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1. Storskalig etablering av bra 
matematikundervisning

– Räkna med Västerås 

– Matematiklyftet

2. Sverige/Finland/Flandern/USA.
– Lärarutbildningar, klassrumsforskning, 

läromedel 

3. Utvecklar forskningsbaserade läromedel
i matematik åk 1-3 (Eskilstuna, Rekarne)
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Svenska skolan och forskning

Andreas Ryve
3



Har varit grundläggande 
problem i svenska skolan
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Skolutveckling

2016-08-31
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Vad kan forskningsresultat 
användas till?

1. Resultat som recept av typen ”gör 
exakt så här?”

2. Resultat som ger riktning, hjälper 
att se och tänka på nya sätt.

3. Resultat som inspiration, tips osv.
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BÖRJA BYGGA EN SKOLA PÅ 
VETENSKAPLIG GRUND

Räkna med Västerås
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Matematikkunskaper
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Räkna med Västerås –
Storskalig samproduktion

1. Kombinerat utvecklings- och forskningsprojekt i 
samarbete mellan Västerås stad och 
Mälardalens Högskola 2012-2017.

2. Forskare jobbar tillsammans med lärare, 
rektorer, ämnesföreträdare, mentorer, 
utvecklingsledare, verksamhetschefer, staben, 
politiker.

3. Kollegial kompetensutveckling och 
praktikutveckling.

4. Syftar till att utveckla matematikundervisning i 
klassrummen genom resurser till lärare.
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Bra  skolutveckling

1. Lärares vardagsfrågor (Cobb & Jackson, 2012)

2. Kollegialt lärande (Desimone, 2009) 

3. Praktiknära verktyg  t ex: matematiska problem 
(Carpenter et al., 1996); läromedel (Clements et al., 
2011) , videofilmer från klassrum (Borko et al., 2009)

4. Inspel från olika aktörer med olika kompetens 
(Coburn & Russell, 2009)

5. Återkommande träffar, lång tid (Borko, 2004)

6. Lärare och skola behöver initiera, implementera och
institutionalisera kunnande, tankesätt, verktyg, 
roller och rutiner (5-8 år) (cf. Blossing et al., 2012).
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Förändringslogik
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Syst-
kvalitetsarb.

Kollegialt 
lärande

Pedagogisk 
praktik
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Medel för att stärka 
kärnverksamheter

Bygga upp kärnverksamheter genom:

1. Kompetensutveckling

2. Rutiner

3. Positioner

4. Verktyg

5. Normer

Cobb och Jackson (2012)
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Utvecklad undervisning och 
specialpedagogik

Grupper Utvecklad
pedagogisk 
praktik

Kontrollgrupp

Deltagare 428 barn
29 pedagoger

410 barn
27 pedagoger

Rekommenderade
specialpedagogisk 
undervisning

25 barn 111 barn

Placerades i 
specialpedagogisk
undervisning

6 barn 80 barn
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Räkna med Västerås

• Lärare förbereder, 
genomför och utvärderar

Utveckla 
klassrumsunderv.

• Ämneslag och resurser att 
leda kollegiala diskussioner

Kollegialt arbete

• Data, analys, planering, 
implementering och 
mätning

Systematiskt 
kvalitetsarbete

Andreas Ryve
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Elev, lärare och läromedel

Sverige

Andreas Ryve
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Undervisning - Lärsituation

1. Begreppsligt fokus

2. Kognitiva utmaningar för barn

3. Stödjande och uppmuntrande miljö

4. Lugn och strukturerad miljö

5. Lyfta fram och bygga vidare på barns 
tänkande

6. Etablera normer (mindset, sociala)

(Good et al., 2013; Klingberg, 2016; 
Schoenfeld, 2010)
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Skaka hand
Det är fest. Alla gäster minglar och skakar hand med varandra. Alla 

skakar hand med alla.

Hur många handskakningar blir det totalt om det är följande antal 
personer på festen:

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

e) 10

f) 100

g) p

h) Om det görs 300 handskakningar på en fest, hur många gäster är 
det då på festen?

i) Skapa ett eget liknande problem och lös det.

