar att inte bli
godkända i grundskolan. Provet är ganska omfattande, dock inte lika omfattande som det nationella
provet, och hanteras centralt. Provet skickas sedan till externa examinatorer som rättar och
kommenterar resultaten. Lärarna uppfattar det som ett mycket bra stöd att få en extern kommentar
och att få en utomståendes syn på elevernas faktiska kunskaper.
Har gruppen fortsatt att arbeta? Gruppen har inte samlats sedan de avslutade projektet och de har
inte arbetat vidare med arbetssättet, varken i den befintliga gruppen eller i något annat
utvecklingsområde inom kommunen.
I Österåker uppger kontaktpersonen att han har använt 20 % av sin tjänst för att driva deltagandet i
projektet.

Uppsala ”Projektet har konsoliderat tanken om systematiskt samarbete”
I Uppsala träffar vi endast nivåerna förvaltning och politik för fokusgruppsintervjun. De som saknas är
representanter för nivåerna lärare och rektor.
Uppsala etablerade tidigt ett samarbete med Göteborgs universitet kring matematikdiagnoser för att
kartlägga elevernas kunskaper. När möjligheten att delta i satsningen kom så anmälde kommunen
sitt intresse för att delta och man säger att ”vi skulle ha blivit besvikna om vi inte hade kommit med.”
En svaghet i det egna arbetet, där kommunen ser att man kan utvecklas, är hur spridningen av
resultat och insikter har sett ut i kommunen. Mycket av den utveckling och lärande som har skett i
kommungruppen har varit svår att sprida till övriga berörda i kommunen. Det är en lärdom som man
tar med sig. Ytterligare en svaghet är att Grundskolechefen, p.g.a. hög arbetsbelastning, hoppade av
kommungruppen. Detta menar man sände signaler om att arbetet i kommungruppen inte var
prioriterat.
Som direkt resultat av satsningen har man fått upp ögonen för särbegåvade elever och i ett
samarbete med Uppsala universitet bildat matteklubben för intresserade elever i åk 2–9. Elever i åk 9
ges också möjlighet att läsa in till och med matematik 1c.
Satsningen har bidragit till att synliggöra vikten av samarbete mellan nivåerna i kommunen. Man tar
även med sig vikten av att titta på ämnesbehörighet och antal högskolepoäng för undervisande
lärare. Efter satsningen finns det ett större fokus på kunskap och kompetens när rektorer gör sina
tjänstefördelningar. Här anser man på förvaltningsnivå att styrningen har fått genomslag. Satsningen
skapade också ett ”tryck att ta reda på saker”, vilket ledde till en första grundläggande kartläggning
av nuläget.
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Övergångar
Uppsala arbetar på ett tydligt och systematiskt sätt med överlämningar och återkopplingar mellan
stadier. Elever i gymnasiet skriver så kallade Diamantdiagnoser där resultatet sedan återkopplas till
högstadieskolorna. Grundskolan får på så vis information om hur deras elever klarar sig på gymnasiet
och kan med stöd av denna återkoppling förändra och utveckla sin undervisning. En liknande
återkoppling finns mellan grundskolans första år och förskoleklasserna.
Rekrytering
Rekrytering av behöriga lärare är ett problem. För närvarande ser man att det strömmar in behöriga
lärare från kranskommunerna i norduppland och att man på sätt har lyckats lösa delar av
personalförsörjningen. På lång sikt är det framförallt 7–9 lärare som kommer att saknas i matematik
och NO. En av förklaringarna till det kan enligt kommunen vara att dessa lärare på den nuvarande
utbildningen behöver läsa in tre ämnen, varav det tredje blir på en mycket grundläggande nivå.
Blivande lärare väljer helt enkelt bort den inriktningen när de antas till lärarutbildningen.
Har gruppen fortsatt att arbeta? Projektet lever vidare och kommungruppen finns bevarad för att
genomföra en matematikuppföljning. Här har man skapat en något annorlunda grupp, utan politisk
representation, som innehåller en arbetsgrupp och en styrgrupp.
Kontaktpersonen beräknar att det har tagit ungefär 25 % av arbetstiden med att arbeta i projektet.
Kommungruppen har träffats två gånger mellan varje konferens och det har varit två
nätverkskonferenser per termin i två år. Inför konferenserna har de även haft kontaktpersonsmöten.

