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Innehåll under dagen

● Bakgrund och beskrivning av matematikutveckling på nystartad skola

● Om att frigöra tid för fördjupat lärande för elever inom ett innehållsligt område (tex bråk)

● Om att använda elevers olika uppfattningar som utgångspunkt vid planering, 

genomförande och utvärdering av undervisning

● Exempel på innehållslig progression inom ett område (funktioner) med tydligt formulerade 

lärandemål som riktmärke



27 års arbete med undervisning och lärande i komprimerad form

- Grundskollärare 4-9, Matte, slöjd, NO (1990 – 1994, 2009) på 5 väldigt olika 
skolor (Påvelundskolan, Lövgärdesskolan, Öjersjö, Fenestra centrum, 
Pedagogen, Stadsparksskolan)

- Deltagande lärare i ett forskningsprojekt 2003 Öjersjö i Partille

- Fortsatt systematiskt arbete med undervisningsutveckling – goda resultat

- Forskarskola med inriktning mot Learning study VT2012 – VT2014

- Kursledare ämnesdidaktik med inriktning matematik GU, 2014 – 2019

- Lärare och lektor i Partille kommun



Min roll som lärare och lektor i kommunen

Tudelad tjänst med möjligheter att bli tredelad

● Undervisning i Matematik och NO på högstadieskola (70%)

● Skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet på 

den egna nystartade skolan och andra skolor i kommunen (30%)

● (Beforska matematikutveckling i kommunen)



Mitt uppdrag i samtliga delar av min tjänst

Att bidra till både innehåll och organisation av 

ämneskollegial utveckling i syfte att gynna elevernas 

lärande och måluppfyllelse i primärt matematik.



Undervisningsutveckling - Hur bör vi göra? 

Det finns en konsensus om vilka aspekter framgångsrik skolutveckling består av.  

Vi behöver:

● Ha fokus på ämnesinnehåll och på hur man undervisar det (ämnesdidaktik)

● Observera varandras undervisning, och få möjlighet att diskutera på djupet

● Ta ett helhetsgrepp över det som ska förändras

● Hålla på tillräckligt länge (minst 20 timmar och minst en termin) 

● Jobba tillsammans för att utveckla undervisningen 

● Ta hjälp av extern expertis

● Utmana varandra i våra föreställningar om undervisning

● Ha stöd från skolledning

(Desimone, 2009: Hattie, 2014, Skolverket, 2012, Timperley, 2007)



Utvärdering matematik efter första året på nya skolan

● Bristande samverkan mellan lärare – Lärare har i stor utsträckning fått hantera 
svårigheter att få elever med sig på egen hand

● Progression och lärandemål – inte gemensamt framarbetat och inte tydligt förankrat 
i lärargruppen. Läromedel styr och olika används

● Resurs – stöd till elever och möjlighet till nivågrupperad undervisning har inte varit 
tillräcklig och bristfälligt organiserad 

● Olika bedömningskulturer– pga. bristfällig samverkan mellan lärarna så har inte 
eleverna inte fått en likvärdig bedömning. De har inte arbetat med samma innehåll 
och har haft olika examinationer

● Förväntningar på eleverna - problemet ligger hos eleven inte i undervisningen
● Olika kunskapssyn i lärargruppen 

- visa och förklara, följt av görande vs utgå från elevernas uppfattningar i 
undervisningen
- först en fungerande grupp (ordning och reda) sedan undervisning

● Brist på behöriga lärare –



Ett drygt år senare

● Alla elever i år 7 - 9  i MA/NO har samplanerad undervisning

● Eleverna arbetar under längre perioder med ett innehåll istället för att det delas upp i olika årskurser

● Läromedel är inte det som styr undervisningen

● Till varje undervisningsområde formuleras, utvärderas och revideras lärandemål på en detaljerad 

nivå

● Undervisningen i matematik har parallellagts för att möjliggöra nivågrupperingar med utgångspunkt i 

elevernas val

● Eleverna bedöms på ett likvärdigt sätt (gemensamt konstruerade examinationer)

● Lärarna som undervisar har ett planeringstillfälle inbokat per vecka.

