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1. KOLONILOTTEN
• Mönster: Talföljder
• Area
• Sambandet mellan
addition och multiplikation

Matematikens värld:
• Kombinatorik
• Tid: Hela och halva timmar
(analog och digital tid)

Vi arbetar med begrepp
och metoder.

Matematikens värld:
• Historiska perspektiv på tid
• Tid: Kvart över, kvart i
(analog och digital tid)

Vi arbetar med metoder,
kommunikation och
problemlösning.

Matematikens värld:
• Programmering
• Tid: Fem och tio minuter
i/över (analog och digital tid)

Vi arbetar med begrepp,
resonemang och
kommunikation.

2. PÅ MARKNADEN
• Multiplikation
• Sambandet mellan
multiplikation och division
• Matematiska likheter:
Ekvationer

3. SKATTJAKTEN!
• Rutnät och koordinatsystem
• Egenskaper hos de
geometriska objekten linje,
sträcka och punkt
• De fyra räknesätten

Välkommen till Mondo matematik för lågstadiet
Du som undervisar i matematik vet att det är komplext. När vi har tagit fram det här materialet har
vi gjort det utifrån en helhetssyn på matematik.
Vi bygger vårt material på didaktisk forskning och
beprövad erfarenhet och jag har tagit med mig alla de
erfarenheter som jag fått under mina drygt tjugo år
som lärare i matematik och som handledare för lärare
ibland annat matematiklyftet.Vad menar jag då med
att matematik är ett komplext ämne? Låt mig ta ett
enkelt exempel på en rutinuppgift inom aritmetiken,
i detta fall multiplikationen 5 · 4. Denna multiplikation hör till de som eleverna i årskurs två möter och
de flesta eleverna kan komma fram till en korrekt
lösning. Krävs det då några särskilda kunskaper hos
mig som lärare för att undervisa om dessa grundläggande multiplikationer? Jag tror att det är så. Låt mig
använda multiplikationen i exemplet för att förklara
mina tankar, men innan jag gör det vill jag uppmana
dig att stanna upp en kort stund och fundera över
hur du vet att produkten är 20? Kanske kan du sätta
ord på dina strategier eller så känner du som en del
elever gör när vi ber dem förklara hur de tänker och
deras svar är: ”jag bara vet det”.
Låt oss tänka oss att du har en klass med tjugofem
elever. De flesta kommer fram till att produkten är
tjugo. Men vad säger deras svar egentligen mig som
lärare? Vår uppgift är att hjälpa eleverna att utveckla
effektiva strategier och på sikt automatisera tabellkunskaperna. För att kunna göra detta behöver jag
veta hur eleverna kom fram till sitt svar. Det är först
när elevernas strategier blir synliga som jag vet var de
befinner sig i sin kunskapsutveckling och vad som
är nästa steg. För att jag ska kunna upptäcka vilken
strategi de använder sig av behöver jag vara medveten
om vilka strategier som finns. som stöd för detta har
vi i Mondo tagit fram den didaktiska kartan. Den
didaktiska kartan beskriver viktiga delar i elevernas
kunskapsutveckling, i detta fall inom de fyra räkne
sätten. Kartan innehåller matematiska principer,
strategier och modeller. Kartan visar de olika delarna
men den visar inte någon rak stig genom kartan,
vägen kan se olika ut för olika elever men komponenterna är desamma. När det gäller multiplikationen
5 · 4 finns det olika tänkbara strategier, låt mig förklara genom att använda några exempel:
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Malte ser multiplikationen som fem grupper med
fyra föremål i varje. Han rita fem grupper om fyra,
kontrollräknar varje grupp (1, 2, 3, 4) och räknar sedan
det totala antalet föremål från 1 till 20 och kommer
fram till att produkten är tjugo. Malte ser multiplikationen som en upprepad addition, denna strategi kan du
läsa mer om i den didaktiska kartan. Malte använder
sig dessutom av en av inte så utvecklad additionsstrategi, nämligen att räkna tre gånger vid addition.
Amira ser också multiplikationen som en upp
repad addition. Till skillnad från Malte så stegräknar
hon genom att addera fyra upprepade gånger: 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20. Denna strategi kombineras ibland fingerräkning.
Strategin kräver så kallad ”dubbel bokföring”, dels
ska eleven hålla reda på hur många grupper hen har
räknat, dels på det totala antalet steg som räknats.
Yafet ser multiplikationen som fem grupper med
fyra men till skillnad från Malte och Amira så ser
han varje grupp som en enhet. Han löser multiplika
tionen genom att använda sig av talhopp, han gör
fem fyrhopp: 4, 8, 12, 16, 20. Detta kan visas på den
öppna tallinjen:

0

4

8

12

16

20

Läs mer om denna strategi i den didaktiska kartan
under rubriker Talhopp.
Milo använder sig av den kommutativa lagen, hon
tänker sig multiplikationen som 4 · 5 och gör istället
fyra femhopp: 5, 10, 15, 20.
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Läs mer under rubriken Kommutativa lagen vid
multiplikation.
Theo använder sig också av den kommutativa lagen,
han löser multiplikationen som 4 · 5 men använder
sig även av strategin att gruppera och omgruppera. Han
vet att två femmor är lika mycket
5+5+5+5
som tio och att två tiogrupper är
10		
10
tjugo. I den didaktiska kartan kan
du läsa mera om strategin.
20

vara ett kommunikationsämne där aktiviteter och
diskussioner varvas med färdighetsträning. Matematik handlar om problemlösning, kommunikation, att
upptäcka mönster och att föra resonemang för att
bara nämna några viktiga byggstenar.Vi matematiklärare behöver läromedel som lyfter fram alla dessa
delar och det är vår förhoppning att du ska känna
att det här läromedlet kan göra just detta. I detta
är givetvis lärarhandledningen en viktig pusselbit.
I lärarhandledningen finns förutom den didaktiska
kartan, matriser, kopieringsunderlag och givetvis en
genomgång av hur ni kan arbeta med de aktuella
momenten. Där hittar du också förslag på laborativa
aktiviteter, spel och utomhusaktiviteter.
Det här läromedlet bygger på ett undersökande
arbetssätt där vi skapat undersökningar och aktiviteter som låter eleverna upptäcka viktiga strukturer och
mönster. Några av aktiviteterna finns med i grund
boken, ytterligare förslag på spel och aktiviteter hittar
du i lärarhandledningen.Vi ger dig som lärare redskap
för att låta eleverna arbeta laborativt och undersökande,
kombinerat med färdighetsträning och problemlösning.
Boken innehåller både slutna uppgifter med ett specifikt svar och öppna uppgifter där olika svar är möjliga.
Vi försöker också lyfta in reflektioner och diskussioner
i matematikundervisningen redan från början.
ATT ARBETA SOM EN MATEMATIKER
HUR ARBETAR EN MATEMATIKER?

matematik F–3
Ritar en bild
Använder konkret material
Gissar och prövar

Spelar ﬁlmen
Dramatiserar problemet

KRITA

KRITA

KRITA
KRITA

KRITA

KRITA

KRITA

Samlar information
Strukturerar fakta
Letar efter mönster
Es
två kil är
än år
Milo yngr
e

Har jag svarat på frågan?
Är svaret rimligt?

Gör en skriftlig uträkning
Ritar en tabell

Es
två kil är
än år
Milo yngr
e

Diskuterar med andra
Förklarar sin lösning
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Julia har automatiserat talfakta och behöver inte göra
några beräkningar för att lösa multiplikationen. Hon
vet att 5 · 4 = 20. I den didaktiska kartan har detta
rubriken Automatiserade talfakta.
Detta är några av de olika strategier som finns i
ett helt vanligt lågstadieklassrum. Som du märker så
finns det en mängd olika sätt att komma fram till rätt
produkt, det förekommer givetvis också kombinationer av dessa strategier. Elevernas strategier är inte
statiska utan utvecklas över tid. Några av eleverna
har redan effektiva strategier medan andra behöver
stöd för att utveckla sina strategier och inte fastna i
ineffektiva strategier. Julia som redan har automatiserat just den här multiplikationen har givetvis inte
alltid kunnat svaret utan att göra beräkningar, hon har
också använt olika beräkningsstrategier tidigare och
när hon ställs inför andra multiplikationer så kan hon
också behöva använda andra strategier. För att elevernas strategier ska kunna utvecklas så behöver de få
syn på att det finns olika sätt att lösa en uppgift och
de behöver få stöd för att upptäcka mönster.
Färdighetsträning behövs i matematik, men för
de elever som har fastnat i en ineffektiv metod
och kanske inte heller upptäckt mönstret mellan
tabellerna så är jag övertygad om att det inte är fler
stenciler med multiplikationer som är lösningen,
utan istället diskussioner och arbete med ett fåtal
kombinationer där viktiga principer lyfts fram.
Som en hjälp för dig som lärare har vi därför skapat
Minilektioner. En minilektion är en kort genomgång
där eleverna aktiveras och deras tankar får möjlighet
att synliggöras. Minilektionen fokuserar på en särskild
aspekt, det kan t.ex. vara multiplikation med två (· 2)
eller den kommutativa lagen, det kan handla om tiohopp, egenskaper hos tal, sambandet mellan multiplikation och division eller andra delar av matematiken.
Bland minilektionerna har vi också valt att lägga in
t.ex. träning på klockan och matematikens historia. Du
väljer själv hur många minilektioner du vill använda
dig av. Det finns underlag för att ha en kortare mattesamling varje dag, precis som ni kanske har en stunds
högläsning varje dag. I lärarhandledningen finns alla
minilektioner samlade och du kan också se vilka minilektioner som passar till respektive avsnitt i boken.
Matematik handlar ju om så mycket mer än att
lösa uppgifter i de fyra räknesätten. Matematikämnet
har gått från att vara ett individualiserat ämne där
eleverna i sin egen takt räknade på i boken till att
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Vi vill att eleverna ska ha med sig en matematisk
verktygslåda där de har tillgång till de metoder, strate
gier och begrepp som krävs för att kunna resonera
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om matematik, föra logiska resonemang och lösa
matematiska problem.Vår önskan är att eleverna ska
”arbeta som matematiker”. Det innebär att vi vill
ge dem möjlighet att undersöka och upptäcka olika
delar av matematiken. Givetvis ska de göra detta i
undersökningar och aktiviteter som är utvalda just
för att ge eleverna möjlighet att upptäcka de mönster
och strategier som vi vill lyfta fram. I Mondo matematik får därför eleverna tips om hur man liksom en
matematiker kan samla information och strukturera
fakta, leta efter mönster och angripa ett problem från
olika infallsvinklar.
KOMMUNIKATION
Kommunikation är en grundläggande del i den
matematiska kunskapsutvecklingen. Det är vår önskan
att detta ska genomsyra hela matematikundervisningen. I boken står det ibland att eleverna ska arbeta
(eller tänka) själva, därefter ska de jämföra, diskutera
och arbeta vidare tillsammans med en kamrat ofta följt
av en gemensam diskussion i klassen. Denna modell
har lyfts fram bland annat i Matematiklyftet och en
av styrkorna med den är att den på ett effektivt sätt
involverar alla elever. I och med att alla först arbetar
ett antal minuter själva så har alla startat på en lösning
innan de sedan går över till att arbeta i par. Slutligen
samlar man elevernas tankar i en gemensam diskussion.
Metoden har visat sig vara framgångsrik, men tänk på
att det tar tid för eleverna att vänja sig vid ett arbetssätt.
Kanske fungerar det inte de första gångerna ni arbetar
på detta sätt, men våga fortsätt att pröva!
Ett annat bra sätt att involvera alla elever i
diskussionerna är att ställa öppna frågor och låta
eleverna diskutera med en kompis. Använd dig gärna
av bestämda par som du vet fungerar bra tillsammans
så att båda får komma till tals. Låt eleverna diskutera
någon minut och låt sedan några par säga vad de har
kommit fram till.
ATT MÖTA ELEVER PÅ OLIKA
KUNSKAPSNIVÅER
I vårt uppdrag som lärare ingår det att identifiera och
möta elever på olika kunskapsnivåer. Det handlar både
om att finna de elever som har eller riskerar att få
svårigheter i matematik och om att uppmärksamma
de elever som kommit längre i sin kunskapsutveckling
och behöver ytterligare stimulans. I detta arbete är
fördiagnos, minikoll och kapiteldiagnoser ett redskap.
6
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Utöver dessa bedömningsverktyg har vi även den
didaktiska kartan och övergripande diagnoser som
stöd i det viktiga arbetet med att möta varje elev på sin
nivå. I lärarhandledningen får du som lärare stöd i hur
du kan möta eleverna på olika kunskapsnivåer samtidigt som du kan arbeta med gemensamma aktiviteter
och diskussioner i gruppen.
Vi har medvetet valt att inte göra instruktionerna
i boken fullständiga till exempel när det gäller undersökningen. Detta har vi gjort för att du som lärare ska
ha möjlighet att variera uppgifternas svårighetsgrad
för att utmana varje elev på sin nivå. Mer om hur
du kan variera svårighetsnivån kan du läsa om vid
respektive övning.
Ett annat sätt att individualisera är hur uppföljningen av minikollen och diagnosen sker.
Minikollen tar enbart upp ett mål och i diagnosen
testas kapitlets mål var för sig. När eleverna gjort
minikollen respektive diagnosen rättas de av läraren
som i samband med detta fyller i hur eleven ska
arbeta vidare.Varje mål följs upp för sig vilket gör att
eleverna bara repeterar de moment som är aktuella,
i övrigt arbetar de med utmaningar inom samma
matematiska område. Repetition och utmaning till
varje mål är placerade på samma sida i boken, detta
gör att alla elever arbetar med målet på sin egen nivå.
Då du som lärare rättar diagnosen kan du direkt
bläddra till de efterföljande repetitions- och utmaningssidorna och med ett enkelt kryss markera vilken
eller vilka delar av sidan som eleven ska arbeta på.
MINILEKTIONER
Till varje tema finns det en förteckning över minilektioner. Dessa minilektioner kan till exempel
innehålla presentation av modeller, färdighetsträning,
övning på klockan, historiska fakta och arbete med
mönster. Några är direkt knutna till det aktuella målet,
andra handlar om andra aspekter av matematik, som
till exempel historiska perspektiv och spännande fakta.
Tanken är att du som lärare ska ha en så rik bank att
ösa ur att du varje dag kan ha en minilektion i matematik om du så önskar. När det gäller färdighetsträning
är minilektionerna en oerhört viktig byggsten. Minilektionerna är då ett verktyg för att synliggöra mönster
och hjälpa eleverna att hitta effektiva strategier. Målet
med minilektionerna är att involvera eleverna så att de
är aktiva. Flertalet av minilektionerna finns även som
digitala presentationer i Mondo lärarwebb.