Andreas Ryve
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Utmaningar för lärare -
Problemlösning

1. Läraren hjälper eleverna så att problemet blir en 
uppgift.

2. Eleverna är vana att matematik bara är lösning av 
rutinuppgifter som tar högst någon minut.

3. Problemlösning blir ”roliga timmen” bortkopplad 
från den ”vanliga” matematikundervisningen.

4. Eleverna presenterar olika lösningar på tavlan men 
den viktiga matematiken kommer inte fram.

5. Läraren måste ta många svåra beslut i stunden.

6. Dominerande läromedel stöttar inte detta 
arbetssätt i Sverige.
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Smith & Stein (2014): 5
undervisningspraktiker

1. Formulera mål för varje lektion och välja 
problem i samband med det.

2. Förutse innan lektionen

3. Introducera och Överblicka under 
lektionen

4. Välja elevlösningar

5. Ordna elevlösningar

6. Koppla och analysera

matematiska idéer i helklass.

Andreas Ryve
19



Frågor för tänkande och 
diskussion

3 Utforska 
matematiska 
betydelser och 
samband

Pekar på underliggande 
matematiska samband och 
betydelser.

Gör kopplingar mellan 
matematiska idéer och 
representationer.

Var finns det här 
x:et i grafen?

Vad betyder 
sannolikhet?

4 Få elever att 
förklara sina 
tankar

Klargör elevers tankar.

Ger elever möjlighet att arbeta 
igenom sina tankar för sin 
egen och klassens skull.

Hur fick du det till 
tio?

Kan du förklara hur
du tänkte?

5 Skapa 
diskussion

Möjliggör för andra i 
klassen/gruppen att bidra och 
kommentera idéer som 
diskuteras.

Finns det andra 
åsikter om detta?

Vad sa du, Ella?
Andreas Ryve
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Didaktisk potential i digitala 
verktyg
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Utmanande matematikproblem

Tre bråk hör ihop. Ett ska bort. 
Vilket?

A - 2/7

B - 13/25

C  - 4/10

D - 1/5

E - Jag vet inte
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Digitala responssystem

Andreas Ryve
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HUR GÅR DET?

Andreas Ryve
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Mäta vetenskapligt
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Kommunala grundskolor 
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Lärare

Lärare mycket nöjda i fokusskolor:

�Öka elevernas intresse för matematik: 
pre: 3.24 post: 3.72 effekt (d): 0,82

�Stötta elever som behöver extra 
utmaningar: pre: 3,00 post: 3,30 
effekt (d): 0,47

�Stötta elever med specifika 
svårigheter: pre: 2,84 post: 3,09 effekt 
(d): 0,33  
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Vad finns kvar när projektet är 
slut?

• Kompetens hos olika aktörer

• Stolthet - Driv

• Verktyg (Guide för konstruktion av 
lektionsplanering, matematikproblem, …)

• Rutiner (årsplaner i aug., begreppsliga 
helklassdiskussioner varje vecka, resultatdiskussion 
med rektor,…) 

• Positioner (Ämnesföreträdare, 
matematikutvecklare, mentorer, PhD’s i Västerås)

• Organisatoriska lösningar (Infrastruktur för utskick, 
analys och åtgärder för formativa test).

Andreas Ryve
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Initiera, implementera och 
institutionalisera en skola på 
vetenskaplig grund

Andreas Ryve
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Grundläggande frågor

• Hur kan politiken och förvaltningen 
arbeta för att stärka elevers/barns 
utveckling?

• Hur vill och kan förvaltningen arbeta 
för att  stärka kvalitet i 
kärnverksamheter som lärsituationer, 
kollegialt lärande, och systematisk 
kvalitetsarbete?
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Kollegialt lärande -
Förvaltning

• Kompetensutveckling av rektorer om 
kollegialt lärande (genom kollegialt 
lärande).

• Tillhandahålla resultatsam. av elevers 
kunskapsutveckling (NP, test).

• Etablera normer (se ovan), motivera 
och följa upp rektorers arbeten.
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Kollegialt lärande -
Förvaltning

• Föra in kollegialt lärande i 
kvalitetsrapporter, styrkort, mätningar 
osv. Vi ska alltså direkt ”mäta” 
kollegialt lärande och se att de kritiska 
aspekterna uppfylls.
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Förändringslogik
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Syst-
kvalitetsarb.

Kollegialt 
lärande

Pedagogisk 
praktik
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Från ideologiskt slagfält till en 
skola på vetenskaplig grund
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Tack!
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