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Sammanfattning: Syftet med examensarbetet har varit att fördjupa mina kunskaper om
praktisk matematik, genom att undersöka litteratur och skapa ett material med praktiska
aktiviteter. Detta för att bidra till en mer varierad undervisning som sätter eleverna i centrum
för lärandet. Materialet kommer att vara skapat utifrån ett läromedel för elever i årskurs 1 och
målen för matematik i läroplanen. För att kvalitetssäkra mitt material har lärare fått testa
övningar och granska mitt material. De praktiska arbetssätten och mitt material har visat sig
fungera bra i matematikundervisningen och har bra effekt på inlärningen.
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1 INLEDNING
Som examensarbete har jag valt att studera ett läromedel och sedan skapa ett material som kan
användas som ett komplement i matematikundervisningen. Materialet kommer bestå av bland
annat uppdrag, laborativa övningar, lekar och spel som kan bidra till att göra matematikundervisningen mer praktisk. Verksamma lärare har sedan fått ta del av materialet för att ge
sin input kring övningar de har testat, eller vad de anser om materialet som helhet.
Intresset av att göra detta examensarbetet kommer från forskning om lärstilar som jag tagit
del av, egna erfarenheter som elev, samt reflektioner kring observationer som gjorts under
min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och när jag arbetat i skolan.
Från lektionerna i matematik under min egen skolgång har jag både bra och dåliga
erfarenheter. Det är mycket man inte minns eller som man inte har reflekterat så mycket över,
utan kanske mest gjort på rutin. Det jag däremot minns är dem där riktigt gyllene tillfällena i
matematik när undervisningen varit intressant, rolig, spännande eller något speciellt hänt. För
mig uppstod dessa tillfällena ofta när vi hade mer praktiska lektioner, där vi gavs möjligheten
att göra olika upptäckter, samarbeta eller lära oss genom lek och sång. Än idag kan jag
komma på mig själv med att nynna på sånger vi lärde oss om matematik. Mina dåliga minnen
från matematik kommer dessvärre från tillfällen som skedde oftare; när man satt och räknade
sida efter sida i en mattebok - utan att förstå varför eller vilken nytta man skulle ha av det, när
varje lektion såg likadan ut eller när målen kändes ouppnåeliga för att de inte hade anpassats
till rätt kunskapsnivå och hjälp och stöd var bristande.
Under min VFU, och i mitt arbete, har jag både fått se det som kallas traditionell matematikundervisning; där läraren håller i en genomgång och eleverna sedan arbetar individuellt, och
en mer varierad undervisning där man även tagit hjälp av till exempel digitala hjälpmedel,
samarbete, diskussioner och praktiska uppgifter.
Det jag tagit med mig från mina erfarenheter, och som varit till grund för detta arbete, är att
alla har olika preferenser när det kommer till inlärning och att det därför blir viktigt att inte
låsa sig vid ett sätt att lära, eller lära ut. För att underlätta denna variation, samt planeringen
av den, vill jag bidra med ett material med samlade aktiviteter och uppgifter, som utifrån
läroplansmålen och ett läromedel, är av mer praktisk natur. Detta är något som jag tror att jag
kommer ha stor nytta av i min framtida undervisning, men även något jag tänker kan vara till
hjälp för andra lärare då de kan hitta övningar och underlag på ett och samma ställe och
samtidigt veta att det finns en tydlig koppling till både läromedlet och läroplanen. Förutom att
det kan bidra till en mer varierad undervisning hoppas jag även att övningarna kan skapa ett
intresse för matematik, göra eleverna mer aktiva i sin inlärning och att det bidrar till ett
lustfyllt och livslångt lärande.

1.1 Bakgrund
I matematikundervisningen menar Skolverket (2018) att eleverna ska ges möjlighet och
förutsättningar att utveckla förmågor och förtrogenhet, samt ett intresse för matematik.
Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla sin förståelse av matematiska begrepp,
argumentering, resonemang och uttrycksformer med hjälp av olika metoder och strategier.
Matematikens användbarhet ska genomsyra undervisningen och vara applicerbar i elevernas
vardag.
Enligt Skolverket (2018) ska vi erbjuda våra elever en varierad undervisning med olika
arbetssätt, där hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och kunskapsnivåer. Lindvall
(2016) belyser även vikten av valet av läromedel för matematikundervisningen, eftersom
läromedlen ger olika stöd.
Undersökningar visar, enligt Hattie (2012), att lärares talutrymme i undervisningen är
mycket större än elevernas. I genomsnitt består mellan 70 och 80 procent av lektionstiden av
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att läraren pratar. Hattie menar att om denna taltid minskas kan det ge plats åt en undervisning
som är mer relevant och utmanar och engagerar eleverna.
Under flera år har det gjorts ett flertal olika insatser för att kartlägga, ge bättre stöd och
förbättra elevers kunskaper i matematik; nationella prov, Matematiklyftet och utökade
undervisningstimmar (Bagger, 2015). Lindvall (2016) menar att intresset har ökat för att
lämna den traditionella undervisningen för en mer undersökande undervisning i matematik,
med en förhoppning att öka resultaten och förändra uppfattningarna om matematiska
kunskaper.

1.2 Definition av begrepp
För att underlätta förståelsen kommer vanligt förekommande begrepp definieras här.

1.2.1 Laborativ undervisning
Laborativ undervisning är metoder som kan användas i undervisningen och för inlärning. I en
laborativ undervisning kan man ta hjälp av att till exempel låta eleverna undersöka något eller
utföra experiment, som ett stöd i undervisningen (NE, u.å.). För matematiken innebär det ofta
att ta hjälp av olika material för att underlätta beräkningar eller göra matematiken mer
konkret.

1.2.2 Uppfattningsförmågor
Dunn och Honigsfeld (2013) menar att vi har olika uppfattningsförmågor; visuell (text eller
bild), auditiv, taktil, kinestetisk och verbal. Uppfattningsförmågorna pratar man ofta om vid
inlärning då det handlar om hur man bäst/lättast lär sig.
Är man auditiv är hörseln den främsta inlärningskanalen, visuella människor lär sig bäst
genom synen i form av bilder eller texter, taktila människor behöver använda sig av känsel,
smak och lukt och en kinestetisk människa behöver känslointryck, rörelse samt upplevelser.

1.2.3 Taluppfattning
Taluppfattning är en av de förmågorna som är grundläggande i matematik och innebär att man
har förmåga att använda och förstå tal, i olika situationer. Det kan till exempel handla om
förmågan att dela upp tal, veta siffrornas värde, göra beräkningar med tiotalsövergångar eller
veta talets grannar (Skolverket, 2017).

1.2.4 Talföljd
Talföljd är när talen har ett särskilt, regelbundet förhållande. Det kan till exempel vara följden
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, eller nians tabell; 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 (Matteboken,
u.å.).

1.2.5 Associativa och kommutativa lagarna
Den kommutativa lagen handlar om att man kan byta plats på talen i en addition utan att det
påverkar resultatet; a+b = b+a, medan den associativa lagen handlar om att det vid addition
inte har någon betydelse i vilken ordning du utför beräkningen; (a + b) + c = a + (b + c) = a +
b + c (Olle Vejde, u.å.a.; Olle Vejde, u.å.b.).

1.3 Litteraturgenomgång
I litteraturgenomgången kommer jag behandla forskning och populärvetenskaplig litteratur
om traditionell undervisning, praktiskt arbetssätt, inlärningsstilar och lärarrollen.
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1.3.1 Traditionell undervisning
I en traditionell matematikundervisning menar Boaler (2011) att det finns dem som anser att
matematiken endast är en samling regler och standardmetoder som ska läras ut till eleverna.
Vidare menar hon att man, i den traditionella matematikundervisningen, som lärare börjar
lektionen med en genomgång för att sedan låta eleverna arbeta självständigt i tystnad. Enligt
Boaler blir en sådan undervisning tyst, passiv och inte speciellt intressant, samtidigt som
många elever misslyckas och missgynnas.
Boaler (2011) belyser även elevernas åsikter om traditionell matematikundervisning, där
den största nackdelen med en traditionell undervisning, enligt eleverna, är att lektionerna i
matematik blir väldigt lika och enformiga. Detta leder även till att eleverna endast lär sig att
arbeta på ett sätt, trots att man i livet och arbetslivet behöver applicera matematiken på olika
sätt.
Enligt Boaler (2011) är det viktigt att ta vara på barnens grundläggande nyfikenhet och lust
att förstå, något hon menar kan försvinna vid traditionella undervisningsmetoder. Vidare
skriver hon att det faktum att många elever behöver diskutera med andra, för att vara säkra på
att de förstår de olika strategierna i matematik, gör att den tysta matematiken kan vara
förödande för mångas matematiska kunskaper.
Enligt Astrid Pettersson (citerad i Boaler, 2011) har den tysta matematiken, där eleverna
arbetar självständigt, ökat i svenska klassrum sedan slutet av 80-talet och fokus ligger på
mätbara, snarare än väsentliga, kunskaper. Furness (1988) menar att det finns en vilja att
förändra matematikundervisningen, men att många saknar verktyg för att göra det, eller är
rädda för den oordning som blir vid förändringar. Furness menar att det är en process som tar
tid att genomföra, men att det kan leda till att eleverna gör viktiga kopplingar i matematiken.
Även Boaler (2011) menar att det finns en rädsla av att lämna den traditionella matematikundervisningen, då man tror att man går miste om matematiska metoder, korrekthet och
problemlösning med en mer elevcentrerad undervisning. Undersökningar visar dock att
elevernas kunskaper och arbetsmöjligheter på lång sikt är bättre där matematikundervisningen
varit mer elevcentrerad, än vid traditionell matematikundervisning (Boaler, 2011).

1.3.2 Praktiskt arbetssätt
Det finns flera olika teorier om lärande och medan en del ser på lärande som en passiv
aktivitet, ser andra på det som aktivt (Phillips & Soltis, 2014). John Dewey (citerad i Phillips
& Soltis, 2014) menar att elever lär sig i sociala sammanhang där de utmanas med praktiska
meningsfulla aktiviteter och konkreta exempel.
Forskning som Arzarello, Robutti och Bazzini (2005) lyfter har visat att det i huvudsak
finns två vägar mot kunskap; symbolic-reconstructive och perceptuo-motor. Den traditionella
matematikundervisningen är mesta dels symbolic-reconstructive, vilket innebär att man ser på
kunskapen som mer överförbar, där eleverna får höra eller se hur läraren räknar, tolka
informationen och sedan göra det själv. Perceptuo-moter innebär en mer elevaktiv process där
eleverna får uppleva genom att göra, känna, se och röra sig.
Enligt Arzarello et al. (2005) får eleverna en djupare förståelse för det teoretiska om de får
lära sig matematik genom upplevelser. När språk, rörelse och artefakter samspelar menar
Arzarello et al. att förståelsen för det matematiska lärandet gynnas och eleverna får stöd i sitt
tänkande. Därför menar de att det är viktigt att låta eleverna få uppleva och lära sig med hjälp
av material för att skapa en matematisk förståelse. Vidare lyfter de att det som lärs med
kroppen fastnar i minnet och kunskapen får en ny betydelse.
För att skapa förutsättningar för lärande menar även Zosh, Hassinger-Das, Toub, HirshPasek och Golinkof (2016) att man måste skapa en inspirerande lärmiljö där eleverna aktivt
får utforska snarare än att använda sig av passiva metoder. De menar även att eftersom
matematik är ett ämne där eleverna kan ha väldigt olika inställningar till ämnet, blir det extra
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viktigt att använda sig av en positiv och lekfull lärmiljö, då det kan resultera i en mer positiv
inställning och därmed öka lärandet.
Enligt Furness (1988) är det viktigt att eleverna lär sig att se mönster i matematiken för att
kunna forma sitt sätt att tänka och lära sig användbara strategier. När undervisningen blir för
inriktad på teknikinlärning i matematiken, menar Furness att man inte förser barnen med alla
verktyg som krävs för att kunna skapa matematisk förståelse. Detta jämför Furness med att
aldrig låta eleverna måla bilder, utan bara lära eleverna hur man blandar färg eller tvättar
penslar.
Enligt Skolverket (2018) har vi ett uppdrag att skapa en undervisning som bidrar till
harmonisk utveckling hos eleverna. Att låta det praktiska, sinnliga och estetiska vara en del av
undervisningen, menar Skolverket, är viktiga inslag för att bidra till en harmonisk utveckling,
lustfyllt lärande och ett livslångt lärande. En harmonisk utveckling innebär även att man
måste ge möjlighet att låta eleverna pröva sig fram, utforska, samt visa och ta till sig
kunskaper på olika sätt.
Skolverket (2018) menar att det är viktigt att ta vara på elevernas nyfikenhet och lust att lära
och låta det vara en utgångspunkt i undervisningen. Vidare menar Skolverket att det är viktigt
att låta eleverna uppleva olika uttryck för kunskaper och olika uttrycksformer i matematik.
Detta gör man bäst genom att låta undervisningen vara varierad och balanserad när det
kommer till både de arbetssätt som används, men även i val av innehåll.
Även Boaler (2011) belyser vikten av variation när det kommer till att använda sig av olika
former av uppgifter och arbetssätt i matematiken. Boaler menar att även de traditionella
inslagen i form av föreläsningar och individuellt arbete är viktiga i matematikundervisningen,
så länge det görs på rätt sätt och inte används uteslutande – men samma sak gäller även det
praktiska arbetet.
Boaler (2011) skriver att visuella hjälpmedel och visuella presentationer är viktiga i
matematikundervisningen, då dessa kan vara till hjälp för förståelsen eller för att belysa något.
Detta är viktiga verktyg som hon anser lärs ut för sällan. Enligt Furness (1988) vill många
lärare utveckla sin matematikundervisning och arbeta mer laborativt för att de ser behovet av
det. Furness menar dock att anledningen till att en del sedan inte gör förändringen beror på att
de inte vet hur de ska göra.
När eleverna görs delaktiga och får undersöka och skapa i den matematiska processen
menar Furness (1988) att det ger upphov till tänkande, samt formulering och omformulering
av idéer. Enligt Furness ges eleverna då möjlighet att se samband och förhållande, samt
möjligheten att upptäcka förtjusningen med matematik.
Zosh et al. (2016) har skrivit om lekens betydelse för lärandet. Lekfullt-lärande ett verktyg
som kan användas för att göra undervisningen med praktisk. Genom att använda sig av lekar
och spel i undervisningen menar de att man kan höja elevernas motivation och lärande.
Anledningen till att leken visat sig effektiv för lärandet menar Zosh et al. beror på att leken
skapar en plats för lärande som på ett naturligt sätt hjälper barnen att förbereda sig för lärande.
Att använda sig av leken i matematikundervisningen kan enligt Zosh et al. (2016) gynna
eleverna oavsett ålder. Detta eftersom de anser att om man har roligt när man lär sig, eller om
man tycker något är roligt, så är det mer troligt att eleverna känner sig engagerade och
involverade, samt att kunskapen blir befäst. Mycket av det som krävs för att använda sig av
det är även sådant som redan finns i klassrummet; spel, material och barnen själva. Det
handlar bara om att göra det tillgängligt för eleverna.
Det lekfulla lärandet kan antingen bestå av fri lek eller mer styrd lek. I vissa fall är lärande
genom lekens former även bättre än vanlig undervisning. När det kommer till lärande har den
styrda leken visat sig mer effektiv eftersom materialet som används kan fungera som stöd för
inlärningen och läraren kan hjälpa leda eleverna till större fynd, diskussioner eller kopplingar
(Zosh et al., 2016). Även om lekfullt lärande inte är den enda metoden för lärande belyser
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Zosh et al. (2016) att undersökningar visat att det i vissa fall ger en bättre inlärning och större,
långvariga, kunskaper än andra metoder.

1.3.3 Inlärningsstilar
Dunn och Honigsfeld (2013) belyser att man har olika inlärningsstilar och att om lärarna är
medvetna om sina elevers olika inlärningsstilar kan de planera sin undervisning efter
elevernas behov. När undervisningen baseras på elevernas inlärningsstilar kan de lättare
koncentrera sig på processen och skapa en förståelse för ny och svår kunskap, eller förmåga.
Dunn och Honigsfeld menar även att en sådan anpassning gynnar elever med olika behov och
svårigheter, eftersom de då kan lära sig på det sätt de tycker är lättast.
Dunn och Dunn (citerad i Dunn & Honigsfeld, 2013) som utvecklat en modell för
inlärningsstilar belyser följande som viktiga delar:
- Lärmiljö - varmt eller kallt, ljud eller tyst, ljust eller mörkt och placering.
- Elevernas stämning/inställning - motivation, drivkraft, ansvarsfullhet och vad man
föredrar när det kommer till undervisning med valmöjligheter eller mer styrt.
- Sociologiska preferenser vid inlärning - med hjälp av enskilt arbete, andra elever eller
lärare och i vilken omfattning.
- Fysisk karaktär - energi under dagen, vad/hur man äter, rörelsebehov, samt
uppfattningsförmåga; visuell (text eller bild), auditiv, taktil, kinestetisk och muntlig.
- Tankemönster - analytisk eller holistisk, reflekterande eller impulsiv.
Om dessa riktlinjer används som verktyg menar Dunn och Honigsfeld (2013) att man får en
mer effektiv, motiverande, rolig, varierande och inkluderande undervisning.
Bosman och Schulze (2018) lyfter att även om Dunn och Dunns modell är en av de mest
inflytelserika modellerna som har utvecklats, finns det flera andra teorier om lärstilar. En som
Bosman och Schulze belyser är VARK-modellen. På svenska står VARK står för Visuell,
Auditiv, läsa och skriva (R), samt Kinestetisk och handlar alltså om uppfattningsförmågor.
Bosman och Schulzes (2018) undersökning har visat att elevernas individuella lärstilar kan
variera beroende på ämnet, eller påverkas av kön, ålder och kultur. Undersökningen har även
visat att eleverna kan använda sig av olika lärstilar, samt att elevernas prestation är bättre om
lärare skapar en positiv lärmiljö och tillgodoser en undervisning där lärstilarna varieras. Ju
mer en elev får använda sig av en lärstil, desto lättare har den att använda andra.
Om det finns någon skillnad mellan lågpresterande och högpresterande elever, när det
kommer till val av lärstilar, är ytterligare något Bosman och Schulze (2018) undersökt. Även
om skillnaderna inte var stora visade det sig att de högpresterande eleverna främst valde
auditiv, visuell och läsning, medan de lågpresterande valde kinestetisk och att skriva. Det som
däremot visade större skillnad var att de lågpresterande eleverna bäst lärde sig genom
grupparbete, medan de högpresterande fördrog individuellt arbete. Bosman och Schulze
menar att även de högpresterande eleverna har nytta av grupparbete, men att för de
lågpresterande eleverna blir undervisning med stöd från sina lärare och andra elever
nödvändig, eller till och med avgörande, för kunskapandet och för att de ska kunna bli
självständiga.

1.3.4 Lärarrollen
I matematikundervisningen menar Furness (1988) att läraren har ansvar för att låta eleverna
pröva sina idéer och skapa en miljö som tillåter detta. Det kan handla om att se till att det
finns material, ge introduktion till ämnesområdet, bidra med struktur, ge stöd och feedback,
vägleda elever i diskussioner eller presentera elevernas olika arbeten.
De matematiska uppgifterna man väljer att använda i undervisningen när eleverna börjar
skolan, menar Furness (1988) bör vara öppna med utrymme för egna tolkningar och omfatta
material och föremål som kan användas vid beräkningar. Arzarello et al. (2005) belyser dock
5

att forskning visat att användande av material i undervisningen inte automatiskt förbättrar
lärprocessen, utan att det handlar om hur det används.
När Bosman och Schulze (2018) frågade eleverna hur de ville att deras lärare i matematik
skulle vara svarade de att de ville ha en kunnig och stöttande lärare med tålamod. Någon som
kan förklara på olika sätt och stärka varje elev till att tro på sin egen förmåga. När de fick
frågan om vilken typ av lärare de inte gillade var svaret lärarna som skapade negativa
lärmiljöer, där läraren inte gav stöd, eller hade tålamod, samt lärarna som var sarkastiska och
kritiserande, eftersom detta påverkade elevernas självförtroende. För eleverna var det även
viktigt att läraren försöker skapa en positiv lärmiljö, bygga upp elevernas självförtroende och
skapa en lugn och accepterande miljö, där man kan diskutera olika lösningar och förklaringar.
Lindström och Pennlert (2016) menar att en lärares arbete sker i interaktion med barn,
ungdomar och vuxna; i ett socialt sammanhang. Att planera undervisningen ställer stora krav
på lärarens kompetens; att läraren har kunskaper om ämnet, enskilda elevers bakgrunder och
förkunskaper, styrdokument, hur man kan formulera målen med undervisningen, samt att
kunna värdera och dokumentera elevernas kunskaper. Läraren behöver även ha kunskaper om
hur man planerar, genomför och utvärderar undervisningen, samt om olika metoder för den.
Enligt Lindström och Pennlert (2016) sker lärandet i mötet mellan lärare, elev och innehåll.
I planeringen av undervisningen, men även utvärderingen av den, menar Lindström och
Pennlert att det därför är viktigt att ta hjälp av de didaktiska frågorna; Vad, Hur och Varför?
Vad – Vad ska övningen/lektionen handla om?
Hur – Hur ska innehållet/ämnet/kunskapen förmedlas/behandlas?
Varför – Varför ska eleverna lära sig detta? Vad är syftet med innehållet och metoden?