TERMINOLOGI
I matematikundervisningen använder vi många
begrepp.Vi använder oss konsekvent av en korrekt
matematisk terminologi. Eleverna möter många
begrepp i boken men den viktigaste begreppsin
lärningen står du som lärare för. Genom att i genomgångar och diskussioner använda matematiska ord
och begrepp får eleverna även höra begreppen
användas dagligen. Uppmuntra eleverna att använda
begreppen i muntliga och skriftliga förklaringar.
Ett sätt att systematiskt arbeta med begrepp är att
till exempel en gång/vecka lyfta fram ett begrepp
som eleverna själva ska förklara. Låt varje elev ha
en egen skrivbok där de samlar sina förklaringar. Alla
matematikens delar kan användas för detta ändamål!

MATEMATISKA MODELLER
I materialet använder vi oss av ett antal modeller för
att stärka elevernas kunskaper. De modeller vi har
valt är modeller som i forskning och beprövad erfarenhet visat sig vara kraftfulla verktyg för eleverna.
I årskurs 2 handlar det till exempel om den öppna
tallinjen och multiplikation men det handlar också
om olika typer av talbilder.
Den öppna tallinjen är en kraftfull modell som
sedan länge använt bland annat i den nederländska
matematikundervisningen. Denna fungerar både som
ett verktyg för eleverna då de utför sina beräkningar
och som ett sätt att tydliggöra sina strategier. Mer
om de olika modellerna kan du läsa i den didaktiska
kartan.

Koppling till styrdokumenten
Mondo matematik är givetvis framtaget utifrån
Lgr 11.Vi utgår från de förmågor och det centrala
innehåll som finns beskrivet i kursplanen i matematik
samt tillhörande kommentarmaterial.Vi har fördelat
det centrala innehållet så att samtliga moment finns
med i materialet, inklusive det nya momentet programmering. Det är dock viktigt att komma ihåg att
matematikundervisningen rymmer så mycket mer än
enbart arbete i en matematikbok. Helheten skapas
genom att du som lärare använder dig av de mini
lektioner, aktiviteter och genomgångar som finns i
lärarhandledningen. Det finns även digitala komponenter att arbeta vidare med. Färdighetsträningen
finns delvis i boken men också i andra aktiviteter.
Vi har valt att fokusera på några specifika förmågor i
varje kapitel. Detta betyder att det är dessa förmågor
som vi lyfter fram i det aktuella kapitlet, men samtidigt är givetvis alla förmågorna ständigt närvarande
eftersom de så tydligt hör ihop med varandra. Du kan
till exempel inte utveckla din resonemangsförmåga
utan att samtidigt använda begreppsförmågan och
för att kunna arbeta med problemlösning så behöver
du använda din metodförmåga och din begreppsförmåga.Vår förhoppning är att detta ska bilda en
givande helhet som bidrar till en varierad matematikundervisning.
För att tydliggöra kopplingen till kunskapskraven
i matematik finns det matriser som visar hur de olika
målen och arbetsområdena hör samman med kursplanens olika delar.

PROGRAMMERING
Under 2016 tog Skolverket på uppdrag av regeringen
fram ett förslag till en nationell IT-strategi (Skolverket:
Regeringsredovisning Dnr U2015/04666/S). En del
i detta förslag berörde kursplanen i matematik och
innebar bland annat att man gjort vissa förändringar i
syftestexten och i det centrala innehållet. De nya
formuleringarna i kursplanen innebär att man i
högre grad betonar användandet av digital teknik
men också att programmering kommer in som ett
obligatoriskt innehåll. Under rubriken Algebra i det
centrala innehållet för årskurs 1 – 3 finns följande
punkt gällande programmering: ”Hur entydiga
stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas
och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.” När vi
har arbetat med att ta fram Mondo har vi valt att i
förskoleklassen och årskurs 1 arbeta med mönster
och att i mönster hitta en regel som kan upprepas
och beskrivas samt hur det hör samman med att
skapa stegvisa instruktioner. I bok 2A fortsätter vi att
utveckla elevernas arbete med instruktioner som ska förflytta roboten Mimo
mellan två bestämda punkter.
Detta är några exempel på hur
kunskaperna om programmering byggs upp via ett medvetet
arbete med mönster, regler och
instruktioner.
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Forskning och beprövad erfarenhet
Mondo matematik är framtagen utifrån forskning
och beprövad erfarenhet. Jag har i materialet byggt in
de erfarenheter jag har fått i mitt dagliga arbete med
eleverna i klassrummet under de drygt tjugo år som
jag nu varit verksam lärare. Jag har också tagit med de
erfarenheter som andra lärare gjort och som jag har
fått möta då jag har haft förmånen att vara handledare
i olika matematiksatsningar inklusive matematiklyftet. Genom dessa handledningar har jag fått ta del av
hundratals lärares reflektioner kring den egna matematikundervisningen. Sist men inte minst har materialet
granskats av en grupp lärare med olika elevgrupper
och olika lärarerfarenheter, deras synpunkter är en
viktig del i utvecklandet av det här materialet.
För att visa hur de olika momenten i materialet
hänger samman med matematikdidaktisk forskning så
finns det till varje mål något som vi kallar för Didaktiska tankar. Här kan du läsa mer om bakgrunden
till området, varför vi presenterar ett innehåll i en
viss ordning eller varför vi valt just de aktuella talen.
Vi beskriver också vanliga missuppfattningar hos
eleverna som du bör vara särskilt uppmärksam på
och var i elevernas matematiska utveckling som det
aktuella området hör hemma. Här hänvisar vi också
till den didaktiska kartan. Kartan innehåller matematiska principer, strategier och modeller. Kartan visar
de olika delarna men den visar inte någon exakt väg
mellan de olika delarna, vägen till kunskapen ser
olika ut för olika barn. Tanken med kartan är att den
ska vara ett stöd för dig som lärare för att kunna se,

upptäcka och följa utvecklingen av elevernas kunskaper i matematik. Om du vill använda den som en
dokumentation på individuell nivå kan du använda
dig av det kopieringsunderlag som du hittar längst
bak i lärarhandledningen. Inspirationen till den
didaktiska kartan kommer ursprungligen från USA
där professor Catherine Twomey Fosnot vid City
College of New York startade ett samarbete med
Marten Dolk verksam vid Freudentahl Institutet i
Nederländerna. Samarbetet ledde fram till projektet
Mathematics in the City där lärare får fortbildning
och handledning i sitt arbete med att hjälpa eleverna
att ”matematisera” sin omvärld. Som ett stöd i detta
arbete har de tagit fram vad de kallar för Landscape
of learning där viktiga steg i utvecklingen av barns
matematikkunskaper finns med. Genom ett flerårigt
samarbete mellan City College of New York och
Centrum för skolutveckling i Göteborg har jag och
många andra matematiklärare i Göteborg fått lära
känna deras inspirerande arbete. Jag har också haft
förmånen att besöka ett antal av de aktuella skolorna
i New York och fått se detta arbete på plats. Mer
om modellen kan du läsa i den matematikdidaktiska
serien Young Mathematicians at work.
På sid 20–25 här i lärarhandledningen går vi igenom
de olika delarna av den didaktiska kartan.
Tänk på att matematikinlärning inte är en linjär
process. Barn utvecklas olika snabbt och tar lite olika
vägar i sin inlärning. Den didaktiska kartan är en
hjälp att se vilka delar som kan finnas med.

Ett språkutvecklande arbetssätt
Att alla lärare är språklärare är en sanning som vi allt
oftare talar om. För oss innebär detta att kommunikationen är central även i matematikundervisningen.
Istället för att förenkla så att språket skalas av och
förminskas så är det vår uppgift att lyfta fram olika
begrepp så att eleverna ständigt får möjlighet att
utveckla sina kunskaper i det språk som är matematikens språk. Man talar ibland om att det i matematiken finns tre olika slags ord eller begrepp:
I den första kategorin har vi vardagsorden. Det
är de ord som är gemensamma med vardagsspråket
8
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och som eleverna möter även i vardagliga sammanhang. Det kan vara ord som längre, kortare och lika
många. I den andra kategorin har vi den specifikt
matematiska terminologin med ord som fyrhörning,
täljare, nämnare och subtraktion. Att lära känna dessa
ord är lite grann som att lära sig ett nytt språk med
nya glosor. Genom att använda och möta dem i olika
sammanhang så lär man sig betydelsen. I den tredje
kategorin hittar vi de ord som finns både i matematikens värld och i vardagsspråket men i olika betydelser.
Detta är ord som eleverna behöver uppmärksammas

extra på och som ibland kan ställa till vissa svårigheter
då vardagserfarenheterna krockar med matematikens
värld. Om barnen sitter med sin vardagsförståelse av
ordet i huvudet när ni egentligen talar om den matematiska betydelsen kan missuppfattningar uppstå. Till
denna kategori hör begrepp som bråk och volym (vilket i barnens värld ofta kopplas till ljud), hit hör också
begreppet massa och även ett ord som kurva. I vår
vardagsvärld är kurva något som är böjt medan man
inom matematiken kan tala om raka kurvor. Det här

betyder inte att man ska undvika dessa ord, tvärtom, vi
ska använda dem frekvent och vi ska uppmärksamma
eleverna på deras betydelse. Vi bör också uppmuntra
eleverna att använda de matematiska begreppen och
spegla det de säger med en korrekt terminologi utan
att förenkla eller komma med pekpinnar. Om en elev
till exempel säger att hen ”plussar” talen så kan du som
lärare spegla svaret genom att upprepa förklaringen
men ersätta ordet ”plussa” med att addera.

Att arbeta formativt
De senaste åren har mycket fokus legat på formativ
bedömning. Dylan Wiliam, en brittisk bedömningsforskare har formulerat sig så här kring formativ
bedömning:

”Bedömning fungerar formativt när bevis
för elevens prestation tas fram, tolkas och
används av lärare, elever eller deras kamrater
för att besluta om nästa steg i undervisningen som förmodligen blir bättre, eller
bättre grundade, än de beslut de skulle ha
fattat om bevis inte hade funnits.” (Wiliam
2013 s. 58)

Inom den formativa bedömningen, eller inom den
formativa undervisningen som man också kan kalla
det finns tre huvudfrågor:
• Vart ska vi?
• Var är vi?
• Hur tar vi oss dit?
Låt oss använda dessa tre frågor och visa hur de
används i det här materialet.
VART SKA VI?
Vårt mål är att alla elever ska utvecklas så långt som
möjligt inom utbildningens mål. Jag som lärare ska
givetvis veta vilket mål matematikundervisningen har
och hur detta hänger ihop med det som står i styrdokumenten. Dessa mål ska jag också tydliggöra för
eleverna på ett sådant sätt att de kan förstå och förhålla sig till målen. Det betyder att jag behöver bryta
ner och konkretisera målen. Med hjälp av läromedlets

matriser och hur målen visas i grundboken får du
som lärare hjälp att tydliggöra målen.
VAR ÄR VI?
Inlärningen är inte linjär, vi vet vilka olika steg som
vanligtvis ingår då eleverna utvecklar sin förståelse
för olika matematiska begrepp och principer, men
det finns inte en enda väg som leder till målet utan
många olika stigar. För att vi ska kunna hjälpa eleverna att ta nästa steg så behöver vi veta var de befinner sig. Till din hjälp har vi därför tagit fram några
olika redskap, till exempel den didaktiska kartan. Den
didaktiska kartan är ett verktyg som visar och förklarar vilka olika delar som hör till ett visst matematiskt
område. De olika delarna förklaras var för sig och
fungerar som en kortfattad matematikdidaktik för dig
som lärare. På de följande sidorna kan du läsa mer
om den didaktiska kartan. Andra redskap är samtals
bilden som inleder varje kapitel. Denna fungerar som
ett samtalsunderlag och kan användas som en enkel
fördiagnos på individ- eller gruppnivå. Inne i varje
kapitel finns det ett antal avstämningspunkter i form
av en mindre diagnos med självbedömning för varje
enskilt mål, denna avstämning kallar vi för Minikoll. I
denna får eleven lösa några uppgifter som hör samman
med det aktuella målet men också göra en självskattning genom att gradera hur säker hen känner sig på
att lösa uppgifter av detta slag. Resultatet på uppgifterna i kombination med självskattningen ger dig
som lärare möjlighet att se var eleven befinner sig. I
slutet av kapitlet finns en sammanfattande diagnos
som testar alla de mål som eleverna arbetat med i
kapitlet. I lärarwebben finns det även mer övergripande diagnoser. Det är dock viktigt att komma ihåg
Inledning | Mondo 2A
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att det inte bara är dessa fasta inslag som visar var
eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling. Den
kanske allra viktigaste byggstenen i den formativa
undervisningen är den dagliga återkopplingen till
eleverna. För att kunna ge denna behöver elevernas
lärande bli synligt och det blir den framför allt genom
kommunikation. Kommunikation är en mycket viktig ingrediens i en god matematikundervisning och
vi försöker att lyfta fram detta genom hela läromedlet. Det har utvecklats ett antal aktiviteter inom den
formativa undervisningen för att synliggöra elevernas
tankar. Praktiska tips och idéer kring detta hittar du
under avsnittet Bedömning i praktiken, praktiska tips
för klassrummet.
HUR TAR VI OSS DIT?
Utifrån de kunskaper du som lärare har om eleverna
och utifrån den information som du kan få via de
kartläggningsmöjligheter vi beskrivit ovan formar du
den undervisning som stärker elevernas kunskaper
i matematik. För att nå målen är kommunikation
och arbetet med de matematiska förmågorna viktiga

delar. Det är en känd framgångsfaktor att eleverna
vet vilket målet för undervisningen är och att de
förstår vad det innebär. I Mondo lyfter vi fram målen
flera gånger under kapitlets gång, dels på kapitlets
startuppslag, dels vid början av varje nytt mål samt i
samband med minikoll, diagnos, repetition och utmaning. Synliggör målen för eleverna och återkoppla
till dessa så att elevernas lärande blir synligt. Arbetet
med målen innebär en stor variation i arbetssätt och
arbetsformer. I Mondo är kommunikationen en
viktig del av inlärningen och vi utnyttjar modellen
att arbeta enskilt, i par och i grupp. Detta återspeglas
inte bara i undersökningar och aktiviteter utan också
i genomförandet av till exempel minilektioner och i
de återkommande diskussionsuppgifterna i grundboken. För att ta eleverna mot målet så krävs en välfylld
palett av aktiviteter och utöver de redan nämnda så
arbetar eleverna även med enskild färdighetsträning i
boken och digitalt. I matriserna kan du se hur vi steg
för steg fördjupar innehållet inom de olika delarna av
matematiken på väg mot de mål som beskrivs i våra
kursplaner i matematik.