● Vid 8-10 tillfällen per termin träffas lärare ämnesvis för att diskutera undervisning och dess koppling 

till elevernas lärande

● Undervisning analyseras (tex filmade lektioner) och granskas gemensamt 

● Skolledningen prioriterar det ämnesdidaktiska arbetet och agerar ”bromskloss” för annat som 

pockar på uppmärksamheten 

● Planering. Genomförande och utvärdering av undervisning baseras på teori och elevuppfattningar



Eleverna arbetar under 
längre perioder med ett 
innehåll istället för att 

innehållet delas upp i olika 
årskurser



Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9





Planering, genomförande 
och utvärdering av 

undervisning baseras på 
teori och elevuppfattningar



Variationsteori: om innehållet är i fokus: 

fyra bärande frågor att beakta när undervisning planeras

Vad innebär det att förstå detta? (ämnesteori)

Hur förstår eleverna det idag? (elevuppfattningar)

Vad behöver de lära sig? (kritiska aspekter)

Hur kan detta synliggöras i undervisningen? (variationsmönster)

Efter undervisning

Vilka möjligheter att lära erbjöds eleverna under lektionen? 

Vad lärde sig eleverna?



Passa en graf till en historia
Vilka uppfattningar döljer sig bakom följande historier?

A. Tom gick till parken med sin 

hund. Han började gå långsamt 

men ökade sedan sin fart. Vid 

parken vände Tom tillbaks och 

gick sakta hem igen

B. Tom åkte österut från sitt hem 

med sin cykel uppför en brant  

backe. Efter ett tag minskade 

lutningen på backen. Efter 

backkrönet cyklade han fort 

ner till andra sidan.

C. Tom stack ut och joggade. 

Efter ett tag träffade han en 

kompis och saktade ner sin 

fart. När han lämnade sin 

kompis skyndade han sig hem.



Exempel från årskurs 4 genomförd av studenter vid 

Göteborgs universitet

Lärandemål – Att kunna tolka sambandet mellan två storheter (tid och 

avstånd från hemmet) i representationsformen händelse till graf

Vad innebär det att förstå detta? (ämnesteori)



Förtest år 4: Rita en graf till en berättelse

avstånd

från

hemmet

tid

Tom sprang snabbt till affären

I affären köpte han ett tuggummi.

Sedan gick han sakta hem igen

16 av 46 elever ritar en grof motsvarande händelsen 



Exempel på elevsvar Hur förstår eleverna det idag? 

Tom sprang snabbt till affären

I affären köpte han ett tuggummi.

Sedan gick han sakta hem igen

• Vad behöver de lära sig?
(kritiska aspekter)

• Hur kan detta synliggöras 
i undervisningen? (kontraster)



Vad innebär det att linjen har olika lutning?

Vad händer med grafen när avståndet är konstant men tiden ändras?

Hur visas det att Tom går hem igen? 

Vad behöver de lära sig? (kritiska aspekter)
Hur kan detta synliggöras i undervisningen? (kontraster)



Till varje undervisningsområde 
formuleras, utvärderas och 
revideras lärandemål på en 

detaljerad nivå



Lärandemål för området funktioner i årskurs 9



År 9 - Rita grafen till händelsen

avstånd
från

hemmet

tid

avstånd
från

hemmet

tidTom åker skateboard från toppen.
Första gången åker han mot hemmet. 
Andra gången åker han  bort från hemmet.
Rita graferna till dessa åk



Tom åker skateboard från toppen.
Första gången åker han mot hemmet. 
Andra gången åker han  bort från hemmet.
Rita graferna till dessa åk



Tom åker skateboard från toppen.
Första gången åker han mot hemmet. 
Andra gången åker han  bort från hemmet.
Rita graferna till dessa åk



Tom åker skateboard från toppen.
Första gången åker han mot hemmet. 
Andra gången åker han  bort från hemmet.
Rita graferna till dessa åk



metod uppgift

USA k v

Japan v k

Stigler, J. W., & Hiebert, J. (1999). The teaching gap: Best ideas from 

the world's teachers for improving education in the classroom. 



