
• ex Borlänge: 2 pass bara matte (ingen 
koppling till “yrkeslektionerna”), 1 pass 
matte + yrkesämne (i blåställ)

• vad vill vi?
• stärka självkänslan, bygga relationer, 

synliggöra matematiken i yrkesämnet
• matematik 1 år, 100h
• “rena” klassgrupper
• få syn på hur man tänker olika i klassrummet 

och i yrket



• ex vetedeg, beräkna först, baka sedan
• IN - spill, plåtar geometri
• 45 min/vecka
• “Nu fattar man ju”
• gäller att hinna med den “vanlig” matten 

också så de kan läsa Ma2b, 3c osv
• klart bättre än rikssnitt på NP
• man “hinner med”
• bra med samma lärare i Ma på samma 

program så man “kommer in”
• bra att få “riktiga” uppgifter från företag
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• Spetsprogrammet
• axiomsystemet för matematik
• parallellaxiomet + kongruens
• om u och v är “två räta” så de parallella, ett 

axiom
• kongruensfallen tas “för givna”, dvs tre fall: 

två sidor och en vinkel mellan, alla sidor lika, 
två vinklar och sidan mellan



• visa vinkelsumman i triangel utgående från 
de två parallella

• lite omständigare, men bättre än att säga att 
vinkelsumman är 180 grader

• likbent triangel - visa att basvinklarna är lika
börja med mitpunkt, kör med kongruens



• romb: konstruera med två cirklar (görs med 
passare), romb i mittpunkter och 
skärningspunkter

• kongruens ger att sidorna i en romb är 
parallella

• konstruerar en normal med hjälp av två 
passarslag och romb

• konstruerar bisektris med två passarslag och 
romb



• konstruera parallella linjer, 4 passarslag, ger 
romb, sidorna parallella

• konstruerar liksidig triangel med två 
passarslag

• kvadrat går oxå bra
• 5-hörning svårt
• 6-hörning lättare



• likformighet
• konstruerar “roträknare” med halvcirkel
• tre likformiga trianglar - häftigt!

• kopplar “en del” till Euklides elementha
• fördubbling av kvadrat, fördubbla den till 4, 

8, osv, ger en mängd “kvadrater” i varandra..
• hur gör man en som är tre gånger så stor 

(svårare)? 5 gånger (lätt)?













Monografiska metoden.

Anna Ålund och Elisabeth Nygren 
Stockholms uiversitet



Monografiska metoden - samband mellan räknesätt.

Undervisar i alla fyra räknesätten samtidigt. 

Analyserar tal - ex “Vad kan du göra med talet 8?”

Behandla varje tal så allsidigt som möjligt och använda alla fyra räknesätten. 
Undervisa mot förståelse.

Läs mer i Nämnaren nr 4 2011



Om du har 12 fiskar, hur kan du visa det på olika 
sätt.
a) 4*3 , 3*4 , 3+3+3+3, 4+4+4, 12/4 ,12/3
b) A har 3 fiskar och B har 4 gånger så många.
c) Gummiband är 4 dm och sträcks ut 3 gånger sin längd.
d) 3 * x = 12   12/x = 4



Elevaktiv 
katederundervisning.

Bengt Draht 
Högskolan i Skövde



Undersöka, uppleva och upptäcka
Man ska använda samma arbetssätt i matematiken som man gör i de 
naturorienterade ämnen - undersöka, uppleva och upptäcka.

Detta för att få nya insikter och nå begreppsförståelse. Man ska försöka och 
misslyckas och vara aktivt och öppet sökande.

1) omedvetet okunnig
2) medvetet okunnig
3) medvetet kunnig



Förmågorna + annat viktigt
Det gäller att arbeta med förmågorna samtidigt som det finns annat som är av 
jättestor betydelse.

- tillit, att våga
- attityd
- väcka intresse
- utforska
- kreativitet



“Det vill gärna bli bra när man aktiverar alla.”
Problemlösning är ständigt närvarande!

Tänk enskilt, lös uppgiften i par, förbered redovisningen, redovisning och 
reflektionsfas.

“Lärarens tid är för dyrbar för att bara räkna i boken! Måste räkna hemma eller få 
läxhjälp.”



Formativ bedömning.

Catarina Andersson 
Umeå universitet



Formativ bedömning
- att samla information för att göra undervisningen bättre grundad.
- de tre frågorna Var är jag? Var ska jag? Hur kommer jag dit? (Dylan Williams)
- Metoder att använda vid formativ bedömning:
- whiteboard, exit tickets, glasspinnar, inte räcka upp handen, 2 stars and a 

wish, matriser, feedback, tid, förklara för kompisen.

Se Nämnaren nr 1 2016



En ökad måluppfyllelse där 
eleverna äger sitt lärande.

Nydalaskolan Malmö 
Vision 2019



Vision 2019
Anpassar matteundervisningen till eleverna inte till böckerna!

Ämneslärare i alla årskurser. Fokus på ämnesutveckling.

Tanken är att matte ska vara lustfyllt och formativt. Har diagnoser som underlag. 
Kreativitet, språkutvecklande, medvetna om lärandet, äger sitt eget lärande. 
Undervisar i alla förmågorna.



4 ben i matteundervisningen
a) Förstå och använda tal - resultaten på diagnoserna analyseras tillsammans i 

lärarlaget och med eleverna. Hur och vad ska vi arbeta vidare med, 
fokusområde väljs ut och eleverna bestämmer till sin IUP.

b) Problemlösning som är språkutvecklande.
c) Nomp där rutinuppgifter tränas
d) Strävorna som finns i matteverkstaden.



Flippat klassrum
Peter Ståhl 

Genarps skola



Flippat klassrum
Förbereda hemma och sedan arbeta i skolan. 

Varför?

genomgångarna tog lång tid, hann inte hjälpa till, hann inte prata med alla.

Tips!

undvik rutat papper, tydliga pennor, max 10 minuter, lättåtkomligt, publicera på 
youtube, bra att läraren själv spelar in filmerna ( eleverna är vana vid det sättet att 
tänka)



Matte och programmering
Siw Hartikainen Ante Brännbakka

Esbo Finland



ny läroplan i Finland där programmering ska finnas med i alla årskurser, men det 
är en liten del (6-7 timmar/läsår) så det blir på en allmänbildande nivå.

år1 - följa en enkel stegvis instruktion

år2 - år 1 + beskriva en figur i ett rutsystem, hitta upprepningar i mönster

år3 - använda kommando i dator tex scratch, pröva och se vad som händer

år4 - år 3 + göra en följd av instruktioner

år5 - år 4 + upptäcka mönster och förkorta följder

år6 - år 5 + ändra i instruktioner



Barnen lär sig genom att samla erfarenheter.
Brita Olson- Lehtonen  Mattestigar Kolla upp detta för här ska finnas mycket 
material att använda sig av i pdf-format. Här ska finnas både uppgifter och demo.

https://mattestigar.wikispaces.com/Startsida

Tips på appar och internet!

Kodable, Lightbot, Sratch Jr

Bebras, Angry Birds, Scratch, code.org

https://mattestigar.wikispaces.com/Startsida
https://mattestigar.wikispaces.com/Startsida


Tack för oss!