Bedömning i praktiken, praktiska tips för klassrummet
Under den här rubriken har vi samlat några konkreta
exempel på aktiviteter som främjar kommunikationen och därmed ger möjlighet till formativ bedömning i den dagliga verksamheten. Bedömningar har
alltid förekommit i skolans värld.Vi som lärare gör i
varje möte med eleverna en bedömning av hur vi ska
svara på en fråga, vilket nästa steg för eleven är, om vi
ska ta fram ett konkret material etcetera. Många av
dessa bedömningar gör vi utan att vi kanske reflekterar så mycket över att de sker, de är en självklar del
av att vara lärare. I dagens skola är diskussionen om
bedömning ständigt närvarande och det finns krav
på och riktlinjer för på dokumentation av elevernas
kunskaper. I detta är det viktigt att komma ihåg
att formativ bedömning inte är en bedömning av
lärande utan en bedömning för lärande. Det är viktigt
att bedömningen är en integrerad del av undervisningen för att utveckla elevernas kunskaper samtidigt som eleverna inte ska uppleva sig vara ständigt
bedömda. Kring detta skriver Skolverket i det
allmänna rådet för planering och genomförande av
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undervisningen: ”Det ska dock påpekas att det utifrån
ett pedagogiskt perspektiv är viktigt att eleverna inte
upplever att allt de gör bedöms hela tiden.” (Skolverket, 2011:1250, s. 25). Kan man då skapa aktiviteter
som gynnar en formativ bedömning och använda sig
av det som eleverna visar utan att eleverna känner
sig bedömda? Vi tror det! Här har vi samlat en del
tips och idéer kring sådana aktiviteter. Aktiviteterna
är hämtade från boken Prima matematik bedömning
(Brorsson, Å. Gleerups 2013)
KOMMUNIKATION I MATEMATIKUNDERVISNINGEN
Att engagera eleverna i kommunikationen i klassrummet är en framgångsfaktor för förbättrade resultat. När kommunikationen i klassrummet fungerar på
ett gynnsamt sätt så ger den också läraren möjlighet
till att göra bedömningar av elevernas kunskaper som
påverkar den vidare undervisningen. Kommunikationen blir då en del av den formativa bedömningen.
Tiden för matematikundervisning är begränsad och

med många elever i klasserna kan det ibland kännas
svårt för mig som lärare att räcka till. Om kommunikationen framför allt sker mellan lärare och elev blir
antalet involverade elever starkt begränsat och forskning visar också att många elever blir helt passiva. Vad
jag som lärare kommunicerar, vilka frågor jag ställer
och hur jag behandlar svaren avläses också av eleverna
som en signal kring vad som är viktigt, alltså måste
jag vara medveten om vad jag säger och hur jag gör
det så att det stämmer överens med målet för min
undervisning. När vi målmedvetet arbetar för att öka
kommunikationen mellan eleverna leder det till en
helt annan elevaktivitet med fler elever involverade
och fler möjligheter för eleverna att klä sina kunskaper i ord. De kan då gemensamt reflektera kring
ämnesinnehållet. Målet är givetvis att alla elever ska
vara aktiva i kommunikationen.Vad kan vi då göra
för att främja detta?
MATTEKOMPIS
Det är en fördel att under en period ha samma samarbetspartner i matematiken. Det tar tid att få till ett
bra samarbete och för att alla elever ska vara aktiva
så krävs det att dessa par fungerar så bra som möjligt.
Min erfarenhet är att det fungerar bäst om elever
med något olika kunnande i matematik arbetar tillsammans. Det är oftast då samarbetet blir mest fruktbart för bägge parter. Undvik att sätta samman par
där kunskapsnivån skiljer sig allt för mycket, det finns
då en risk att den ena parten helt tar över diskussionen
och att det inte sker något egentligt kunskapsutbyte.
Mattekompisarna kan användas till exempel vid
laborativt arbete, problemlösning eller när man vill att
eleverna ska ha en kort diskussion kring något, vad
jag nedan kallar ”prata med en kompis”.
PRATA MED EN KOMPIS
I USA använder man termen ”turn and talk”, här
använder vi istället formuleringen ”prata med en
kompis”. För att använda sig av modellen är det en
fördel om eleverna sitter bredvid sin mattekompis
i till exempel samlingen, annars är det bäst att de
diskuterar med den de har bredvid sig. Genom att
låta eleverna stanna upp vid till exempel en genomgång av ett nytt moment eller en redovisning och
diskutera med varandra i par så engageras alla elever i
diskussionen. Det visar sig också tydligt att fler sedan
kan dela med sig av sina tankar och att fler elever är

aktiva i diskussionerna. En annan poäng med metoden är att du som lärare får ett tillfälle att uppfatta
vilken förkunskap, uppfattning eller förståelse eleverna har, vilket hjälper dig med hur du ska gå vidare.
Tekniken kan användas i princip i alla sammanhang.
Här kommer några exempel:
• För att diskutera begrepp: En kvadrat har fyra

sidor.Vilka fler egenskaper har en kvadrat?
• Som en reflektion över en förklaring: Diskutera
med din mattekompis, vad tänker du om Milos
förklaring?
• Synliggöra strategier: Hur tänker du när du löser
uppgiften 21-19? Diskutera med din mattekompis.
Låt eleverna ta en eller ett par minuter till att diskutera frågeställningen, låt sedan ett eller flera par dela
med sig av sina tankar. Eftersom detta är just diskussionsfrågor och inte frågor som har ett rätt svar så
engageras fler elever.
TRE SEKUNDER GÖR SKILLNAD
En mer gynnsam kommunikation handlar ofta om
små förändringar som kan göra relativt stor skillnad
bara genom att man är medveten om vad man gör
och varför. Studier har visat att man genom att vänta
tre sekunder mellan det att en fråga ställts och att
eleverna får svara aktiverar fler elever. Eleverna ger
också längre och mer varierade svar, dessutom kommenterar fler elever andra elevers förklaringar. Prova
i ditt klassrum men var beredd på att tre sekunder i
början faktiskt kan kännas oväntat långt! Det är även
gynnsamt att vänta tre sekunder efter att eleven avgett
sitt svar innan man ger respons på svaret.
VALET AV FRÅGOR OCH HANTERINGEN
AV SVAREN
Genom att ställa frågor som kräver mer utvecklade
svar och reflektion får vi fler elever aktiva än när vi
ställer frågor som har ett rätt svar. För att eleverna
ska vara mer aktiva krävs det också att man hanterar
svaren på ett sådant sätt att man lyssnar efter vad
eleverna faktiskt kan. Det sänder en signal till eleverna att jag som lärare är intresserad av deras för
ståelse. Sättet att behandla svaren ger mig som lärare
en möjlighet att göra en bedömning som påverkar
vilka följdfrågor jag som lärare ska ställa för att gynna
lärandet.
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Exempel på hur utvecklande frågor kan vara
formulerade:
• Vad innebär den här uppgiften? Vilken fråga är det
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vi ska svara på?
Kan du beskriva uppgiften med egna ord för dina
kamrater?
Uppfattar du uppgiften på samma sätt som Yafet?
Vilken metod vill du använda för att lösa uppgiften?
Vilket/vilka räknesätt tror du är användbara här?
Känner du igen uppgiften, har du löst någon liknande uppgift tidigare?
Vad är det som är liknande? Vad är det som skiljer?
Om du tittar på uppgiften innan du arbetar vidare
med den, vad tror du kan vara ett rimligt svar?
Kan uppgiften ha fler lösningar?
Hur vet vi att vi har hittat alla lösningar?
Kan du lösa uppgiften på något annat sätt?
Får du fram samma svar om du löser uppgiften på
ett annat sätt?
Vad tycker du gör den här lösningsmetoden till
den effektivaste/tydligaste/enklaste/bästa?
Kan du förklara din lösning?
Kan du förklara din kompis lösning?
Vad tycker du är viktigt att tänka på när man löser
uppgifter som liknar den här?
Hur kan du förenkla uppgiften?
Om du vill göra uppgiften svårare, hur kan du
göra då?
Är det någon information i uppgiften som inte
behöver vara med?
Kan vi redovisa lösningen på fler sätt?
Vilken redovisning tycker du är tydligast? Varför?
Om du skulle förklara den här uppgiften för en
kompis som inte arbetat med detta tidigare, vad
tycker du då är viktigast att ta upp?

FÖRDELA ORDET UTAN
HANDUPPRÄCKNING
När ordet fördelas efter handuppräckning är det
ofta ett fåtal elever som är aktiva i kommunikationen och det är dessutom oftast samma elever som
är det. Ett sätt att bryta detta mönster är att helt
enkelt lämna handuppräckningen och istället fördela
ordet till alla. Till en början brukar inte alla elever
uppskatta detta men efter ett tag märker man hur
fler blir aktiva och är med i vad som händer.Viktigt
dock är att frågorna inte är av karaktären rätt/fel
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utan mer öppna, reflekterande frågor. För att se om
alla elever har hunnit tänka igenom uppgiften så
kan man låta dem sätta upp tummen på knät, eller
bordet, när de känner sig redo.
BOLLA RUNT FRÅGAN
Ett sätt att befästa kunskap är att låta flera elever
efter varandra svara på samma frågeställning och att
låta eleverna reflektera över varandras förklaringar.
Vi tänker oss att Amira har förklarat hur hon tänker
när hon beräknar arean på en rektangel. Man kan
då följa upp hennes förklaring med att vända sig till
nästa elev och be hen att återge Amiras förklaring
med egna ord. Detta kan man upprepa med två eller
tre elever tills man märker att kamraterna har förstått
förklaringen och eventuella frågetecken är uträtade.
Man kan också följa upp genom att be en kamrat
kommentera: Amira säger att hon mäter rektangelns
sidor och multiplicerar dem, vad tänker du om det
Malte?
FRÅGA IGEN!
Det förekommer givetvis att elever svarar Jag vet inte
eller Jag kan inte när de får en fråga trots att frågan är
av den reflekterande sorten. Lämna då inte eleverna
med detta utan säg att du ska återkomma till dem. Låt
sedan en eller två andra elever ge sina förklaringar
och återvänd sedan till den första eleven och fråga
hur hon eller han tänker om det de andra eleverna
svarat alternativt be om en återberättelse av de andra
elevernas förklaringar.Vi gör inte eleverna någon
tjänst om vi inte hjälper till att dra in dem i samtalet
även om de är blyga eller av andra anledningar inte
vill eller vågar delta!
FEEDBACK OCH FEED FORWARD
Det visar sig att många av de kommentarer vi lärare
ger eleverna under lektionerna är av karaktären ”bra
jobbat”. En sådan kommentar utan en koppling till
vad det är som är bra eller vad som kan utvecklas
tenderar att inte utveckla elevernas kunskaper. För
att ge eleverna feedback och feed forward som ger
dem redskap att utvecklas, bör vi kommentera det
faktiska innehållet i det de gör. En sådan feedback
skulle till exempel kunna låta så här: Jag ser att du har
löst uppgiften genom att rita en bild, skulle du kunna
lösa uppgiften på något annat sätt också? Ett annat
exempel på detta kan vara: Ditt svar är rätt men jag

har lite svårt att följa stegen i din lösning, hur kan du
förtydliga det? Jämför din lösning med Yafets, vilka
skillnader och likheter ser ni mellan era lösningar?
Vilka för- och nackdelar har de olika lösningarna
tycker ni?
SKAPA EGNA MATTEFILMER
Med hjälp av digital teknik som datorer, läsplattor
eller mobiltelefoner kan elever filma sina förklaringar eller lösningar. Alla elever får här möjlighet att
framföra sin förklaring muntligt och att jämföra den
med andras förklaringar. Genom att eleverna själva
reflekterar över sin redovisning, både innan de spelar
in den och efteråt, så sker ett lärande. Om de sedan
får feedback av kamrater eller lärare, så kan de ytterligare utveckla sin förmåga. Låt eleverna förklara ett
matematiskt begrepp eller hur de har löst en uppgift.
Filmerna fungerar sedan även som en dokumentation
för dig som lärare och ett underlag för dina bedömningar. Genom att använda sig av metoden över tid så
blir utvecklingen tydlig för eleverna.
KAMRAT- OCH SJÄLVBEDÖMNINGAR
I Mondo får eleverna i samband med Minikollen göra
självbedömningar där de skattar sin egen kunskap i
förhållande till ett visst kunskapsinnehåll. Detta ger
dig som lärare en värdefull kunskap om hur eleverna
ser på sin egen kunskapsutveckling. Självbedömningar används även i andra sammanhang, till exempel är de en viktig del i samband med de nationella
proven i åk 3. Kamratbedömningar är ett annat sätt
att arbeta med formativ bedömning. För att kamratbedömningar ska fungera behöver eleverna tränas i
att göra bedömningar och det är av yttersta vikt att
de bedömningar som görs har ett språk och en ton
som gör att det är en positiv anda i klassrummet.
Eleverna måste förstå syftet med bedömningarna,
vad det är de ska titta på och att målet är att hjälpa
varandra framåt. När kamratbedömningar fungerar väl fyller de två syften: den som blir bedömd får
feedback som hjälper eleven att utvecklas och den
som bedömer blir själv uppmärksam på vad som är
kvaliteter i en lösning, vad som kan behöva utvecklas
och vad som är goda exempel. I ett första steg kan
det vara bra att arbeta med anonymiserade elevexempel. Tänk på att det krävs tid för att återkoppling ska
bli gynnsamt. Undersökningar har visat att feedback
får störst effekt om den ges i nära anslutning till ett

arbete och om det finns möjlighet för eleverna att
arbeta vidare med uppgiften.
TVÅ STJÄRNOR OCH EN ÖNSKAN
Ett sätt att arbeta med kamratbedömningar är att låta
eleverna ge respons på varandras arbeten genom att
kommentera dem med hjälp av modellen två stjärnor
och en önskan, ibland kallat Two stars and a wish.
Eleverna kommenterar varandras arbeten genom att
skriva två saker som är positiva och en sak som de
tycker kan utvecklas. Detta kan formuleras som ett
tips eller en fråga. När eleverna har fått denna respons
får de förbättra sitt arbete. Som ett underlag för detta
arbete kan eleverna få färdiga kommentarslappar.