1.4 Syfte och frågeställningar
Examensarbetet är ett utvecklingsarbete där syftet har varit att fördjupa mina kunskaper om
praktisk matematik och skapa ett material med praktiska övningar som kompletterar ett
läromedel. Förhoppningarna med materialet är att det ska kunna användas av mig, och andra
lärare, som ett alternativ till den traditionella matematikundervisningen. Syftet med materialet
är att göra undervisningen mer varierad och praktisk, samt bidra till att eleverna hamnar i
centrum av undervisningen och blir aktiva i sitt lärande. För att kontrollera att materialet
uppfyller mina kvalitetskrav kommer andra lärare att få testa aktiviteter och utvärdera
materialet.
Detta examensarbete vill ge svar på följande frågeställningar:
1) Uppfyller mitt material kvalitetskraven?
2) Vad tycker andra lärare om aktiviteterna och materialet?
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2 METOD
Metoden för examensarbetet består av fem olika delar;
- en analys av läromedlet Favorit matematik 1B,
- undersökning i forsknings- och populärvetenskaplig litteratur,
- skapande av kvalitetskrav för övningar och material,
- skapande av ett material med praktiska aktiviteter och övningar, samt
- låta lärare ta del av, testa och utvärdera materialet.

2.1 Urval
Det finns en hel uppsjö av olika matteböcker. Det som dock är viktigt att ha i åtanke är att
även om ett läromedel kan vara skapat utifrån läroplansmålen, så är det inte mer än så; skapat
utifrån läroplansmålen. Det finns därmed ingen garanti att böckerna inte innehåller mer eller
mindre än målen, från det centrala innehållet, och framförallt inte att eleverna per automatik
når kunskapskraven.
Att valet föll på att utgå från Favorit matematik, som utges av Studentlitteratur (u.å.), beror
på att jag har hört många som övergår till de böckerna och är nöjda med dem. Den kritik jag
hört om läromedlet har handlat om att man tycker att den ibland går för fort fram och att den
kunde kompletterats med fler laborativa övningar.
För arbetet har jag valt att utgå från Favorit matematik 1B författad av Ristola, Tapaninaho
och Tirronen (2012). Boken kommer nämnas flera gånger i arbetet, utan referens, men då vara
kursiverad. Att det blev just Favorit matematik 1B, beror på beslutet att rikta materialet till
matematikundervisning i årskurs 1. Eftersom lärare skulle ha möjlighet att testa och utvärdera
materialet föll valet på boken för vårterminen. Vid en snabb undersökning av andra
matteböcker för årskurs 1 upptäcktes att flera matteböcker följer ett liknande upplägg.
I skapandet av mitt material Matematik utanför matteboken har valet av övningar baserats
på att skapa en variation av arbetssätt för varje kapitel, men även att övningarna ska öva på
olika strategier och att det ska finnas övningar som är mer eller mindre avancerade för att
kunna utgå ifrån elevernas kunskapsnivå och göra anpassningar. Mer ingående om de
överväganden som gjorts för materialet står att läsa under rubriken Produktutveckling.
För att kunna besvara frågeställningarna; om materialet möter kvalitetskraven och om vad
lärare tycker om aktiviteterna och materialet, har jag tagit hjälp av andra lärare. Två lärare har
fått tagit del av och testat övningar som en del av matematikundervisningen i sina klasser,
medan två andra lärare har fått granska materialet som helhet.
Samtliga lärare som fick förfrågan om att deltaga i undersökningen har lärarexamen och
undervisar i årskurserna F-3. Eftersom materialet är skapat utifrån ett läromedel för årskurs 1
var det ett kriterium att lärarna som skulle testa övningar i dagsläget undervisade i matematik
i årskurs 1. För att granska materialet som helhet var kravet att man hade erfarenhet av att
undervisa i matematik i årskurs 1–3. Lärarna som granskat materialet har lång erfarenhet av
undervisning i matematik, samt av det läromedel som materialets övningar är tänkt att
komplettera.

2.1.1 Forskningsetik
Enligt Johansson och Svedner (2010) är det viktigt att man gör etiska övervägande för sin
undersökning och informerar de som deltar i undersökningen om dessa, som en del av respekt
och hänsynstagande för sina deltagare.
För att de som deltagit i undersökningen skulle få en rättvis bild av examensarbetet och vad
som förväntas av dem, har de innan de bestämde sitt deltagande fått en beskrivning av arbetet,
syftet bakom arbetet, vilka metoder som kommer användas, samt syftet med deras deltagande
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och hur deras data kommer att användas. De har även fått kontaktinformation och möjlighet
till att träffas, för att diskutera upplägg, eventuella frågor och funderingar.
Deltagarna har genom olika alternativ fått välja vilket sätt de deltar i undersökningen; om de
vill ta del av hela materialet eller testa övningar - samt om de vill testa övningar själv eller om
de vill att jag testar övningarna i deras klasser. Deltagandet har varit på deltagarnas villkor
och de har fått välja i vilken utsträckning de deltar; vilka övningar som testas, hur många
övningar som testas och när inom tidsperioden de testas - mot kravet att enkät besvaras
efteråt.
Deltagarna har även fått information om att man i arbetet inte kommer kunna utläsa vilka de
är, eller var de arbetar. Istället har deltagarna blivit tilldelade en bokstav som kommer
användas för att presentera resultatet.

2.2 Datainsamlingsmetoder
För att ha något att utgå från när materialet tillverkades, och skapa större relevans, utfördes en
undersökning av det matematiska innehållet i läromedlet Favorit matematik 1B. Under
läromedelsanalysen undersöktes vilka kunskapsområden som behandlas och hur uppgifterna
ser ut i läromedlet. Analysen av läromedlet Favorit matematik 1B genomfördes även för att
kartlägga progression och arbetsgång, för att bättre strukturera mitt material.
För att kunna besvara om Matematik utanför matteboken möter kvalitetskraven och vad
lärarna tycker om materialet har mina kvalitetskrav omvandlats till två enkäter; en för
materialet som helhet och en för övningarna (se bilaga 1; bilaga 2). Enkäterna behandlar
frågor som om lärarna kan se kopplingen till Favorit matematik 1B och läroplanen, om
eleverna fick en utökad förståelse och arbetade aktivt, om aktiviteterna är på elevernas
kunskapsnivå, samt om det kan fungera som ett komplement i undervisningen.

2.3 Procedur
Processen började med att välja ut vilket läromedel som skulle användas till undersökningen.
För att välja läromedel, att utgå från i materialet, sökte jag på internet efter matteböcker för
årskurs 1. Utifrån sökresultatet valde jag några olika läromedel och läste innehållsförteckningarna innan jag skummade igenom resten av läromedlet för att se hur upplägget och
uppgifterna såg ut.
När jag hade valt läromedlet; Favorit matematik 1B, började jag med att gå igenom ett
kapitel i taget. Det som undersöktes var vilka kunskapsområden det handlade om, vilka mål
som behandlades och på vilket sätt. Detta antecknades sedan i en tabell, som kommer
redovisas under produktutvecklingsdelen.
Parallellt med analysen av varje kapitel tillverkades mitt material med övningar och
aktiviteter, som utgick från uppgifterna och strategierna i läromedlet, samt som jag ansåg
kunde fungera som ett komplement och fördjupa elevernas kunskaper i kunskapsområdet.
När jag hade samlat mina övningar blev det dags att strukturera upp mitt material.
Övningarna är indelade efter samma kapitel som Favorit matematik 1B och har till och med
samma färgkoder för att underlätta orienteringen i materialet.
I takt med analysen av läromedlet och skapandet av material började det bli dags att hitta
lärare som ville ta del av, testa och utvärdera mitt material. Eftersom jag under min tid som
timvikarie och under VFU-perioder byggt upp ett stort kontaktnät av lärare valde jag att i
första hand mejla och prata med lärare som undervisar i matematik i årskurs 1, på olika
skolor, för test av övningar. För granskningen av materialet som helhet kontaktades även
lärare som undervisar i andra årskurser, med erfarenhet av arbete med Favorit matematik och
matematikundervisning i årskurs 1.
Den första kontakten skedde muntligt eller via mejl, där en kort presentation av arbetet,
anvisningar om forskningsetiska övervägande, deltagandets utformning och syftet med
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deltagandet presenterades. När deltagarna godkänt sitt deltagande bestämdes en individuell
träff med varje lärare för att gemensamt gå igenom materialet, upplägget för materialet och
övningarna, samt kvalitetskraven. För att underlätta utvärderingarna av materialet som helhet
och de testade övningar, formulerades kvalitetskraven i enkätform (se bilaga 1; bilaga 2).
Lärarna fick därefter, inom tidsramen för arbetet, fria händer när det kom till vilka övningar
de skulle testa och hur många. Efter varje övning som testades fyllde lärarna i enkäten för
kvalitetskraven via dator och skickade till mig via mejl. Även processen för läraren som
granskat och utvärderat materialet som helhet har sett ut på detta sätt.

2.4 Analysmetoder
Första steget i att skapa materialet var att studera läromedlets innehållsförteckning, för
läromedelsanalysen, för att sedan gå vidare med att analysera kapitlen i ordning. För analysen
av läromedlet har jag gjort en innehållsanalys som undersöker läromedlets koppling till
läroplanen, vilka kunskapsområden läromedlet innefattar i årskurs 1, vilket det matematiska
innehållet är, samt hur man arbetar med kunskapsområdet. Analysen har sedan redovisats som
en tabell under avsnittet 3.1 Läromedelsanalys under Produktutveckling.
För struktureringen av mitt eget material har jag även analyserat läromedlets struktur, vilka
strategier som används, samt läromedlets bilder och färger.
Syftet med enkäterna lärarna besvarade var att se om Matematik utanför matteboken
motsvarade syftet och kvalitetskraven. Enkätsvaren skulle framför allt visa om det var något
som inte var tillräckligt bra, behövde utvecklas, förändras eller tas bort, men även på vilket
sätt övningarna eller materialet var bra.
När samtliga enkäter var insamlade kontrollerades först vilka svar som var markerade.
Därefter lästes eventuella kommentarer. Huruvida materialet mötte kvalitetskraven bockades
sedan av i den checklista som kommer redovisas i resultatet.
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3 PRODUKTUTVECKLING
Huvuddelen av examensarbete har varit att tillverka materialet Matematik utanför matteboken,
med praktiska övningar för årskurs 1. Processen för att skapa materialet har varit som följer:
- undersöka läromedlet Favorit matematik 1B för att ha något att utgå från,
- formulera krav för materialet och övningarna,
- didaktiska övervägande, samt
- skapa materialet.
Under avsnittet produktutveckling kommer därför processen bakom skapandet av materialet
att presenteras med hjälp av underrubrikerna Läromedelsanalys, Kvalitetskrav, Didaktiska
överväganden och Materialet Matematik utanför matteboken.

3.1 Läromedelsanalys
Studentlitteratur är det förlag som ger ut Favorit matematik, som är ett basläromedel för
matematikundervisning, ursprungligen från Finland. Böckerna Favorit matematik finns från
förskoleklass upp till årskurs 7, med ett innehåll anpassat efter läroplansmålen för matematik
(Studentlitteratur, u.å.).
Favorit matematik 1B är ett läromedel skapat av Kerttu Ristola, Tiina Tapaninaho och Lea
Tirronen. Läromedlet är indelat i fem kapitel, med flera delkapitel. Varje delkapitel är tänkt
att vara innehållet för en lektion och består av fyra arbetssidor. Av de fyra sidorna är de två
första sidorna grunduppgifter som samtliga elever bör göra. Därefter följer en sida med “öva”uppgifter, som påminner om uppgifterna på föregående sidor - som man väljer om man
behöver mer träning, och en sida med “pröva”-uppgifter om man behöver mer utmaning. På
Favoritsidorna i slutet av varje kapitel får eleverna möjlighet att repetera kapitlet genom att
möta mer laborativa övningar, spel och lekar, innan kapitlet avslutas med en repetition av
rutinuppgifter (Ristola, Tapaninaho & Tirronen, 2012; Studentlitteratur, u.å.).
Tabell 1. Matematiskt innehåll i Favorit matematik 1B
Kapitel
Kapitel 1
Talen 0–20

Kapitel 2
Tiotalsövergångar
(addition)

Kunskapsområde

Innehåll

Exempel

Taluppfattning
och tals
användning

Talen 0–20

Tal, antal, dela upp tal,
placering på tallinje,
addition och subtraktion
inom talområde med två
termer och med en av
termerna borta (utan
tiotalsövergång).

Geometri

Analoga klockan.
Mätning av tid med
nutida måttenheter –
hel- och halvtimme.

Läsa av klockan,
begreppen minut- och
timvisare, samt ”om en
timme”. Läsa av hur
många bitar en modell
består av, från rutsystem.

Problemlösning

Problemlösning

Strategier för att lösa och
skapa matematiska
problem; rita enkla bilder,
tolka räknehändelser.
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Kapitel 3
Tiotalsövergångar
(subtraktion)

Kapitel 4
Geometri

Taluppfattning
och tals
användning

Repetition av
tiokompisar och
uppdelning av tal.
Tiotalsövergångar
addition talområdet 0–
20.
Pengar.

Tiotalsövergångar med
hjälp av tiokompisar och
uppdelning av tal och med
hjälp av tallinjen.
Räkna ut kostnader och
skriva beteckning för
kronor. Uppgifter med
kommutativa och
associativa lagen

Taluppfattning
och tals
användning

Repetition av
subtraktion med 10
som differens.
Repetition av större,
mindre eller lika
mycket.
Tiotalsövergångar
subtraktion talområdet
0–20.

Subtraktion till helt tiotal.
Tiotalsövergångar med
och utan bilder, med hjälp
av subtraktion till helt
tiotal.
Samband mellan addition
och subtraktion med hjälp
av räknefamiljer.
Kontrollera subtraktionen
med hjälp av addition.

Problemlösning

Problemlösning

Strategier för
problemlösning och lära
sig förstå frågan. Tolka
räknehändelser och
omvandla till matematiskt
uttryck.

Geometri

Principer vid mätning.
Centimeter.
Fyrhörning, triangel
och cirkel.
Punkt, sträcka och
linje.
Spegling och
symmetri.

Mäta med hjälp av äldre
och nutida måttenheter.
Göra jämförelser och
uppskattningar.
Användning av linjal.
Känna igen, beskriva och
kunna namn för triangel,
fyrhörning och cirkel.
Begreppen hörn, sida och
vinkel.
Känna igen och namnge
sträcka, linje och punkt,
samt beskriva deras
egenskaper.
Symmetri i bilder och
naturen.
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Kapitel 5
Talen 0–100

Taluppfattning
och tals
användning

Talen 0–100. Addition
och subtraktion inom
talområdet 0–100.
Udda och jämna tal.
Talföljd.
Positionssystemet –
ental och tiotal.

Talföljd av hela tiotal –
både räkna upp och ner.
Kunna placera tal på
tallinjen.
Addition och subtraktion
med hela tiotal.
Tiotalsaddition med hjälp
av pengar.
Känna igen udda och
jämna tal, samt deras
skillnad.
Tiotalens och entalens
position och addition med
tiotal och ental.
Storleksordning på tal och
talmönster.

Samband och
förändring

Dubbelt och hälften.

Dubbelt och hälften av tal,
antal och pengar (hela tal).

3.2 Kvalitetskrav
Vid tillverkning av ett material är det viktigt att veta vilka krav produkten ska uppfylla.
Följande krav ställdes på materialet som helhet, samt för övningarna:
- Materialet ska utgå från läroplanen. Övningarna ska vara tydligt kopplade till
läroplansmålen.
- Materialet och övningarna ska ha en tydlig koppling till Favorit matematik 1B och
dess kapitel.
- Materialet ska följa Favorit matematik 1B’s struktur.
- Materialet ska kunna fungera som ett komplement i matematikundervisningen.
- Materialet ska vara ett alternativ till traditionell undervisning.
- Övningarna ska kunna användas i undervisningen för att ge ökad förståelse för det
angivna ämnesområdet och vara på en passande kunskapsnivå.
- Övningarna ska aktivera eleverna.
- Materialet ska vara till användning för andra lärare.
Kvalitetskraven har sedan formulerats om till två enkäter, med frågor, för att underlätta
lärarnas utvärdering av materialet och övningarna. För enkäten för materialet som helhet se
bilaga 1. För enkäten för att utvärdera övningar se bilaga 2.

3.3 Didaktiska överväganden
För varje övning, i Matematik utanför matteboken, står mål för övningen utifrån läroplanen,
om det behövs något speciellt material eller om den behöver utföras på en speciell plats,
beskrivning av uppgiften och vad eleverna ska göra. En del övningar innehåller även tips på
diskussionsfrågor eller hur man kan variera eller anpassa övningen. Övriga didaktiska
övervägande kan ni läsa nedan.
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3.3.1 Arbetssätt
Matematik utanför matteboken består av laborativa övningar, lekar, spel och rörelse, där
eleverna enskilt och tillsammans med andra får göra olika upptäckter, diskutera, samt
använda, fördjupa och utveckla sina kunskaper och olika strategier.

3.3.2 Nivåanpassning
Då jag utgått från Favorit matematik 1B’s matematiska innehåll, som används för våren i
årskurs 1, är övningarna anpassade efter det. En del av övningarna har även tips på olika
anpassningar eller hur de kan varieras eller utvecklas. Övningarna kan även oftast anpassas
genom att till exempel välja större tal, lägga till moment eller byta räknesätt.

3.3.3 Plats
Aktiviteterna är skapade på ett sådant sätt att de ska kunna utföras i klassrummet, utomhus
eller i till exempel en idrottssal. En del av aktiviteterna lämpar sig bättre för en större yta att
röra sig på, medan andra kräver speciellt material som finns på de olika platserna.

3.3.4 Tid
Då det är viktigt att låta eleverna vara i stunden, vara med materialet och ha tid för viktiga
reflektioner har ingen tid satts för övningarna. En del av övningarnas tidsåtgång beror även på
hur stor barngruppen är, deras tidigare kunskaper, samt fantasi och hur stort man vill göra det.
Övningarna kan alltså därför vara allt ifrån en del av en lektion, till en hel lektion, beroende
på lärarens planering och framför allt elevernas lärprocess.

3.2.5 Material
För att göra så att fler vill använda sig av materialet och för att inte öka arbetsbördan ska det
vara lätt för lärarna att hitta övningar och tillhörande material. Det är framför allt laborativt
material som behövs för övningarna och för att göra Matematik utanför matteboken mer
lättillgängligt har materialet ett eget kopieringsunderlag. Kopieringsunderlaget består bland
annat av plockmaterial, talkort, geometriska objekt, klockor och stenciler, som är skapade
utifrån övningarna i materialet, men även kan användas i övrig undervisning.

3.4 Materialet Matematik utanför matteboken
Se bilaga 3.
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4 RESULTAT
För att besvara mina frågeställningar; Uppfyller mitt material kvalitetskraven? och Vad tycker
andra lärare om aktiviteterna och materialet?, har lärare fått ta del av övningar och materialet
som helhet. Detta var ett sätt för mig att kvalitetssäkra mitt material och se om det svarade
mot syftet. Två av lärarna har fått besvara en enkät för materialet som helhet (se bilaga 1) och
två lärare har fått besvara enkäter för de övningar som de testat (se bilaga 2). Det som
framkommit ur enkäterna kommer presenteras under 4.1 Utvärdering. Därefter kommer
svaret på frågeställningarna sammanfattas under 4.2 Uppfyller mitt material kvalitetskraven?,
med hjälp av en checklista för kvalitetskraven, samt under 4.3 Vad tycker andra lärare om
aktiviteterna och materialet?, med en sammanfattning av vad lärarna tyckte.

