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Matema'k	är	en	
abstrakt	och	generell	

vetenskap	



Tänk	'll	tusen	
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Strävorna	1A	
Se	ncm.gu.se/stravorna	



1–10	på	många	språk	
http://www.zompist.com/numbers.shtml	
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Tärningar	

4-sidig    6-sidig    8-sidig    10-sidig    12-sidig    20-sidig    30-sidig    100-sidig 

Häfte	med	tärningsaktiviteter	…	



A@	använda	tärningar	
•  Färdighetsträning/mängdträning	

Tornblåsaren	
	
•  Begreppsbildning	

Placera	ditt	tal	
Färglägg	bråk	
	

•  Konkretisering	
Multirutor	

	
•  Problemlösning	

Positionstärningar	



Laborativ matematikundervisning	

…	är	en	verksamhet	där	elever	inte	enbart	deltar	mentalt	
utan	också	arbetar	praktiskt	med	material	i	
undersökningar	och	aktiviteter	som	har	ett	speci9ikt	
undervisningssyfte.	
	
Det	som	utmärker	laborativ	matematikundervisning	är	
att	9ler	sinnen	tas	i	bruk	jämfört	med	enbart	enskilt	arbete	
i	lärobok	och	att	det	Sinns	en	stark	koppling	mellan	
konkret	och	abstrakt.	
	



Konkre'sering	
•  Matematik	handlar	om	att	abstrahera.	Den	som	inte	kan	abstrahera	
kan	inte	tänka	djupare	än	på	det	man	just	ser	eller	tar	i.		

•  När	man	ska	förklara	matematiska	begrepp	och	metoder	räcker	inte	
alltid	fantasin	och	språket	till.	I	sådana	fall	måste	man	som	lärare	
konkretisera.	

•  När	en	elev	har	förstått	–	alltså	abstraherat	–	har	eleven	fått	ett	
instrument	för	att	tänka	sig	de	fenomen	eller	situationer	man	
konkretiserat.	Det	är	då	viktigt	att	eleven	får	använda	denna	nya	
mentala	förmåga.		

•  Ett	material	(en	artefakt)	kan	aldrig	konkretisera	i	sig.	Det	är	läraren	
som	kan	ge	det	liv	genom	att	använda	det	som	stöd	för	språket.	
Konkretiseringen	ska	leda	fram	till	ett	speciellt	mål.	Även		
en	metafor	eller	en	tidigare	erfarenhet	är	lämpligt	att		
använda	för	att	konkretisera.	



Allt	kan	inte	konkre'seras	

Konkretiserbart	 Ej	konkretiserbart	

Det	som	kan	konkretiseras	bör	givetvis	konkretiseras	

Man	kan	betrakta	skolmatematiken	på	följande	sätt:	



 
Konkretisering	i	Slerspråkiga	klassrum.	
Det	är	bara	att	göra	en	code-swich	
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Under	en	lektion	i	Syd-Afrika	skulle	läraren	på	engelska	förklara		
	
hur	man	bildar	tal	som	38	av	tiotal	och	ental.	



När	eleverna	inte	förstod	övergick	
läraren	till	att	förklara	med	pengar	

På	afrikaans	heter	38	ag	en	dertig	
men	på	engelska	heter	38	thirty-eight	
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	1100	
1 1 1 1

1 1 1 1

0rand 
10	Rand	



 
Läraren	gick	nu	tillbaka	till	talkorten	

	

Eleverna	använde	talkorten	så	här:	
	
	
	
					
						
		

Läraren	gjorde	nu	en	ny	code-switch,	den	här	gången	till	
modersmålet.																								
	
Men	på	tswana	och	xhosa	heter	38	två	från	40	(som	på	latin).	

 3  0  8  3 0    8 
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Konkre'sering	–	bönspelet	

Strävorna	1B				Hur	många	i	varje	ask?		



Tre	bönor	tas	bort	från	varje	sida	–	det	”väger”	fortfarande	jämnt.	

Två	askar	tas	bort	från	varje	sida	–	det	är	fortfarande	jämvikt.	

Nu	är	det	inte	möjligt	att	ta	bort	något	mer.	Slutsats:	Två	bönor	är	gömda	i	varje	ask.		
Kontroll:	

Det	stämmer,	nio	bönor	på	båda	sidor.	Denna	ekvation	kan	skrivas	3x	+	3	=	2x	+	5	



Materialanvändning	överordnat	innehållet	

Syftet	med	materialet	
är	att	eleven	inser/
förstår	något	nytt	eller	
ser	något	på	ett	nytt	
sätt.	

Materialet	avser	att	
konkretisera	en	
matematisk	idé	och	bör	
användas	på	ett	sådant	
sätt	så	att	tanken	är	
utvecklingsbar	och	går	
att	generalisera.		