UTSTÄLLNINGSRUNDA
När eleverna har arbetat med en uppgift, till exempel
en undersökning, en aktivitet eller en problemlösningsuppgift kan de enskilt, eller i par, göra en affisch
där de visar sin lösning. Till detta kan de använda till
exempel blädderblocksblad. Sätt upp affischerna i
klassrummet eller på annat lämpligt ställe där ni har
plats och där eleverna kan röra sig runt för att titta på
dem. Om det är ont om väggyta kan man lägga dem
på elevernas bord. Förse eleverna med post-it-lappar
och låt dem gå runt i rummet för att skriva frågor
och kommentarer till sina kamrater. Det de skriver kan
vara en fråga gällande lösningen, något de önskar få
förtydligat eller något de vill berömma. Det kräver en
del övning innan alla är med på formen för detta, men
när arbetssättet är etablerat kan det fungera som viktig
feedback för eleverna. Efter utställningsrundan får
eleverna fortsätta arbeta med sin affisch för att förbättra
den ytterligare. Denna övning gynnas av om eleverna
sedan tidigare är vana att arbeta med kamratbedömning till exempel genom två stjärnor och en önskan.
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KVALITETSORDNA FÖRKLARINGAR
ELLER LÖSNINGAR
Använd elevernas lösningar eller förklaringar och
avpersonifiera dessa.Välj ut ett antal förklaringar, fyra
till sex förklaringar brukar vara lagom, som du anser
är representativa för gruppen. Ge förklaringarna varsin
bokstav eller färg. Skriv ut förklaringarna på dator,
klipp isär dem och låt sedan eleverna arbeta med dem
i grupper om två till tre personer. Gruppernas uppgift är sedan att ordna dessa lösningar efter kvaliteten
i dem och att motivera varför de ordnar dem som de
gör. Eleverna kan även komma med förslag på hur en
lösning eller förklaring skulle kunna förbättras. Syftet
är att eleverna ska bli medvetna om vad som kännetecknar en god förklaring, vad är det för kvalitet vi
eftersträvar? Avsluta med en gemensam diskussion där
några grupper får motivera vilka lösningar de tyckte
var tydligast och varför. Om du av olika skäl inte vill
använda lösningar från den egna gruppen kan du
skriva egna exempel utifrån elevernas arbeten eller
byta lösningar med en annan elevgrupp.
SANT ELLER FALSKT?
Ge eleverna ett antal påståenden som de i par ska
sortera i kategorierna sant eller falskt. Detta är en
övning som både kan användas som en fördiagnos
inför ett arbetsområde för att ge dig som lärare en
uppfattning om vad eleverna redan kan och som en
kontroll efter ett arbetsområde. Påståendena kan även
fungera som en avstämning under arbetets gång. Du
kan också lägga in ett antal mer utmanande uppgifter.
Skapa ett antal sanna och falska påståenden kring de
begrepp ni arbetar med. Här är exempel på påståenden om geometriska begrepp:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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En fyrhörning är alltid en rektangel.
En triangel har tre vinklar.
En pentagon har fler vinklar än en hexagon.
Ett rätblock där alla sidoytor är kvadrater kallas för
kub.
En pentagon har sex sidor.
På en rektangel är alla sidor parallella med en
annan sida.
En triangel kan ha parallella sidor.
I en kvadrat är alla vinklar räta.
En kvadrat har tre diagonaler.
Kuben har färre hörn än rätblocket.
En kvadrat är också en rektangel.
En triangel har inga diagonaler.
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Man kan även utmana eleverna att skriva minst ett
påstående som är sant och ett som är falskt om ett
aktuellt område. I par eller mindre grupper ska de
sedan förklara vilka påståenden som är sanna respektive falska och varför det är så.
CONCEPT CARTOONS OCH
MATTETANKAR
Mattetankar är en vidareutveckling av övningen
”sant eller falskt”. Eleverna får här ta ställning till ett
antal påståenden kring ett begrepp eller en lösning.
Det kan också vara olika lösningsmodeller som
presenteras. Modellen är inspirerad av arbetet med
begreppsbubblor, denna är även känd under det
engelska namnet Concept Cartoons. På Skolverkets
bedömningsportal finns det underlag för att arbeta
med detta. I de underlag för Mattetankar som vi har
tagit fram utgår vi från variationsteorin och låter de
olika barnens påståenden visa på olika vanliga uppfattningar och missuppfattningar där olika aspekter av
ett begrepp lyfts fram.

Vilken term saknas?

5 = ___ − 14

9

19

−9

0

?

Elevernas uppgift är att ta ställning till vilket eller vilka
påståenden som är korrekta. De kan också få i uppgift
att förklara hur de vars påståenden inte stämmer kan
ha tänkt. På detta sätt blir eleverna uppmärksammade
på olika uppfattningar genom att de neutrala personerna i begreppsbubblorna får representera dem.
FEL SOM BLIR RÄTT!
Ibland händer det att flera elever gör olika typer av
fel på en uppgift. Detta kan vara ett fantastiskt lärtillfälle! Om vi inte bedömer elevernas svar som rätt
eller fel utan snarare letar efter vilken tankegång som
har lett dem fram till det svar de har gett, får vi ett
klimat som visar att vi är intresserade av hur eleverna
tänker, inte nödvändigtvis att de omedelbart når fram
till rätt svar. Jag har vid olika tillfällen haft ”turen”
att få denna möjlighet. Ett sådant exempel var när
eleverna av olika anledningar hade börjat arbeta med
subtraktionsuppställning med växling utan att ha fått
nödvändig förståelse för metoden. På en och samma
uppgift hittade jag mängder av svarsvarianter och
detta gav upphov till kanske en av de mest givande
lektionerna vi hade i den klassen. Jag skrev upp de
olika varianterna av uträkningar av en och samma
subtraktion på tavlan och skrev dem precis så som
eleverna hade bokfört dem. Jag vill minnas att det var
sex (!) olika svarsvarianter varav en var den korrekta.
Eleverna fick sedan i par ansvar för att skärskåda
minst en av dessa och avgöra om svaret var rimligt
och om det inte var det, försöka komma fram till vad
det var som hade gått fel på vägen. Med mycket stor
precision kunde de sedan beskriva missade växlingar,
termer som hade bytt plats, olika talsorter som felaktigt placerats under varandra, tabellräknefel som gav
stora konsekvenser och så vidare. De fick på detta
sätt upp ögonen för vad som är viktigt att tänka på
om man använder en uppställning på detta sätt. Min
känsla då var att denna lektion utifrån alla dessa fel,
som först fick mig att känna mig rätt så nedslagen,
gav dem en betydligt större förståelse än om de först
haft en genomgång! En av bonuseffekterna i detta fall
var att eleverna verkligen uppskattade sättet att arbeta
med de felaktiga beräkningarna. En flicka sa med
eftertryck att detta kanske var den roligaste lektionen
någonsin! En annan positiv effekt var att de med
kritiska ögon såg på sina egna lösningar. De tycktes också ha fått en förståelse som gjorde att många
sedan använde metoden med stor säkerhet.

CHECKLISTOR
Ge eleverna redskap genom att skapa olika checklistor så att de kan kontrollera sitt eget arbete och göra
en självbedömning av detsamma. Hur mycket som
finns med på dessa listor och vad de ska innehålla
varierar självklart beroende på område, elevernas
ålder och typ av uppgifter. Det kan till exempel vara
en checklista för vad som ska finnas med vid problemlösning, där skulle dessa delar kunna finnas med:

Checklista Problemlösning
• Finns de olika stegen i lösningen med?
• Går det att följa lösningens olika delar?
• Finns det bilder med? Om det inte gör
det, behövs det?
• Har du kontrollerat att du har svarat på
frågan?
• Är det tydligt vad som är svaret?
• Har du skrivit ut enhet?
• Är svaret rimligt?
• Finns det något du vill förändra/förtydliga
i din lösning?

Gör ett antal checklistor för olika typer av uppgifter,
laminera dessa och ha dem tillgängliga i klassrummet så att eleverna vid behov kan hämta dem. Skapa
gärna checklistorna tillsammans med eleverna. Ge
listorna tydliga rubriker så att eleverna efter hand kan
lära sig vilken av checklistorna som är aktuell.
LÄTTA OCH SVÅRA UPPGIFTER
Låt eleverna i slutet av ett arbetspass arbeta tillsammans med sin mattekompis och välja ut en uppgift
som de tyckte var lätt och en som de tyckte var svår
bland de uppgifter de arbetat med. Eleverna ska
sedan förklara varför de valt just dessa uppgifter. Det
är viktigt att de motiverar varför de valt just dessa
uppgifter. Genom att eleverna visar vilka uppgifter
de anser är lätta och svåra så får du som lärare viktig
information om hur de upplever området och vad
de kan behöva fördjupa sig i. Det är inte heller helt
ovanligt att eleverna när de ska förklara en uppgifts
svårigheter faktiskt ser lösningar som de inte sett tidigare och reflektionen i sig ger en fördjupad insikt!
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UTVECKLA UPPGIFTEN
Be eleverna göra en liknande men svårare uppgift som de dessutom ska visa en lösning till. Utgå
antingen från uppgifter som de själva valt som lätta
enligt övningen ovanför eller ge alla elever samma
uppgift. Be sedan eleverna förklara vad det är som
gör uppgiften svårare. Är det de ingående talen?
Vilka begrepp som används? Något annat? Om de
har utgått från samma uppgift kan de jämföra sina
olika förslag. Är de eniga om vad som gör uppgiften
svårare? Givetvis kan man på samma sätt förenkla
uppgifter som de upplever som svåra.
REFLEKTIONSKORT

Det här undrar jag

Det här lärde jag mig

Det här var svårt

Ge eleverna ett kort där de ska skriva ner minst en
reflektion eller fråga under till exempel en genomgång.Vilka frågor har de? Något nytt de lärt sig?
Något de tyckte var svårt? Samla ihop korten och
sortera frågorna/reflektionerna efter deras innehåll.
Detta kan antingen göras i gruppen eller av dig som
lärare efteråt.Välj om du vill ha korten namnade
eller anonyma.Valet gör du utifrån om du vill se
vad enstaka elever har för frågor eller om du enbart
är intresserad av vilka mönster som finns i klassen i
stort. Korten ger dig som lärare möjlighet att få syn
på var eleverna befinner sig och påverka vad den
fortsatta undervisningen ska innehålla. Om man gör
detta gemensamt i gruppen får eleverna också en
känsla av att deras frågor och kunskaper påverkar
undervisningens innehåll.

16
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UTGÅNGSBILJETT
Innan lektionen har jag som lärare förhoppningsvis
formulerat ett mål för vad undervisningen ska ge
eleverna möjlighet att lära sig. Ett sätt att konkretisera
detta är att bestämma sig för en fråga som man vill att
eleverna ska kunna svara på i slutet av lektionspasset.
Använd lektionens sista minuter till att låta eleverna
svara på denna fråga på en lös lapp, till exempel en
post-it-lapp, och samla sedan in dessa innan lektionens slut. Detta fungerar som en snabbutvärdering av
undervisningen och ett underlag för hur den fortsatta
undervisningen ska se ut. Finns det något jag kan se
att eleverna har missuppfattat? Något som behöver
utvecklas?
KÄLLOR
Skolverket (2012). Kommentarmaterial till kunskaps
kraven i matematik. Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i
matematik. Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2011). Kunskapsbedömning – vad, hur och
varför? Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskole
klassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket.
Fosnot, C. T. och Dolk, M. (2001). Young Mathemati
cians At Work – Constructing Number Sense, Addition,
and Subtraction. Portsmouth, NH: Heinemann
Wiliam, D. (2013). Att följa lärande – formativ bedömning
i praktiken. Lund: Studentlitteratur AB.
Brorsson, Å (2013). Prima matematik bedömning.
Malmö: Gleerups
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Upplägget i Mondo matematik för lågstadiet
SÅ ARBETAR EN MATEMATIKER
EN MATEMATIKER
EN MATEMATIKER
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BEGREPP
ÅK 2
ÅK 2

MÅL
• Mönster: Talföljder
• Area
• Sambandet mellan addition
och multiplikation
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Samlar
information
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Letar Letar
mönster
mönster

Diskuterar
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division
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Matematikens värld:
• Kombinatorik
• Tid: Hela och halva timmar
(analog och digital tid)

20
20
=5 =5
4
4

täljare täljare
= kvot = kvot
nämnare
nämnare
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MATEMATISKA
MATEMATISKA
SYM BOLER
SYM BOLER

Varför finns det olika räknesätt?

likhetstecken
likhetstecken
olikhetstecken
olikhetstecken
Ritar Ritar
Använder
Använder
material
material

Vi arbetar med
begrepp och
metoder.
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Kolonilotten

x
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På insidan av bokens pärm finns en illustrerad
sammanställning av några viktiga punkter om hur
en matematiker arbetar.Vår tanke med detta är att
eleverna ska kunna återvända till denna sida som ett
slags ”komihåg” men också att det ska visa på att
matematik är så mycket mer än att arbeta med aritmetik, de fyra räknesätten. Matematik handlar också
om nyfikenhet, organisation, problemlösning och sist
men inte minst, kommunikation.
TEMAN

Hallonmuffins
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Blåbärsmuffins
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MÅL

NÄRODLAT
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20kr

3

4
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220kr

20kr 20kr
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3

B

C

D

E

x

2
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Varje kapitel inleds med en startuppslag bestående
av en samtalsbild, en sammanställning av kapitlets
mål och en diskussionsfråga. Samtalsbilden har två
funktioner, dels kan den användas som ett fördiagnos
av elevernas kunskaper inom de aktuella målen, dels
kan den fungera som ett underlag för ett gemensamt
samtal. Den lägger också grunden för den kontext
som det matematiska innehållet presenteras i. Till
samtalsbilden finns det även en kortare skönlitterär
berättelse skriven av barn- och ungdomsförfattaren
Åsa Hofverberg. Syftet med berättelsen är att låta
barnen lära känna sammanhanget och bokens huvudpersoner, men också att skapa nyfikenhet runt det
matematiska innehållet och vara en inspirerande ingång
till den undersökning som eleverna ska arbeta med.
På startuppslaget finns det även en sammanställning av kapitlets mål.

1
A

På marknaden

3

2

3

4

5

1

B

A

B

GPS

C
C

D

E

D

Skattjakten!

Elevboken är indelad i tre kapitel med var sitt tema.
Dessa teman är vardagsnära och särskilt utvalda för
att lyfta fram ett specifikt matematiskt innehåll. Temat
är också ett sätt att placera matematiken i en kontext
och att skapa sammanhang. Genom hela boken får
vi följa de fyra huvudpersonerna Amira, Malte, Milo
och Yafet samt deras klasskompisar och familjer.

• Mönster: Talföljder
• Area
• Sambandet mellan addition
och multiplikation
Matematikens värld:
• Kombinatorik
• Tid: Hela och halva timmar
(analog och digital tid)

Vi arbetar med begrepp
och metoder.

Till vänster står de mål som hämtats från det centrala
innehållet i kursplanen. Dessa följs av något som vi
kallar matematikens värld, här finns en sida med blandat
innehåll. Här handlar det om kombinatorik. Matema
tikens värld innehåller också alltid en sida om tid.
Till höger i rutan står de matematiska förmågor
som är särskilt i fokus i det aktuella kapitlet.Vår tanke
är att alla förmågorna ständigt är närvarande men vi
Inledning | Mondo 2A
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väljer att sätt särskilt fokus på några utvalda förmågor
i varje kapitel.
Målrutan följs av en diskussionsfråga som vi
har valt att ge rubriken ”Vad tror du?” Denna
återkommande rubrik rymmer olika typer av
frågor som ibland är av mer filosofisk karaktär och
tanken är givetvis att väcka funderingar och visa på
matematikens bredd och funktion.