4.1 Utvärdering
Resultatet av enkäterna har sammanställts och kommer under detta avsnitt presenteras under
kvalitetskraven och med hjälp av frågorna i enkäten, samt lärarnas svar. Kraven på materialet
är i fetstil och kravets motsvarighet i enkäten står i kursivstil, innan svaren presenteras.
För att belysa vad de olika lärarna tyckte om Matematik utanför matteboken kommer de
olika lärarna att kallas för bokstäverna A, B, C och D. Lärarna A och B har utvärderat
materialet som helhet, medan C och D har testat övningar med sina elever och sedan
utvärderat hur det gick.
Materialet ska utgå från läroplanen.
Övningarna ska vara tydligt kopplade till läroplansmålen.
Har materialet och övningarna koppling till läroplanen?
Samtliga lärare har ansett att materialet och övningarna har koppling till läroplanen och dess
mål.
Materialet ska följa Favorit matematik 1B’s struktur.
Materialet och övningarna ska ha en tydlig koppling till Favorit matematik 1B och dess
kapitel.
Följer materialet Favorit matematik 1B’s struktur? Har materialet en tydlig koppling till
Favorit matematik 1B? Finns det koppling mellan övningarna och kapitlen i Favorit
matematik 1B?
Svaren på enkäterna har visat att lärarna har kunnat se kopplingen mellan materialet,
övningarna och Favorit matematik 1B. Lärarna som granskat materialet som helhet har även
kunnat se att materialet följer läromedlets struktur.
Övningarna ska aktivera eleverna.
Arbetade eleverna aktivt under övningen?
Båda lärarna som har testat övningar med sina elever har angett att eleverna arbetade aktivt
under de övningarna som testades.
Övningarna ska kunna användas i undervisningen för att ge ökad förståelse för det
angivna ämnesområdet och vara på en passande kunskapsnivå.
Kan övningen användas för att arbeta med ämnesområdet? Passade övningen för att lära sig
ämnesinnehållet? Alltså, lärde eleverna sig det de skulle? Är övningen på en passande
kunskapsnivå? Behövde du anpassa övningen för dina elever? Gav övningen ökad förståelse?
Båda lärarna som har testat övningar har svarat att de tycker att övningarna har passat för att
arbeta med området och för att lära sig om ämnesinnehållet. Ingen av lärarna har behövt göra
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några anpassningar, utan har tyckt att både övningarnas innehåll och kunskapsnivå har varit
lämpliga.
En lärare, som jag valt att kalla C, svarade:
“De flesta av mina elever hade koll på begreppen kort, kortare, lång, längre. Det
som kom fram i övningen var att när eleverna skulle hämta en pinne som var dubbelt så lång
som deras fot så hämtade de en jättelång pinne som kanske var 10 gånger så lång som deras
fot. Dubbelt så lång hade de tankar om att det var superlångt. Så det var jättebra att diskutera
och jämföra.”
På en annan övning svarade samma lärare följande:
“Eleverna fick kännedom om gamla måttenheter som de tidigare inte hört talas om. Det blev
bra diskussioner om varför det är bättre att mäta med dagens måttenheter.”
En annan lärare, D, gav övningen, som läraren testade, följande utlåtande:
“Mina elever hade svårt med tiotalsövergångar i matematikboken och de hade svårt att förstå
tänket. De övningar som var i boken var svåra att förstå. Med denna övning fick de en annan
förståelse för att räkna tiotalsövergångar och de kunde använda sig av det i boken sen.”
Materialet ska kunna fungera som ett komplement i matematikundervisningen.
Materialet ska vara ett alternativ till traditionell undervisning.
Materialet ska vara till användning för andra lärare.
Kan materialet användas som ett komplement i matematikundervisningen? Erbjuder
materialet ett alternativ till traditionell undervisning? Kan lärare i årskurs F-3 ha nytta av
materialet?
Lärarna som har utvärderat materialet som helhet ansåg att andra lärare kunde ha nytta av
materialet och att det fungerar som ett komplement i matematikundervisningen. Lärare A,
svarade såhär på om det finns en nytta av materialet:
“Varje elev är unik och har sin egen matematiska utveckling, så materialet är mycket bra att
använda i alla årskurserna F-3. Övningarna kan uppfattas som en lek och gör matematiken
roligare.”
På frågan om materialet kan fungera som ett komplement i matematikundervisningen
svarade lärare B följande:
“Bra och konkret komplement som tydliggör matematiken på ett sätt som gör att
man blir nyfiken och vill lära sig mer.”
Även lärare A tyckte att det fungerade som ett komplement och skrev:
“Övningarna går mycket bra att använda som komplement till alla olika material som man
använder i klasserna inte bara till läromedlet Favorit matematik.”
Så här svarade lärare A på om materialet kunde vara ett alternativ till traditionell undervisning:
“Det behövs alltid fler praktiska övningar vid inlärning eftersom vi alla har olika inlärningsstilar och man behöver befästa sina kunskaper genom att använda dem på olika sätt. Dessa
övningar är lätta att ta till sig som pedagog och man behöver inte mycket annat material eller
långa förberedelser för att utföra dem.”
Lärare B svarade följande på frågan:
“Det bidrar till en mer varierad undervisning. Genom övningarna kan man även
stimulera och få med dem som tycker matematiken är svår. Det blir mer lättförståeligt och
konkret.”

4.2 Uppfyller mitt material kvalitetskraven?
Den första frågeställningen för examensarbetet var om mitt material, Matematik utanför
matteboken, uppfyllde mina kvalitetskrav. Eftersom samtliga lärare har svarat ja på samtliga
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frågor i enkäterna har alltså alla kvalitetskrav uppnåtts. För att sammanfatta och tydliggöra
huruvida materialet mött kvalitetskraven, kommer en checklista presenteras i tabellen nedan;
Tabell 2. Checklista för kvalitetskraven
Materialet ska utgå från läroplanen. Övningarna ska vara tydligt kopplade till
läroplansmålen.
Materialet och övningarna ska ha en tydlig koppling till Favorit matematik 1B och
dess kapitel.
Materialet ska följa Favorit matematik 1B’s struktur.
Materialet ska kunna fungera som ett komplement i matematikundervisningen.
Materialet ska vara ett alternativ till traditionell undervisning.
Övningarna ska kunna användas i undervisningen för att ge ökad förståelse för det
angivna ämnesområdet och vara på en passande kunskapsnivå.
Övningarna ska aktivera eleverna.
Materialet ska vara till användning för andra lärare.

√
√
√
√
√
√
√
√

4.3 Vad tycker andra lärare om aktiviteterna och materialet?
För att sammanfatta lärarnas svar som presenterades i början av resultatet var samtliga lärare
positiva till materialet. De ansåg att materialet och övningarna fungerade mycket väl som ett
komplement till läromedlet, även om lärare A även tillade att det fungerar till andra läromedel
också. Lärarna som testade övningar ansåg även att materialet och dess övningar kunde
användas för att låta eleverna bli aktiva i sitt lärande och utveckla sina kunskaper för de olika
ämnesområdena. Lärarna, som utvärderade hela materialet, tyckte att materialet kunde
användas som ett alternativ till traditionell matematikundervisning eftersom eleverna har ett
behov av variation och att de praktiska övningarna kunde användas för konkretiseringen, att
lära sig på ett lekfullt sätt och göra så matematiken kändes roligare.
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5 DISKUSSION
Praktisk matematik är något som alltid har legat mig varmt om hjärtat. Det har varit väldigt
intressant och givande att fördjupa mina kunskaper om olika arbetssätt i matematikundervisningen. Kanske framför allt för att jag känt att matematikämnet ibland är komplext
och abstrakt. Att då få bidra med ett material, med möjlighet att göra matematiken mer
konkret, är något som jag kommer ha stor nytta av.
Med allt det jag lärt mig under examensarbetet i ryggen känns det tråkigt att läsa att den tysta
matematiken med självständigt arbete ökat i svenska klassrum (Boaler, 2011). Hur många
gynnas av ett sådant arbete? – Förmodligen inte speciellt många. Undersökningar har även
visat att lärare har det största talutrymmet i undervisningen (Hattie, 2012). Ett av mina
huvudmål med mitt material har därför varit att eleverna skulle bli mer aktiva i sitt lärande
och arbeta aktivt under lektionerna, vilket enkätsvaren sedan bekräftat. Boaler (2011) menar
att många elever har ett behov av att diskutera matematik och olika metoder för att kunna bli
säkra på att de har förstått och i sin tur kunna använda sig av kunskaperna. För dessa eleverna
blir den tysta matematiken med enskilt arbete förödande. Dunn och Honigsfeld (2011) menar
att man vid en sådan undervisning inte utgår från elevernas olika behov och att eleverna
genom att få använda sig av sin inlärningsstil har lättare med koncentrationen och förståelsen
av svåra arbetsområden.
Som Boaler (2011) lyfter så tror jag att de traditionella inslagen i form av föreläsningar och
individuella arbetet är viktiga i matematikundervisningen, men att de inte kan användas
uteslutande – precis som med praktiskt arbete. Boaler är en av dem som lyfter vikten av att ta
vara på barnens grundläggande nyfikenhet och lust att förstå och menar att denna kan
försvinna vid traditionella undervisningsmetoder. Om man använder sig av elevernas olika
inlärningsstilar som verktyg, menar Dunn och Honigsfeld (2013), att man får en mer effektiv,
motiverande, rolig, varierande och inkluderande undervisning. Vilket är något som jag dels
kommer ta med mig i min framtida undervisning, men även hoppas att mitt material kan bidra
till. En varierad undervisning där man låter eleverna upptäcka, samt använda, sina
inlärningsstilar tror jag är ett vinnande koncept.
En av mina förhoppningar med materialet var att det skulle kunna fungera som ett
komplement i matematikundervisningen för att bidra till mer variation, vilket de som
utvärderat materialet har bekräftat att det kan göra. Boaler (2011) belyste att elever kan
uppfatta att den traditionella matematikundervisningen är enformig och tråkig. Genom att
använda sig av en mer varierad undervisning och ta hjälp av elevernas inlärningsstilar i sin
planering och undervisning tror jag att man kan skapa ett mer lustfyllt lärande, vilket även
Dunn och Honigsfeld (2013) menar. Enligt Dunn och Honigsfeld är det även något som gör
att man kan möta varje elevs behov och underlätta deras lärande. Även Skolverket (2018)
menar att det är viktigt att ge eleverna en varierad undervisning och utgå ifrån elevernas
individuella behov.
Boaler (2011) och Furness (1988) menar att många vill bryta den traditionella matematikundervisningen, men att de dels är rädda för att gå miste om matematiska metoder, korrekthet
och problemlösning, samt att förändringen av undervisningen skapar kaos och att man saknar
verktyg för att göra det. Både Furness och Boaler menar dock att det är en viktig förändring
som underlättar kopplingar i matematiken och på lång sikt visat sig ge bättre kunskaper och
arbetsmöjligheter. I utvärderingen av mitt material framgick det att materialet underlättar
lärarnas arbete med praktisk matematik då övningarna är lätta att förstå, inte kräver mycket
annat material eller långa förberedelser. Det framgick även att materialet kunde fungera som
ett komplement i matematikundervisningen, samt som ett alternativ till den traditionella
undervisningen. Enligt lärarna som utvärderat materialet underlättade övningarna
konkretiseringen och lät eleverna befästa sina kunskaper, samtidigt som det skapade en
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nyfikenhet hos eleverna. Min förhoppning är därför att mitt material här kan fungera som
något som gör att fler vågar använda sig av praktiska arbetssätt i undervisningen.
Enligt Astrid Pettersson (citerad i Boaler, 2011) är två olika inställningar till
matematikämnet vanliga i Sverige; dels dem som tycker matematik är konstigt och tråkigt,
dels dem som anser att det är intressant. Där kan mitt material användas som en koppling
mellan det teoretiska och det praktiska på ett lustfyllt sätt. Det ena undervisningssättet
behöver inte utesluta det andra. Att istället kunna variera genomgångar, individuellt arbete
och arbete med hjälp av läromedel, med andra arbetsformer och de arbetssätt jag presenterat i
mitt arbete och material, är något jag tror kan bidra till en varierad och lustfylld
matematikundervisning. Detta är något som även Boaler (2011) menar ökar elevernas
inlärningsprocess – det praktiska behöver vara bundet till det teoretiska och det teoretiska
behöver undersökas och upplevas.

5.1 Tillförlitlighet; reliabilitet och validitet
För att skapa ett mer tillförlitligt material har jag gjort flera motiverade val;
- satt mig in i såväl forskning som populärvetenskap om traditionell matematik, praktisk
matematik, olika inlärningsstilar och didaktik,
- utgått från progressionen i ett läromedel,
- låtit mitt material bli testat av erfarna lärare.
För arbetet har jag försökt att hitta litteratur och forskning som berör både positiva som
negativa effekter. Detta för att kunna återge en rättvis och nyanserad bild och visa på en
neutral, professionell inställning till matematikundervisningen.
Mitt val att utgå från ett läromedel när jag skapat mitt material var ett sätt att tillgodose att
materialet får en naturlig och beprövad progression, öka användbarheten och tillämpligheten.
För att sedan bekräfta att mitt material svarar mot detta och mot mina egna krav så valde jag
att erfarna lärare, med en neutral inställning till materialet, testade det som en del av deras
dagliga matematikundervisning. Detta trots att jag testat många av övningarna i den egna
undervisningen förut.
Samtliga lärare har fått samma information innan, samma valmöjligheter, samma utförande
och likadana enkäter beroende på om de testat övningar eller utvärderat materialet som helhet.
Sättet de sedan har besvarat enkäterna och lämnat in dem har varit samma för samtliga. Det
som varierat är vilka övningar de testat.
Hur svaren på enkäterna behandlats har även det varit identiskt. Samtliga enkäter har
samlats in via mejl. Därefter har jag först kollat om det är något av mina kvalitetskrav som
inte uppfyllts, innan jag gått vidare och läst feedback i form av kommentarer, för att se om det
varit något speciellt som behövts ändras eller som uppmärksammats.
Resultatet av enkäterna täcker det jag avsåg att undersöka i utvärderingen av materialet.
Nackdelarna med mitt material och utvärderingen är att jag inte haft möjlighet att göra en
större undersökning, med fler lärare, eller med fler testade övningar. Ju fler som hade granskat
mitt material eller testat övningar desto tillförlitligare hade det kunnat bli, eftersom jag då
hade haft ännu fler synpunkter om övningarna och materialet. Att göra två olika
undersökningar var ett sätt att försöka backa upp materialet trots att inte alla övningar hann bli
testade. På så sätt har jag haft lärare som granskat materialet som helhet - som kunnat kolla på
alla kapitel, övningar och allt kopieringsunderlag, samt lärare som valt ut övningar att testa
med sina elever.
Materialet, Matematik utanför matteboken, fick bara positiv feedback av lärarna som har
testat övningar och granskat materialet som helhet. Av en slump visade det sig att samtliga
lärare använde sig av Favorit matematik i sin undervisning, vilket gjorde att de kunde se att
materialet följde läromedlets struktur (Studentlitteratur, u.å.). Om det är något som jag skulle
vilja förändra med undersökningen av mitt material, skulle det vara att låta fler lärare ta del av
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det. Dels för att få fler övningar testade, även om jag själv testat flera förut, men även för att
få fler synpunkter och kanske synpunkter från lärare som använder andra läromedel än Favorit
matematik (ibid). Materialet är däremot inte låst vid läromedlet, utan kan användas även av
lärare som använder andra läromedel, eller undervisar i andra klasser, vilket lärare A som haft
andra läromedel förut, bekräftade.

5.2 Fortsatt forskning och praktisk tillämpning
Att göra ett material är något jag haft stor nytta av, då jag har fått fördjupa mina kunskaper
om läroplanen och hur man kan planera upp undervisningen, samt fått applicera mina
kunskaper kring olika arbetssätt och inlärningsstilar i min planering. Det är även något jag
kommer ha nytta av i framtiden eftersom jag dels har fördjupat mina kunskaper, dels skapat
nya kunskaper, men även har ett material som jag kan använda mig av i den egna
undervisningen. Detta är något som kommer underlätta för min planering, eftersom jag endast
behöver anpassa det efter eleverna. Övningarna i Matematik utanför matteboken kan även
användas som en inspirationskälla; om eleverna till exempel tycker om att använda och
undersöka material, eller om man har en klass med många elever som gillar att röra sig, eller
idrott, kan man använda och anpassa de övningarna till även andra områden i matematik.
De som testat övningar eller granskat materialet har ställt sig väldigt positiva till mitt
material och de som granskade materialet trodde att andra lärare skulle ha nytta av det. Det
var ett stort mål, för mig, att även andra skulle ha nytta av mitt examensarbete eller att de
skulle finna inspiration av mitt material. Om jag bara kunde nå ut till någon annan lärare, som
kanske fick sig en tankeställare, en nytändning, inspiration, eller ville använda mitt material,
skulle jag bli väldigt nöjd. Detta målet har ju redan uppnåtts eftersom enkäterna var fyllda
med bra respons på varför lärarna hade haft nytta av övningarna och hur elevernas kunskaper
utvecklats, men även utifrån responsen på materialet som helhet. Däremot hoppas jag såklart
att ännu fler känner samma sak, eller åtminstone att de kan plocka det de själva har nytta av
om det så än är från forskningen, hur man kan göra ett liknande arbete, eller mitt material.
Något jag skulle vilja fördjupa mina kunskaper ännu mer om är inlärningsstilar och
gynnsamma lärmiljöer. I detta arbete var fokus på en aspekt av inlärningsstilarna; praktisk
matematik, och att på så sätt bidra till en mer varierad undervisning. Men det finns mycket
mer man kan göra för att möta sina elevers olika behov. Här skulle även mitt material kunnat
utvecklas ännu mer, genom att till exempel skapa övningar utifrån samtliga inlärningsstilar,
eller utveckla det till ett material för årskurs F-3. Detta skulle dock kräva mer tid än ramen för
examensarbetet.
Arbetet har gett mig en stadigare grund att stå på och jag kan bättre motivera mina val av
undervisningsmetoder. I min framtida undervisning kommer jag sträva efter att anpassa
undervisningen efter elevernas olika inlärningsstilar och bidra med en varierad undervisning.
Avslutningsvis hoppas jag verkligen att detta arbete och mitt material gör att fler vågar gå
utanför matteboken, utgå från elevernas olika behov och utmana eleverna, i en mer varierad
undervisning, där eleverna står i centrum för lärandet.
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Bilaga 1: Kvalitetskrav för material
Kvalitetskrav för material
Syftet med materialet har varit att skapa ett lättillgängligt kompletterande material, utifrån
läromedlet Favorit matematik 1B och läroplanen. Forskning har visat att
matematikundervisningen genomsyras av genomgångar och enskilt tyst arbete, samt att den
lätt låter sig styras av läromedel. Min vision har därför varit att skapa ett material som
kompletterar den traditionella undervisningen i matematik, sätter eleverna i centrum för
lärandet, samt bidrar till ett lustfyllt lärande. Eftersom forskning även visat att vi har olika
inlärningsstilar, och därmed lär oss på olika sätt och genom användning av olika sinnen, ville
jag skapa ett material som bidrar till en mer varierad undervisning. Jag hoppas även att mitt
material kan bidra till att fler blir lockade att använda sig av mer praktiska inslag i
matematikundervisningen.
Har materialet koppling till läroplanen?
Ja
Nej
Behöver utvecklas
Kommentar:
Följer materialet Favorit matematik 1B’s struktur?
Ja
Nej
Behöver utvecklas
Kommentar:
Har materialet en tydlig koppling till Favorit matematik 1B?
Ja
Nej
Behöver utvecklas
Kommentar:
Kan materialet användas som ett komplement i matematikundervisningen?
Ja
Nej
Hur/Varför?:
Kan lärare i årskurs F-3 ha nytta av materialet?
Ja
Nej
Hur/Varför?:
Erbjuder materialet ett alternativ till traditionell undervisning?
Ja
Nej
Kommentar:
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Bilaga 2: Kvalitetskrav för övningar
Kvalitetskrav för övning
Samtliga övningar är utformade utifrån en analys av läromedlet Favorit matematik 1B, samt
mål i läroplanen för ämnet matematik. Syftet med övningar är att eleverna ska vara aktiva i
sin lärprocess, samt att erbjuda praktiska arbetssätt där eleverna ges möjlighet att arbeta med
matematik utanför en mattebok.
Vilken övning har du testat?____________________________________________________
Kan du se en koppling mellan övningen och läroplansmålen för övningen?
Ja
Nej
Behöver utvecklas
Kommentar:
Kan du se en koppling mellan övningen och kapitlet i Favorit matematik 1B?
Ja
Nej
Behöver utvecklas
Kommentar:
Kan övningen användas för att arbeta med ämnesområdet?
Ja
Nej
Behöver utvecklas
Kommentar:
Passade övningen för att lära sig ämnesinnehållet? Alltså, lärde eleverna sig det de skulle?
Ja
Nej
Behöver utvecklas
De lärde sig annat
Kommentar:
Är övningen på en passande kunskapsnivå?
Ja
För svår
För lätt
Kommentar:
Gav övningen ökad förståelse?
Ja
Nej
Behöver utvecklas
Kommentar:
Arbetade eleverna aktivt under övningen?
Ja
Nej
Behöver utvecklas
Kommentar:
Behövde du anpassa övningen för dina elever?
Ja
Nej
Kommentar:

24

-en idébank med praktiska övningar i matematik,
utifrån LGR11 och Favorit matematik 1B

| Johanna Linde |

25

Innehållsförteckning
FÖRORD ......................................................................................................................... 3
Metodiska anvisningar ................................................................................................. 4
Kapitel 1 .................................................................................................................... 5
Repetition av talen 0–12 ....................................................................................... 6
Talen 0–20 ............................................................................................................... 9
Klockan ................................................................................................................. 13
Kapitel 2 .................................................................................................................. 17
Problemlösning ..................................................................................................... 18
Uppdelning av tal och tiokompisar .................................................................. 20
Addition med tiotalsövergång .......................................................................... 21
Kapitel 3 .................................................................................................................. 34
Subtraktion med tiotalsövergång ..................................................................... 35
Problemlösning ..................................................................................................... 44
Kapitel 4 .................................................................................................................. 46
Att mäta ................................................................................................................ 47
Geometriska objekt ............................................................................................. 51
Symmetri och spegling ....................................................................................... 57
Kapitel 5 .................................................................................................................. 60
Tiotal ....................................................................................................................... 61
Dubbelt och hälften ............................................................................................ 64
Ental och tiotal ..................................................................................................... 66
Talen 0–100 ........................................................................................................... 67
Jämna och udda tal ........................................................................................... 71
Kopieringsunderlag ................................................................................................ 72
Plockmaterial ....................................................................................................... 72
Plockmaterial – tiotalsstavar .............................................................................. 73
Talkort 0–10 ........................................................................................................... 74
Talkort 10–20 ......................................................................................................... 75
Talkort tiotal 0–100 ............................................................................................... 76
Plus, minus, likhetstecken .................................................................................... 77
1