Varia'on	–	av	vad?	
Utvecklingsbart	och	generaliserbart	

	–	Är	det	bara	pizzor	man	kan	dela?	
	
	Materialet	begränsar	möjligheten	till	variation	av	ett	
	antal	aspekter	av	bråkbegreppet.	



En	tredjedel	

1/3	av	ett	snöre	
1/3	av	vatten	i	ett	glas	
1/3	av	en	klump	modellera	
1/3	av	en	hög	med	stenar	
1/3	av	ett	pappersark	

Längd	
Volym	
Vikt	
Antal	
Area	



Generaliserad	förståelse		
L:	Hur	många	tredjedelar	
är	en	hel?		

E:	Tre	tredjedelar		
L:	Hur	många	Sjärdedelar?		
E:	Fyra	Sjärdedelar.		
E:	…	och	tolv	tolvdelar		
E:	…	och	miljoner	
miljondelar	…	

L:	Ja,	men	sådana	delar	
har	vi	inte	så	det	kan	vi	
inte	göra	… 

madeleine@lowing.eu 





Dubbelt 

Fredriksson & Löwing april 2013 

Tvåans	multiplikationstabell	
Dubbelt	2 	 	2	+	2	 	 	2	.	2	
Dubbelt	3 	 	3	+	3	 	 	2	.	3	
Dubbelt	4 	 	4	+	4	 	 	2	.	4	
Dubbelt	5 	 	5	+	5	 	 	2	.	5	
	osv	…	



Labora'v	matema'kundervisning		
–	vad	vet	vi?	

·  De	laborativa	materialen	i	sig	ger	
inte	eleverna	matematiska	insikter.	
Matematik	är	ett	värde	som	läraren	
måste	tillföra	och/eller	lyfta	fram.	
	

·  Lärarens	roll	är	avgörande	för	
vilken	effekt	den	laborativa	
matematikundervisningen	får	för	
elevernas	lärande.	

Finns	som	pdf:	
se	ncm.gu.se/node/4202	



Udda	och	jämna	tal	–	
konkret	

En	elev	påstod	att	talet	6	kan	vara	både	udda	
och	jämnt.	Hur	kan	han	ha	tänkt?	



Udda	och	jämna	tal	–	abstrakt	

⋅  En	term	udda	och	en	jämn	
(2n	+	1)	+	2m	=	2(n	+	m)	+	1	
	

⋅  Två	udda	termer	
(2n	+	1)	+	(2m	+	1)	=	2n	+	2m	+	2	=	2(n	+	m	+	1)	
	

⋅  Två	jämna	termer	
2n	+	2m	=	2(n	+	m)	

n st          m st            (n + m) st	

Se	bildunderlag	för	talen	1–10	på	
ncm.gu.se/matematikpapper,	talblock	



labora'va	ak'viteter	

konkret	 abstrakt 

den	representativa	fasen	



Kompetenser	

Från den danska KOM-rapporten, Mogens Niss 



Labora'vt	matema'kmaterial	

·  vardagliga	föremål	
·  pedagogiska	material	
·  spel	







Tals	helhet	och	delar	





Tips:	Spreja	lack	på	kottarna	innan	de	börjar	användas!	

Pinjekotte	

Grankotte	

Tallkottar	
Alkottar	





13	
	
ett	tiotal	
och	tre	
ental	
	
eller	
	
tretton	
ental	





43	
	
fyra	tiotal	och	tre	ental	
eller	
tre	tiotal	och	tretton	ental	
eller	
två	tiotal	och	tjugotre	ental	
eller	
ett	tiotal	och	trettiotre	ental	
eller	
fyrtiotre	ental	

652	
	
sex	hundratal,	fem	tiotal	och	
två	ental	
eller	
sextiofem	tiotal	och	två	ental	
eller	
sexhundrafemtiotvå	ental		
eller	
…	
eller	
…	
eller	
…	



Vilket	tal	visar	bilden?	
439,	943,	…	
4039,	943000,	…	
4,39;	0,394;	…	



1)	Välj	två	färger,	bestäm	vilken	som	representerar	1	och	vilken	som	
representerar	10.	
	

	Använd	markörer	och	visa	talen	12,	25,	40,	7	
	

	Använd	markörer,	visa	och	beräkna	sedan		24	+	32,	45	+	37,	56	–	24,	72	–	38	
	
2)	Välj	tre	färger,	bestäm	vilken	som	representerar	1,	10	och	100.	
	

	Konstruera	några	uppgifter	som	ovan.	
	
3)	Hur	fungerar	det	med	multiplikation	och	division?	
	

	Välj	antal	färger,	konstruera	några	uppgifter.	
	
4)	Vilka	nivåer	skulle	dina	elever	kunna	arbeta	på?	

		
	Vilket	laborativt	material	(eller	annat	alternativ)	skulle	kunna	fungera?	