GRUNDSIDOR
Varje nytt mål i kapitlet
visas tydligt genom att
målet står högst upp
på sidan. Ibland finns
det också en faktaruta
på uppslaget. Till varje
mål finns det också
ett antal minilektioner
som används för att
stärka inlärningen. I
lärarhandledningen får du förslag på arbetsgång, vilka
minilektioner som passar till momentet och tips på
ytterligare aktiviteter. Du får också didaktiska kommentarer som förklarar tanken bakom de uppgifter
som finns med på uppslaget.
Matematiska likheter: Ekvationer.

MÅL

FAKTA

När vi använder likhetstecknet betyder det att
det är lika mycket på båda sidor. Det är en
matematisk likhet eller en ekvation.

Rita knappar i asken så att det stämmer. Skriv klart additionen.

+

3+

=

9 =

1A

UNDERSÖKNING Hur många?

+

+

+

=

+

=

+4=12

+4+

=8

Matematiska likheter: Ekvationer.

Vilka föremål är svårast att se antalet av?
Förklara varför.

Använd arbetsbladet och visa hur ni
kommer fram till antalet.
Vilka föremål är lättast att se
antalet av? Förklara varför.

+

+5

Det är lika många knappar i bägge askarna. Rita knappar
i askarna så att det stämmer. Skriv klart additionen.

+

UNDERSÖKNING OCH AKTIVITETER

=

=6

1A

Förklara hur ni kom fram till antalet.

87

Förklara hur ni kom fram till antalet.

MINIKOLL
Varje mål avslutas med
en minikoll, detta innebär att det finns flera
avstämningspunkter i
varje tema. I minikollen får eleverna lösa ett
antal uppgifter samt till
varje uppgift göra en
självvärdering av hur
säkra de känner sig på
momentet. I de flesta fall innehåller minikollen en
uppgift som är av problemkaraktär och som kräver
mer utrymme, då finns det en symbol som visar att
eleverna ska använda sitt räknehäfte. Räknehäftet
används återkommande i olika moment i boken.
Minikollen följs upp på följande sida.
2C

Jämför era lösningar med en annan grupp.
Diskutera likheter och skillnader.
6

Undersökningen fokuserar på att se antal genom att använda mönster.

Undersökningen fokuserar på att se antal genom att använda mönster.

M I N I KOLL

Rita knappar i askarna så att det stämmer.
Skriv klart additionen.

7

+

=

4+

+

=9

säker

Varje kapitel innehåller en undersökning och ett antal
aktiviteter. Syftet med undersökningen är att låta elev
erna upptäcka något viktigt inom matematiken. I det
första kapitlet handlar det om att arbeta med talbilder.
Hur kan man se ett antal i ett ögonkast? Vilka strategier
använder olika elever? Hur förklarar eleverna hur de ser
talet och hur kan det översättas till matematikens symbolspråk? Hur kan man visa att man hittat alla möjliga
uppdelningar? I lärarhandledningen får du som lärare
stöd med hur du kan hjälpa eleverna att kommunicera
kring sina undersökningar och vilka uttrycksformer
som kan användas. Undersökningarna innefattar både
enskilt arbete och arbete i par samt uppföljande gruppdiskussioner. De kan genomföras vid ett lektionstillfälle
eller utvidgas till att omfatta flera lektioner.
Aktiviteterna är mindre omfattande än undersökningarna. Syftet
+
=
+ att låta eleverna
+= + = =
är
+ + = =
arbeta praktiskt med
+
=
+
+= + = =
+ + = =
moment som knyter
an till respektive mål
och förstärker inlärningen.Varje nytt mål
inleds med en aktivitet.
Förslag på ytterligare
aktiviteter hittar du i
lärarhandledningen.
2C

AKTIVITET Ekvationsspelet

Hämta askar, plockisar och ett likhetstecken.
Ni ska bygga ekvationer åt varandra.
Ekvationsspelet har tre regler:

=

• Det ska vara lika många plockisar
på båda sidor om likhetstecknet.
• Det ska vara lika många plockisar i varje ask.
• Det får ligga plockisar utanför askarna.

Turas om att bygga ekvationer åt varandra.
•
•
•
•
•
•
•

Bestäm hur många plockisar du ska använda.
Lägg lika många plockisar på båda sidor om likhetstecknet.
Göm några av plockisarna du lagt fram i en ask.
Låt kompisen räkna ut hur många du gömt i asken.
Kontrollera svaret och rita av ekvationen.
Bygg fler ekvationer som ni löser och ritar av.
Prova att använda flera askar,
kom ihåg att lägga lika många
plockisar i varje ask.
+

=

+
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18

=

+ + = =
=

+ + = =

+

=

+

=

Aktiviteten fokuserar på att förstå enkla ekvationer i form av matematiska likheter.
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+

3+

=

+

=7

ganska säker

osäker

Lös ekvationen.

7+x=10

20−y=10

z·5=15

x=

y=

z=

säker

10
=5
x
x=

ganska säker

osäker

Sätt ut rätt tecken mellan uttrycken. Välj mellan >, < och =.

8+2

5+6

11−3

säker

18-10

16−2

9+3

ganska säker

osäker

Det är lika många bullar i varje påse. Hur många bullar
är det i varje påse om fyra påsar innehåller tjugofyra bullar?
säker
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ganska säker

osäker

Matematiska likheter: Ekvationer.

REPETITION OCH
UTMANING
Det finns alltid en
repetitions- och
utmaningssida efter
minikollen. Här kan
eleverna repetera och/
eller gå vidare inom
det aktuella innehållet.
Utmaningarna ligger
generellt på en svårare
nivå än grundkursen. Utöver den repetitions- och
utmaningssida som du hittar efter minikollen så finns
REPETITION

Rita knappar i askarna så att det stämmer.
Skriv klart additionen.

+

7+

=10

6+

=10

+

=10

=10

+

+5=10

=10

=10

+

+8=10

UTMANING

Vilket tal gömmer sig i asken? Lös ekvationen.

x

+7=12

x=

x

x=

y

+6=20

y=

x

+7=15

y

y=

+10=30

z

z=

y

+7=25

z

z

+15=25

z=

Matematiska likheter: Ekvationer.
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det även sex sidor repetition och utmaning sist i varje
kapitel. Tanken med att ha dessa tvådelade sidor är
att alla elever ska arbeta med alla sidor i boken även
om inte alla nödvändigtvis gör hela sidan. Det är inte
statiskt vilka elever som arbetar med repetition respektive utmaning utan det är beroende av hur eleven
behärskar det aktuella målet.Varje sida följer upp ett
av målen och vår förhoppning är att fler elever ska
känna sig trygga i att arbeta även med utmaningarna.
MATEMATIKENS VÄRLD

FAKTA
Kombinatorik handlar om på hur många olika
sätt man kan kombinera olika saker.
Malte ska välja två blommor. På hur många olika sätt kan han välja?

FAKTA
Klockan halv nio på morgonen visar den digitala
klockan 08:30. Den digitala klockan visar hur många
timmar och minuter det har gått sedan midnatt.
Det har gått 8 timmar och 30 minuter.
När klockan är halv nio på kvällen visar den
digitala klockan 20:30. Det har gått 20 timmar
och 30 minuter sedan midnatt.

08:30

Sannolikhet & statistik

18:30

04:30

16:30

17:30

05:30

23:00

Arbeta tillsammans. Välj varsin klocka i rutan.
Räkna ut hur långt det är mellan era klockor.

Kombinatorik.

Tid: Hela och halva timmar (analog och digital tid).

Problemlösning

Problemlösning

11:00

Samband & förändring

Samband & förändring

19:00

06:30

Sannolikhet & statistik

21:00

09:00

Malte väljer tre blommor. Hur kan hans bukett se ut?
Visa alla möjliga lösningar.

46

Geometri

Geometri

Dra streck mellan de klockor som visar samma klockslag.

07:00

På hur många olika sätt kan Milo välja om båda
blommorna får ha samma färg?

20:30

Algebra

Algebra

I trädgårdslandet växer det fyra sorters blommor.
Milo plockar två blommor. På hur många olika sätt
kan hon välja om blommorna ska ha olika färg?

Taluppfattning & tals användning

Taluppfattning & tals användning

MATEMATIKENS VÄRLD
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Efter grundsidorna, innan den avslutande diagnosen i
varje kapitel finns ett uppslag som vi har valt att kalla
matematikens värld. Kursplanen i matematik är oerhört omfattande och för att hålla alla delar aktuella
och för att lyfta till exempel historiska aspekter har
vi detta uppslag med blandad träning. Arbete med tid
och avläsning av klockan är något som många lärare
efterfrågar.Vi har valt att ha med detta kontinuerligt
i hela materialet. Matematikens värld innehåller alltid
en sida om tid, till exempel avläsning av klockan,
dessutom finns det kopieringsunderlag och mini
lektioner som också tränar detta.
DIAGNOS
1

DIAGNOS

4. Skriv hur många kvadratcentimeter (cm2) figurernas area är.

1. Fortsätt mönstret. Skriv färdigt talföljden.
+5
1

+5
6

1

+5

10

11

6

Arean är

11

Beskriv talföljden.

2. Fortsätt mönstret. Skriv färdigt talföljden.
+2
0

+1
2

0

2

+2

En påse
2
innehåller

6

+1

3

5

3

cm2.

Arean är

cm2.

5

5. I tabellen ser du hur många lökar det är i varje påse.
Räkna ut hur många lökar du får om du köper två påsar.
4
Skriv talet som en addition och en multiplikation.

5

6

6

3. Trädgårdslandet ska vara lagom stort för tolv blommor.
Rita två olika förslag.

Två påsar
innehåller

8

Addition

+

lökar

I slutet av varje kapitel finns en diagnos som täcker
in kapitlets alla mål (till skillnad från minikollen som
testar enbart ett mål i taget). Diagnosen följs upp med
repetitions- och utmaningssidor där varje mål har en
eller flera sidor. Efter diagnosen kan eleverna delas in
i tre huvudgrupper:
1. De elever som i diagnosen visar att de har behärskar

momentet och behöver en utmaning. Dessa elever
går direkt till utmaningen.
2. De elever som förstått grunderna men behöver öva
mer för att befästa kunskapen. För dessa kan ibland
en kortare genomgång krävas men i princip kan de
sedan arbeta vidare med repetitionsuppgifterna och
eventuellt gå vidare med vissa av utmaningarna.
3. De elever som har stora svårigheter med ett
moment och behöver konkreta genomgångar
och övningar med eventuellt material innan de
kan gå vidare till repetitionsuppgifterna. I lärarhandledningen hittar du konkreta tips för hur du
kan arbeta med dessa elever under rubriken Extra
träning inför repetitionen på varje uppföljningssida.
RÄKNEHÄFTE
Redan från hösten i årskurs 1 har eleverna
använt ett räknehäfte när de arbetar i Mondo
matematik. Häftet används för att lösa vissa
uppgifter och göra mer omfattande redovisningar, det
kan också användas i samband med till exempel
undersökningar. Det är viktigt att redan från början
lära eleverna att det viktiga är vägen fram till en
lösning, inte enbart svaret.
DIGITALA KOMPONENTER
Till Mondo matematik finns det även digitala komponenter i form av bland annat interaktiva övningar,
färdighetsträning och filmade genomgångar för elever
respektive lärare. Dessa hittar du i elevwebben och
lärarwebben. I lärarwebben finns även de digitala
bildspel som kan användas
till minilektionerna.

Multiplikation

=

·

=

3

6. Skriv färdigt multiplikationen.

2·

=6

·5=15

·10=40

2·

=10

·5=20

·10=50

7. Yafet planterar morötter.
Han planterar fem rader med
fyra morötter i varje.
Hur många morötter planterar
han? Visa din lösning.
48

1, 2 Mönster: Talföljder. 3 Area

4 Area. 5, 6, 7 Sambandet mellan addition och multiplikation.

49
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Didaktisk karta

ARITMETIK: DE FYRA RÄKNESÄTTEN

S25
Kort division
S22
Additionsuppställning

S23
Subtraktionsuppställning

S24
Multiplikationsuppställning

P16
Mönster vid
multiplikation med tio
S18
Gruppera om vid
multiplikation

P15
Sambandet
delnings- och
innehållsdivision

M13
Delningsdivision

P11
Associativa
lagen vid multiplikation

M9
Multiplikation som
area

S10
Halvera flera
gånger

P14
Använda
gruppering vid upprepad addition

P17
Mönster vid
division med tio
S19
Använda
faktorisering

S16
Anv. kommutativa lagen vid
multiplikation

S14
Multiplikation
som upprepad
addition

M11
Tabell som
modell vid
multiplikation

P12
Distributiva lagen
P10
Associativa lagen
vid addition

M8
Multiplikation
som upprepad
addition

M10
Öppen area
som modell för
multiplikation

P8
Ser grupp som
helhet vid
multiplikation

S11
Kompensation vid
subbraktion

P4
Positionssystemet
M5
Ta bort som
modell för
subtraktion

S7
Använda femstrukturen

M6
Tillägg som
modell för
subtraktion

S1
Använda kommutativa lagen vid
addition

Strategier

S2
Använda tiostrukturen
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P

S20
Använda
multiplikation med
fem och tio

S15
Förenkla uträkningar

M

S17
Dubblera och
halvera vid
multiplikation

P13
Konstant skillnad
som likhet

P9
Kommutativa
lagen vid multiplikation

S12
Systematiska
undersökningar

M7
Jämförelse som
modell för
subtraktion

S6
Använda
dubbelt och nästan
dubbelt

S13
Använda
konstant skillnad vid
subtraktion

P7
Sambandet
addition och
multiplikation

S9
Dubblera flera
gånger

M4
Pengar som
modell

S5
Gruppera och
omgruppera

P2
Kommutativa lagen
vid addition
M2
Öppen tallinje

Matematiska
principer

S21
Automatiserade
talfakta

M12
Innehållsdivision

S4
Uppdelning av tal

M1
Tallinjen

20

P5
Sambandet
mellan addition och
subtraktion

S8
Använda kända
talfakta

S3
Talhopp

S

P6
Sambandet
multiplikation och
division

P3
Matematiska
likheter

M3
Talbilder

S27
Multiplikation som
area

S26
Liggande stolen

Modeller

P1
Organisera fakta

Läs gärna mer om den grundläggande taluppfattningen samt de tidiga strategierna i addition och
subtraktion i den didaktiska karta som du hittar i
LH 1A samt i lärarwebben.
M

M6 Tillägg som modell för subtraktion:

Subtraktionen beskrivs som en uppräkning, exempel:
Yafet vill köpa en tröja som tröja kostar 200 kronor.
Han har bara 180 kronor. Hur många kronor saknas?
Uppgiften kan lösas genom att man räknar upp från
de 180 kronor Yafet har till de önskade 200 kronorna.
Modellen kan även kallas för komplettering.