Tärningsspel .......................................................................................................... 78
Additionskort – 0–12 ............................................................................................. 79
Station 1 - antal och tal ................................................................................. 80-86
Station 2 – vilket är talet ................................................................................. 87-89
Station 3 – hitta talen ..................................................................................... 90-94
Station 3 – välj rätt summa ............................................................................ 95-97
Station 4 – mönster .............................................................................................. 98
Klockberättelse .................................................................................................... 99
Klockor – hel och halv 2 sidor ................................................................... 100-101
Slinga – addition med tiotalsövergång och tiokompisar ............................ 102
Additionskort - tiotalsövergång ................................................................ 103-107
Subtraktionskort – tiotalsövergångar ....................................................... 108-112
Gamla måttenheter .......................................................................................... 113
Nutida måttenheter - Mäta centimeter ........................................................ 114
Geometriska former .......................................................................................... 115
Form-jakt ............................................................................................................. 116
Formkikare........................................................................................................... 117
Form-memory ..................................................................................................... 118
Form-mästare 1 ........................................................................................... 119-120
Form-mästare 2 .................................................................................................. 121
Dubbelt och hälften - kedja ............................................................................ 122
Additions- och subtraktionskort – hela tiotal .......................................... 123-124
Skattkarta ............................................................................................................ 125

2

FÖRORD
Materialet är skapat under våren 2019 som en del av mitt examensarbete på
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och
grundskolans årskurs 1–3.
Syftet med Matematik utanför matteboken har varit att skapa ett
lättillgängligt material med praktiska övningar i matematik. Materialets
övningar har anpassats efter syftet och det centrala innehållet i läroplanen,
samt upplägget i ett läromedel för vårterminen i årskurs 1. Många av
övningarna är dock skapade på ett sådant sätt att de kan anpassas efter hur
långt man kommit i matematikundervisningen och kan därför användas som
inspiration för lärare i andra årskurser.
Bakgrunden till valet att göra just ett material med praktisk matematik är att
forskning visat att matematikundervisningen genomsyras av genomgångar
och enskilt tyst arbete, samt att den lätt låter sig styras av läromedel. Min
vision har därför varit att skapa ett material som kompletterar den traditionella
undervisningen i matematik, sätter eleverna i centrum för lärandet, samt
bidrar till ett lustfyllt lärande. Eftersom forskning även visat att vi har olika
inlärningsstilar, och därmed lär oss på olika sätt och genom användning av
olika sinnen, ville jag skapa ett material som bidrar till en mer varierad
undervisning.
Då materialet är en del av mitt examensarbete har en del övningar även
blivit testade, av andra lärare, och materialet som helhet har utvärderats. Jag
vill därför passa på att tacka alla som hjälpt till att utvärdera övningar och
materialet som helhet, som en del för att bekräfta att det finns ett behov av
materialet och att övningarna kan användas i matematikundervisningen.
Källor
Dunn, R., & Honigsfeld, A. (2013). Learning Styles: What We Know and What We
Need. Educational Forum, 77(2), 225–232. Hämtad från
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=eric&AN=E
J1012511&site=ehost-live
Hattie, J. (2012). Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur & Kultur.
Ritstola, K., Tapaninaho, T., & Tirronen, L. (2012). Favorit matematik 1B
(1:12.uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Skolverket. (2018). Läromedlen styr hur kunskapsmålen kommuniceras.
Hämtad 19-04-29, från https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-ochutvarderingar/forskning/laromedlen-styr-hur-kunskapsmalen-kommuniceras
Skolverket. (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
(reviderad 2018). Hämtad från
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdf
a2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3975.pdf?k=3975
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Metodiska anvisningar
Arbetssätt
Matematik utanför matteboken består av laborativa övningar, lekar, spel och
rörelse, där eleverna enskilt och tillsammans med andra får göra olika
upptäckter, samt använda, fördjupa och utveckla sina kunskaper och olika
strategier.
Nivåanpassning
Då jag utgått från ett existerande läromedels matematiska innehåll, för våren
i årskurs 1, är övningarna anpassat efter det. I många av övningarna kan
eleverna utgå från sin egen förförståelse när det gör uppgiften, vilket gör att
man kan utmana eleverna på det sätt de behöver. En del av övningarna har
även tips på olika anpassningar eller hur de kan varieras eller utvecklas.
Övningarna kan även oftast anpassas på ett lätt sätt genom att till exempel
välja större tal, lägga till moment eller byta räknesätt. Därför tror jag även att
lärare för andra årskurser kan inspireras av materialet.
Plats
Aktiviteterna är skapade på ett sådant sätt att de ska kunna utföras i
klassrummet, utomhus eller i till exempel en idrottssal. En del av aktiviteterna
lämpar sig bättre för en större yta att röra sig på, medan andra kräver
speciellt material som finns på de olika platserna.
Tid
Tanken var från början att låta övningarna vara en del, eller ett inslag, av en
lektion, snarare än en hel lektion. Men då det är viktigt att låta eleverna vara i
stunden, vara med materialet och ha tid för viktiga reflektioner har jag inte
satt någon tid för övningarna. En del av övningarnas tidsåtgång beror även
på hur stor barngruppen är, deras tidigare kunskaper, samt fantasi och hur
stort man vill göra det. Övningarna kan alltså därför vara allt ifrån en del av
en lektion, till en hel lektion, beroende på lärarens planering och framför allt
elevernas lärprocess.
Material
Det är framför allt laborativt material som behövs för övningarna. Eftersom
budget ofta styr inköp och tillgång till material har jag för att öka
lättillgängligheten och möjligheterna att använda Matematik utanför
matteboken, och framför allt för att låta praktisk matematik vara en del av
undervisning, lagt ett kopieringsunderlag i slutet av materialet.
Kopieringsunderlaget består bland annat av plockmaterial, talkort,
geometriska objekt, klockor och stenciler, som kan användas även till annat.
Ett till tips är att spara på förbrukningsmaterial som man ofta har hemma;
mjölkkorkar eller andra korkar, burkar, kartonger och förpackningar. Eller till
exempel gå ut i naturen med eleverna och samla på stenar och ekollon.
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Introduktion
Genom spel, laborativa övningar, problemlösning, lekar och dramatisering får
eleverna, med hjälp av olika strategier, utveckla sin taluppfattning inom
området 0–20, samt lära sig klockans hela och halva timmar. Eleverna får
bland annat räkna uppåt och nedåt, dela upp tal, utforska antal, lära sig
vilken visare som är minutvisare och timvisare, samt lära sig läsa av klockan.
Översikt av övningarna för kapitel 1
Repetition av talen 0-12 ................................................................................ 6-8
- Tärningsspel................................................................................................6
- Dansstopp..................................................................................................7
- Är du min vän?..........................................................................................8
Talen 0-20 ...................................................................................................... 9-12
- Genomgång av talen 13–20...................................................................9
- Stationer...................................................................................................10
- Vad har jag i handen?...........................................................................11
- En tur till affären.......................................................................................12
Klockan ....................................................................................................... 13-16
- Stora klockan...........................................................................................13
- Memory - hel och/eller halv...................................................................14
- Hur mycket är min klocka?.....................................................................15
- Slinga - hel och halv................................................................................16
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Repetition av talen 0–12
Tärningsspel
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får med hjälp av spel och rörelse repetera addition inom
talområdet 0–12.
- Eleverna utvecklar olika metoder för att utföra beräkningar.
- Eleverna får möjlighet att utveckla, eller fördjupa, förmågan att se en
tärning och veta hur mycket det är utan att räkna varje prick, samt
matematikens olika representationsformer.
Material
2 tärningar
Tärningsspel, se kopieringsunderlag s.78
Penna
Beskrivning
Eleverna får en stencil med uppdrag på. Aktiviteten är tänkt att göras enskild,
men kan genomföras även i par eller grupper. Eleverna slår tärningarna,
räknar ihop vad de blir och följer anvisningarna på stencilen.
Uppdrag till eleverna
Se kopieringsunderlag.
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Repetition av talen 0–12
Dansstopp
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får använda sig av huvudräkning, eller annan lämplig metod,
för att göra beräkningar av addition och subtraktion, tillsammans med
andra.
- Eleverna får med hjälp av samarbete lösa enklare matematiska
problem och få en ökad förståelse för olika problemlösningsstrategier.
- Eleverna använder olika matematiska uttrycksformer för att samtala
om, argumentera och redogöra beräkningar och slutsatser.
- Eleverna fördjupar sina kunskaper om naturliga tals egenskaper, hur de
kan delas upp, samt hur de kan gestaltas.
Material
Musik
Beskrivning
Eleverna rör sig fritt, eller dansar. Stoppa musiken och säg en addition eller
subtraktion inom talområdet 0–12. Eleverna ska då så fort som möjligt, med
hjälp av varandra, illustrera det på något sätt. Till exempel 2+7 = en grupp
med 2 elever och en grupp med 7 som håller upp 9 fingrar, eller en grupp
med 9 elever, eller man försöker se ut som en nia. Om det blir elever över kan
de ansvara för att räkna ut och kontrollera summan.
Variation
Alternativt säg att samtliga elever ska illustrera additionen eller subtraktionen
genom att bilda siffrorna tillsammans.
Uppdrag till eleverna
Rör er till musiken. När musiken tystnar lyssnar ni på uppgiften. Hur kan ni visa
additionen eller subtraktionen?
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Repetition av talen 0–12
Är du min vän?
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får med hjälp av samarbete lösa enklare matematiska
problem och få en ökad förståelse för olika problemlösningsstrategier.
- Eleverna får välja lämpliga metoder för att göra beräkningar inom
talområdet 0–12 och får möjlighet att utveckla sin förståelse av
uppdelning av tal och konstruktion av tal.
- Eleverna utvecklar sin förmåga att samtala om, argumentera och
redogöra matematik, tillsammans med andra.
Material
Additionskort – 0–12, se kopieringsunderlag s.79
Talkort 0–12, se kopieringsunderlag s.74
Beskrivning
Eleverna får en lapp med en addition eller summa. Eleverna går sedan runt i
klassrummet och försöker hitta sina vänner genom att ställa frågor och hitta
rätt summa eller addition till det som står på sin lapp.
Variation
Som variation kan man antingen byta ut det till subtraktion istället för addition,
eller köra båda samtidigt. Då kan man ha flera vänner samtidigt, eftersom en
addition och en subtraktion kan ha samma summa/differens. Alltså en
addition försöker hitta sin summa och en subtraktion som har samma
differens.
Uppdrag till eleverna
Om du har en addition ska du hitta din summa.
Om du är en summa ska du hitta en passande addition.
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Talen 0–20
Genomgång av talen 13–20
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får med hjälp av en laborativ aktivitet utforska tal och vidga
sin taluppfattning om naturliga tal, hur de kan delas upp, beskrivas och
användas för beräkningar.
- Eleverna utgår från talet och får möjlighet att använda sig av begrepp
som större, mindre, jämt, udda och hälften för att beskriva talet.
- Eleverna får använda sig av laborativt material för att samtala om,
argumentera och redogöra beräkningar och slutsatser.
Material
Legobitar/klossar eller annat plockmaterial (finns kopieringsunderlag s.72–73)
Beskrivning
Vid genomgång av varje nytt tal låt eleven plocka det antalet. Fråga sedan
om talet är jämt eller udda – går det att dela jämt? Låt sedan eleverna dela
upp talen i tiotal och ental. Till exempel talet 13 delas upp i ett tiotal (tio
legobitar/klossar i en stapel) och tre ental. Använd med fördel
plockmaterialet i två olika färger för att illustrera tiotalen och entalen. Låt
sedan eleverna utforska talet och svara på frågorna. Låt sedan eleverna
diskutera sina upptäckter och vilka olika exempel de kommit på.
Uppdrag till eleverna
Dela upp talet i en tiostav och ental. Hur ser det ut?
Vilket tal kommer innan? Vilket tal kommer efter?
Hur många måste du ta bort för att det ska bli 10?
Hur många måste du lägga till från talet för att det ska bli 20?
Ge exempel på hur du kan dela upp talet.
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Talen 0–20
Stationer
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får med hjälp av laborativt material repetera, utveckla och
fördjupa sina kunskaper om olika matematiska aktiviteter för
talområdet 0–20.
- Eleverna får genom att arbeta på stationer möjlighet att öva på flera
olika förmågor under en och samma lektion.
- Eleverna utvecklar sina förmågor att föra och följa matematiska
resonemang, samt att samtala om, argumentera och redogöra
matematiska problem och dess lösningar.
- Eleverna utvecklar strategier för problemlösning, samt läsa av och
konstruera matematiska mönster.
- Eleverna får använda sig av huvudräkning och laborativt material som
metoder för att göra beräkningar.
Material
Station 1, se kopieringsunderlag s.80–86, eventuellt plockmaterial (finns
kopieringsunderlag s.72).
Station 2, se kopieringsunderlag s,87–89 och plockmaterial, samt någonstans
att föra anteckning.
Station 3, se kopieringslag s.90–97 och penna, (tips! lamineras det kan det
användas fler gånger med till exempel whiteboard-penna).
Station 4 och talkort 10–20, se kopieringsunderlag s.75 och s.98.
Beskrivning
Det kommer finnas 4 stationer med lite olika övningar i olika nivåer.
Stationerna går lätt att anpassa och hur man använder stationerna kan
variera, kanske delar man upp stationerna och kör dem vid olika tillfällen, eller
kan de lätt kombineras med fler stationer, kanske till och med någon annan
aktivitet från häftet?
Station 1: Här gäller det att para ihop antal till rätt tal, alternativt till
uppdelning i tiotal och ental. Om de behöver mer utmaning kan man sen be
dem, dela upp talen på olika sätt eller be dem komma på en addition eller
subtraktion för talet.
Station 2: Här ska eleverna genom ledtrådar lista ut talet.
Station 3: Här ska eleverna hitta olika tal som ger samma summa/differens.
Eller välja rätt summa ett tal.
Station 4: Här kommer eleverna få lista ut mönstret och skapa egna mönster.
Variation
Blanda med additionskort med tiotalsövergång, se kopieringsunderlag s.103–
107.
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Talen 0–20
Vad har jag i handen?
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får genom en laborativ aktivitet utveckla en förståelse för
algebra där ett tal är gömt, men även en förförståelse för del av antal
som kommer behövas för att räkna med bråk.
- Eleverna får även en möjlighet att utveckla sin förståelse för naturliga
tal och hur de kan användas för att delas upp och göra beräkningar.
- Eleverna får föra och följa matematiska resonemang och diskutera,
argumentera och redogöra sina lösningar.
- Eleverna får tillsammans med varandra formulera och lösa ett
matematiskt problem och därigenom öva på lämpliga strategier för
problemlösning.
Material
Knappar eller annat plockmaterial (finns kopieringsunderlag s.72)
Beskrivning
Aktiviteten görs i par eller i små grupper. En tar ett antal av plockmaterialet.
Några av dem gömmer man i sin ena hand och resten visar man för sin
partner. Man berättar hur många det är totalt och frågar hur många som i så
fall ligger i den gömda handen.
Variation
Istället för att säga hur många det är totalt kan man ge ledtrådar som att det
är dubbelt eller hälften så många i den gömda handen. Eller att man säger
att det är x mindre/fler i handen och frågar hur många det är och hur många
det i så fall är totalt.
Uppdrag till eleverna
Dela upp ett bestämt antal knappar i dina händer. Knyt den ena handen.
Visa den öppna handen och berätta hur många knappar du har totalt. Fråga
hur många knappar som ligger i den stängda handen.
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Talen 0–20
En tur till affären – Hur mycket kan jag köpa?
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna utvecklar strategier för problemlösning, samt får föra och följa
matematiska resonemang och diskutera, argumentera och redogöra
sina lösningar, i en vardagsnära situation.
- Eleverna får använda sig av pengar och huvudräkning som metod för
att göra beräkningar och rimlighetsbedömningar inom talområdet 0–
20.
Material
(Gärna verkliga) produkter med prissättning
Låtsas pengar
Beskrivning
Eleverna får en summa pengar som de ska handla för. Man kan låta alla
elever få samma summa, eller anpassa det så att de får olika mycket att
handla för. De får sedan gå runt och fundera på vad de kan köpa för
pengarna. Sedan får de uppgiften att fundera över hur de kan göra för att
köpa så många saker som möjligt för sina pengar. När de funderat klart hur
de ska spendera sina pengar får de räkna ut hur mycket det blir och om de
får några pengar över. Efteråt kan ni diskutera några olika alternativ för att se
hur eleverna spenderade sina pengar och hur man kan göra för att köpa så
många saker som möjligt.
Variation
Som variation skulle man kunna göra samma sak, men man delar in dem i par
efter de fått välja sina produkter. De turas då om att vara den som sitter i
kassan. Den som sitter i kassan räknar ut hur mycket det ska kostar och hur
mycket kunden ska få tillbaka.
Uppdrag till eleverna
Vad kan du köpa för pengarna?
Hur kan du göra för att köpa så många saker som möjligt?
Får du några pengar över?
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Klockan
Stora klockan
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna utvecklar, genom leken och deras hörförståelse, kunskaper
om ett område i matematik som de möter dagligen, nämligen klockan
och mätning av tid.
- Eleverna får med hjälp av samarbete och kroppen utvidga sin
förståelse för minut- och timvisarna, samt om att mäta tid och läsa av
klockan.
- Eleverna utvecklar sina förmågor att föra och följa matematiska
resonemang, samt att samtala om, argumentera och redogöra sina
lösningar.
Plats
Idrottssal, utomhus, eller annan stor yta.
Material
Talkort 1–12, se kopieringsunderlag s.74–75
(tyngder om ni är ute)
Klockberättelse, se kopieringsunderlag s.99, eller hitta på egen
Beskrivning
Lägg ut talkorten som en stor urtavla. Tips! innan brukar jag förklara skillnaden
på tim- och minutvisare, med hjälp av att tim är ett kortare ord än minut.
Läraren läser berättelsen med klockslag (kan anpassas så klockslagen
stämmer bättre, eller lägga till halvtimmar eller annat). Så fort eleverna hör ett
klockslag ska några elever, genom tyst samarbete, gå fram och agera visare i
den stora klockan, under tiden läraren fortsätter läsa. Det kan underlätta att
dela in dem i förväg i grupper om cirka tre. När läraren kommer till pausen får
resten av eleverna hjälpa sina klasskamrater och bedöma om det är rätt eller
något behöver ändras, till exempel annat klockslag, eller längden på tim- och
minutvisare. Därefter får de göra någon rörelse för att illustrera klockslaget, till
exempel låta armarna vara visare, eller hoppa så många gånger som
klockan är. Alla ställer sig sen bredvid klockan igen och läraren fortsätter läsa
berättelsen. Vid nästa klockslag får nästa grupp elever visa.
Uppdrag till eleverna
Lyssna på berättelsen. När ni hör ett klockslag ska en grupp elever smyga
fram och lägga sig som visare i den stora klockan. Fortsätt lyssna på
berättelsen. När läraren pausar ska ni andra se om gruppen lagt sig rätt eller
behöver rätta till något. Sen ska ni själva visa med era armar hur visarna ska
vara, eller hoppa lika många hopp som klockan var. Alla ställer sig bredvid
klockan igen och lyssnar efter nästa klockslag.
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Klockan
Memory – hel och/eller halv
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna utvecklar, med hjälp av laborativt material och spel,
kunskaper om ett område i matematik som de möter dagligen; klockan
och mätning av tid.
- Eleverna fördjupar sina kunskaper om att läsa av klockan genom att
para ihop klockor med rätt tid.
- Eleverna utvecklar sin förmåga att samtala om, argumentera och
redogöra tiden, tillsammans med andra.
Material
Klockor, se kopieringsunderlag s.100–101
Beskrivning
Eleverna får para ihop rätt klockan med rätt tid. Kopieringsunderlaget kan
delas upp så att det är en kortlek med bara hela timmar och en med bara
halva timmar, eller fungera som en blandad kortlek.
Uppdrag till eleverna
Para ihop rätt klocka med rätt tid.
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Klockan
Hur mycket är min klocka?
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får fördjupar sina kunskaper om klockan och mätning av tid
genom problemlösning och samtal om tid med sina klasskamrater.
- Eleverna fördjupar sina kunskaper om att läsa av klockan genom att
svara på varandras frågor.
Material
Klockor, se kopieringsunderlag s.100–101
Beskrivning
Beroende på hur långt man har kommit i undervisningen om tid väljer man
om man bara ska använda hela timmar eller blanda hela och halva timmar
(tips! aktiviteten kan även användas med digitala klockor, eller andra tider).
Sätt fast en klocka på eleverna utan att de ser vilken tid den visar. Eleverna
ska sedan gå runt i klassrummet och försöka lista ut hur mycket deras klocka
är genom att ställa frågor. Man får bara ställa en fråga vid varje möte.
Antingen kan man bestämma att det endast får vara frågor man svarar ja
eller nej på, eller att de kan få ledtrådar som att den korta visaren är
någonstans mellan ett och fem. Först när alla vet vad deras klocka är har
man vunnit. Om någon är över får man hjälpas åt allihop att ge ledtrådar.
Variation
Istället för att gå runt kan man delas in i par som turas om att ställa frågor till
varandra. Då behöver man inte sätta fast klockorna utan kan låta eleverna
få några klockor var som de inte visar för varandra.
Uppdrag till eleverna
Försök lista ut hur mycket din klocka är genom att ställa frågor. Du får ställa en
fråga till varje möte. När du tror att du vet vilken tid du har hittar du en annan
klasskompis och frågar om det är den tiden du har. Får du ett ja sätter du dig
på stolen. Får du ett nej fortsätter du fråga. Man kan fråga dem som sitter ner
också.
Förslag på frågor:
Har tiden varit idag?
Är det snart?
Är det inom fem timmar?
Kan man vara på lektion vid den här tiden?
Är talet för tiden jämt?
Är det en tid mellan…och…?
Är minutvisaren på tolvan?
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Klockan
Slinga – hel och halv
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna fördjupar, med hjälp av ett spel, sina kunskaper om att läsa av
klockan.
Material
Klockor, se kopieringsunderlag s.100–101
Beskrivning
Skriv ut kopieringsunderlaget och klipp ut de två rutorna som är bredvid
varandra, så den ena rutan är en klocka och den andra rutan har en annan
tid. Vik sedan rutorna på mitten så klockan blir på ena sidan och tiden på
den andra (laminera gärna). En elev börjar fråga ”Vem har…” och läser den
skrivna texten på ena sidan. De andra eleverna kollar på bilderna av klockan
och den som har rätt tid säger ”Jag har klockan x”, vänder på lappen och
frågar om nästa tid. Slingan fortsätter tills man är tillbaka till den första eleven.
Behöver man inte alla lappar får den som börjar börja med att säga vad
dennes klocka visar innan den frågar.
Uppdrag till eleverna
Kolla vad er klocka visar och var beredd när någon frågar efter den. Om du
har rätt tid säger du vilket klockslag, till exempel ”Jag hag klockan 8”. Vänd
sen på lappen och fråga vem som har den tiden.
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Problemlösning
Vad har jag i påsen?
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna utvecklar sina förmågor att föra och följa matematiska
resonemang, samt att samtala om, argumentera och redogöra
matematiska problem och dess lösningar.
Material
Ogenomskinlig påse,
3 röda, 2 gula, 2 gröna och 3 blåa kulor, klossar eller lego i olika färger
Beskrivning
Låt de röda och gröna ligga i påsen innan aktiviteten börjar med eleverna.
Visa de gula och de blåa och skriv upp hur många de är. Berätta att det finns
lika många gröna som gula och fråga hur många de gröna är i så fall. Lägg i
alla i påsen och berätta att tillsammans finns det 10 stycken i påsen. Hur
många röda finns det då?
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Problemlösning
Vi har ett problem…
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna utvecklar sina kunskaper om matematiska begrepp och
frågeställningar för att lära sig att formulera matematiska problem.
- Eleverna utvecklar sina förmågor att föra och följa matematiska
resonemang, samt att samtala om, argumentera och redogöra de
matematiska problemen och dess lösningar.
Material
Eventuellt material som kan användas till problemlösning, till exempel
plockmaterial eller pengar
Beskrivning
Skriv upp plus och minus på tavlan. Fråga vad man skulle kunna använda för
språkliga uttryck i matematiska problem och skriv upp förslag på tavlan.
Illustrera ett exempel på ett problem, till exempel låt någon komma fram till
tavlan, eller kasta något i soptunnan. Fokusera på de språkliga uttrycken och
formulering av frågan. Låt eleverna i par fundera ut ett eget problem som de
sedan får visa för sina kompisar. Uppmuntra dem att använda sig av saker i
klassrummet och sina klasskompisar, för problemen. När de berättat och visat
sitt problem går klasskamraterna lösa problemet.
Exempel på språkliga uttryck för addition och subtraktion.