Rita grafen till händelsen

Sträcka
(meter)

tid

Tom åker skateboard från toppen igen!! 
Rita båda åken där avstånd från 
hemmet byts ut mot sträcka (tex meter)

Avstånd 
från 

hemmet

tid

Avstånd 
från 

hemmet

tid



meter

tid

Avstånd från 

hemmet

tid

JOAKIM.MAGNUSSON@GU.SE

Gick rakt  hemifrån i en stadig hastighet, vände om 
och gick tillbaka hem i samma stadiga hastighet?



Rita grafen till händelsen

1. Sprang rakt hemifrån, halkade, reste sig och gick till skolan

2. Gick rakt hemifrån i en jämn hastighet upp och nedför en 
backe



Rita grafen till händelsen

Tom gick i en cirkel runt huset

Avstånd från 

hemmet

tid

Avstånd från 

hemmet

tid



Avstånd 

från 

hemmet

tid

Avstånd 

från 

hemmet

tid

Avstånd 

från 

hemmet

tid

Gick i en cirkel runt huset

Avstånd 

från 

hemmet

tid



Rita grafen till händelsen

meter

tid

Avstånd 

från 

hemmet

tid

Tom: går ett varv i en cirkel runt hus C (i en jämn hastighet) 

joggar ett varv i en cirkel runt hus C (i en annan jämn hastighet)

springer ett varv i en cirkel runt hus C ( i ytterligare en annan jämn hastighet)

A

B

C



Ett annat lärandemål



Funktionens representationsformer



Två frågor att använda sig av när ett mönster ska 
uttyckas som en formel

Hur stor är ökningen/minskningen av antal tändstickormellan varje figur?

Hur många tändstickor finns det i figur 0?
Figur nummer

(x )
Antal stickor

(y)

1 4

2 7

3 10

4 13

0

Formel: 

+3

y = 3x + 1

1



Från mönster till formel

𝑦 =
1

10
∙ 𝑥 + 1

Hur stor är ökningen mellan varje figur?

Hur många prickar finns det i figur 0?



Funktionens representationsformer



Funktionen 𝑦 = 2 ∙ 𝑥 + 3 går att rita i ett koordinatsystem. Hur ser den ut 

där?

Tuula, Maunula (2018) Students' and Teachers' Jointly Constituted Learning Opportunities - The Case of Linear Equations



Desmos graph calculator

Pricka proportionella grafer med koordinater

https://www.desmos.com/calculator/akypyrsxtv?lang=sv-SE


Gör en tabell till y = 2 ∙ 𝑥 + 3
. x y

0 3

1 5

2 7

3 9

4 11

5 13

Vad är formeln till mönstret?

x y

0,5 4

1,5 6

2,5 8

3,5 10

4,5 12

5,5 14

Var hamnar dessa punkter i kor.sys?

1 2 3



Funktionens representationsformer



Gruppuppgift från händelse till graf



Kritisk aspekt – axlarnas gradering



Kritisk aspekt – axlarnas gradering



Kritisk aspekt:  (0,m) i grafen 𝑦 = 𝑘 ∙ 𝑥 + 𝑚



Formler hittas med hjälp av text. Grafer ritas med hjälp av två punkter



Nästa steg att uttrycka grafer som formler utan att ”plotta” 



Gruppuppgift: Nästa lärandemål (Från graf till formel)

Bestäm formlerna till de 3 graferna i var och en av diagrammen

Testa två olika graderingar och 
undersök vad som händer med 
formlerna

Vi diskuterar era olika varianter i 
helklass. Var beredda på att 
förklara hur ni bestämde k- och 
m - värde

A

B

C



Exempel på skriftlig examinationsuppgift



Exempel på muntlig examinationsuppgift

I byn Öjersjö finns 3 500 invånare och antalet invånare ökar med 
250 personer per år. Byn Genarp har 7 500 invånare men här 
minskar antalet invånare med 150 personer per år. Efter hur många 
år kommer de båda byarna att ha samma antal invånare? 



Är individualisering samma sak som att undervisa en 

elev åt gången om ett innehåll på varje elevs nivå?

Kan inte individualisering vara att undervisa många 

elever på allas nivå samtidigt?

Dilemmat diskuteras i Lindensjö & Lundgren (2002)



Joakim Magnusson

Tack!


