
10.03.2010

1

•www.fiboline.no

Översikt

• Hur är situationen i Sverige och Norge när det gäller
matematik-kompetensen? Är det nödvändigt att 
undervisa på andra sätt än vi gjort tidigare? 

• Presentation av de matematiska tankegångarna i Pixel:

• Hur ska vi arbeta med ämnet matematik så att 
eleverna utvecklar en helhetskompetens och samtidigt
upplever ämnet som meningsfullt och spännande?

Förändring av matematik-
prestationerna 

1995 – 2003 - 2007
Grundtankar bakom Pixel

• Ämnesfokus och tydliga inlärningsmål
– Eleverna ska utveckla en bred kompetens  *

• Varierade undervisningsformer – samma mål
– Individanpassning inom inlärningsgemenskapen *

• Olika typer av uppgifter och aktivitetsformer *

• Anpassning till individen 
– Inom ramen för en uppgift/aktivitet  *

• Hovednøkkelen ligger i Lærerens bok *
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En bred matematisk 
kompetens Rapport från skolverket

• Tanken med nya läroplaner och kursplaner 
under 1990-talet var att lärarna skulle få 
mer utrymme att forma undervisningen 
efter elevernas olika förutsättningar. 

• Men resultatet har snarast blivit
standardisering i form av mer arbete på 
egen hand och mindre lärarledd
undervisning i helklass.

• Individualisering i denna bemärkelse påverkar
elevernas resultat negativt och gör också att stödet
hemifrån blir allt viktigare. 

• Det har blivit allt vanligare att elever delas in i olika
grupper efter kunskapsnivå. Forskning visar att sådana
lösningar generellt inte påverkar elevernas resultat i 
positiv riktning. 

Vilka insatser bör
man satsa på?

Forskning visar:

� Elever lär sig av att samarbeta

� Små barn underskattas

� Alla kan lära sig matematik, viktigt att anpassa 
undervisningen

� Vad som behövs för att förbättra elevers matematiska
färdigheter är inte läroplansreformer utan införandet av 
effektiva pedagogiska strategier 

� http://betterevidence.files.wordpress.com/2009/10/betteruk
-aut09.pdf

*

Användning av 
historien

Varför varierade 
uttrycksformer?

Varierade
undervisningsformer

• Såväl praktiska som teoretiska  
arbetssätt

• Växla mellan utforskande, 
lekfulla, kreativa, problemlösande 
aktiviteter och färdighetsträning.

• Stärk matematisk kommunikation 
och matematiska samtal. 
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Eleverna bör få 
prova att lösa 
uppgifter på många 
olika sätt. 

Varierande uttrycksformer 

och inlärningsstrategier

Matematisk 
helhetskompetens

Stig köper en hel säck med gamla serietidningar på en  
loppmarknad. Han betalar 200 kronor för hela säcken. Han 
planerar att sälja serietidningarna vidare med vinst.

När han kommer hem ser han att det finns 58 tidningar i 
säcken. 6 av dem saknar några sidor och 15 ser nästan 
olästa ut. Resten av tidningarna är hela, men det syns att 
de har lästs ett antal gånger. 

Föreslå priser på serietidningarna som gör att Stig kan 
tjäna på att sälja dem. 

4 8 4
7 6 5

6 7 9

4 5 7

9 6 9

5 8 8

Tiokamratspelet

Namn: ____________ Namn: ______________

Kasta en tärning. Kolla in vad som spelas på skivan
som med ögon på tärningen är 10. Första person 
som har passerat alla nummer på skivan, har vunnit

Automatisera
talkombinationer med 

hjälp av spelet .. 

20-kamratspel 
BINGO

• Sätt in siffror:

8 -18

Ormspel …
Färdighetsträning

• Det måste vara dags för
mer träning på 
färdigheter också. 

Det finns mycket i 
matematiken som 
förutom att förstå
behöver automatiseras. 
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Förenkling

Använd konkretiseringsmaterial som eleverna känner 
till: pengar, tiotalsstavar eller tallinje.

De elever som bemästrar tiotalsövergång kan nu arbeta 
med mer abstrakta uppgifter. 

De kan t.ex. använda tärningar, kort eller äggkartonger för 
att göra uppgifter som de för in i sina räknehäften.

Mer utmaningar Byta tal

Nivåanpassat i böckerna

• Diagnossidor

• Övningssidor

• Klarar du detta? Kluring

• Liten förklaring nederst på varje sida till vad som 
skall göras

*

Matematiskt

innehåll

Gör så här

Matematiskt 

samtal

Utmana

Förenkla

Flera aktiviteter
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Räknestrategier 
och se matematiska 

sammanhang

Att lära sig matematik 
med hjälp av 

en mängd olika uttryck

Dagens tal Dagens tall

KVADRATTAL

TALENS 
GRANNAR

DUBBELT

HÄLFTEN

TVILLINGTAL

REKTANGELTAL

PRIMTAL

Sparegrisen

• Spela två och två.
• Varje spelare ritar en stor spargris 

på ett papper.
• I spargrisen läggs 43 kronor, se 

mynten på bilden.
• Kasta två tärningar i turordning. 

Den spelare som kastar får av den 
andra spelaren lika många kronor 
som ögonen på de två tärningarna 
tillsammans. 

• Spela ett visst antal minuter. Den 
som har mest pengar vinner. 

• En spelare vinner också om den 
andra blir av med alla pengar.

20 10 5 5 
1 1 

1 

Vad är talkunskap?

Använda tallinje till beräkningar och talstorlekar
(Linjär modell)

Dela upp och bygga talmängder och sätta ihop och
dela upp tiergrupp (Grupperingsmodell) 
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Linjär talmodell

• Barn är ett bra verktyg för att orientera sig på tallinjen: 
- Kan diskutera talens relativa position *
- Se relationer mellan tal *
- Uppleva hur siffrorna kan delas upp och beskrivas

• Den linjära modellen hjälper huvudräkning *

• Arbetet med tallinje kommer att ge eleverna en rikare
talförståelse

Tallinjen är 
genomgående i Pixel 

10-Mar-10 33

Lineær tallmodell

Plasser tallene på tallinja

0 

200

102 73 149

Se relationer
mellan tal

”Tom tallinje” 
46 + 28

 + 1 0   + 1 0        + 4     + 4  

 

 

 

4 6   5 6   6 6     7 0   7 4  

 + 1 0   + 1 0      + 1 0        - 2  

 

 

4 6   5 6   6 6   7 4  7 6  

Först till 100
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Grupperingsmodell 

• Ett viktigt element vid taluppfattning är att eleverna får 
erfarenhet av att gruppera och dela upp grupper i 
positionssystemet. 

• För att underlätta räkning med större tal är det en fördel att 
kunna gruppera. 

God matematikGod matematikGod matematikGod matematik----

undervisning undervisning undervisning undervisning 

sker i mötet mellan sker i mötet mellan sker i mötet mellan sker i mötet mellan 

lärare, elever och de lärare, elever och de lärare, elever och de lärare, elever och de 

matematiska läromedlenmatematiska läromedlenmatematiska läromedlenmatematiska läromedlen!