Uppdrag till eleverna
Använd er av er själva och saker i klassrummet, eller klasskompisarna för att
komma på ett problem som ni sedan ska visa för klassen.
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Uppdelning av tal och tiokompisar
Elevmemory – tiokompisar
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får i leken, med hjälp av varandra, utveckla sina förmågor att
utföra addition med hjälp av tiokompisar.
- Eleverna får använda sig av huvudräkning eller en annan lämplig
metod för att göra beräkningar och utveckla förmågan att utföra
additioner inom talområdet 0–10.
- Eleverna får en fördjupad kunskap om naturliga tal och hur de kan
delas upp.
Beskrivning
Två elever får gå ut ur klassrummet. När de är ute paras resten av eleverna
ihop två och två. Tillsammans väljer de ett varsitt tal som tillsammans blir 10, –
tiokompisar. Eleverna sprider ut sig och lägger sig på golvet med ansiktet
neråt, som memory-brickor. De två eleverna kommer in och ska försöka para
ihop tiokompisarna, genom att vända på två brickor. När de tar på en bricka,
eller säger dennes namn, säger den sitt tal. Hittar man två tal som tillsammans
blir tio vinner man ett poäng. De två eleverna som spelar kan antingen vara i
samma lag, eller tävla om vem som får flest tiokompisar.
Variation
Som variation kan man göra övningen med talen 0–20, där eleverna ska bilda
talet tio med hjälp av subtraktion (16–6=10) eller tjugokompisar med addition
(13+7=20), för att eleverna ska förstå att strategin går att använda även vid
större tal än tio. Elevmemory kan även göras inom andra områden i
matematik, eller andra ämnen.
Uppdrag till eleverna
Till eleverna som är brickor – Välj ett varsitt tal som tillsammans blir 10. Dela på
er och sprid ut er på golvet med ansiktet neråt. Om spelaren väljer en av er
säger man sin del av talet. Hittar spelaren er båda ställer ni er vid spelaren
som vann er.
Till eleverna som är spelare – När ni kommer in i klassrummet ska ni genom att
lägga handen på två klasskompisar, eller säga deras namn, försöka para ihop
kompisarna så att de tillsammans blir 10, alltså tiokompisar.
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Addition med tiotalsövergång
Vi delar olika
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får använda sig av laborativt material som metod för att göra
beräkningar och utveckla förmågan att dela upp tal och utföra
addition med tiotalsövergång.
- Eleverna utvecklar sitt matematiska resonemang och förmågan att
samtala om, argumentera och redogöra additioner med
tiotalsövergång.
- Elevernas kunskaper, om naturliga tal och hur de kan delas upp,
fördjupas.
- Eleverna utvecklar en strategi för problemlösning och utmanar sin
förmåga att lösa enklare matematiska problem.
Material
Legobitar, klossar eller annat plockmaterial (finns kopieringsunderlag s.72)
Eventuellt tecknet för addition att lägga mellan högarna (finns
kopieringsunderlag s.77)
Beskrivning
Dela ut plockmaterial till eleverna. Antingen samma antal eller olika, så länge
antalet är större än tio. Låt sedan eleverna utforska hur de kan dela upp
antalet på olika sätt i två högar. När eleverna har fått undersöka olika sätt att
dela upp talen kan man antingen låta dem diskutera i grupper eller lyfta
några olika alternativ, i klassen, för att komma fram till samma summa.
Uppdrag till eleverna
Hur många har du?
Hur kan du dela upp antalet i två högar? Högarna behöver inte vara lika
stora.
På vilka olika sätt kan du dela upp antalet?
Skriv upp dina olika sätt.
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Addition med tiotalsövergång
En tur till affären
Mål
-

-

Eleverna får använda sig av pengar och huvudräkning som strategi för
att göra beräkningar och utveckla förmågan att utföra addition, med
tiotalsövergångar, inom talområdet 0–20.
Eleverna utvecklar förmågan att samtala om, argumentera och
redogöra additioner med tiotalsövergång, i en vardagsnära situation.
Eleverna utvecklar strategier för problemlösning och utmanar sin
förmåga att lösa enklare matematiska problem med koppling till
vardagen.

Ur Skolverket (2018):
Material
Låtsas pengar
(Gärna verkliga) produkter med prissättning
Beskrivning
Gör om klassrummet till en affär med varor som du prissatt. Eleverna får gå
runt i affären och välja minst två saker som de ska handla.
Variation
I takt med att eleverna fått förståelse för tiotalsövergångar, kan man blanda
in addition med fler termer och låta eleverna köpa flera saker, eller börja med
en större summa.
Uppdrag till eleven
Med dina pengar får du köpa minst två saker. Hur mycket ska du betala?
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Addition med tiotalsövergång
Vad är summan 1?
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får, med hjälp av laborativt arbetssätt och material, utveckla
förmågan att utföra additioner med tiotalsövergångar inom talområdet
0–20.
- Eleverna lär sig att användning av laborativt material kan vara en
lämplig metod för att göra beräkningar.
- Eleverna utvecklar sitt matematiska resonemang och förmågan att
tillsammans med andra samtala om, argumentera och redogöra
addition med tiotalsövergång.
- Eleverna fördjupar sina kunskaper om naturliga tal.
Material
Talkort 0–20, se kopieringsunderlag s.74–75
Klossar eller annat plockmaterial (finns kopieringsunderlag s.72–73)
Beskrivning
Aktiviteten kan antingen vara en lärarleddaktivitet eller en aktivitet eleverna
gör i par. Påminn om begreppen term och summa. Två talkort hålls upp som
termer, tänk på att den första termen bör vara ett tal mellan 1–9 för att få
tiotalsövergång. Om aktiviteten är lärarledd lägger eleverna upp termerna
och summan med plockmaterial. Om aktiviteten används som en paraktivitet turas eleverna om att visa två termer, medan den andra lägger upp
additionen med plockmaterial.
Variation
För variation kan man även ha fler än två termer. Till exempel använda sig av
tiokompisar som strategi. Man kan även göra om det till en tävling, där
eleverna väljer en varsin term och sedan ska båda räkna ut summan. Den
som först visar rätt summa får ett poäng.
Uppdrag till eleverna
Turas om att visa två tal som är termer, till exempel 5 och 7. Den andra lägger
upp additionen med termer och summan, som exemplet 5+7=12.
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Addition med tiotalsövergång
Vad är summan 2?
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna fördjupar sina kunskaper om att utföra addition med
tiotalsövergångar i talområdet 0–20.
- Eleverna använder, och utvecklar, sin förmåga att använda
huvudräkning som strategi vid beräkningar.
- Eleverna utvecklar sitt matematiska resonemang och förmågan att
tillsammans med andra samtala om, argumentera och redogöra
addition med tiotalsövergång.
- Eleverna fördjupar sina kunskaper om naturliga tal.
Material
Talkort 0–20, se kopieringsunderlag s.72–73
Beskrivning
Aktiviteten kan antingen vara en lärarleddaktivitet eller en aktivitet eleverna
gör i par. Påminn om begreppen term och summa. Två talkort hålls upp som
termer, tänk på att den första termen bör vara ett tal mellan 1–9 för att få
tiotalsövergång. Om aktiviteten är lärarledd visar alla elever upp ett talkort
med summan. Om aktiviteten används som en par-aktivitet turas eleverna
om att visa två termer, medan den andra visar summan.
Variation
För variation kan man även ha fler än två termer. Till exempel använda sig av
tiokompisar som strategi. Man kan även göra om det till en tävling, där
eleverna väljer en varsin term och sedan ska båda räkna ut summan. Den
som först visar rätt summa får ett poäng.
Uppdrag till eleverna
Turas om att visa två tal som är termer, till exempel 5 och 7. Den andra räknar
ut och visar vad summan av termerna blir, som exemplet 12.
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Addition med tiotalsövergång
Vilka är termerna 1?
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får använda sig av huvudräkning och laborativt material som
metod för att göra beräkningar och utveckla förmågan att utföra
addition med tiotalsövergångar, inom talområdet 0–20.
- Eleverna utvecklar sitt matematiska resonemang och förmågan att
tillsammans med andra samtala om, argumentera och redogöra
addition med tiotalsövergång.
- Elevernas kunskaper, om naturliga tal och hur de kan delas upp,
fördjupas.
- Eleverna utvecklar sina förmågor att välja och använda lämpliga
matematiska metoder för att göra beräkningar.
- Eleverna utmanar sin förmåga att lösa enklare matematiska problem.
Material
Talkort 0–20, se kopieringsunderlag s.74–75
klossar eller annat plockmaterial (finns kopieringsunderlag s.72)
Beskrivning
Aktiviteten kan antingen vara en lärarleddaktivitet eller en aktivitet eleverna
gör i par. Påminn om begreppen term och summa. Ett talkort (11–20) hålls
upp som ska föreställa summan. Om aktiviteten är lärarledd lägger eleverna
med hjälp av plockmaterial upp två termer som skulle kunna användas för att
få summan. Den ena termen måste vara mindre än 10 (för att göra det
enklare kan den som visar summan visa en av termerna också). Belys gärna
de olika alternativen. Om aktiviteten används som en par-aktivitet turas
eleverna om att visa summan (och eventuellt en term), medan den andra
lägger upp passande termer med plockmaterial. Man kan även låta eleven
lägga fram flera olika sätt att få fram summan.
Variation
För variation kan man även ha fler än två termer. Till exempel använda sig av
tiokompisar som strategi. Man kan även göra om det till en tävling, där båda
eleverna ska lägga en addition med plockmaterial som blir summan. Den
som först lägger upp två termer som passar till summan får en poäng.
Uppdrag till eleverna
Turas om att visa ett tal som är summan, alltså vad det ska bli, till exempel 12.
Den andra lägger upp vilka som kan vara termer, till exempel 5 och 7.
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Addition med tiotalsövergång
Vilka är termerna 2?
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får använda sig av huvudräkning som metod för att göra
beräkningar och utveckla förmågan att utföra addition med
tiotalsövergångar, inom talområdet 0–20.
- Eleverna utvecklar sitt matematiska resonemang och förmågan att
tillsammans med andra samtala om, argumentera och redogöra
addition med tiotalsövergång.
- Elevernas kunskaper, om naturliga tal och hur de kan delas upp,
fördjupas.
- Eleverna utvecklar sina förmågor att välja och använda lämpliga
matematiska metoder för att göra beräkningar.
- Eleverna utmanar sin förmåga att lösa enklare matematiska problem.
Material
talkort 0–20 och 0–10, se kopieringsunderlag s.74–75
Beskrivning
Aktiviteten kan antingen vara en lärarleddaktivitet eller en aktivitet eleverna
gör i par. Påminn om begreppen term och summa. Ett talkort (11–20) hålls
upp som ska föreställa summan. Om aktiviteten är lärarledd visar alla elever
upp två termer som skulle kunna användas för att få summan, där den ena
termen är mindre än 10 (för att göra det enklare kan den som visar summan
visa en av termerna också). Belys gärna de olika alternativen. Om aktiviteten
används som en par-aktivitet turas eleverna om att visa summan (och
eventuellt en term), medan den andra hittar termer. Man kan även låta
eleven lägga fram flera olika sätt att få fram summan.
Variation
För variation kan man även ha fler än två termer. Till exempel använda sig av
tiokompisar som strategi. Man kan även göra om det till en tävling, där båda
eleverna ska visa termer som blir summan. Den som först visar två termer som
passar till summan får en poäng.
Uppdrag till eleverna
Turas om att visa ett tal som är summan, alltså vad det ska bli, till exempel 12.
Den andra visar vilka som kan vara termer, till exempel 5 och 7.
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Addition med tiotalsövergång
Slinga – tiotalsövergångar med tiokompisar
Mål
Ur Skolverket (2018):
-

-

-

Eleverna får använda sig av huvudräkning som metod för att göra
beräkningar och utveckla förmågan att utföra addition med
tiotalsövergångar, inom talområdet 0–20.
Eleverna utvecklar sitt matematiska resonemang och förmågan att
tillsammans med andra samtala om, argumentera och redogöra
addition med tiotalsövergång.
Elevernas kunskaper, om naturliga tal och hur de kan delas upp,
fördjupas.
Eleverna utvecklar sina förmågor att välja och använda lämpliga
matematiska metoder för att göra beräkningar.
Eleverna utmanar sin förmåga att lösa enklare matematiska problem.
Eleverna får lära sig att tiokompisarna kan användas som en strategi vid
beräkning av tal större än 10.