MODELLER
M1 Tallinjen: En linje där talen representeras.Varje

punkt på tallinjen motsvarar ett tal. Avståndet mellan
talen är konstant: avståndet mellan 1 och 2 är lika
stort som mellan talen 11 och 12 eller mellan talen
99 och 100.
M2 Öppen tallinje: En vågrät linje på vilken en

strategi kan synliggöras. Den öppna tallinjen har
inga tal markerade i förväg. Man skriver in de tal
man använder i sin beräkning utifrån den strategi
man använder sig av. Den öppna tallinjen fungerar
som en hjälp vid beräkningar och är ett sätt att synliggöra strategier.
M3 Talbilder: Att använda talbilder som en beskriv-

ning av tal för att synliggöra mönster och stärka
antalsuppfattningen. Exempel på talbilder är kul
ramen, tärningen och tiobasmaterial.

M7 Jämförelse som modell för subtraktion:

Subtraktionen beskrivs som en skillnad mellan två
tal, det kan till exempel vara målskillnad eller åldersskillnad, exempel: Malte är 8 år och hans syster Moa
är 10 år. Hur stor är åldersskillnaden?
M5 – M7: Tänk på att en textuppgift eller ett mate-

matiskt problem kan beskriva en situation som leder
tankarna till exempelvis modellen ”ta bort” sam
tidigt som de ingående talen gör att den effektivaste
lösningsmodellen är en annan. Eleverna måste här
kunna se bortom den kontext som uppgiften finns i.
Exempel: Malte har 41 kr i plånboken. Han köper
en tidning för 38 kr. Hur mycket har han kvar?
Situationen som beskrivs är ett typiskt exempel på
”ta bort”, Malte betalar (ger bort) 38 kr. Den effektivaste beräkningsstrategin är dock att jämföra de
två talen, hur stor är skillnaden mellan 38 och 41?
När man jämför två tal kan detta ska genom att man
räknar uppåt eller nedåt eller genom att man ”vet”
avståndet mellan de två talen.
M8 Multiplikation som upprepad addition:

Multiplikation visas som en upprepad addition. Detta
kan visas på den öppna tallinjen:
6
M4 Pengar som modell: Exemplifiering sker genom

att använda pengar som modell.Vid divisionen 200/50
kan man ställa frågan: Hur många femtiolappar går
det på 200 kr? Genom att använda valörerna 1 kr,
10 kr, 100 kr och 1000 kr visas hur vårt talsystem är
uppbyggt och hur växlingar mellan talsorterna sker.

0

6
6

6
12

6
18

24

M9 Multiplikation som area

M5 Ta bort som modell för subtraktion:

Subtraktionen beskrivs som en händelse där något tas
bort, exempel: Milo har femtio kronor och betalar
tio kronor. Hur mycket har hon sedan kvar? Yafet
har tjugo vindruvor, han äter upp fem stycken. Hur
många vindruvor är det sedan kvar?

Area använd som modell för att beskriva multiplikation. Multiplikationen 5 · 3 kan ses som arean av en
rektangel med sidorna fem och tre. Denna modell
kan användas för att visa multiplikationens kommutaInledning | Mondo 2A
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tiva egenskaper, det är även en förklaringsmodell som
är generaliserbar till multiplikation med decimaltal
och tal i bråkform.
M10 Öppen area som modell för subtraktion:

En öppen area används för att visa hur en multiplikation kan genomföras i steg med delprodukter.
Modellen kan jämföras med den öppna tallinjen
genom att eleverna kan anpassa den till de ingående
talen och använda modellen för att visa sina strategier.
Modellen används här för att visa multiplikationen
5 · 7.
5
2
7
5

25

10

5

M12 Innehållsdivision: Vid innehållsdivision tänker

man hur många gånger nämnaren får plats (ryms) i
täljaren.
42
ses som hur många sjuor ryms det i 42?
7
Sju får plats sex gånger i 42. Kvoten är 6.Vid tanke
formen innehållsdivision är sambandet mellan multi
plikation och division tydligt.
M13 Delningsdivision: Vid delningsdivision delar

man täljaren i lika många delar som nämnaren anger.
48
innebär att man delar 48 i fyra lika stora delar.
4
Kvoten är 12.

35
P
MATEMATISKA PRINCIPER

M11 Tabell som modell vid multiplikation:

På samma sätt som multiplikationen kan visas i
delprodukter i den öppna arean så kan en tabell
synliggöra mönster och visa på samband. Detta ska
inte förväxlas med begreppet tabell i betydelsen
multiplikationstabell. För att skilja på begreppen kan
du kalla denna typ av tabell för t.ex. T-tabell. I det här
exemplet visas hur man utifrån den bekanta multiplikationen med tio har multiplicerat med fem (hälften
av tio) och sedan använt dessa delprodukter till att
räkna ut hur mycket femton multiplicerat med sju är.
Multiplikation Produkt
10 ⋅ 7

70

15 ⋅ 7

105

5⋅7

P1 Organisera fakta: Att strukturera talfakta så
att man har möjlighet att upptäcka mönster och
använda sig av dessa. Genom att strukturera fakta
kan eleverna upptäcka mönster, det kan till exempel
handla om att se mönstret mellan multiplikation
med 2, 4 och 8.
P2 Kommutativa lagen vid addition: Kommutativa

lagen innebär att vi vid addition kan addera termerna
i vilken ordning vi vill, summan är samma,
a + b = b + a. Exempel: 1 + 14 = 14 + 1.
Ofta används denna matematiska lag relativt tidigt
omedvetet hos eleverna då de använder sig av strategin att ta det största talet först vid addition. Den
kommutativa lagen gäller även för multiplikation.

35
P3 Matematiska likheter: Att förstå betydelsen av
matematiska likheter och att se till helheten på bägge
sidor om likhetstecknet, 3 + 4 = 10 – 3. Att förstå
principen för matematiska likheter handlar också
om att förstå att lika tillägg eller lika fråndrag gör
att likheten består. Det handlar även om att då man
multiplicerar eller dividerar med samma tal på bägge
sidorna fortfarande har en matematisk likhet. Denna
förståelse är en viktig grund för algebra.
P4 Positionssystemet: Vi har ett talsystem med

basen tio. Det innebär att vissa mönster uppstår då vi
adderar med tio: 9 + 10 = 19, 19 + 10 = 29 etc.

22
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Motsvarande mönster uppstår då vi subtraherar
med tio. På samma sätt gör vårt positionssystem att
mönster uppstår då vi multiplicerar eller dividerar
med tio. Att förstå talsystemets uppbyggnad och
kunna växla mellan olika talsorter är en mycket
viktig del i elevernas taluppfattning. När ni arbetar
med positionssystemet och olika material som
åskådliggör till exempel hundratal är det viktigt att
notera om eleven ser tiotalet som en enhet eller
räknar det som tio separata delar. Om eleven räknar
varje del separat kan det tyda på svårigheter att förstå
positionssystemets uppbyggnad.
P5 Sambandet addition och subtraktion:

Att förstå hur räknesätten addition och subtraktion
hänger samman och hur detta hör ihop med upp
delning av tal. Talet tretton kan delas upp i nio och
fyra. Det betyder att 9 + 4 = 13 (4 + 9 = 13) alltså
är 13 – 4 = 9 och 13 – 9 = 4. Förståelsen av denna
princip gör att eleverna kan generalisera sina kun
skaper från addition till motsvarande subtraktioner.

P9 Kommutativa lagen vid multiplikation:

Den kommutativa lagen gäller för multiplikation säger
att a · b = b · a.Vi kan multiplicera faktorerna i vilken
ordning vi vill, produkten är densamma, 5 · 7 = 7 · 5.
P10 Associativa lagen vid addition: Den associativa

lagen för addition innebär att vi kan gruppera och
omgruppera tal för att förenkla våra uträkningar,
5 + 3 = 4 + 4 eller med en utförligare matematisk
notering: (4 + 1) + 3 = 4 + (1 + 3) = 4 + 4 = 8.
Denna kunskap bygger på att eleven förstår att tal
kan delas upp på olika sätt. Den associativa lagen för
addition skrivs (a + b) + c = a + (b + c). Den associativa lagen gäller även för multiplikation.
P11 Associativa lagen vid multiplikation:

Den associativa lagen i multiplikation innebär att vi
kan gruppera och omgruppera talen för att förenkla
våra uträkningar: (7 · 5)2 = 7 (5 · 2). Den associativa
lagen för multiplikation lyder, (ab)c = a(bc).
P12 Distributiva lagen: Den distributiva lagen inne-

P6 Sambandet multiplikation och division:

bär att multiplikationen är distributiv över additionen. Lagen skrivs a(b + c) = ab + ac. Ett exempel
7 (5 + 2) = 7 · 5 + 7 · 2= 35 + 14 = 49.

Att förstå hur räknesätten multiplikation och division
hänger samman. Genom att använda tankeformen
innehållsdivision (symbol M6) blir sambandet tydligt:
hur många gånger ryms nämnaren i täljaren?
Exempel:
30
, hur många femmor ryms det i 30? 5 · __ = 30.
5
a
Sambandet kan uttryckas på följande sätt: = c,
b
c·b=a

att skillnaden mellan två tal är konstant om vi ökar
(eller minskar) bägge talen lika mycket. Denna princip är en viktig grund för att förenkla subtraktions
uträkningar: 94 – 38 = 96 – 40 = 56. Åldersskillnad
kan användas för att exemplifiera denna princip.

P7 Sambandet addition och multiplikation:

P14 Använda gruppering vid upprepad addition:

Att förstå hur räknesätten addition och multiplikation hänger samman. Multiplikation kan ses som en
upprepad addition då minst en av faktorerna är ett
naturligt tal (positivt heltal).

Förståelsen av att man kan gruppera tal för att effektivisera uträkningar. Exempel:

P8 Ser grupp som helhet vid multiplikation:

		 20

Denna princip handlar om att se gruppen som en
helhet. Detta är ett viktigt steg i kunskapsutvecklingen. Från att ha sett 4 · 3 som fyra grupper med
tre föremål i varje (där man kan räkna varje föremål
separat om man använder sig av stegvis räkning) ser
eleven nu det som fyra grupper som representerar
talet tre. Eleven kan nu lösa multiplikationen genom
att t.ex. använda sig av talhopp 3, 6, 9, 12.

P13 Konstant skillnad som likhet: Förståelsen av

5+5+5+5
10		 10

P15 Sambandet delnings- och innehållsdivision:

Förståelsen för hur innehålls- och delningsdivision
är två olika tankemodeller som leder fram till samma
svar. Oavsett val av tankemodell är kvoten densamma.
Det är de ingående talens förhållande till varandra
som avgör vilken av modellerna som är den effektivaste strategin.
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P16 Mönster vid multiplikation med tio: Att förstå

hur vårt talsystem med basen tio innebär att mönster
uppstår då vi multiplicerar med tio.

tion innebär motsvarande strategi att man använder
kunskaper om hälften och ”nästan hälften”.
S7 Använda femstrukturen: Med kulramen som

P17 Mönster vid division med tio: Att förstå hur

vårt talsystem med basen tio innebär att mönster
uppstår då vi dividerar med tio.
S
STRATEGIER

modell lär sig eleverna att känna igen femstrukturen.
På samma sätt använder vi oss av femstrukturen då vi
med våra fingrar ska visa talet sju (en hel hand plus
två fingrar). Detta kan eleverna använda vid additioner som 5 + 7 som kan ses som 5 + (5 + 2) men
också vid additioner som 8 + 6 som kan ses som
(5 + 3) + (5 + 1). Läs mer om kulramen som modell
i LH1A.

S1 Använda kommutativa lagen vid addition:

Att använda den kommutativa lagen till exempel
genom att ta ”störst först” vid addition. Detta är ofta
något som eleverna gör utan att reflektera till exempel
då de löser additionen 2 + 15 genom att tänka 15 + 2.
S2 Använda tiostrukturen: Vi kan förenkla uträk-

S8 Använda kända talfakta: Denna strategi innebär

att utgå från kombinationer man behärskar för att
räkna ut andra kombinationer. Eftersom jag vet att
8 + 4 = 12 så måste 8 + 5 = 13, eftersom jag vet att
14 - 7 = 7 så måste 14 – 8 = 6. Strategin används i
alla de fyra räknesätten.

ningar genom att använda oss av tiostrukturen. Det
innebär att vi utnyttjar ett jämnt tiotal vid våra uträkningar, att vi använder oss av tiokamrater eller att vi
”mellanlandar” på talet tio: 9 + 7 = 10 + 6. Kunskaperna generaliseras sedan till att utnyttja hundratal,
tusental etcetera vid beräkningar.

dubbelt generaliseras och används till exempel vid
multiplikation med fyra och åtta då eleven använder
dubbelt (· 2), dubbelt igen (· 4) och dubbelt igen
(· 8).

S3 Talhopp: Att lösa en upprepad addition eller en

S10 Halvera flera gånger: Eleven utnyttjar mönster

multiplikation genom att hoppa talhopp, t.ex. femhopp eller tvåhopp.
S4 Uppdelning av tal: Att dela upp tal i mindre

delar för att underlätta en uträkning. Denna strategi
ingår även ofta som en del i andra strategier där kunskaper om hur tal kan delas upp ger möjligheten att
förenkla uträkningar.
S5 Gruppera och omgruppera: Att utnyttja den

associativa lagen för att förenkla uträkningar. Additionen 38 + 7 löses som 40 + 5 vilket ger en enklare
uträkning. Notera att denna strategi bygger på en
förståelse för att talet 7 kan delas upp i talen 5 och 2
utan att helheten förändras.

S9 Dubblera flera gånger: Kunskaperna om

i tabellerna och upprepar halveringar för att dividera
med exempelvis fyra och åtta då eleverna delar i hälften
( ) , hälften igen ( ) och hälften igen ( ).
2
4
8
S11 Kompensation vid subtraktion: När vi

använder begreppet kompensation i samband med
subtraktion så avser vi de situationer där eleven till
exempel använder sig av jämna tiohopp och sedan
kompenserar detta genom att justera svaret. Detta är
ett sätt att använda sig av hjälpsamma tal och förenkla
sin uträkning. Exempel: eleverna får i uppgift att lösa
subtraktionen 43 – 19. Milo förklarar att hon subtra
herar tjugo och lägger sedan till ett för att justera
svaret. På tallinjen skulle denna strategi kunna visas
på följande sätt:
20

S6 Använda dubbelt och nästan dubbelt: Eleven

använder sig av sina kunskaper om dubbelt då hen
adderar eller multiplicerar. I addition kan kunskapen
även användas till att addera termer som är ”nästan
dubbelt”, 7 + 7 = 15, alltså är 7 + 8 = 15. I subtrak-
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1
23

24

43

S12 Systematiska undersökningar: Denna strategi

innebär att eleven söker efter mönster och arbetar
systematiskt för att hitta alla möjliga kombinationer
samt upptäcka mönster som kan användas för att
förenkla uträkningar.