Trosa ”Systematik är det magiska ordet!”
I Trosa träffar vi representanter från alla fyra nivåer (politik, förvaltning, rektor, lärare) i
fokusgruppsintervjun.
Trosa har arbetat aktivt med att systematisera och en del i detta innebär att den stående punkt som
fanns i nämnden under projektets gång finns kvar. Förvaltningen rapporterar i nämnden om
pågående utveckling inom skolområdet.
Framgångsfaktorer i kommunens arbete har bland annat varit kontinuiteten för medlemmarna i
kommunens kommungrupp. I början ägnade man stor tid till att skriva och formulera missiven och
det fanns i inledningen en otydlighet vad gäller att inse sina roller i kommungruppen. Förståelsen för
de olika nivåerna har ökat succesivt i och med deltagande i satsningen.
Kommunen har på förvaltningsnivå sporadisk kontakt med andra kommuner i kommunnätverket,
framförallt de kommuner vars arbete man har inspirerats av i den egna kommunens
utvecklingsarbete.
Samarbete och kompetens
Kompetens: Här har kommunen på förvaltningsnivå inte lagt sig vad rektorerna gör. Rektorerna har
full frihet att själva kartlägga information om dels behörighet och dels antal högskolepoäng i
matematik. På förvaltningsnivå har man fullt förtroende för att rektorerna i kommunen gör de
kartläggningar som behöver göras och att tjänstefördelningar utgår från kompetens. Man har på
förvaltningsnivå valt att inte lägga sig i detta arbete och kommunen har därför ingen
kommungemensam kartläggning av kompetens (t ex antal högskolepoäng i matematik) i kommunen.
Rekrytering
Trosa har påbörjat arbetet med att formulera en strategi för att rekrytera lärare till kommunen. I
diskussionen har man börjat med att påtala fördelarna med att arbeta i en liten kommun, t ex korta
beslutsvägar och tydlig överblick. Trosa kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och det ska vara
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lätt att arbeta i Trosa. Det kan handla om att t ex försöka erbjuda tjänster till lärarens make/maka i
kommunen eller att erbjuda bostad eller attraktiva kommunikationer till Stockholm.
Har gruppen fortsatt att arbeta? Trosa har använt sin kommungrupp som en referensgrupp eller
idégrupp som man kallar in när det dyker en upp fråga som behöver dryftas mellan de fyra nivåerna.
Man samlas enbart när det finns anledning samtidigt som man är tydlig med att man inte kommer att
tappa bort arbetet i kommungruppen: ”[gruppen]kommer inte att försvinna, den är inympad i
kommunen.” Gruppen finns med andra ord kvar, men den har inga regelbundna träffar.
Kontaktpersonen uppger att han har lagt 25 % av sin arbetstid på att samordna projektet.

Intervjuer med ansvariga på SKL
Projektet handhades av tre personer på SKL: en övergripande projektansvarig samt två projektledare
anställda på halvtid hos SKL. Nedan redovisas samtalen med en av projektledarna samt projektets
huvudansvarige.
Huvudansvarig för projektet är avdelningschef på SKL:s Avdelning för Utbildning och Arbetsmarknad.
Hans ansvar i projektet var det övergripande ansvaret för satsningen och det var också han som fick
uppdraget att starta satsningen. Han rekryterade även de två projektledarna som sedan kom att
genomföra huvuddelen av projektet.

Bakgrund till projektet
Projektet började som ett resultat av de nedslående resultaten i PISA 2009. Efter att resultaten i PISA
2009 hade presenterats hösten 2010 insåg man att något borde göras och projektet Matematik PISA
2015 presenterades på Skolriksdagen våren 2011 där personal och chefer inom skolan från Sveriges
alla kommuner samlas för konferens och mässa vartannat år.
Utgångspunkten för projektet blev den tidigare genomförda satsningen Attraktiv skola kombinerat
med frågor om styrning. Resultat från andra genomförda projekt, såsom Framgångsrika
skolkommuner, tog också med och kombinerades och jämfördes med McKinseys insikter om
framgångsrika skolsystem. Sammantaget kom projektet att fokusera på hur styrkedjan fungerar i
vardagen och hur uppföljning och utvärdering av den ständigt pågående utvecklingen sker. I
McKinsey:s studier fanns man stöd för detta, men det var mer en sammantagen bild utifrån egen
kunskap och tidigare satsningar, kombinerat med McKinsey:s studier, som gav grunden i projektet.
Även Teknikdelegationens rapport20 med insikter om högsta ledningens ointresse för hur lärarnas
faktiska kompetens såg ut kom att påverka arbetet med att ta fram SKL:s satser för styrning och
ledning.
Arbetssättet liknade arbetet i Attraktiv skola och en nyhet med satsningen var eskaleringsprincipen,
det vill säga att de som ingått i tidigare omgångar i satsningen åtog sig att handleda kommuner som
deltog in senare delar av satsningen. På så vis byggs ett kontaktnät upp mellan kommunerna i de
olika omgångarna. Både Attraktiv skola och Matematik PISA 2015 betonar vikten av dokumentation
och arbete i blandade grupper i nätverk med andra kommuner.
Grundläggande för satsningen var även att den högsta politiska ledningen och förvaltningsledningen
skulle stå bakom satsningen och detta skedde i form av avsiktsförklaringar. I satsningen förband de
deltagande kommunerna att pröva sin styrning och ledning mot SKL:s framtagna satser. De
deltagande kommunerna förband sig även att formulera operativa mål för resultat på nationella prov
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i matematik i åk 9. Kommunerna var även fria att ange andra operativa mål som inte följdes upp av
SKL.
Till pilotomgången i projektet bjöds tio kommuner in. Sju av de tillfrågade kommunerna tackade ja till
att delta i projektets pilotomgång: Uppsala, Landskrona, Umeå, Luleå, Borås, Karlstad, Sollentuna.

