
Matematikundervisning med stöd av digitala verktyg - Angelina Briggner 
Malmö 
 
Jobbar på “Pedagogisk inspiration Malmö” som är ett team som 
handleder lärare. De hade handlett mattelyftet i IKT modulen. Därefter 
visade hon olika funktioner på Padlet och pratade om andra digitala 
responssystem som t.ex www.whiteboard.fi 
 
Matematisera mera - Cecilia Kilhamn 
 
Handlade om att styra och stötta det matematiska samtalet. 
Matematisera betyder att : 

● tillägna sig kunskaper i matematik - fakta och procedurer 
● använda matematik - systematisera, modellera,symbolisera, 

representera 
● utveckla matematiska förmågor - resonera, argumentera, bevisa 

 
Lära sig att kommunicera i matematik är vi ganska bra på i skolan nu 
men att lära sig matematik genom att kommunicera är ett 
utvecklingsområde. 
Bjud in - delge varandra olika strategier genom att  

● ge tid att tänka 
● be eleverna beskriva svaret inte i fokus utan strategin 

Fokusera -- fördjupa genom att 
● återge genom att representera 

Jämföra och värdera genom att 
● ifrågasätta varför det fungerar 
● be eleverna resonera och argumentera 

 
Vad läraren uppmanar eleverna att göra är 
tänka tyst, beskriva, återberätta,resonera, lägga till, ändra 
uppfattning,prata parvis 
Vad läraren själv bidrar med är 
återge, utmana, ifrågasätta 
 

http://www.whiteboard.fi/


Att utveckla kommunikation i det mångkulturella matematikklassrummet 
- Margareta Engvall, Josef Eissa, Rana Azam - Norrköping 
 
5 Talk Moves 

1. Revoicing - läraren upprepar/modifierar elevens yttrande i syfte att 
skapa klarhet och underlätta för de andra eleverna. 

2. Be en elev upprepa en annan elevs yttrande/säga med ehna ord. 
3. Locka fram elevers resonemang (Håller du med om H 

förslag/Varför tror du det?) 
4. Uppmana elever att fortsätta en annan elevs resonemang (Är det 

någon som har något mer att tillägga). 
5. Ge eleverna gott om tid att tänka. 

 
 
Carol Dweck - mindset 
Jo Boaler (Matematik med dynamiskt mindset)  
Angela Duckworth - grit (Grit konsten att... 
Torkel KLingberg (Hjärna, gener och jävlar anamma) 
 
“DE fem stora” Natur och kultur 
 
 
 