8 · 5 = (4 · 2) · 5 = 4 · (2 · 5) = 4 · 10 = 40.
Den ena faktorn halveras medan den andra dubbleras.
S18 Gruppera om vid multiplikation:

Dubbleringen och halveringen ovan är ett exempel
på en omgruppering vid multiplikation.

S13 Använda konstant skillnad vid subtraktion:

Förenklar uträkningar genom att göra lika tillägg
(eller fråndrag). En elev som använder sig av denna
strategi har förstått att skillnaden är konstant därför
kan 42 – 19 ses som den enklare subtraktionen
43 – 20.

S19 Använda faktorisering: Att faktorisera innebär

att man skriver ett heltal som en produkt av två andra
tal. Talet 12 kan skrivas som 3 · 4 eller som 2 · 6. Att
dela upp talet i faktorer kan användas som en strategi
för att underlätta uträkningar i multiplikation och
division.

S14 Multiplikation som upprepad addition:

Multiplikationen löses genom en upprepad addition.
Detta är ofta en tidig strategi då eleverna arbetar med
multiplikation. På sikt blir dock strategin ineffektiv
och målet är att eleverna ska finna effektivare multi
plikationsstrategier. Strategin fungerar endast då
minst en av faktorerna är ett naturligt tal (det vill säga
ett positivt heltal).
S15 Förenkla uträkningar: Genom att utnyttja

räknelagar och gruppera och omgruppera tal för
enklar eleven sina uträkningar.Vi använder oss ibland
av uttrycket ”hjälpsamma tal”, med detta uttryck
menar vi att använda sig av tal som det är lätt att räkna
med. För att eleven ska kunna förenkla sina uträkningar krävs en god taluppfattning. Att använda sig av
tiostrukturen och tiokamrater är exempel på hur man
kan förenkla uträkningar, att använda sig av konstant
skillnad vid subtraktion är ett annat sådant exempel.
S16 Använda kommutativa lagen vid multi
plikation: Att utnyttja den kommutativa lagen för att

genomföra den enklaste beräkningen. 5 · 7 ses som
7 · 5 och eleven får därmed en enklare multiplikation
att hantera. Istället för att se multiplikation som fem
sjuor handlar det nu om att räkna ut hur mycket sju
femmor är. Elever med god taluppfattning tycks
intuitivt använda sig av kommutativa lagen.

S20 Använda multiplikation med fem och tio:

Att använda multiplikation med tio och fem för att
räkna ut delprodukter kan vara en mycket effektiv
strategi. Det är en strategi som kräver goda kunskaper i hur tal kan delas upp och vilka räknelagar
som gäller för multiplikationen. Detta betyder inte
att eleverna formellt kan berätta om räknelagarna
men de behöver ha en förståelse för vad de innebär.
Exempel: Amira ska räkna ut hur mycket sju påsar à
20 kr kostar. Hon utgår från multiplikation med fem
och multiplicerar 5 · 20, sedan multiplicerar hon
2 · 20. Hon adderar därefter de bägge delprodukterna
100 + 40.
S21 Automatiserade talfakta: När eleven inte

längre behöver tänka i steg för att räkna ut ett svar.
Ofta uttrycker eleverna som att de bara ”vet” svaret.
Målet är att tabellkunskaper ska automatiseras så att
de blir ett användbart verktyg för eleverna. När talfakta är automatiserade brukar eleverna även kunna
generalisera dessa till ett annat talområde.

S17 Dubblera och halvera vid multiplikation:

Genom att använda sig av den associativa lagen vid
multiplikation, gruppera och omgruppera förenklar
eleven uträkningen. 8 · 5 ses som 4 · 10 = 40. Om
vi ska teckna stegen i denna uträkning så skulle det
kunna skrivas så här:
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S22 Additionsuppställning: Additionsuppställning

S26 Liggande stolen: Denna divisionsalgoritm

kallar vi den algoritm som används vid skriftlig
uträkning av additioner där termerna placeras under
varandra. Metoden är generaliserbar och kan användas
till såväl addition med positiva heltal som decimaltal.

kallas även lång division. Täljaren (dividenden) skrivs
till vänster och nämnaren (divisorn) skrivs till höger.
Kvoten skrivs högst upp i algoritmen.

S23 Subtraktionsuppställning: Subtraktions

uppställning kallar vi den algoritm som används vid
skriftlig uträkning av subtraktioner där termerna
placeras under varandra. Metoden är generaliserbar
och kan användas till såväl subtraktion med positiva
heltal som decimaltal.

1
7
− 5
2
− 2

4 ,6
3 5

3
0
3 0
− 3 0
0

S24 Multiplikationsuppställning: Multiplikations-

uppställning kallar vi den algoritm som används för
att bokföra multiplikationsuträkningar. Metoden är
generaliserbar till olika talområden och bygger på att
man använder sig av vårt tiobassystem och delar upp
multiplikationen i delprodukter.
S25 Kort division: En modell för skriftlig uträkning

av division som blivit vanlig på senare år. I denna
modell används endast bråkstrecket och alla delberäkningar bokförs inte.
2 3

7 3 ,0
= 14 ,6
5
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S22 – 26: Skriftliga räknemetoder ser olika ut i olika

delar av världen och våra algoritmer är långt ifrån
de effektivaste. Om du har elever som använder sig
av andra algoritmer är det inte nödvändigt att dessa
byts ut så länge se är effektiva och eleven förstår de
olika stegen i dem. Tänk också på att varje skriftlig
uträkning kräver många delberäkningar, här är goda
tabellkunskaper ett viktigt redskap.
S27 Multiplikation som area: Multiplikation ses

som en area och den öppna arean används för att
bokföra uträkningar och synliggöra strategier.

Begreppen i kapitel 1–3
TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

1A

• addition, multiplikation, division, subtraktion
• multiplicera, faktor, produkt, tabell
• dividera, täljare, nämnare, kvot, får plats, ryms,
innehållsdivision, delningsdivision
• addera, term, summa
• subtrahera, term, differens, skillnad, jämföra
• antal
• räknehändelse, uttryck, tanketavla, symbol
• tallinje, tabell

ALGEBRA
•
•
•
•

talföljd, skillnad, mönster, regel, talhopp
ekvation, matematisk likhet
likhetstecken, olikhetstecken, större än, mindre än, skilt från
programmering, instruktion, loopa, repetera

GEOM ETRI
•
•
•
•
•
•

area, yta, rymmer, rad, kvadratcentimeter (cm2), kvadratmeter (m2)
rektangel, förminskning
analog, digital, klockslag, dygn, timme, minut, sekund
rutnät, koordinatsystem
punkt, skärningspunkt, kurva, medelpunkt
böjd linje, rak linje, sträcka

SANNOLIKHET OCH STATISTIK
• kombinatorik, kombinera

SAM BAND OCH FÖRÄNDRING
• dubbelt, hälften

PROBLEM LÖSNING
• strategier, spela filmen, redovisa, kontrollera
• räknehändelse

Inledning | Mondo 2A
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Att bedöma rimlighet i utsagor.
2A, kap 1–3

2A, kap 2

2A, kap 2

Generaliserad addition och
subtraktion i talområdet 0 –
100. 2A, kap 3

2A, kap 1–3

Öppna utsagor i de fyra
räknesätten.

Innehållsdivision och
delningsdivision.

2A, kap 1

Rimlighetsbedömningar i samband med beräkningar.

2A, kap 1

2A, kap 1

Multiplikation med 2, 4, 5
och 10.

2A, kap 3

Multiplikation och division i
ett utvidgat talområde.

2A, kap 2

Multiplikation med 2, 3, 4
och 6.

2A, kap 3

Multiplikation på den öppna
tallinjen.

Tanketavla de fyra räknesätten.

Multiplikationens kommutativa egenskaper. 2A, kap 2

2A, kap 3

2A, kap 2

Välja matematiska uttryck.

Addition och subtraktion
(talhopp) på tallinjen.

Sambandet mellan multiplikation
och division. 2A, kap 2

Multiplikation som upprepad
addition. 2A, kap 1

Rimlighetsbedömning vid enkla
beräkningar och uppskattningar.

Eleven kan föra och följa matematiska
resonemang om val av metoder och
räknesätt samt om resultats rimlighet.

Eleven kan välja och använda i huvudsak
fungerande matematiska metoder med
viss anpassning till sammanhanget för att
göra enkla beräkningar med naturliga tal
och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. Eleven kan använda
huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen
och svaren ligger inom heltalsområdet
0–20, samt för beräkningar av enkla tal i
ett utvidgat talområde. Vid addition och
subtraktion kan eleven välja och använda
skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger
inom heltalsområdet 0–200.

Eleven visar grundläggande kunskaper
om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och
namnge delarna som enkla bråk.

Eleven har grundläggande kunskaper
om naturliga tal och kan visa det genom
att beskriva tals inbördes relation samt
genom att dela upp tal.

Kunskapskrav år 3

Matris Centralt innehåll och kunskapskrav – sida 1(3)

Centrala metoder för beräkningar med
naturliga tal, vid huvudräkning och
överslagsräkning samt vid beräkningar
med skriftliga metoder och digitala
verktyg. Metodernas användning i olika
situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och
samband samt användning i olika
situationer.

2A, kap 2

Multiplikation som area.

2A, kap 2

Hur positionssystemet kan användas för
att beskriva naturliga tal. Symboler för tal
och symbolernas utveckling i några olika
kulturer genom historien.

sambandet mellan addition
och subtraktion. 2A, kap 1

2A, kap 2

Mönster vid division
med tio.

Del av helhet och del av antal. Hur delarna
kan benämnas och uttryckas som enkla
bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till
naturliga tal. Naturliga tal och enkla tal i
bråkform och deras användning i
vardagliga situationer.

2A, kap 1

2A, kap 1

Mönster vid multiplikation
med tio

Uppdelning av tal i lika stora delar.

Mönster vid subtraktion
med tio.

Mönster vid addition
med tio.

Naturliga tal och deras egenskaper samt
hur talen kan delas upp och hur de kan
användas för att ange antal och ordning.

2A, kap 2

2A, kap 1–3

2A, kap 3

Jämföra tal.

Talen 0 – 100.

Att dela upp tal.

Centralt innehåll

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

matematik

2A MATRIS Centralt innehåll och kunskapskrav
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2A, kap 2

Historiska perspektiv
på tid.

2A, kap 2

Klockan kvart i och
kvart över, analogt
och digitalt.

Klockan fem/tio i/över, analogt och digitalt.
2A, kap 3

2A, kap 3

2A, kap 1

Mäta sträckor.

2A, kap 1

2A, kap 1

Eleven kan göra enkla mätningar, jäm
förelser och uppskattningar av längder,
massor, volymer och tider och använder
vanliga måttenheter för att uttrycka
resultatet.

Dessutom kan eleven använda grund
läggande geometriska begrepp och
vanliga lägesord för att beskriva
geometriska objekts egenskaper, läge
och inbördes relationer

Eleven kan även avbilda och, utifrån
instruktioner, konstruera enkla
geometriska objekt.

Eleven kan använda grundläggande
geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts
egenskaper, läge och inbördes relationer.

Kunskapskrav år 3

Eleven kan föra och följa matematiska
resonemang om geometriska mönster och
mönster i talföljder.

Eleven kan hantera enkla matematiska
likheter och använder då likhetstecknet på
ett fungerande sätt.

Kunskapskrav år 3

Matris Centralt innehåll och kunskapskrav – sida 2(3)

Jämförelser och uppskattningar av
matematiska storheter. Mätning av längd,
massa, volym och tid med vanliga nutida
och äldre måttenheter.

Begreppet area.

2A, kap 1

2A, kap 2

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Målet behandlas i Mondo 2B och 3B.

2A, kap 3

Enheterna cm, cm2,
m och m2.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls
och objekts läge i rummet.

Använda rutnät och koordinatsystem för att beskriva läge.

Att göra enkla beräkningar av area.

Konstruktion av geometriska objekt. Skala
vid enkel förstoring och förminskning.

2A, kap 3

Att skapa tvådimensionella objekt i koordinatsystem.

Tidsdifferenser.

2A, kap 3

2A, kap 3

Klockans hela och
halva timmar, analogt
och digitalt.

Grundläggande geometriska objekt,
däribland punkter, linjer, sträckor,
fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner,
cylindrar och rätblock samt deras inbördes
relationer. Grundläggande geometriska
egenskaper hos dessa objekt.

Egenskaper hos begreppet punkt som skärningspunkt
och medelpunkt.

Hur entydiga stegvisa instruktioner kan
konstrueras, beskrivas och följas som
grund för programmering. Symbolers
användning vid stegvisa instruktioner.

Namn och egenskaper hos de geometriska objekten linje,
sträcka och punkt.

2A, kap 3

Att loopa en instruktion.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla
geometriska mönster kan konstrueras,
beskrivas och uttryckas.

Centralt innehåll

2A, kap 3

Att skapa entydiga instruktioner för
programmering

2A, kap 1

Att upptäcka och beskriva mönster samt formulera
en regel.

GEOMETRI

2A, kap 3

Att följa instruktioner.

2A, kap 1

Talföljder.

2A, kap 2

2A, kap 2

2A, kap 1

Likhetstecken och olikhetstecken =, ≠, >, <.

Matematiska likheter och likhetstecknets
betydelse.

2A, kap 2

Öppna utsagor och ekvationer i de fyra räknesätten.

Matematiska likheter,
ekvationer.

Talkedjor

Centralt innehåll

ALGEBRA
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Strategier för matematisk problemlösning
i enkla situationer.

Strategier för att lösa ett matematiskt
problem.

Läsa och lösa textuppgifter.
2A, kap 1–3

Identifiera och skapa räknehändelser.

2A, kap 1 och 2

2A, kap 2 och 3

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära
situationer genom att välja och använda
någon strategi med viss anpassning till
problemets karaktär. Eleven beskriver
tillvägagångssätt och ger enkla omdömen
om resultatens rimlighet.

Kunskapskrav år 3

Eleven kan även använda och ge exempel
på enkla proportionella samband i elevnära situationer.

Kunskapskrav år 3

Eleven kan föra och följa matematiska
resonemang om slumpmässiga händelser.
Eleven kan dessutom vid olika slag av
undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram
för att sortera och redovisa resultat.