Arbetssättet
Arbetet i projektet bestod av de deltagande kommunerna av att arbeta på hemmaplan, i sin
kommungrupp, med att formulera missiv och åtaganden samt att arbeta i nätverksgruppen på
nätverkskonferenserna.
En central punkt i arbetet var dokumentation. Inför varje nätverkskonferens var kommungrupperna
ålagda att i god tid innan konferensen lägga ut ett missiv på projektets gemensamma intranät. Efter
varje genomförd nätverkskonferens lade kommunerna ut en utvärdering av den genomförda
konferensen samt återgav nya uppslag och idéer samt åtaganden att arbeta vidare med i den egna
kommungruppen. Vid slutet av året lämnade kommunerna in en årlig rapport, utformad av SKL, där
de beskrev hur de upplevde arbetssättet och vad som har hänt konkret i den egna kommunen. Vid
satsningens avslutning lämnade varje kommun in en politiskt behandlad slutrapport till SKL.
Slutrapporten var utformad av SKL och hade formen av en enkät kombinerat med öppna frågor och
stora möjligheter att ge skriftliga kommentarer.

Ärlighet, uthållighet och hårt arbete
Utgångspunkten för arbetet under nätverkskonferenserna var inriktat på ärlighet och hårt arbete.
SKL:s projektledare var tydliga med att det krävdes stora insatser från de deltagande kommunerna
och att analysen av nuläge behövde göras på ett ärligt sätt. Nyckelorden för arbetet var hårt arbete,
ärlighet och uthållighet. ”Verksamhetsutveckling måste börja där man befinner sig.”21
Principen att börja med nuläget och att vara ärlig kring hur det ser ut, oavsett om det är bra eller
dåligt, har enligt projektledarna varit kontroversiellt. Grunden för denna princip var att
verksamhetsutveckling och förbättring behöver börja från där man faktiskt befinner sig, och inte från
där man tror att man befinner sig, eller där man önskar att man befann sig.

Statliga satsningar
Projektet startade nästan samtidigt som Skolverket lanserade sitt Matematiklyft 2012. De statliga
satsningarna med Lärarlyftet och Matematiklyftet blev en ”skjuts av de statliga reformerna som kom
samtidigt.”22 SKL hade ett nära samarbete med NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning vid
Göteborgs universitet) och med Skolverkets projektledning. Representanter från Skolverket var också
med och träffade de sju kommungrupperna i pilotomgången vid en av deras nätverksträffar.

Styrningen av projektet
Grupperna blev mer och mer styrda under konferenserna och under arbetet med missiv och
dokumentation och det var enligt projektledaren uppskattat. Konferenserna innehöll en ganska hård
struktur och kraven på att vara aktiv och formulera åtaganden och missiv fanns med från början för
de deltagande kommungrupperna.
”Styrningen – kontraktet skulle hållas. /…/ Där hade vi stöd av SKL-ledningen.”23
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Kontrakt och åtagande var grunden i projektet, de kommuner som valde att gå med förband sig
också att aktivt arbeta med förändring inom området i sin kommun. Om kommunerna hörde av sig
och meddelade att de inte skulle bli fulltaliga så hörde ledningen av sig till dem via brev och frågade
om de behövde hjälp: ”Skriver man på ett kontrakt så gäller det.”24
Rollen under projektet för huvudansvarig i projektet har varit att delaktig i kontaktpersonsplanering
och kommunträffar. Han har även haft ansvar för att kontakta de som har ”svajat” och att redovisa
och föredra projektet för styrande politiker. Ett annat uppdrag har också varit att vara ute i landet
och berätta om satsningen medan den pågick.