Material
Slinga – addition med tiotalsövergång och tiokompisar, se kopieringsunderlag
s.102
Beskrivning
Skriv ut kopieringsunderlaget och klipp ut de två rutorna som är bredvid
varandra, så ”start – läraren” och 9+4 är ett kort osv. Vik sedan rutorna på
mitten så talet blir på ena sidan och uppdelningen av talet på den andra
(laminera gärna). En elev börjar fråga ”Vem har…” och läser den skrivna
talet. De andra eleverna kollar på bilderna med uppdelning av talen och
den som har rätt uppdelning säger ”Jag har...”, vänder på lappen och frågar
om nästa tal. Slingan fortsätter tills man är tillbaka till den första eleven.
Variation
Man kan vända på slingan och istället fråga vem som har talet för
uppdelningen.
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Addition med tiotalsövergång
Dansstopp
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får använda sig av huvudräkning, eller annan lämplig metod,
för att göra beräkningar av addition med tiotalsövergångar,
tillsammans med andra.
- Eleverna får med hjälp av samarbete lösa enklare matematiska
problem och få en ökad förståelse för olika problemlösningsstrategier.
- Eleverna använder olika matematiska uttrycksformer för att samtala
om, argumentera och redogöra beräkningar och slutsatser.
- Eleverna fördjupar sina kunskaper om naturliga tals egenskaper, hur de
kan delas upp, samt hur de kan gestaltas.
Material
Musik
Beskrivning
Eleverna rör sig fritt, eller dansar. Stoppa musiken och säg en addition.
Eleverna ska då så fort som möjligt, med hjälp av varandra, illustrera
additionen på något sätt. Till exempel 9+3 = en grupp med 9 elever +en
grupp med 1 elev+ en grupp med 2 elever (strategin tiokompisar), en grupp
med 12 elever, ta hjälp av fingrarna, eller försöka se ut som siffrorna i summan.
Om det blir elever över kan de även ansvara för att räkna ut och kontrollera
summan.
Variation
Alternativt säg att samtliga elever ska illustrera additionen genom att bilda
siffrorna tillsammans.
Uppdrag till eleverna
Rör er till musiken. När musiken tystnar lyssnar ni på uppgiften. Hur kan ni visa
additionen?
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Addition med tiotalsövergång
Hitta en partner/Siffertjuven
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får använda sig av huvudräkning, eller annan lämplig metod,
för att göra beräkningar av addition, tillsammans med andra.
- Eleverna får med hjälp av samarbete lösa enklare matematiska
problem och få en ökad förståelse för olika problemlösningsstrategier.
- Eleverna utvecklar sina förmågor att välja och använda lämpliga
matematiska metoder för att göra beräkningar.
Material
Västar med tal på, eller 2 talkort 0–10, se kopieringsunderlag s.74
Musik
Beskrivning
Eleverna får en varsin siffra. Eleverna rör sig runt i rummet till musik. När
musiken stannar ska de snabbt hitta en partner och räkna ut summan av
deras tal. Till den här leken skulle man även kunna ha en siffertjuv – en tagare.
Om siffertjuven lyckas ta någon innan den hittar en partner, eller om någon
blir över, blir de också siffertjuvar. Eller så byter man ut siffertjuven. Man skulle
även kunna säga att om man får fel summa när man räknar ut sin addition,
blir de siffertjuvar.
Uppdrag till eleverna
Rör på er när musiken spelar. När musiken stannar ska ni snabbt hitta en
partner och räkna ut vad era tal blir tillsammans. -Men akta er för siffertjuven!
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Addition med tiotalsövergång
Vad blir summan-stafett
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får i leken, tillsammans med andra, utveckla sina förmågor att
utföra additioner med tiotalsövergångar inom talområdet 0–20.
- Eleverna får möjlighet att utveckla sin huvudräkningsförmåga för att
göra beräkningar tillsammans och utveckla förmågan att utföra
additioner, med tiotalsövergångar, inom talområdet 0–20.
- Eleverna utvecklar sitt matematiska resonemang och förmågan att
samtala om, argumentera och redogöra additioner med
tiotalsövergång, tillsammans med andra.
- Eleverna utvecklar sina förmågor att välja och använda lämpliga
matematiska metoder för att göra beräkningar.
- Eleverna utmanar sin förmåga att lösa enklare matematiska problem.
Material
Talkort 0–20, se kopieringsunderlag s.74–75
Additionskort - tiotalsövergångar, se kopieringsunderlag s.103–107
Beskrivning
Sprid ut talkorten i rummet (kan med fördel läggas som en tallinje). Eleverna
delas in i två lag. Första eleven i varje lag får en varsin lapp med en addition.
Tillsammans i laget räknar det ut vad summan blir och springer och lämnar
lappen vid rätt talkort. Eleverna turas om att få och lämna lapparna. Leken
kan antingen göras på tid där man får lika många lappar och försöker lösa så
många tal som möjligt under en viss tid, eller tar slut när alla i laget fått lämna
en lapp.
Variation
Blanda med Vad är differensen-stafett.
Uppdrag till eleverna
Lös additionen tillsammans och turas om att lämna lapparna vid rätt summa.
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Addition med tiotalsövergång
Hitta summan på tallinjen
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får i leken, med hjälp av varandra, utveckla sina förmågor att
utföra additioner med tiotalsövergångar inom talområdet 0–20.
- Eleverna får använda sig av tallinjen, huvudräkning eller en annan
lämplig metod för att göra beräkningar och utveckla förmågan att
utföra additioner, med tiotalsövergångar, inom talområdet 0–20.
- Eleverna får en fördjupad kunskap om naturliga tal och deras ordning.
- Eleverna får även möjlighet att fördjupa sina kunskaper om tallinjen och
placering av tal på tallinjen. Samt kunskaper om att tallinjen kan
användas som ett hjälpmedel vid beräkningar.
- Eleverna utvecklar sitt matematiska resonemang och förmågan att
samtala om, argumentera och redogöra additioner med
tiotalsövergång tillsammans med andra.
- Eleverna ökar sina förmågor att lösa enklare matematiska problem.
Material
Kritor
Beskrivning
Dela in eleverna i par eller små grupper. Be de rita upp en tallinje som går
från 0–20. Eleverna turas om. Den ena i paret ställer sig vid ett tal, till exempel
7. Den andra säger en addition med det talet, till exempel 7+8. Eleven på
tallinjen hoppar stegen på tallinjen fram till resultatet, som i exemplet är 15.
Eleverna kan även börja vid noll. Då säger den andra en addition och man
hoppar alla stegen till rätt svar.
Uppdrag till eleverna
Rita upp en tallinje som går från 0–20. En av er ställer er vid ett tal på tallinjen.
Den andra säger en addition med det talet. Eleven på tallinjen hoppar på
tallinjen för att visa hur de räknar ut det.
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Addition med tiotalsövergångar
Summan på linjen
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får genom lekens former och samarbete utveckla sina
förmågor att utföra additioner med tiotalsövergångar inom talområdet
0–20.
- Eleverna kan använda sig av tallinjen, huvudräkning eller en annan
lämplig strategi för att göra beräkningar och utveckla förmågan att
utföra additioner, med tiotalsövergångar, inom talområdet 0–20.
- Eleverna får en fördjupad kunskap om naturliga tal och deras ordning.
- Eleverna får även möjlighet att fördjupa sina kunskaper och skapa en
förtrogenhet när det kommer till tallinjen och placering av tal på
tallinjen.
- Eleverna utvecklar sitt matematiska resonemang och förmågan att
samtala om, argumentera och redogöra additioner med
tiotalsövergång tillsammans med andra.
- Eleverna ökar sina förmågor att lösa enklare matematiska problem.
Material
Kritor eller tallinje av talkort 0–20, se kopieringsunderlag s.74–75
Additionskort - tiotalsövergångar, se kopieringsunderlag s.103–107
Ärtpåsar eller liknande
Beskrivning
Dela in i lag. Rita upp en tallinje för varje lag, eller lägg ut talkort som tallinjer.
Låt eleverna från vardera lagen dra ett additionskort och räknar i laget ut
summan (till exempel med hjälp av huvudräkning eller tallinjen). En elev
springer med en ärtpåse (alternativt med additionskortet) och lägger vid talet
som representerar summan. Antingen bryter man aktiviteten eller fortsätter till
additionskorten är slut.
Uppdrag till eleverna
Räkna i laget ut vad summan blir och lägg ärtpåsen på rätt plats på tallinjen.
Förslag på diskussionsfrågor
Vilken var den högsta/lägsta summan ni lyckades få? Vad kan ni komma på
för tal som har den summan?
Var det någon summa, eller summor, ni fick flera gånger? Varför tror ni det blir
så?
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Addition med tiotalsövergång
Från 0–20-stafett
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får i leken, med hjälp av varandra, utveckla sina förmågor att
utföra addition med tiotalsövergångar inom talområdet 0–20.
- Eleverna får använda sig av tallinjen, huvudräkning eller en annan
lämplig metod för att göra beräkningar och utveckla förmågan att
utföra additioner, inom talområdet 0–20.
- Eleverna får en fördjupad kunskap om naturliga tal och deras ordning.
- Eleverna utvecklar matematiskt resonemang och förmåga att samtala
om, argumentera och redogöra addition tillsammans med andra.
- Eleverna ökar sina förmågor att lösa enklare matematiska problem.
Material
Krita eller något för att göra en tallinje
Talkort 0–10, se kopieringsunderlag s.74, eller kortlek
Beskrivning
Eleverna delas in i lag. Gör lika många 0–20 tallinjer som det finns lag. Lagen
ställer sig i en kö vid en varsin tallinje, med start vid 0. Varje lag får en varsin
blandad ”kortlek”. Den som står efter den första i kön drar första kortet och
säger talet (t ex 4). Den första i kön hoppar så många gånger på tallinjen
(fyra steg). När eleven sagt vilket tal den hamnat på dras ett nytt kort och
eleven fortsätter att hoppa så många steg. Eleven säger igen på vilket tal
den står och man fortsätter tills eleven hoppat till 20. När eleven kommit till 20,
springer den tillbaka och sätter sig sist i kön. Eleven som var nummer två i kön
ger kortleken till nästa och gör sig redo att hoppa. Resterande i laget kan
hjälpa den som hoppar att räkna. När alla i laget hoppat till 20 är man klar.
Kan antingen göras som en stafett där första laget att bli klara vinner, eller att
man tar tid hur lång tid det tar för varje lag att bli färdigt. Ett extra tips är att
sista personen i laget kan ansvara för att skriva ner vilka tal eleven som
hoppar landar på, innan ett nytt kort dras. Dessa kan sedan användas för en
problemlösningsuppgift; Vilka kort har man dragit om man landat på x y z?
Uppdrag till eleverna
Stå i kö vid siffran 0 på tallinjen. En elev börjar och gör sig redo att hoppa på
tallinjen. Nästa elev i ledet tar ett kort och läser hur många steg den första
eleven ska hoppa på tallinjen. Dra kort tills eleven kommit till 20. Då är det
nästa elevs tur.
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Subtraktion med tiotalsövergång
Hur många blir det?
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna lär sig att användning av laborativt material kan vara en
lämplig metod för att göra beräkningar.
- Eleverna får, med hjälp av laborativt arbetssätt och material, lära sig
utföra subtraktioner med tiotalsövergångar inom talområdet 0–20.
- Eleverna fördjupar sina kunskaper om naturliga tal och får en
uppfattning av hur tal kan användas för att ange antal.
Material
Klossar, lego eller annat plockmaterial (finns kopieringsunderlag s.72)
Beskrivning
Aktiviteten kan vara lärarledd eller utföras i par. Eleverna får ett antal klossar
(11–20 stycken). Fråga sedan hur många klossar det blir om man tar bort ett
antal. Fortsätt med olika termer.
Uppdrag till eleverna
En av er säger hur många klossar det finns och hur många som ska tas bort.
Fråga hur många det blir över.
Den andra räknar ut med klossarna.
Turas om!
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Subtraktion med tiotalsövergång
En tur till affären
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får använda sig av pengar och huvudräkning som metod för
att göra beräkningar och utveckla förmågan att utföra subtraktioner,
med tiotalsövergångar, inom talområdet 0–20.
- Eleverna utvecklar förmågan att samtala om, argumentera och
redogöra subtraktioner med tiotalsövergång, i en vardagsnära
situation.
Material
Låtsas pengar
(Gärna verkliga) produkter med prissättning
Beskrivning
Gör om klassrummet till en affär med varor som du prissatt. Eleverna får en
summa mellan 11–20 kr att handla en sak för.
Variation
I takt med att eleverna fått förståelse för tiotalsövergångar, kan man blanda
in subtraktion med fler termer och låta eleverna köpa flera saker, eller börja
med en större summa.
Uppdrag till eleven
Med dina pengar får du köpa en sak. Hur många kronor får du över?
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Subtraktion med tiotalsövergång
Vad är differensen 1?
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får, med hjälp av laborativt arbetssätt och material, utveckla
förmågan att utföra subtraktioner med tiotalsövergångar inom
talområdet 0–20.
- Eleverna lär sig att användning av laborativt material kan vara en
lämplig metod för att göra beräkningar.
- Eleverna utvecklar sitt matematiska resonemang och förmågan att
tillsammans med andra samtala om, argumentera och redogöra
subtraktioner.
- Eleverna fördjupar sina kunskaper om naturliga tal och vilken ordning
talen behöver placeras för att utföra subtraktionerna.
Material
Talkort 0–20, se kopieringsunderlag s.74–75
Klossar eller annat plockmaterial (finns kopieringsunderlag s.72)
Beskrivning
Aktiviteten kan antingen vara en lärarleddaktivitet eller en aktivitet eleverna
gör i par. Påminn om begreppen term och differens. Två talkort hålls upp som
termer, tänk på att den första termen bör vara ett tal mellan 11–20 för att få
tiotalsövergång. Om aktiviteten är lärarledd räknar eleverna ut differensen
med hjälp av plockmaterial. Om aktiviteten används som en par-aktivitet
turas eleverna om att visa två termer, medan den andra utför subtraktionen
med plockmaterial.
Variation
För variation kan man även ha fler än två termer. Till exempel använda sig av
tiokompisar som strategi. Man kan även göra om det till en tävling, där
eleverna väljer en varsin term och sedan räknar ut differensen med hjälp av
plockmaterial. Den som först visar rätt differens får ett poäng.
Uppdrag till eleverna
Turas om att visa två tal som är termer, till exempel 11 och 2. Den andra
lägger upp subtraktionen och visar och berättar vad som blir kvar, alltså
differensen 9 i exemplet.
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Subtraktion med tiotalsövergång
Vad är differensen 2?
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna fördjupar sina kunskaper om att utföra subtraktioner med
tiotalsövergångar i talområdet 0–20.
- Eleverna använder, och utvecklar, sin förmåga att använda
huvudräkning som strategi vid beräkningar.
- Eleverna utvecklar sitt matematiska resonemang och förmågan att
tillsammans med andra samtala om, argumentera och redogöra
subtraktioner.
- Eleverna fördjupar sina kunskaper om naturliga tal och vilken ordning
talen behöver placeras för att utföra subtraktionerna.
Material
Talkort 0–20 och 0–10, se kopieringsunderlag s.74–75
Beskrivning
Aktiviteten kan antingen vara en lärarleddaktivitet eller en aktivitet eleverna
gör i par. Påminn om begreppen term och differens. Två talkort hålls upp som
termer, tänk på att den första termen ska vara störst och bör vara ett tal
mellan 11–20 för att få tiotalsövergång. Om aktiviteten är lärarledd visar alla
elever upp ett talkort med differensen. Om aktiviteten används som en paraktivitet turas eleverna om att visa två termer, medan den andra visar
differensen.
Variation
För variation kan man även ha fler än två termer. Till exempel använda sig av
tiokompisar som strategi. Man kan även göra om det till en tävling, där
eleverna väljer en varsin term och sedan ska båda räkna ut differensen och
visa upp rätt talkort. Den som först visar rätt differens får ett poäng.
Uppdrag till eleverna
Turas om att visa två tal som är termer, till exempel 11 och 2. Den andra
räknar ut och visar vad som blir kvar, alltså differensen 9 i exemplet.
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Subtraktion med tiotalsövergång
Vilka är termerna?
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får använda sig av huvudräkning (och klossar) som metod för
att göra beräkningar och utveckla förmågan att utföra subtraktioner,
med tiotalsövergångar, inom talområdet 0–20.
- Eleverna utvecklar sitt matematiska resonemang och förmågan att
samtala om, argumentera och redogöra subtraktioner med
tiotalsövergång.
- Elevernas kunskaper, om naturliga tal och hur de kan delas upp,
fördjupas.
- Eleverna utvecklar sina förmågor att välja och använda lämpliga
matematiska metoder för att göra beräkningar.
- Eleverna utmanar sin förmåga att lösa enklare matematiska problem.
Material
Talkort 0–20, se kopieringsunderlag s.74–75
Eventuellt klossar
Beskrivning
Aktiviteten kan antingen vara en lärarleddaktivitet eller en aktivitet eleverna
gör i par. Påminn om begreppen term och differens. Ett talkort (0–9) hålls upp
som ska föreställa differensen. Om aktiviteten är lärarledd visar alla elever upp
två termer som skulle kunna användas för att få differensen, där den ena
termen är större än 10 (för att göra det enklare kan man visa en av termerna).
Belys gärna de olika alternativen. Om aktiviteten används som en paraktivitet turas eleverna om att visa en differens, medan den andra hittar två
termer. Man kan även låta eleven lägga fram flera olika sätt att få fram
differensen.
Variation
För variation kan man även ha fler än två termer. Till exempel använda sig av
tiokompisar som strategi. Man kan även göra om det till en tävling, där båda
eleverna ska visa termer som blir differensen. Den som först visar två termer
som passar till differensen får en poäng.
Uppdrag till eleverna
Turas om att visa ett tal som är differens, alltså vad som ska bli kvar, till
exempel 9. Den andra visar vilka som kan vara termer, till exempel 11 och 2.
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Subtraktion med tiotalsövergång
Hitta en partner/Siffertjuven
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får använda sig av huvudräkning, eller annan lämplig metod,
för att göra beräkningar av subtraktion, tillsammans med andra.
- Eleverna får med hjälp av samarbete lösa enklare matematiska
problem och få en ökad förståelse för olika problemlösningsstrategier.
- Eleverna utvecklar sina förmågor att välja och använda lämpliga
matematiska metoder för att göra beräkningar.
Material
Västar med tal på eller 2 talkort 0–20, se kopieringsunderlag s.74–75
Musik
Beskrivning
Eleverna får en varsin siffra. Eleverna rör sig runt i rummet till musik. När
musiken stannar ska de snabbt hitta en partner och räkna ut differensen av
deras tal. Till den här leken skulle man även kunna ha en siffertjuv – en tagare.
Om siffertjuven lyckas ta någon innan den hittar en partner, eller om någon
blir över, blir de också siffertjuvar. Eller så byter man ut siffertjuven. Man skulle
även kunna säga att om man får fel differens när man räknar ut sin
subtraktion, blir de siffertjuvar.
Uppdrag till eleverna
Rör på er när musiken spelar. När musiken stannar ska ni snabbt hitta en
partner och räkna ut vad era tal blir om ni subtraherar. -Men akta er för
siffertjuven!
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Subtraktion med tiotalsövergång
Vad blir differensen-stafett
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får i leken, tillsammans med andra, utveckla sina förmågor att
utföra subtraktioner med tiotalsövergångar inom talområdet 0–20.
- Eleverna får möjlighet att utveckla sin huvudräkningsförmåga för att
göra beräkningar tillsammans och utveckla förmågan att utföra
subtraktioner, med tiotalsövergångar, inom talområdet 0–20.
- Eleverna utvecklar sitt matematiska resonemang och förmågan att
samtala om, argumentera och redogöra subtraktioner med
tiotalsövergång tillsammans med andra.
- Eleverna utvecklar sina förmågor att välja och använda lämpliga
matematiska metoder för att göra beräkningar.
- Eleverna utmanar sin förmåga att lösa enklare matematiska problem.
Material
Talkort 0–10, se kopieringsunderlag s.74
Subtraktionskort - tiotalsövergångar, se kopieringsunderlag s.108–112
Beskrivning
Sprid ut talkorten i rummet (kan med fördel läggas som en tallinje). Eleverna
delas in i två lag. Första eleven i varje lag får en varsin lapp med en
subtraktion. Tillsammans i laget räknar det ut vad differensen blir och springer
och lämnar lappen vid rätt talkort. Eleverna turas om att få och lämna
lapparna. Leken kan antingen göras på tid där man får lika många lappar
och försöker lösa så många tal som möjligt under en viss tid, eller tar slut när
alla i laget fått lämna en lapp.
Variation
Blanda med Vad är summan-stafett.
Uppdrag till eleverna
Lös subtraktionen tillsammans och turas om att lämna lapparna vid rätt
differens.
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Subtraktion med tiotalsövergång
Hitta differensen på tallinjen
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får i leken, med hjälp av varandra, utveckla sina förmågor att
utföra subtraktioner med tiotalsövergångar inom talområdet 0–20.
- Eleverna får använda sig av tallinjen, huvudräkning eller en annan
lämplig metod för att göra beräkningar och utveckla förmågan att
utföra subtraktioner, med tiotalsövergångar, inom talområdet 0–20.
- Eleverna får en fördjupad kunskap om naturliga tal och deras ordning.
- Eleverna får även möjlighet att fördjupa sina kunskaper om tallinjen och
placering av tal på tallinjen. Samt kunskaper om att tallinjen kan
användas som ett hjälpmedel vid beräkningar.
- Eleverna utvecklar sitt matematiska resonemang och förmågan att
samtala om, argumentera och redogöra subtraktioner med
tiotalsövergång tillsammans med andra.
- Eleverna ökar sina förmågor att lösa enklare matematiska problem.
Material
Kritor
Beskrivning
Dela in eleverna i par eller små grupper. Be de rita upp en tallinje som går
från 0–20. Eleverna turas om. Den ena i paret ställer sig vid ett tal, till exempel
13. Den andra säger en subtraktion med det talet, till exempel 13–9. Eleven
på tallinjen hoppar stegen på tallinjen fram till resultatet, som i exemplet är 4.
Uppdrag till eleverna
Rita upp en tallinje som går från 0–20. En av er ställer er vid ett tal på tallinjen.
Den andra säger en subtraktion med det talet. Eleven på tallinjen hoppar på
tallinjen för att visa hur de räknar ut det.
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Subtraktion med tiotalsövergång
Från 20–0-stafett
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får i leken, med hjälp av varandra, utveckla sina förmågor att
utföra subtraktioner med tiotalsövergångar inom talområdet 0–20.
- Eleverna får använda sig av tallinjen, huvudräkning eller en annan
lämplig metod för att göra beräkningar och utveckla förmågan att
utföra subtraktioner, med tiotalsövergångar, inom talområdet 0–20.
- Eleverna får en fördjupad kunskap om naturliga tal och deras ordning.
- Eleverna utvecklar matematiskt resonemang och förmåga att samtala
om, argumentera och redogöra addition tillsammans med andra.
- Eleverna ökar sina förmågor att lösa enklare matematiska problem.
Material
Krita eller något för att göra en tallinje
Talkort 0–10, se kopieringsunderlag s.74, eller kortlek
Beskrivning
Eleverna delas in i lag. Rita lika många 20–0 tallinjer som det finns lag. Lagen
ställer sig i en kö vid en varsin tallinje, med start vid 20. Varje lag får en varsin
blandad ”kortlek”. Den som står efter den första i kön drar första kortet och
säger talet (t ex 4). Den första i kön hoppar så många gånger på tallinjen
(fyra steg). När eleven sagt vilket tal den hamnat på dras ett nytt kort och
eleven fortsätter att hoppa så många steg. Eleven säger igen på vilket tal
den står och man fortsätter tills eleven hoppat till 0. När eleven kommit till 0,
springer den tillbaka och sätter sig sist i kön. Eleven som var nummer två i kön
ger kortleken till nästa och gör sig redo att hoppa. Resterande i laget kan
hjälpa den som hoppar att räkna. När alla i laget hoppat till 0 är man klar.
Kan antingen göras som en stafett där första laget att bli klara vinner, eller att
man tar tid hur lång tid det tar för varje lag att bli färdigt. Ett extra tips är att
sista personen i laget kan ansvara för att skriva ner vilka tal eleven som
hoppar landar på, innan ett nytt kort dras. Dessa kan sedan användas för en
problemlösningsuppgift; Vilka kort har man dragit om man landat på x y z å?
Uppdrag till eleverna
Stå i kö vid siffran 20 på tallinjen. En elev börjar och gör sig redo att hoppa på
tallinjen. Nästa elev i ledet tar ett kort och läser hur många steg den första
eleven ska hoppa på tallinjen. Dra kort tills eleven kommit till 0. Då är det
nästa elevs tur.
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Problemlösning
Vi har ett problem…
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna utvecklar sina kunskaper om matematiska begrepp och
frågeställningar för att lära sig att formulera matematiska problem.
- Eleverna utvecklar sina förmågor att föra och följa matematiska
resonemang, samt att samtala om, argumentera och redogöra de
matematiska problemen och dess lösningar.
Material
Eventuellt material som kan användas till problemlösning, till exempel
plockmaterial eller pengar
Beskrivning
Skriv upp plus och minus på tavlan. Fråga vad man skulle kunna använda för
språkliga uttryck i matematiska problem och skriv upp förslag på tavlan.
Illustrera ett exempel på ett problem, till exempel låt någon komma fram till
tavlan, eller kasta något i soptunnan. Fokusera på de språkliga uttrycken och
formulering av frågan. Låt eleverna i par fundera ut ett eget problem som de
sedan får visa för sina kompisar. Uppmuntra dem att använda sig av saker i
klassrummet och sina klasskompisar, för problemen. När de berättat och visat
sitt problem går klasskamraterna lösa problemet.
Exempel på språkliga uttryck för addition och subtraktion.