Röd = 10 000 

 Gul = 1000 

  Orange = 100 

   Lila = 10 

    Grön = 1 

     Blå = 0,1 

      Turkos = 0,01 

 Annan färg = 0,001	

Tillhör grundmaterial i en MV.  
En förpackning med 1400 
färdigmålade(!) stickor kostar ca 50 kr.	







Pengar	

Tvåcentimeterrutat	papper	Sinns	på			
ncm.gu.se/matema'kpapper	

Att	kunna	se	pengars	värde	…	

Utförlig	beskrivning	Sinns	i	en	av	
matematiklyftsmodulerna	för	
särskolans	skolformer.	Se	
matematiklyftet.skolverket.se,	klicka	
vidare	på	Särskola,	Modul	1,	Del	5,	
Pengar	–	träningsskola	och	individuellt	
program.	



Eleverna	ser	något	annat	

Om	vi	frågar	en	elev	vad	som	är	störst	3/3	eller	5/5	
och	konkretiserar	med	ett	laborativt	material	som	på	
fotot,	kan	det	Sinnas	elever	som	funderar	på	om	det	är	
antalet	bitar	de	ska	titta	på	eller	kanske	hur	stor	varje	
bit	är.	



Olämplig	användning	
Många	laborativa	material	är	framtagna	
för	att	de	ska	kunna	representera	olika	
matematikinnehåll.	
	
Om	vi	talar	om	för	eleverna	att	den	vita	
Cuisenairestaven	är	1,	den	röda	2,	
ljusgröna	3,	etc	används	materialet	
främst	för	triviala	räkneövningar	som	
det	Sinns	annat	mer	lämpat	material	för.	
	
Istället	bör	eleverna	själva	sätta	värde	på	
stavarna	vid	varje	tillfälle	de	används	så	
stavarna	kan	användas	för	bråkräkning,	
proportionalitetsberäkningar,	
problemlösning	mm.	

Cuisenairestavar	



Struktur	för	labora'vt	arbetssä@	
1.  Gemensam	introduktion	
2.  Laborativa	aktiviteter	
3.  Gemensam	diskussion	och	uppföljning	



Arbetsgång	
Konkret: arbete med laborativa material

Halvkonkret: en representation av verklig situation, 
material byts mot bilder

Halvabstrakt: informell symbolisk representation, t ex 
ringar och streck

Abstrakt: bilder och informella symboler ersätts med 
formella symboler, räkneregler, räknelagar och andra 
konventioner
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	(Heddens, 1986)



Fördela	äpplen	i	två	korgar	

Konkret: fysiska material, äpplen 
 
Halvkonkret: bilder 
 
Halvabstrakt: informella symboler 
 
Abstrakt: formell matematik 

¤¤¤  ¤¤	
	

3	+	2	=	5	



ncm.gu.se/stravorna	



ncm.gu.se/2A	



Pengar	i	fickorna	

⋅  Välj	talområde	
⋅  Till	eleven:	Du	har	x	kr	och		
ska	lägga	dem	i	två	byxSickor.		
Hur	kan	du	göra?		
⋅  Använd	skolpengar	
⋅  Rita	av	eller	använd	stämplar	
⋅  Hitta	på	egna,	enkla	symboler	
⋅  Skriv	med	siffror	och	andra	symboler	



Två	olika	
ak'viteter	

Se	Strävorna	
Stenhårda	tal	och	
Addera	tvåsiffriga	tal.	



Addi'on 

⋅  ”Ja chansar på att de är när man gör olika sporter” 
⋅  ”Jag tror att det är dator” 
⋅  ”Jag vet inte men jag chansar på olika job” 
⋅  ”När man går ut och går” 
⋅  ”Not med mimireknare” 
⋅  ”Jag tror att addition är vad som helst eller tejaterdrama” 
⋅  ”Det betyder plus för det låter som det” 
⋅  ”Nånting på bilen” 
⋅  ”Det är plus” 
⋅  ”Det är som 3+3=6” 
⋅  ”Addition är när man är varm av att springa” 
⋅  ”Additon är ett räknetecken” Räknetecknet heter addition och är 

plus. Plus anvender man när man plusar på något typ som 4+4=8 ” 
⋅  ”Additon är när nån är ensam så kommer en till” 



Framgångsfaktorer	
•  Läraren har tydliga mål för lektionen : 

Månghörningar och dess egenskaper 

•  Lektionen är ett led i en välplanerad 
sekvens av geometrilektioner 

•  Eleverna arbetar tillsammans, 
 pratar om begrepp och illustrerar dem 

 
•  Läraren går runt och stödjer deras 

arbete genom att ställa utmanande 
frågor samt korrigerar om något blir fel 

  
•  Läraren samlar klassen för en 

gemensam sammanfattning  

•  Eleverna arbetar individuellt vilket 
befäster kunskaperna 

 

 

madeleine@lowing.eu 