Kontinuitet
Det skedde stora förändringar i kommunernas nätverksgrupper under projektets gång, vilket kan
vara ett hinder för kontinuitet. Projektledaren menar att det ofta ser ut så i längre satsningar,
samtidigt som det inte är något man pratar om. För att få en varaktig förändring kanske det krävs att
en rektor, eller skolchef, stannar på sin post i upp till åtta år. Förändring tar tid. Det finns en insikt om
att lärare och rektorer rör på sig, men i det här projektet fick man också syn på att rörligheten är stor
även bland skolchefer och politiker i kommunerna.
”Omsättning skapar problem. Ingen kan lita på att en rektor kommer att stanna kvar i flera år. /…/
Man måste stanna åtminstone i fem år för att kunna åstadkomma en varaktig förändring.”25

Projektets längd
”[Projektet] blev lite kort. Vi skulle vilja haft fem år. /…/ Man kan inte ändra resultat på ett år.”26
Att satsningen kunde har varit längre kommer även fram i diskussionen med kommunernas
kommungrupper.
Att hitta skolor som lyckats och som är framgångsrika är enligt SKL ganska enkelt. Problemet är att
det kan vissa externa förutsättningar som gör att dessa skolor har lyckats. Istället bör man leta efter
framgångsrika skolkommuner, eller på nationell nivå, framgångsrika skolsystem. Koncerner och
kommuner är viktigare att titta på än på enskilda skolor. Uppdraget till kommunerna är inte att de
ska ha några framgångsrika skolor utan att de ska lyckas med alla. Att hålla en hög nivå på hela
kommunens utbildningssystem är utmaningen.
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4. Diskussion
Friskolor
I inbjudan till satsningens pilotomgång är det formulerat som att satsningen gäller alla kommunens
kommunala grundskolor och ”om kommunen så önskar även de fristående grundskolorna.”27
De undersökta kommunerna valde olika ansatser när det gäller att ta med friskolor i satsningen. I
Österåker hade man långa diskussioner om detta och valde slutligen att enbart involvera den
kommunala delen av kommunens skolor. I Uppsala valde man en delvis annan väg. Här valde man att
ta med friskolerektorer i kommunens hemmagrupp. Trosa, som saknar friskolor i kommunen,
behövde inte göra detta val.

Har kommunerna arbetat vidare enligt det arbetssätt som föreslogs av SKL?
Två av tre kommuner har arbetat vidare i sina respektive kommungrupper, Uppsala och Trosa, men
på olika sätt och med olika inriktning. I Uppsala har man valt att bevara SKL satsningens
kommungrupp i syfte att genomföra en kommunövergripande översyn över
matematikundervisningen och matematikresultaten på grundskolenivå. Dock har man ansett att det
inte alltid är lämplig att ha med politiken i en operativ grupp. Utbildningsnämndens ordförande
uttrycker det som att ”jag som politiker kom lite för nära det operativa”. Nämndordföranden menade
att det inte var där hennes roll som politiker låg och att det inte heller var där hennes kunskaper och
kompetenser fanns eller kunde göra störst nytta. Av den anledningen har man valt att organisera
arbetet i två olika grupper, en arbetsgrupp och en styrgrupp. I styrgruppen ingår politiker men inte i
arbetsgruppen. Arbetsgruppen träffas mer ofta och har fokus på att utföra det operativa arbetet med
att utvärdera matematikundervisningen och matematikresultaten och sedan träffas båda grupperna
för att tillsammans utarbeta hur arbetet ska fortskrida.
I Trosa har man bevarat kommungruppen intakt men man träffas enbart när det finns anledning att
träffas. Gruppen fungerar därmed också som en referensgrupp till vilken andra inom förvaltningen
eller skolan kan vända sig om behov skulle uppstå. Vid tillfället för fokusgruppsintervjun hade
gruppen nyligen träffats för att diskutera och ta fram strategier för framtida rekryteringsbehov av
lärare till kommunen. Gruppen fortsätter således att existera, men den träffas bara när det uppfattas
som nödvändigt och när man behöver diskutera viktiga kommunövergripande frågor.
Österåker har inte bevarat sin kommungrupp och menar att det är nödvändigt att någon extern part,
t ex SKL, håller i satsningen för att det ska vara möjligt att bevara arbetssättet. Flera förklaringar kan
vara möjliga, det behöver inte enbart handla om vikten av ett yttre tryck.