Uppdrag till eleverna
Använd er av er själva och saker i klassrummet, eller klasskompisarna för att
komma på ett problem som ni sedan ska visa för klassen.
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Problemlösning
Hur många är kvar?
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna utvecklar sina förmågor att föra och följa matematiska
resonemang, samt att samtala om, argumentera och redogöra
matematiska problem och dess lösningar.
Material
Ogenomskinlig påse,
Kulor, klossar eller lego i olika färger
Beskrivning
Skriv upp hur många som är av varje färg och hur många det är tillsammans.
Lägg ner dem i påsen. Ta upp en och fråga hur många som är kvar i påsen
och hur många som är kvar av färgen. Fortsätt med att ta bort en eller flera i
taget. Antingen lägger man tillbaka dem i påsen igen, eller så fortsätter det
att minska tills inga är kvar. Då kan man även fråga hur många man tagit ut.
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Introduktion
Med hjälp av utomhuspedagogik, spel, lekar, laborativa och
ämnesövergripande aktiviteter behandlar kapitlet geometri. Eleverna får
bland annat lära sig att mäta och konstruera med hjälp av olika verktyg.
Samt att utveckla sitt matematiska resonemang, göra uppskattningar och
beskriva likheter och skillnader.
Översikt av övningarna för kapitel 4
Att mäta ...................................................................................................... 47-50
- Lika långt, längre, kortare......................................................................47
- Gamla måttenheter...............................................................................48
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- Nutida måttenheter................................................................................50
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- Är du min vän?........................................................................................54
- Form-mästare...........................................................................................55
- Former av former.....................................................................................56
Symmetri och spegling .............................................................................. 57-59
- Min egen symmetri.................................................................................57
- Symmetri i naturen..................................................................................58
- Vi skapar symmetri..................................................................................59
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Att mäta
Lika långt, längre, kortare
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna gör jämförelser och uppskattningar av längd.
- Eleverna använder och får en förståelse för alternativa hjälpmedel och
måttenheter för att mäta längd.
- Eleverna får använda och analysera matematiska begrepp och
samband mellan begreppen.
- Eleverna använder sig av matematiska resonemang.
- Eleverna får undersöka proportionella samband; dubbelt och hälften,
samt lika långt, längre och kortare.
- Eleverna får göra enklare rimlighetsbedömningar och uppskattningar.
Plats
Skogsmiljö, eller plats där det finns naturmaterial
Beskrivning
Innan aktiviteten börjar bör eleverna bli påminda om allemansrätten.
Eleverna kommer använda sig av sin kropp för att göra mätningar och hitta
olika saker kopplade till vanliga begrepp vid mätning – lika långt, längre och
kortare. Varje elev har ett eget ställe att lägga sakerna, i uppdrags-ordning.
Eleverna kommer arbeta i olika takt och när alla är klara med uppdragen kan
man titta på de olika fynden och göra jämförelser, till exempel varför två
elevers pinnar är olika långa när båda mätt med armen. Sakerna kan även
sorteras efter längd innan de lämnas tillbaka i skogen.
Ett tips är att man även kan ta med materialet tillbaka och använda det när
det är dags att introducera centimeter. Eller att lägga till antal i uppdragen.
Uppdrag till eleverna
Hitta sakerna och samla i ordning på din plats.
- Hitta något som är lika långt som din fot. Hitta något som är dubbelt så
långt.
- Hitta en pinne som är lika lång som din arm.
- Hitta en växt som är kortare än ditt pekfinger.
- Hitta en pinne som är lika lång som upp till din höft. Hitta en som är
hälften så lång.
- Hitta en växt som är längre än ditt längsta finger.
- Hitta någon eller något som är kortare än dig.
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Att mäta
Gamla måttenheter
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får använda sig av gamla måttenheter för att mäta längd;
aln, famn, fot, spann, tum och tvärhand.
- Eleverna gör jämförelser av längd och får föra och följa matematiska
resonemang, samt använda och analysera matematiska begrepp
tillsammans.
- Eleverna får undersöka proportionella samband; varför man får så olika
resultat.
Material
Stencil – Gamla måttenheter, se kopieringsunderlag s.113
Bandyklubbor
Bandymål
Spadar
Hinkar
Beskrivning
Eleverna ska med hjälp av de gamla måttenheterna göra egna mätningar
och anteckningar. Eleverna kan dock delas in i par som får hjälpa varandra.
Låt de olika paren börja med olika uppdrag så att mätningarna flyter på. När
eleverna gjort alla mätningar kommer de in och delas in i små grupper, för att
diskutera resultaten. Dela gärna in dem så att de är olika långa så att
diskussionerna blir intressantare. Under tiden eleverna diskuterar antecknar
läraren resultaten från mätningen med famn, på tavlan.
Uppdrag till eleverna
Se kopieringsunderlag – Gamla måttenheter s.113
Förslag på diskussionsfrågor i grupp
- Vilka resultat fick ni?
- Har ni fått lika resultat? Varför tror ni det är så?
- Hur många famnar var det mellan bandymålen? Varför har ni fått olika
resultat? Hur gjorde ni när ni mätte?
Diskussionsfrågor i helklass
- Varför tror ni vi har fått så olika resultat? Vad är det som gör att
resultaten skiljer så mycket? (Jämför det minsta och största resultatet)
- Är det smart att mäta med gamla måttenheter? Varför eller varför inte?
- Finns det något bättre sätt att mäta om vi alla vill få samma resultat?
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Att mäta
Skattkartan
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får genom att följa och konstruera stegvisa instruktioner göra
mätningar med hjälp av både äldre och nutida måttenheter och
hjälpmedel.
- Eleverna gör jämförelser av längd och får föra och följa matematiska
resonemang, samt använda och analysera matematiska begrepp
tillsammans.
- Eleverna får undersöka proportionella samband; varför man får så olika
resultat och vad man kan använda för hjälpmedel för att ändra på
det.
- Eleverna får tillsammans komma på en strategi för att lösa problemet
med att mäta med gamla måttenheter.
Material
Skattkarta, se kopieringsunderlag s.125
Papper
Penna
Beskrivning
Börja med att låta eleverna hitta två pinnar var. Eleverna får sedan en varsin
skattkarta. På skattkartan står hur många steg man ska ta och i vilken riktning.
När eleven är framme markerar den platsen genom att lägga pinnarna som
ett kryss. Vart hamnar eleverna? Varför är de inte på samma plats när de fått
samma anvisning? Hur skulle man kunna göra en skattkarta så att man vet
vart skatten är? Finns det några hjälpmedel man kan använda sig av?
Dela in eleverna i par. Paren bestämmer en plats på skolgården som de ska
göra en karta till. För att ta sig till platsen behöver man använda sig av ett
speciellt hjälpmedel, till exempel linjal. När paren är klara med sina kartor
byter de karta och hjälpmedel med varandra och hittar till platserna.
Uppdrag till eleverna
Följ skattkartan. Vart leder den? Märk ut platsen med två pinnar.
Hur kan ni göra en bättre skattkarta? Välj tillsammans med din partner ut en
plats på skolgården som ni ska göra en skattkarta till. Ett annat par ska kunna
hitta till platsen.
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Att mäta
Nutida måttenheter
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får med hjälp av nutida måttenheter göra uppskattningar och
mätningar av längd; använda linjal och mäta centimeter.
- Eleverna undersöker proportioner använder sig av matematiska
resonemang.
Material
Stencil – Nutida måttenheter, se kopieringsunderlag s.114
Linjal
Penna
Beskrivning
Eleverna får göra uppskattningar och sedan mäta olika saker i klassrummet
med hjälp av linjal. De ska sedan försöka hitta något som är så långt som
möjligt (som får plats på linjalen) och något som är så kort som möjligt.
Diskutera sedan de olika fynden.
Ett tips är att även använda några trasiga linjaler för att lära eleverna hur
man kan göra mätningar som inte börjar vid 0.
Uppdrag till eleverna
Hitta olika saker i klassrummet som du vill mäta. Hur många centimeter TROR
du att de är? Skriv upp sakerna och hur många centimeter långa du tror dem
är. Mät sen samma saker med en linjal. Hur många centimeter är de?
Försök hitta något som är nästan lika långt som hela linjalen. Vad är det för
något och hur många centimeter är den?
Försök sen att hitta något som är så kort som möjligt. Vad är det för något och
hur många centimeter är den?
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Geometriska objekt
Sortering
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får lära sig att sortera geometriska objekt utifrån deras likheter,
skillnader och egenskaper.
- Eleverna får föra ett matematiskt resonemang och utveckla kunskaper
för att kunna beskriva former och redogöra deras egenskaper.
Material
Geometriska former, se kopieringsunderlag s.115
Saker som har de olika formerna
Beskrivning
Eleverna får former att sortera utifrån hur många sidor, vinklar och hörn som
figurerna har. Ha gärna olika sorters fyrhörningar och trianglar, samt i olika
storlekar.
Variation
Som variation kan eleverna delas in i par och göra övningen utan att se. Om
uppgiften görs i par kan den även användas som en tävling om vem som
lyckas sortera flest.
Uppdrag till eleverna
Vilka former hör ihop? Sortera formerna efter hur många sidor, hörn och
vinklar formerna har.
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Geometriska objekt
Form-jakt
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får lära sig att känna igen geometriska objekt i vardagen.
- Eleverna använder sig av tabell för att dokumentera och redovisa
resultat från enklare undersökningar.
- Eleverna får föra och följa matematiska resonemang självständigt och
tillsammans med andra.
- Eleverna får använda sig av matematikens uttrycksformer för att
samtala om, argumentera och redogöra slutsatser.
Material
Stencil - Form-jakt, se kopieringsunderlag s.116
(Eventuellt formkikare, se kopieringsunderlag s.117)
Penna
Beskrivning
Om eleverna ska använda formkikare behöver formkikarna göras först.
Eleverna får gå på jakt efter olika former och se vilka former som de kan hitta
på skolan och skolgården, till exempel sandlådan, hus, tak eller
innebandyboll. Eleven fyller i sina upptäckter i en tabell under tiden. Efteråt
kan fynden diskuteras antingen i grupper eller i helklass.
Förslag på diskussionsfrågor
Hur många saker hittade du av varje form?
Var det någon form som var svårare att hitta? Varför tror ni den var svår?
Om ni hittade några andra figurer, hur såg de ut?
Uppdrag till eleverna
Hitta så många former som möjligt på skolan och skolgården. Vilken form
hittar du flest av? Vilken form var svårast att hitta? Varför tror du det?
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Geometriska objekt
Form-memory
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får lära sig att urskilja och sortera geometriska objekt utifrån
deras likheter, skillnader och egenskaper.
- Eleverna får föra ett matematiskt resonemang och utveckla kunskaper
för att kunna beskriva former och redogöra deras egenskaper,
tillsammans med andra.
- Eleverna får använda sig av matematikens uttrycksformer för att
samtala om, argumentera och redogöra resonemang och slutsatser,
tillsammans med andra.
Material
Form-memory, se kopieringsunderlag s.118
Beskrivning
Korten blandas och läggs på bordet med baksidan upp. Man turas om att
vända på två kort som ska höra ihop. Korten hör ihop om bilden på det
geometriska objektet stämmer med beskrivningen. Om korten hör ihop vinner
man det paret och får vända upp två nya kort. Om korten inte hör ihop
vänder man tillbaka dem och turen går över till nästa. Vill man göra det
svårare kan man även lägga till att färgen ska stämma.
Variation
Som variation kan man byta ut antingen bilden på formen eller beskrivningen
mot namnet på formen.
Uppdrag till eleverna
Blanda korten och sprid ut alla på bordet med baksidan upp. Turas om att
vända på två kort. Hör de ihop vinner man paret och får vända två nya. Hör
de inte ihop får man vända tillbaka korten och det är nästas tur.
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Geometriska objekt
Är du min vän?
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna förstår likheter och skillnader mellan olika geometriska objekt,
samt deras egenskaper.
- Eleverna för ett matematiskt resonemang och använder sig av sina
kunskaper om geometriska objekt för att kunna beskriva former och
redogöra deras egenskaper, tillsammans med andra.
- Eleverna får använda sig av matematikens uttrycksformer för att
samtala om, argumentera och redogöra frågeställningar, resonemang
och slutsatser, tillsammans med andra.
Material
Form-memory, se kopieringsunderlag s.118
Beskrivning
Eleverna får en lapp med en form eller en beskrivning av formen. Eleverna går
sedan runt i klassrummet och försöker hitta sina vänner genom att ställa frågor
till varandra, eller berätta om sin form; hur många hörn, sidor och vinklar
figuren har. Eftersom det kan finnas fler elever än former kan det finnas flera
vänskapspar med samma beskrivning, men så fort man har hittat en vän
sätter man sig.
Ett tips är att alla vänskapspar med samma eller liknande beskrivning kan
sedan sätta sig ner tillsammans och diskutera vad skillnaderna är mellan de
olika formerna. Är det kanske storleken eller vinklarna som gör att de är
annorlunda? De kan då diskutera vilka fler beskrivningar som skulle kunna
behövas för att veta mer exakt vilken form som ska vara ens vän.
Variation
Skapa fler former och noggrannare beskrivningar, som gör att det inte räcker
med att en det är en fyrhörning för att det ska passa beskrivningen, utan den
kanske måste vara i rätt storlek, eller ha två korta sidor och två långa sidor,
eller sneda vinklar.
Uppdrag till eleverna
Om du har en form ska du hitta en vän som har en lapp som beskriver din
form.
Om du har en beskrivning ska du hitta en vän som har rätt form.
När du har hittat en vän sätter ni er ner tillsammans.
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Geometriska objekt
Form-mästare
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får kunskaper om hur man kan konstruera, beskriva och
uttrycka enklare geometriska mönster.
- Eleverna får tillsammans, genom samarbete, lösa ett matematiskt
problem, samt välja och värdera olika strategier.
- Eleverna för ett matematiskt resonemang och använder sig av sina
kunskaper om geometriska objekt för att kunna beskriva former och
redogöra deras egenskaper, tillsammans med andra.
Material
Form-mästare 1 och 2 (gärna laminerat), se kopieringsunderlag s.119–121
Plint, bänk eller liknande
Beskrivning
Leken fungerar ungefär som spelet ”Mastermind” och kan antingen göras
som gruppaktivitet eller lagaktivitet. Utse elev/elever som är form-mästare.
Form-mästaren ska komma på en hemlig form-kod med namnen. En form kan
vara med flera gånger. Formerna läggs i ordning bakom något, så att de
andra inte kan se.
De som inte är form-mästare ska sedan försöka att komma på koden
tillsammans. En och en väljer man en form och springer fram till form-mästaren
och beskriver och visar sin figur. Form-mästaren säger om det är rätt eller fel.
Är det fel springer man bara tillbaka igen och om det är rätt lämnar man sin
lapp där. Poängtera att det är viktigt att samarbeta och veta vad sina
kamrater testat för figurer.
Uppdrag till eleverna
Försök att knäcka form-mästarens hemliga kod. Turas om att välj en form och
springa fram till form-mästaren och beskriva den. Tänk på vilka former som
redan har testats.
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Geometriska objekt
Former av former
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna för ett matematiskt resonemang och använder sig av sina
kunskaper om geometriska objekts egenskaper för att konstruera andra
former.
- Eleverna får även möjlighet att utveckla sin förståelse för proportioner
och samband medan de konstruerar.
Material
2D formmaterial som kan byggas ihop till 3D; geometrix eller geomag,
geometriska former (finns kopieringsunderlag s.115), eller geobräde och
gummiband.
Penna och papper
Beskrivning
Eleverna får form-material att utforska. De får försöka lägga, eller sätta ihop,
formerna för att få olika figurer.
Uppdrag till eleverna
Undersök de geometriska formerna. Vad vet du om de olika formerna?
Vilka olika former kan du skapa med hjälp av fler cirklar, fyrhörningar och
trianglar?
Gör en form med så många hörn, vinklar och sidor som möjligt. Hur många
hörn har formen? Hur många vinklar har figuren? Hur många sidor har
figuren?
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Symmetri och spegling
Min egen symmetri
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får upptäcka symmetri i sitt eget ansikte och utvecklar
kunskap om hur man gör symmetrilinjer och konstruerar spegelsymmetri.
Material
Foto rakt framifrån på eleverna
Saxar
Papper
Lim
Linjal
Penna
Beskrivning
Eleverna får ett foto på sig själva. De får kolla på fotot en stund. Fråga var
symmetrilinjen kan vara och om det finns någon symmetri i ansiktet. Låt
eleverna rita symmetrilinjen och klippa längs med linjen. Sedan klistrar de fast
fotot på ett papper och ritar andra halvan av sitt ansikte så att bilden blir
symmetrisk.
Uppdrag till eleverna
Använd en linjal och dra en symmetrilinje i mitten av ansiktet på fotot. Klipp
längs linjen så att fotot är delat i två delar. Klistra fast den ena på ett papper
och rita så att det blir en spegling av ansiktet.
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Symmetri och spegling
Symmetri i naturen
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får upptäcka och lära sig urskilja symmetri i naturen.
Plats
Naturmiljö
Material
Luppar eller insektsburkar
Beskrivning
Gå till ett ställe där det finns lite varierad natur med träd, växter och gärna
insekter. Låt eleverna gå på jakt och se om de hittar saker i naturen som är
symmetriska. Utse en plats där man kan samla på sakerna man hittar och gå
sedan igenom fynden tillsammans.
Uppdrag till eleverna
Finns det något i naturen som är symmetriskt?
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Symmetri och spegling
Vi skapar symmetri
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får upptäcka symmetri i sitt eget ansikte och utvecklar
kunskap om hur man gör symmetrilinjer och konstruerar spegelsymmetri
på olika sätt.
Material
Bilder eller vykort
Papper
Lim
Penna
Beskrivning
För att förbereda aktiviteten behöver man vykort eller skriva ut bilder. Bilderna
kan se ut hur som helst, men det är en fördel om det finns lite färre och tydliga
objekt i bilden. Låt eleverna välja en bild, eller dela ut en. Eleverna får sedan
fortsätta rita så att den speglas.
Uppdrag till eleverna
Hur skulle det se ut om din figur eller bild var symmetrisk?
Klistra fast din bild på ett papper. Rita speglingen.
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Introduktion
Självständigt och tillsammans med andra får eleverna utveckla sin
taluppfattning i talområdet 0–100, samt utforska matematiska samband,
genom att använda sig av bland annat laborativa aktiviteter, lekar och
rörelse.
Översikt av övningarna för kapitel 5
Tiotal ............................................................................................................ 61-63
- Vad är summan?.....................................................................................61
- Vad är differensen?................................................................................62
- Vad är termerna?....................................................................................63
Dubbelt och hälften ................................................................................... 64-65
- Gissa mitt tal.............................................................................................64
- Mastermind..............................................................................................65
Ental och tiotal ................................................................................................. 66
- Uppdelning av tal....................................................................................66
Talen 0–100 ................................................................................................. 67-70
- Vilket tal är mitt?......................................................................................67
- Är du min vän?........................................................................................68
- En tur till affären.......................................................................................69
- Dansstopp................................................................................................70
Jämna och udda tal ....................................................................................... 71
- Gissa mitt tal.............................................................................................71
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Tiotal
Vad är summan?
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna fördjupar sina kunskaper om att utföra addition inom
talområdet 0–100, med hela tiotal.
- Eleverna använder, och utvecklar, sin förmåga att använda
huvudräkning som strategi vid beräkningar.
- Eleverna utvecklar sitt matematiska resonemang och förmågan att
tillsammans med andra samtala om, argumentera och redogöra
addition.
- Eleverna fördjupar sina kunskaper om naturliga tal.
Material
Talkort tiotal, se kopieringsunderlag s.76
Eventuellt tecken för räknesätt, se kopieringsunderlag s.77
Beskrivning
Aktiviteten kan antingen vara en lärarleddaktivitet eller en aktivitet eleverna
gör i par. Påminn om begreppen term och summa. Två talkort hålls upp som
termer. Om aktiviteten är lärarledd visar alla elever upp ett talkort med
summan. Om aktiviteten används som en par-aktivitet turas eleverna om att
visa två termer, medan den andra visar summan.
Variation
För variation kan man ha fler än två termer. Man kan även göra om det till en
tävling, där eleverna väljer en varsin term och sedan ska båda räkna ut
summan. Den som först visar rätt summa får ett poäng.
Övningen kan även kombineras med övningen Vad är differensen? där man
då visar både vad summan och differensen blir.
Uppdrag till eleverna
Turas om att visa två tal som är termer, till exempel 20 och 50. Den andra
räknar ut och visar vad summan av termerna blir, som exemplet 70.
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Tiotal
Vad är differensen?
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna fördjupar sina kunskaper om att utföra subtraktioner med hela
tiotal inom talområdet 0–100.
- Eleverna använder, och utvecklar, sin förmåga att använda
huvudräkning som strategi vid beräkningar.
- Eleverna utvecklar sitt matematiska resonemang och förmågan att
tillsammans med andra samtala om, argumentera och redogöra
subtraktioner.
- Eleverna fördjupar sina kunskaper om naturliga tal och vilken ordning
talen behöver placeras för att utföra subtraktionerna.
Material
Talkort tiotal, se kopieringsunderlag s.76
Eventuellt tecken för räknesätt, se kopieringsunderlag s.77
Beskrivning
Aktiviteten kan antingen vara en lärarleddaktivitet eller en aktivitet eleverna
gör i par. Påminn om begreppen term och differens. Två talkort hålls upp som
termer, tänk på att den första termen ska vara störst. Om aktiviteten är
lärarledd visar alla elever upp ett talkort med differensen. Om aktiviteten
används som en par-aktivitet turas eleverna om att visa två termer, medan
den andra visar differensen.
Variation
För variation kan man även ha fler än två termer. Man kan även göra om det
till en tävling, där eleverna väljer en varsin term och sedan ska båda räkna ut
differensen och visa upp rätt talkort. Den som först visar rätt differens får ett
poäng.
Övningen kan även kombineras med övningen Vad är summan? där man då
visar både vad summan och differensen blir.
Uppdrag till eleverna
Turas om att visa två tal som är termer, till exempel 80 och 60. Den andra
räknar ut och visar vad som blir kvar, alltså differensen 20 i exemplet.
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Tiotal
Vilka är termerna?
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får använda sig av huvudräkning som metod för att göra
beräkningar och utveckla förmågan att utföra addition och subtraktion
med hela tiotal, inom talområdet 0–100.
- Eleverna utvecklar sitt matematiska resonemang och förmågan att
tillsammans med andra samtala om, argumentera och redogöra
beräkningar och lösningar.
- Elevernas kunskaper, om naturliga tal och hur de kan delas upp,
fördjupas.
- Eleverna utvecklar sina förmågor att välja och använda lämpliga
matematiska metoder för att göra beräkningar.
- Eleverna utmanar sin förmåga att lösa enklare matematiska problem.
Material
Talkort tiotal, se kopieringsunderlag s.76
Eventuellt tecken för räknesätt, se kopieringsunderlag s.77
Beskrivning
Aktiviteten kan antingen vara en lärarleddaktivitet eller en aktivitet eleverna
gör i par. Ett talkort hålls upp som ska föreställa summan. Om aktiviteten är
lärarledd visar alla elever upp två termer som skulle kunna användas för att få
summan (för att göra det enklare kan den som visar summan visa en av
termerna också). Belys gärna de olika alternativen. Fråga sedan vilka termer
som kan användas om summan istället är en differens. Om aktiviteten
används som en par-aktivitet turas eleverna om att visa summan eller
differensen (och eventuellt en term), medan den andra hittar termer. Man
kan även låta eleven lägga fram flera olika sätt att få fram
summan/differensen.
Variation
För variation kan man även ha fler än två termer. Man kan även göra om det
till en tävling, där båda eleverna ska visa termer som blir summan/differensen.
Den som först visar två termer som passar till summan/differensen får en
poäng.
Uppdrag till eleverna
Turas om att visa ett tal som det ska bli, till exempel 50. Och säg om det ska
vara en addition eller subtraktion. Den andra visar vilka som kan vara termer,
till exempel 30 och 20 om man adderar, eller 90 och 40 om man subtraherar.
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Dubbelt och hälften
Gissa mitt tal
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får, genom en lek eller ett spel, genomföra beräkningar och
utveckla sin förståelse för dubbelt och hälften, samt del av helhet.
- Eleverna får även använda sig av huvudräkning, eller annan lämplig
strategi, för att lösa ett enklare matematiskt problem.
- Eleverna får föra och följa matematiskt resonemang och samtala om,
argumentera och redogöra olika beräkningar och lösningar
tillsammans med andra.
Material
Eventuellt klossar eller annat plockmaterial (finns kopieringsunderlag s.72)
Beskrivning
Dela in eleverna i par. Därefter turas de om att komma på ett tal. Talet ska
sedan antingen dubblas eller halveras. Man berättar för sin partner vad talet
blir om man dubblar/halverar det, så ska den andra räkna ut vilket talet var.
Variation
Istället för att säga till exempel ”x är dubbelt så mycket som mitt tal” kan man
bara säga vilket det nya talet är, så får den andra gissa om det första talet är
hälften eller dubbelt så mycket.
Uppdrag till eleverna
Turas om att tänka ut ett tal, utan att berätta det för varandra. Sen berättar
man vad talet blir om man dubblar det eller delar det på hälften. Den andra
ska då komma på vilket tal du tänkte på.
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Dubbelt och hälften
Mastermind
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får kunskaper om hur man kan konstruera, beskriva och
uttrycka talmönster.
- Eleverna får utveckla sin förståelse för del av helhet och del av antal.
- Eleverna för och följer ett matematiskt resonemang och använder sig
av sina kunskaper om dubbelt och hälften för att kunna knäcka koden
tillsammans med andra.
- Eleverna får tillsammans, genom samarbete, lösa ett matematiskt
problem, samt välja och värdera olika strategier.
Material
Dubbelt och hälften kedja, se kopieringsunderlag s.122
Plint, bänk eller liknande
Förberedelse
Låt eleverna konstruera en dubbelt och hälften kedja, se exemplet:

Beskrivning
Leken fungerar ungefär som spelet ”Mastermind” och kan antingen göras
som gruppaktivitet eller lagaktivitet. Utse elev/elever som är mästare.
Mästaren ska komma på en hemlig kod (använd kedjan). Koden läggs
bakom något, så att de andra inte kan se den. De som inte är mästare får
den första siffran i koden och ska sedan försöka att komma på resten av
koden tillsammans. En springer fram till mästaren och säger antingen dubbelt
eller hälften av den första. Mästaren säger om det är rätt eller fel. Är det fel
springer man bara tillbaka igen och nästa får gissa. Poängtera att det är
viktigt att samarbeta och veta vad sina kamrater har gissat för om den första
gissade på dubbelt och det var fel är det ju hälften, eller om man sagt fel tal.
Sen fortsätter det tills alla siffror i koden är knäckta.
Uppdrag till eleverna
Försök att knäcka mästarens hemliga kod. Turas om att springa fram till
mästaren och säga antingen hälften eller dubbelt av det tidigare talet. Tänk
på vilka om dubbelt eller hälften redan har testats.
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Ental och tiotal
Uppdelning av tal
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får med hjälp av en laborativ aktivitet utforska tal och vidga
sin taluppfattning om naturliga tal och positionssystemet.
- Eleverna utgår från talet och får sedan dela upp det i tiotalsstavar och
ental och på så sätt få en vidgad förståelse för ental och tiotal, samt
talens värden.
- Eleverna får använda sig av laborativt material för att samtala om,
argumentera och redogöra beräkningar och slutsatser.
Material
Legobitar/klossar eller annat plockmaterial (finns kopieringsunderlag s.72–73)
Talkort, se kopieringsunderlag s.74–75
Papper
Penna
Beskrivning
Dela ut olika antal av plockmaterialet och en varsin siffra till eleverna. Låt
sedan eleverna dela upp talen i tiotal och ental, utan att berätta vilket tal de
har för varandra. Använd med fördel plockmaterialet i två olika färger för att
illustrera tiotalsstavarna och entalen. Låt sedan eleverna gå runt och
undersöka varandras tal och skriva på pappret vilket tal det visar.
Uppdrag till eleverna
Dela upp talet i en tiotalsstav och ental. Hur ser det ut?
När du är klar lägger du ditt talkort bredvid.
Ta med dig papper och penna och gå runt och kolla på dem andra. Räkna
ut vilka tal det är.
Exempel:
Är du vid siffra 3 skriver du 3 på pappret och sen skriver du vilket tal det är du
ser när du räknat tiotalen och entalen.
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Talen 0–100
Vilket tal är mitt?
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna för och följer ett matematiskt resonemang och använder sig
av sina kunskaper om till exempel dubbelt och hälften,> och <, jämt
och udda, tiotal och ental, för att komma på sitt tal.
- Eleverna får tillsammans, genom att ställa frågor, samt få och ge
ledtrådar, lösa ett matematiskt problem.
Material
Lappar med olika tal på inom talområdet 0–100
Alternativt talkort 0–100, se kopieringsunderlag s.76
Beskrivning
Sätt fast ett tal på varje elev utan att de ser vilket det är. Eleverna ska sedan
gå runt i klassrummet och försöka lista ut vilket tal det är genom att ställa
frågor. Man får bara ställa en fråga vid varje möte. Antingen kan man
bestämma att det endast får vara frågor man svarar ja eller nej på, eller att
de kan få ledtrådar som att talets tiotal är större än tre. Först när alla vet sitt tal
har man vunnit. Om någon är över får man hjälpas åt allihop att ge ledtrådar.
Variation
Istället för att gå runt kan man delas in i par som turas om att ställa frågor till
varandra. Då behöver man inte sätta fast talen, utan kan låta eleverna få
några tal var som de inte visar för varandra.
Uppdrag till eleverna
Försök lista ut vilket ditt tal är genom att ställa frågor. Du får ställa en fråga till
varje möte. När du tror att du vet vilket tal som är ditt hittar du en annan
klasskompis och frågar om det är det talet du har. Får du ett ja sätter du dig
på stolen. Får du ett nej fortsätter du fråga. Man kan fråga dem som sitter ner
också.
Förslag på frågor:
Är mitt tal större än 50?
Kan man dela mitt tal i två lika stora delar?
Får man mer än 100 om man dubblar det?
Är entalen större än 0?
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Talen 0–100
Är du min vän?
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får med hjälp av samarbete lösa enklare matematiska
problem och få en ökad förståelse för olika problemlösningsstrategier.
- Eleverna får välja lämplig metod för att göra beräkningar av hela tiotal
inom talområdet 0–100 och får möjlighet att utveckla sin förståelse av
uppdelning av tal, konstruktion av tal och sambandet mellan addition
och subtraktion.
- Eleverna utvecklar sin förmåga att samtala om, argumentera och
redogöra matematik, tillsammans med andra.
Material
Additionskort och subtraktionskort -hela tiotal, se kopieringsunderlag s.123–124
Talkort 0-100, se kopieringsunderlag s.76
Beskrivning
Eleverna får en lapp med en addition, subtraktion eller summa/differens.
Eleverna går sedan runt i klassrummet och försöker hitta sina vänner genom
att ställa frågor. Man kan ha flera vänner samtidigt och har hittat alla vänner
när alla med samma summa/differens hittat varandra. Alltså en addition ska
försöka hitta sin summa och eventuellt en subtraktion som har samma
differens.
Variation
Som variation kan man välja att bara ha additioner och summor, eller tvärt
om bara subtraktioner och differenser.
Uppdrag till eleverna
Om du har en addition ska du hitta din summa, eller en subtraktion som ger
samma resultat.
Om du har en subtraktion ska du hitta din differens, eller en addition som ger
samma resultat.
Om du är en summa eller differens ska du försöka hitta en passande addition
och subtraktion.
Exempel:
20+50=70
100–30=70
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Talen 0–100
En tur till affären
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna utvecklar strategier för problemlösning, samt får föra och följa
matematiska resonemang och diskutera, argumentera och redogöra
sina lösningar, i en vardagsnära situation.
- Eleverna får använda sig av pengar och huvudräkning som metod för
att göra beräkningar och rimlighetsbedömningar inom talområdet 0–
100.
Material
Låtsas pengar
(Gärna verkliga) produkter med prissättning
Beskrivning
Gör om klassrummet till en affär med varor som du prissatt. Eleverna får en
summa pengar att handla för. Man kan låta alla elever få samma summa,
eller anpassa det så att de får olika mycket att handla för. De får sedan gå
runt och fundera på vad de kan köpa för pengarna. Uppdraget är att handla
så många saker som möjligt för den summa de har fått. När eleverna handlat
sina varor kan ni diskutera några olika alternativ för att se hur eleverna
spenderade sina pengar och hur man kan göra för att köpa så många saker
som möjligt.
Variation
Som variation skulle man kunna göra samma sak, men man delar in dem i par
efter de fått välja sina produkter. De turas då om att vara den som sitter i
kassan. Den som sitter i kassan räknar ut hur mycket det ska kostar och hur
mycket kunden ska få tillbaka.
Uppdrag till eleverna
Vad kan du köpa för pengarna?
Hur kan du göra för att köpa så många saker som möjligt?
Får du några pengar över?
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Talen 0–100
Dansstopp
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får använda sig av huvudräkning, eller annan lämplig metod,
för att göra beräkningar av addition och subtraktion, tillsammans med
andra.
- Eleverna får med hjälp av samarbete lösa enklare matematiska
problem och få en ökad förståelse för olika problemlösningsstrategier.
- Eleverna använder olika matematiska uttrycksformer för att samtala
om, argumentera och redogöra beräkningar och slutsatser.
- Eleverna fördjupar sina kunskaper om naturliga tals egenskaper, hur de
kan delas upp, samt hur de kan gestaltas.
Material
Musik
Beskrivning
Eleverna rör sig fritt, eller dansar. Stoppa musiken och säg en addition eller
subtraktion inom talområdet 0–100. Beroende på elevernas kunskaper kan
det begränsas till hela tiotal. När eleverna hör additionen/subtraktionen ska
de så fort som möjligt, med hjälp av varandra, illustrera det genom att se ut
som siffrorna i summan/differensen.
Uppdrag till eleverna
Rör er till musiken. När musiken tystnar lyssnar ni på uppgiften. Hur kan ni
tillsammans visa resultatet?
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Jämna och udda tal
Gissa mitt tal
Mål
Ur Skolverket (2018):
- Eleverna får, genom en lek eller ett spel, lösa ett problem och utveckla
sin förståelse för jämna och udda tal.
- Eleverna får föra och följa matematiskt resonemang och samtala om,
argumentera och redogöra olika beräkningar och lösningar
tillsammans med andra.
- Eleverna fördjupar sina kunskaper om naturliga tal, deras egenskaper
och plats på tallinjen.
Material
Eventuellt talkort 0–20, se kopieringsunderlag s.74–75
Eventuellt klossar eller annat plockmaterial (finns kopieringsunderlag s.72)
Beskrivning
Dela in eleverna i par. Om man vill kan man lägga talkort som en tallinje, för
stöd. Därefter turas de om att komma på ett tal. Eleverna börjar sedan med
att avslöja om det är ett jämt eller udda tal. Sedan får de ge ledtrådar tills
den andra ska listar ut talet.
Uppdrag till eleverna
Turas om att tänka ut ett tal, utan att berätta det för varandra. Berätta sedan
om talet är jämt eller udda. Ge sedan ledtrådar så att den andra komma på
vilket tal du tänkte på.
Förslag på ledtrådar:
Jag tänker på ett tal som är…
Talet är större än…
Talet är mellan ___ och ___
Om man delar upp talet blir det ___ i ena högen och ___ i den andra.

71

Kopieringsunderlag
Plockmaterial

72

Plockmaterial – tiotalsstavar
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Talkort 0–10

74

Talkort 10–20

75

Talkort tiotal 0–100
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Plus, minus, likhetstecken
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Tärningsspel
Material
2 tärningar
penna
Slå tärningarna. Rita av tärningarna. Räkna ut summan. Gör uppgiften.
Om det står Spring
varv runt skolan och du slår en trea och en etta,
ritar du träningarna och springer sedan fyra varv. Skriv sedan hur du räknar ut
det och rita antalet.
Räkna ut
summan

Slå tärningarna och gör uppgiften

3+1=4

Exempel:
Vinka

gånger

Hämta

saker

Snurra

gånger

Hoppa
Rulla axlarna
Blinka

gånger
gånger
gånger

Gå baklänges

steg

Bygg torn med

klossar

Hälsa på

Rita antalet

klasskompisar

Balansera och räkna till
Klappa händerna
gånger
Räkna hur många slag det tar att få en etta med en tärning.
Hur många slag tog det?
Svar:________slag
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Additionskort – 0–12
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Station 1 - antal och tal
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81

82

83

84
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Station 2 – vilket är talet
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Station 3 – hitta talen
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92
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Station 3 – välj rätt summa
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Station 4 – mönster
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Klockberättelse
En lärares vanliga dag – hela timmar
Varje morgon när jag vaknar är klockan 6. Jag brukar då klä på mig och äta
frukost. Jag tycker om att äta en ostmacka, ägg och dricka juice till frukost.
[Pausa och låt eleverna kolla om tiden stämmer]
Lite innan klockan 7 brukar jag gå ut till bilen och åka till skolan för att börja
en ny arbetsdag. På vägen till jobbet sjunger jag oftast med till hög musik.
[Pausa]
Ungefär klockan 8 börjar skolan. När ni kommer in i klassrummet är det dags
att börja en ny dag och få flera nya kunskaper. [Pausa]
Klockan 9 brukar några av er ibland fråga när det är rast. Jag tror ni är sugna
på andra äventyr en stund -kanske kurragömma, busa lite, leka med era
kompisar, gå en liten promenad runt skolan eller spela fotboll och bandy. Jag
brukar passa på att läsa igenom era texter, kolla i er mattebok, se på när ni
leker eller prata med de andra lärarna. [Pausa]
Klockan 11 är det dags för dagens lunch. [Pausa]
Klockan ett är skolan slut för dagen. En del av er går hem eller till en kompis,
andra går till fritids. [Pausa]
Jag brukar åka hem ungefär klockan fem. Ibland åker jag hem tidigare och
ibland blir det senare [Pausa]
När jag kommer hem brukar jag äta mat. Sen brukar jag sitta med lite
skolarbete ibland, träna eller kolla på tv en stund. Klockan tio brukar jag gå
och lägga mig. [Pausa]
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Klockor – hel och halv 2 sidor

Klockan halv fem

Klockan åtta

Klockan halv två

Klockan elva

Klockan tre

Klockan halv tolv

Klockan två

Klockan ett

Klockan halv nio

Klockan halv elva

Klockan fem

Klockan tio
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Klockan halv ett

Klockan halv sex

Klockan nio

Klockan halv åtta

Klockan halv fyra

Klockan halv sju

Klockan fyra

Klockan sju

Klockan halv tio

Klockan halv tre

Klockan sex

Klockan tolv
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Slinga – addition med tiotalsövergång och tiokompisar
Jag har

Start –
läraren

9+1+3

9+4

Jag har

8+2+5

Jag har

9+1+5

9+6

Jag har

9+1+1

8+2+3

8+5

9+1+2

9+3

9+1+8

9+9

9+1+4

9+5

8+4

Jag har

8+2+4

8+6

Jag har

9+1+9

8 + 10

Jag har

Jag har

8+2+2

8+3

Jag har

Jag har

8+2+8

9+7

Jag har

Jag har

8+2+1

9+2

Jag har

Jag har

9+1+6

8+7

9 + 10

Jag har

8+2+6

8+8
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Slut

Additionskort - tiotalsövergång
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104

105

106
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Subtraktionskort – tiotalsövergångar
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109

110

111

112

Gamla måttenheter

Hur många tvärhand är en spade? ______
Hur många spann är bandyklubban? ______
Hur många fot är det runt sandlådan? ______
Hur många tum hög är en hink? ______
Hur många aln är den korta sidan på sandlådan? ______
Hur många famn är det mellan bandymålen? ______
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Nutida måttenheter - Mäta centimeter
Vad mäter du?

Hur lång TROR du
den är?

Hur lång är den?

Vad är det längsta du kan mäta som får plats på linjalen?
Vad är det?

Hur lång TROR du
den är?

Hur lång är den?

Vad är det kortaste du kan mäta med din linjal?
Vad är det?

Hur lång TROR du
den är?
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Hur lång är den?

Geometriska former
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Form-jakt
Form

Hur många?

Vad är det?

Cirkel

Fyrhörning

Triangel

Kan du hitta några andra former?
Hur många?

Hur ser de ut?
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Vad är det?

Formkikare
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Form-memory
Varje ruta klipps ut. Används för Form-memory och Är du min vän?
3 hörn
3 sidor
3 vinklar

0 hörn
0 sidor
0 vinklar

4 hörn
4 sidor
4 vinklar

3 hörn
3 sidor
3 vinklar

0 hörn
0 sidor
0 vinklar

4 hörn
4 sidor
4 vinklar

3 hörn
3 sidor
3 vinklar

0 hörn
0 sidor
0 vinklar

4 hörn
4 sidor
4 vinklar

3 hörn
3 sidor
3 vinklar

0 hörn
0 sidor
0 vinklar

4 hörn
4 sidor
4 vinklar
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Form-mästare 1
3 sidor för aktiviteten Form-mästare. Varje ruta klipps ut. Kan även användas
till memory.
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Form-mästare 2
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Dubbelt och hälften - kedja
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Additions- och subtraktionskort – hela tiotal
2 sidor, varje ruta klipps ut. Övningen kan bytas ut till blandade tal.
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Skattkarta
Ort
Blå Jungfrun
Hej!
Mitt namn är Kapten Blå-tunga
Jag har hittat ledtrådar till var min förfader Kapten Blå-näsa har
gömt sin skattkarta. Skattkartan leder till en skatt som han grävde
ner för 300 år sedan.
Han levde rövare på de sju världshaven och måste varit i er by
och gömt kartan för att det skulle vara svårare att hitta skatten.
Kan ni hjälpa mig att hitta den? Det börjar tydligen vid er skoldörr...

Här ledtrådarna:
10 fotsteg framåt
gå på sidan 13 steg åt samma håll
gå baklänges 8 stora kliv åt höger
hoppa 20 gånger till vänster
rulla runt tre gånger

STOPP! Ser ni den!?!?!?
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