Har kommunerna fortsatt att använda sig av kommunnätverket?
Två av tre undersökta kommuner har fortsatt att ha kontakt med de övriga kommunerna i det
uppbyggda kommunnätverket. De kommuner som har fortsatt använda nätverket är Uppsala och
Trosa.
I Uppsala kommun uppger kontaktpersonen att man har fortsatta kontakter med de andra sex
kommunerna i kommunnätverket. Kontaktpersonen befinner sig på förvaltningsnivå och fungerar
som utvecklingsledare. I Trosa kommun har man fortsatt kontakt med kommunnätverket, särskilt de
kommuner som man tagit inspiration av under arbetet. Dessa kommuner har man framförallt
mejlkontakt med. Kontaktpersonen befinner sig på förvaltningsnivå och fungerar som
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utvecklingsledare. I Österåkers kommun har man inte haft några fortsatta kontakter med
kommunnätverket. Kontaktpersonen befinner sig på lärarnivå.
En möjlig förklaring till att kontakterna i en av kommunerna i förhållande till kommunnätverket har
stannat av kan vara beroende av vilken nivå kontaktpersonen befinner sig. I de två övriga
kommunerna återfinns kontaktpersonen på förvaltningsnivå medan det i den kommun som inte har
fortsatt sina kontakter befinner sig på lärarnivå. Det kan falla sig mer naturligt att upprätthålla
kontakten med andra kommuner från ett förvaltningsnivåperspektiv. För kontaktpersonen som är
lärare finns mer prioriterade uppgifter inom kommunen att arbeta med att hålla samman mellan
skolor och det är kanske inte lika naturligt att upprätthålla kontakter med andra kommuner. Av detta
kan man för framtida satsningar dra slutsatsen att det för framtida, liknande satsningar, kan finnas
anledning att fundera på vilken nivå kontaktpersonen ska befinna sig beroende på vad man vill ha ut
av satsningen. Efter avslutad satsning är det naturligtvis bra med fortsatta kontakter med andra
kommuner, men under pågående satsning kan det finnas poänger med att fokusera på det operativa
arbetet inom kommunen. En avvägning som behöver göras.

Kontinuitet i kommungrupperna
Kontinuiteten i de tre undersökta kommunernas kommungrupper har varit varierande. Två av
kommunerna, Uppsala och Österåker, har haft stora byten av personal i grupperna medan en av
kommunerna, Trosa, har bevarat sin kommungrupp intakt under hela satsningen.
I den sammanfattande rapport som sammanställts av SKL på basis av alla 86 deltagande kommuners
slutrapporter går det att utläsa att 60 % av kommunerna har haft byten på politikernivå (ordf. i
ansvarig nämnd) och att 66 % av kommunerna har haft byten av personal på förvaltningsledningsnivå
(skoldirektör, skolchef eller motsvarande). Detta gör att Trosa kommun sticker ut som ett exempel
där kontinuiteten har varit mycket god och där kommungruppen har kunnat arbeta intakt under hela
projektets gång.

Synen på behörighet och kompetens
Synen på behörighet och kompetens varierar mellan de tre kommunerna. Alla kommuner är överens
om att behörighet är viktigt och alla tre kommuner har över 90 % behöriga lärare som undervisar i
matematik. Sedan skiljer sig bilden åt. Här är det inte helt enkelt, och inte helt rättvist att jämföra
enbart mellan kommuner eftersom synen på behörighet och kompetens, framförallt antal
högskolepoäng i matematik, skiljer sig mellan yrkesgrupper inom kommunen.
Uppsala uppger att styrningen i kommunen har blivit tydligare när det gäller både behörighet och när
det gäller ämneskunskaper i matematik. Rektorerna tar numer hänsyn till behörighet och kompetens
både vid rekrytering och vid tjänstefördelning. På förvaltningsnivå menar man att styrningen har fått
genomslag och att rektorerna numer uppfattar det som viktigt och prioriterat att endast behöriga
lärare undervisar i matematik.
I slutrapporten till SKL uppger man att det fortfarande finns behöriga lärare som helt saknar
högskolepoäng i matematik och av den anledningen väljer man att beskriva den nuvarande
situationen som ”icke tillfredsställande”. Ett problem, enligt kommunen, är att det är fullt möjligt att
vara behörig lärare i matematik utan att ha några högskolepoäng i ämnet. Matematiklyftet, som i
första hand är ett didaktiskt program, förutsätter enligt kommunen att det finns goda
matematikkunskaper att bygga på. Vad gäller Lärarlyftet har det i den andra omgången enbart varit
möjligt att läsa in behörighet vilket medför att behöriga matematiklärare utan högskolepoäng i
matematik inte har fått möjlighet att läsa in poäng.
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Trosa menar att det är rektorernas ansvar att kartlägga och hålla koll på lärarnas kompetens och
formella behörighet. Från kommunförvaltningens sida kräver man inte någon samlad dokumentation
av vilka behörigheter som finns eller hur kommunens samlade kompetens inom området ser ut. I
slutrapporten till SKL beskriver man den nuvarande situationen med lärarnas ämneskunskaper som
”tillfredsställande” och ger betyget fem, på en sex-gradig skala.
Även Österåker låter rektorer äga ansvaret för att ha kontroll på lärarbehörighet och formell
kompetens. På förvaltningsnivå samlar man in data via SCB som sedan matchas mot lönelistor och
lärarbehörigheter. På så vis får man en god överblick över hur den formella kompetensen bland
kommunens lärare ser ut. Det finns även anledning att undersöka hur många, och vilka, lärare som
ligger nära en behörighet för att kunna stötta dem i eventuell kompetensutveckling. I Slutrapporten
till SKL väljer man att inte fylla i hur den nuvarande situationen med lärarnas ämneskunskaper ser ut
eftersom det på förvaltningsnivå inte finns tillgång till kompetensprofil uppdelat på ämneskunskaper.
När det gäller kompetens anser alla kommuner att det är mycket viktigt med goda ämneskunskaper i
matematik oavsett vilken nivå man undervisar på.

Övrigt om satsningen
I alla tre undersökta kommuner uppfattar satsningen som givande och lyckad. De som är minst
positiva till satsningens arbetssätt är Uppsala som menar att satsningen i sig inte lett till bättre
resultat men att den har hjälpt kommunen att få upp ögonen för vissa saker såsom särbegåvade
elever och framförallt vikten av en sammanhållen styrning och ledning av skolan i kommunen. De
beskriver det som att projektet bidragit till att konsolidera tanken om samarbete mellan nivåerna.
Uppsala såg inte heller sina resultat förbättras markant som resultat av deltagande i satsningen. De
hade hoppats på en större förbättring.
En annan aspekt som förs fram av Uppsala är storleken på de övriga kommunerna i
kommunnätverket inte gör det möjligt att jämföra och direkt överföra erfarenheter mellan
kommuner. Man efterlyser ett samarbete mellan landets större kommuner för att tydligare kunna
dela erfarenheter med varandra.
Uppsala är självkritiska till spridningsinsatserna inom den egna kommunen, både för att informera
om satsningen och för att systematisera arbetet i kommunen. De säger att det inte är möjligt att
samla alla lärare, eller ens rektorer, i en sal och säga att nu gör vi så här. Deltagarna i
kommungruppen uppger att de har lärt sig mycket av att delta i projektet men att spridningen till
övriga i kommunen, på alla nivåer har varit en svårighet. Uppsala beskriver också engagemanget från
de på SKL aktiva konsulterna som viktigt. De fick ett stort stöd från SKL:s medarbetare, men också
stora krav på att förbereda nätverkskonferenser och att leverera dokumentation till SKL.
Trosa menar att det har varit nödvändigt med stöd från SKL och för att göra satsningen än mer
framgångsrik hade man kunnat öka tiden satsningen pågår från tre år till fem år. Här ser man dock att
det kanske hade varit svårt att rekrytera kommuner till en femårig satsning. Tanken bakom idén om
fem år är att det tar två år att implementera nya arbetssätt och att man först därefter kan börja mäta
och se om resultaten förändras. Som satsningen såg ut nu var kommunen tvungen att börja mäta för
tidigt, innan nya aktiviteter, arbetssätt, processer och åtgärder hade kunnat sättas in.
Österåker menar att det har funnits två viktiga förutsättningar för att nå resultat. Det första har varit
den nära kopplingen till Skolverkets satsning Matematiklyftet. Utan den satsningen som komplement
till SKL:s projekt tror man inte att resultaten hade varit lika goda. En andra förutsättning för att
arbeta på det sätt som satsningen inneburit är att SKL hela tiden har funnits med och varit både
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drivande och stödjande under projektets gång. Utan detta stöd och dessa krav från SKL hade
satsningen inte blivit lika framgångsrik.
Det är tydligt att engagemanget från SKL:s sida har varit en stor och viktig framgångsfaktor i arbetet.
SKL:s projektledare har varit drivande i arbetet och hela tiden varit tydliga med krav och
förväntningar på de deltagande kommunerna. Utan denna tydligt och driv hade projektet, enligt
kommunerna, inte fått samma genomslag.
Hur viktig är kommungruppen och dess fyra nivåer för att driva effektivt skolutvecklingsarbete? När
vi träffar kommungrupperna, särskilt Österåker och Trosa som har alla fyra nivåerna representerade,
blir det tydligt att möjligheten att träffas över nivågränser fyller en mycket viktig funktion. Politikerna
får möjlighet att se och förstå vilka problem lärare och rektorer har att hantera. Det ger även en
möjlighet för politikerna att se hur deras direktiv tas emot och tolkas på operativ nivå. Omvänt får
lärare och rektorer en möjlighet att direkt samtala med politiska beslutsfattare rörande aktuella
frågor inom skolans värld. Kommungrupperna med fyra nivåer representerade beskriver alla hur
viktigt det är att kunna samlas, mötas, och försöka skapa en gemensam bild av läget och vilka
prioriteringar som behöver göras. Självklart kan det uppstå gränsdragningsproblematik, och som
kommungruppen i Uppsala uttrycker det: att politiken, som ska vara policyskapande, kommer alltför
nära det operativa arbetet. Detta tar dock inte ut vikten av att träffas över nivågränserna och att ha
ett tydligt gränsöverskridande arbete för att driva utvecklingsarbetet framåt.
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5. Slutsatser
Arbetet i kommungrupperna pekar mot en ökad medvetenhet och förståelse för vikten av att ha en
tydlig rollfördelning mellan de olika nivåerna samt en tydlig sammanlänkning för att åstadkomma
resultat i skolan. Alla deltagande kommuner uppfattar satsningen som viktig för förbättrandet av
matematikresultat och de upplever arbetssättet, med arbetande nätverk, som bra. För att få
projektet att hålla styrfart har det dock varit nödvändigt med SKL:s engagemang och även de krav
som SKL har ställt på förberedelser, aktivt deltagande och dokumentation.
Lärdomar för kommande projekt. Vilken nivå kontaktpersonen befinner sig på kan spela en roll och
det har diskuterats ovan. Ytterligare en lärdom som kommer fram är att tydligt kommunicera
arbetsbördan det innebär att vara kontaktperson i början av en satsning. I Uppsala upplever man det
som att man inte skulle ha deltagit i satsning om man hade vetat hur mycket tid det skulle ta att hålla
samman kommungruppen. De kontaktpersoner som har tillfrågats uppger att de har arbetat 20–25 %
av en heltid med att verka som kontaktperson. I kommande satsning behöver denna information
kommunicerats så att deltagande kommuner får möjlighet att plana för tiden som deltagarna
kommer att behöva lägga.
Framåtblickande lärdomar. Rapporten sammanfattar lärdomar från projektet och utifrån samtalen
med tre deltagande kommuner kan vi notera följande:










Svårighet att bevara kontinuiteten under satsningens gång. Det sker stora och snabba
personalförändringar inom både politik och förvaltning, vilket försvårar arbetet och stör
kontinuiteten i kommungrupperna.
Svårighet att binda upp under så lång tid. Det är ett stort åtagande att ta på sig att vara med
under en flerårig satsning. Samtidigt kan de finnas poänger med att arbeta ännu mer
långsiktigt, kanske fem år, som en av kommungrupperna föreslår.
Styrka att bidra med en strukturerad modell. Modellen är också möjlig att applicera på fler
utvecklingsområden inom den kommunala verksamheten generellt och/eller andra
ämnesområden inom skolan.
Styrka att bidra med en process. Alternativet att erbjuda stöd enbart i form av statsbidrag
ger mindre genomslag. Att fokusera på samarbete och styrning har visat sig vara ett effektivt
sätt att nå ut och att få resultat.
Styrka att använda den etablerade kommungruppen när andra frågor dyker upp.
Kommunerna beskriver det som en styrka att ha etablerat ett samarbete mellan nivåerna
genom den befintliga kommungruppen. Denna kan sedan användas för att diskutera andra
framtida utvecklingsfrågor i kommunen.

SKL:s modell för skolutveckling bidrar med en genomtänkt struktur för arbetet i kommunerna
samtidigt som den ställer krav på de medverkande kommunernas aktiva insats och medverkan i
arbetsmodellen. Detta är en modell som därför är möjlig att ”förpacka” och använda inom andra
områden som kommunerna upplever som problematiska. Möjliga sådana områden att adressera
skulle kunna vara integrationen av nyanlända i skolan, det framtida kompetensförsörjningsbehovet i
skolan eller kommande fortsatta satsningar på matematik.
Modellen väcker också frågan om hur brister i den kommunala skolan ska adresseras: genom
samarbete eller genom intervention? Här förespråkar SKL:s modell ett tydligt samarbetsfokus i linje
med McKinseys insikter om framgångsrika skolsystem.
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Hur gick det sen?
I december 2016 presenterades resultaten från PISA 2015. I samma vecka presenterades även
resultaten från den internationella mätningen av matematikkunskaper TIMSS. PISA-resultaten för
Sverige hade förbättrats och Sverige placerar sig nu med fjorton OECD-länder framför sig. Här var
målet för SKL att placera sig bland de tio bästa OECD-länderna. Positivt är att den nedåtgående
trenden sedan början av 2000-talet har brutits, men resultaten i PISA 2015 har fortfarande inte
kommit tillbaka upp till 2009 års nivå.28 Eleverna i Sverige placerar sig så att fjorton av OECD:s 35
länder placerar sig före Sverige i matematik och i elva länder är resultatnivån lägre än i Sverige. Här
har man alltså inte nått målet om att placera sig bland de tio bästa OECD-länderna.
Ytterligare ett av SKL:s mål var att halvera andelen elever som når den lägsta nivån. Här var det 21 %
som nådde den lägsta nivån i PISA 2015. I tidigare mätning var det 27 %. Målet nåddes med andra
ord inte, även om det skedde en förbättring.
Det tredje målet för satsningen var att öka andelen elever som når den högsta nivån. Här var det 10
% som nådde den högsta nivån i PISA 2015. I tidigare mätning var det 8 %. Målet nåddes med andra
ord.
Tabellen nedan anger resultaten i matematik för åren 2003, 2012 och 2015.
2003
2012
2015
Andel som når lägsta nivån
17 %
27 %
21 %
Andel som når högsta nivån
16 %
8%
10 %
Tabell 5: PISA resultat för Sverige i matematik 2003, 2012 och 2015
På frågan om SKL kommunerna bidragit till Sveriges uppryckning kan kanske SKL:s redovisning av hur
resultaten i nationella proven i matematik för åk 9 utvecklats under den tid satsningen pågick ge ett
svar. SKL skriver sin slutrapport att resultatutvecklingen för SKL:s kommuner har totalt sett varit
något bättre än för övriga kommuner i landet, samt även jämfört med utvecklingen för de fristående
skorna i deltagande kommuner.29
Författarens förhoppning är att någon tar studiet av dokumenten i SKL:s databas vidare. Här finns
material från 86 av Sveriges kommuner som bara väntar på att bli analyserat. SKL har gjort materialet
fritt tillgängligt via sin webbplats. Denna kunskapsbank om insikter i skolans utveckling borde inte stå
oanvänd.

28
29

Skolverket 2016
SKL Sammanställning av slutrapporter från deltagande kommuner.
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7. Appendix A: Dokument
A.1 Kommundokument
Uppsala
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Missiv lärarkompetens och samarbete (1), maj 2012.
Återkoppling efter genomförd nätverkskonferens, maj 2012.
Årlig rapport (1), februari 2013.
Missiv lärarkompetens och samarbete (2), februari 2013.
Återkoppling efter genomförd nätverkskonferens, februari 2013.
Årlig rapport (2), januari 2014.
Återkoppling efter genomförd nätverkskonferens, april 2014.
Missiv lärarkompetens och samarbete (3), april 2014.
Underlag för missiv, november 2014.
Återkoppling efter genomförd nätverkskonferens, november 2014.
Årlig rapport (3), mars 2015.
Slutrapport, september 2016.

Österåker
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Missiv lärarkompetens och samarbete (1), februari 2013.
Återkoppling efter genomförd nätverkskonferens, februari 2013.
Årlig rapport (1), november 2013.
Missiv lärarkompetens och samarbete (2), november 2013.
Återkoppling efter genomförd nätverkskonferens, november 2013.
Missiv lärarkompetens och samarbete (3), november 2014.
Årlig rapport (2), februari 2015.
Slutrapport, september 2016.

Trosa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Missiv lärarkompetens och samarbete (1), september 2013.
Återkoppling efter genomförd nätverkskonferens, oktober 2013.
Återkoppling efter genomförd nätverkskonferens, mars 2014.
Årlig rapport (1), september 2014.
Missiv lärarkompetens och samarbete (2), september 2014.
Årlig rapport (2), september 2015.
Slutrapport, september 2016.

A.2 Dokument från SKL
1.
2.
3.
4.

Inbjudan och presentation av SKL:s matematiksatsning PISA 2015, januari 2012.
Kartläggning av matematiklärares utbildningsbakgrund, september 2014.
SKL Matematik PISA 2015 – Sammanställning av slutrapporter från deltagande kommuner.
SKL Matematik PISA 2015 avslutas – Fortsatt samarbete nyckeln, december 2016.

28