Kunskapskrav år 3

Matris Centralt innehåll och kunskapskrav – sida 3(3)

Matematisk formulering av frågeställningar
utifrån enkla vardagliga situationer.

Centralt innehåll

PROBLEMLÖSNING

2A, kap 3

2A, kap 2 och 3

Olika proportionella samband, däribland
dubbelt och hälften.

Dubbelt och hälften (längd).

Argumentera för sin lösning.

Centralt innehåll

SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

2A, kap 2

Enkla tabeller och diagram och hur de kan
användas för att sortera data och beskriva
resultat från enkla undersökningar, såväl
med som utan digitala verktyg.

Kombinatorik.

Skapa egna matematiska problem.

Slumpmässiga händelser i experiment
och spel.

Målet behandlas i Mondo 2B och 3B.

2A, kap 1

Centralt innehåll

SANNOLIKHET OCH STATISTIK
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Formulera och lösa problem med hjälp av
matematik samt värdera valda strategier och
metoder.

Använda och analysera matematiska begrepp
och samband mellan begrepp.

Välja och använda lämpliga matematiska
metoder för att göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter.

Föra och följa matematiska resonemang.

I undersökningar och aktiviteter möta olika matematiska innehåll och lösa problem med olika strategier.
Eleverna får lära sig arbeta med problemlösningens fem steg:
1. LÄS uppgiften.
2. SPELA FILMEN, TÄNK och PLANERA. Vad handlar problemet om?
3. LÖS problemet t.ex. genom att berätta, spela upp problemet, skriva eller rita.
4. REDOVISA din lösning
5. KONTROLLERA. Har jag svarat på frågan? Är svaret rimligt?

Introducera och använda matematiska begrepp och sambandet mellan olika matematiska begrepp
inom matematikens olika delområden. Eleverna får möta och använda en korrekt terminologi som
presenteras i faktarutor, genomgångar och minilektioner.

Låta eleverna upptäcka och dela med sig av olika strategier i de fyra räknesätten. Innehållet är upplagt
så att eleverna ska upptäcka mönster och se samband mellan olika räknesätt samt ges möjlighet att
upptäcka effektiva strategier. Vi använder oss av den öppna tallinjen som genomgående modeller för
att stärka elevernas taluppfattning. Eleverna tränas i att välja räknesätt,
att förklara sin lösning och bedöma resultatets rimlighet.

Materialet bygger på att eleverna arbetar såväl enskilt som i par och i grupp. I arbetet med samtalsbilden, undersökningar och i aktiviteter lyfts såväl elevernas muntliga som skriftliga resonemang fram.
I grundboken använder vi återkommande symbolen ”jobba tillsammans” för att särskilt markera de
uppgifter där eleverna ska resonera gemensamt.

Använda matematikens uttrycksformer för att
samtala om, argumentera och redogöra för
frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Genom undervisningen i ämnet matematik
ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

I Mondo arbetar vi för att eleverna ska utveckla denna förmåga genom att:

I Mondo arbetar vi för att eleverna ska kunna växla mellan olika representationsformer genom att
variera arbete med konkret material med redovisningar genom bild och symboler samt genom
skriftliga och muntliga förklaringar och resonemang.

Syfte

MONDO MATEMATIK 1

matematik

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt
på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då
konkret material, bilder, symboler och andra matematiska
uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om
val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet,
slumpmässiga händelser, geometriska mönster och
mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor
som i huvudsak hör till ämnet.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande
matematiska metoder med viss anpassning till samman
hanget för att göra enkla beräkningar med naturliga
tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande
resultat.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska
begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt
förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan beskriva begreppens egenskaper
med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp
relaterar till varandra.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer
genom att välja och använda någon strategi med viss
anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver
tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens
rimlighet.

Kunskapskrav år 3

2A MATRIS Syfte och kunskapskrav

Minilektioner
I de flesta klassrum har man en stund varje dag som
man ägnar åt någon form av högläsning.Vår tanke
är att man på samma sätt också ska kunna ägna en
liten stund åt matematik. Detta kan vara en inledning
av en matematiklektion, men det kan också vara en
fristående minilektion som man genomför separat.
I minilektionerna varvas färdighetsträning, talmönster, matematikens historia, träning på klockan och
fascinerande fakta. Du som lärare får en rik källa att
ösa ur och tips på vilka minilektioner som passar vid
olika tillfällen.
Minilektionen är en kort lektion som tar mellan
fem och femton minuter att genomföra. Till varje
kapitel finns runt trettio minilektioner. Detta innebär
att det finns underlag för att ha en minilektion varje
dag om man så önskar. Några av minilektionerna är

MINILEKTIONER KAPITEL 1
1. Talhopp i ringen Tvåhopp
2. Tankekedja Addition och subtraktion med 2
3. Talhopp i ringen Tiohopp, jämna tiotal
4. Talhopp i ringen Tiohopp med olika starttal
5. Vad är tio mer?
6. Minskande talföljd
7. Talhopp med varierande skillnad
8. Talhopp med ökande skillnad
9. Hitta regeln
10. Dubbelt och dubbelt igen, tabellträning
med tärning
11. Talgåtor
12. Area – vad är det?
13. Snabba bilder 1 – hur många får plats?
14. Snabba bilder 2 – hur ser du antalet?
15. Kommutativa lagen
16. Kvadratcentimeter, lär känna enheten.
17. Hur stor är arean?
18. Mönster i multiplikation 1
19. Mönster i multiplikation 2
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direkt knutna till ett visst innehåll och lämpar sig då
som introduktion till detta, andra är helt fristående.
En annan viktig funktion hos minilektionerna är att
de fungerar som färdighetsträning. Dessa minilektioner är skapade för att lyfta fram en särskild strategi
eller en särskild modell för eleverna, detta kan du till
exempel se i det vi kallar för tankekedjor. I arbetsgången här i lärarhandledningen står det angivet
vilka minilektioner som passar till det aktuella målet,
utöver detta finns det alltså flera som du kan lyfta in
när du tycker att det är lämpligt.
Flera av minilektionerna finns digitalt. Det visas
med denna symbol
.
Under vissa minilektioner finns hänvisningar till
den didaktiska kartan. Symbolerna visar var i den
didaktiska kartan som du kan läsa mer.

20. Hur många lökar är det? Sambandet mellan
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

addition och multiplikation
Tankekedja Upprepad addition och
multiplikation med 2
Tankekedja Upprepad addition och
multiplikation med 5
Tankekedja Multiplikation med 2
Tankekedja Multiplikation med 2 och 4
Snabba bilder 3 – hur ser du antalet?
Vilken multiplikation passar till bilden? 1
Vilken multiplikation passar till bilden? 2
Tankekedja Multiplikation med 10
Tankekedja Multiplikation med 5 och 10
Kombinatorik
Ledtrådsmatte
Veckans gissning
Hur tänker en matematiker?
Att matterita
Klockan hel och halv – analogt och digitalt

ML
nr

Rubrik

Bildspel

Område

Sida
elevbok

Aritmetik/Algebra

8

Aritmetik/Algebra

8

1

Talhopp i ringen Tvåhopp

2

Tankekedja Addition och subtraktion med 2

3

Talhopp i ringen Tiohopp jämna tiotal

Aritmetik/Algebra

9 - 10

4

Talhopp i ringen Tiohopp med olika starttal

Aritmetik/Algebra

9 - 10

5

Vad är tio mer?

X

Aritmetik/Algebra

9 - 10

6

Minskande talföljder

X

Aritmetik/Algebra

11

7

Talföljder med varierande skillnad

X

Aritmetik/Algebra

12

8

Talhopp med ökande skillnad

X

Aritmetik/Algebra

12

9

Hitta regeln

X

Algebra

13

Aritmetik

14

X

10

Dubbelt och dubbelt igen, tabellträning med tärning

11

Talgåtor

X

Aritmetik

15

12

Area – vad är det?

X

Geometri

19 - 21

13

Snabba bilder 1 – hur många får plats?

X

Aritmetik

23

14

Snabba bilder 2 – hur ser du antalet?

X

Aritmetik

23 - 25

15

Kommutativa lagen

X

Aritmetik

26

16

Kvadratcentimeter, lär känna enheten

X

Geometri

27 - 28

17

Hur stor är arean?

X

Geometri

27 - 28

18

Mönster i multiplikation 1

X

Aritmetik

32 - 33

19

Mönster i multiplikation 2

X

Aritmetik

32 - 33

20

Hur många lökar är det? Sambandet mellan addition
och multiplikation.

X

Aritmetik

34

21

Tankekedja Upprepad addition och multiplikation med 2

X

Aritmetik

37 - 38

22

Tankekedja Upprepad addition och multiplikation med 5

X

Aritmetik

37 - 38

23

Tankekedja Multiplikation med 2

X

Aritmetik

37 - 38

24

Tankekedja Multiplikation med 2 och 4

X

Aritmetik

37 - 38

25

Snabba bilder 3 – hur ser du antalet?

X

Aritmetik

39

26

Vilken multiplikation passar till bilden? 1

X

Aritmetik

39 - 40

27

Vilken multiplikation passar till bilden? 2

X

Aritmetik

39 - 40

28

Tankekedja Multiplikation med 10

X

Aritmetik

42

29

Tankekedja Multiplikation med 5 och 10

X

Aritmetik

43

30

Kombinatorik

X

Sannolikhet

46

31

Ledtrådsmatte

X

Problemlösning

allmän

32

Veckans gissning

Taluppfattning

allmän

33

Hur tänker en matematiker?

Problemlösning

allmän

34

Att matterita

allmän

allmän

35

Klockan hel och halv – analogt och digitalt

Geometri

47

X

X

Sidor LH
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MINILEKTION

1

Talhopp i ringen Tvåhopp
Syfte: Att ge eleverna säkerhet i att addera och subtra
hera två.
Samlas i en ring. Inled med att säga att ni ska
räkna hur många knän (händer, armar, ögon)
som är i skolan idag. Gör detta genom att räkna
tvåhopp gemensamt runt i ringen. Efter detta
fortsätter ni att räkna tvåhopp runt i ringen. Låt

MINILEKTION

nu varje elev säga ett tal så att turen går runt i
ringen. Byt emellanåt så att eleverna ömsom räknar uppåt, ömsom neråt.Variera eventuellt genom
att börja räkna på 1 och räkna på de udda talen.
Läs mer i den didaktiska kartan.
S3

2

Tankekedja Addition och subtraktion med 2
Syfte: Att visa på mönster och koppla detta till addition
och subtraktion.
Visa tankekedjan. Stanna upp efter varje ny addition och låt någon eller några elever förklara sina
strategier. Synliggör hur eleverna tänker genom
att använda till exempel den öppna tallinjen.

MINILEKTION

3+2
5+2
8+2
6+2
1+2
10 + 2
2 + 9   

P1

3

Talhopp i ringen Tiohopp jämna tiotal
Syfte: Att ge eleverna säkerhet i att utnyttja de mönster
som uppstår då vi adderar tio.
Räkna tiohopp runt i ringen. Låt varje elev säga
ett tiohopp.Variera mellan att räkna uppåt och

MINILEKTION

nedåt. Skicka eventuellt runt ett föremål i ringen
som markerar när det är elevernas tur att säga ett tal.
P4

S3

4

Talhopp i ringen Tiohopp med olika starttal
Syfte: Att generalisera talhopp med tio.
I den här minilektionen ska vi generalisera elevernas kunskaper om tiohopp genom att variera
vilket tal ni börjar räkna på. Inled med att räkna
från 0 och göra tiohopp, fortsätt sedan med att
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börja på 2 och göra tiohopp, tag sedan 1 och
gör tiohopp etc. Använd gärna en tärning som
bestämmer ert starttal.
P4

S3

MINILEKTION

5

Vad är tio mer?
Syfte: Att öva addition med tio
Slå en tiosidig tärning och låt eleverna säga talet
som är tio mer, alternativt använd bildspelet och
låt eleverna säga talet som är tio mer vartefter du
klickar fram talen. Eleverna kan sedan fortsätta
övningen på egen hand eller i par genom att slå
en tärning, gärna tiosidig, och säga talet som är
tio mer.

MINILEKTION

2
6
3
1
0
7
5
9   

P4

S3

6

Minskande talföljder
Syfte: Att träna på olika slags talföljder.
Visa bildspelet och låt eleverna diskutera i par
viken regel som mönstret följer. Be eleverna
förklara vilken regel de tror att det är och fortsätt
sedan talmönstret tillsammans. Ställ frågor som:
Vilket mönster kan du se? Vad händer mellan
varje tal?

MINILEKTION

Du kan även skriva upp talföljden på tavlan.
100, 90, 80
20, 18, 16
30, 25, 20
Avsluta med att be eleverna hitta på en egen
minskande talföljd tillsammans med sin matte
kompis.

7

Talföljder med varierande skillnad
Syfte: Att visa på talföljder med varierande skillnad.
Visa bildspelet och låt eleverna diskutera i par
viken regel som mönstret följer. Be dem förklara
vilken regel de tror att det är och fortsätt sedan
talmönstret tillsammans. Ställ frågor som:Vilket
mönster kan du se? Vad händer mellan varje tal?

MINILEKTION

Varför behöver man se fler tal i de här talföljderna
för att komma på vilket mönster de följer?
Du kan även skriva upp talföljden på tavlan.
1, 2, 4, 5, 7
0, 5, 15, 20, 30
10, 11, 21, 22, 32, 33

8

Talhopp med ökande skillnad
Syfte: Att låta eleverna möta olika typer av talföljder.
I denna talföljd ökar skillnaden hela tiden med
två. Använd bildspelet eller skriv upp talföljden
på tavlan. Låt eleverna först fundera själva, sedan
diskutera i par och slutligen dela med sig av

sina tankar i gruppen. Hur långt kan de fortsätta
talmönstret? Låt eleverna göra egna mönster där
skillnaden mellan talen hela tiden ökar.
0, 2, 6, 12, 20
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MINILEKTION

9

Hitta regeln
Syfte: Att uppmärksamma hur matematikens mönster
kan formuleras i form av en regel
Visa den regel som finns i bildspelet, eller använd
en av de regler som finns på sidan 13 i boken. Be
eleverna ge förslag på hur talföljden som regeln
beskriver skulle kunna se ut. Kan det finnas fler

MINILEKTION

alternativ till hur talföljden ser ut? Visa sedan nästa
regel och låt eleverna fundera på hur vilka tal som
ingår i den talföljden.Visa slutligen talföljden som
finns i bildspelet, eller skriv ett mönster på tavlan,
och låt eleverna tillsammans formulera en regel
som passar till.

10

Dubbelt och dubbelt igen, tabellträning med tärning
Syfte:Tabellträning av multiplikationstabellerna
Slå en tärning och multiplicera talet med två
genom att dubblera talet. Upprepa flera gånger.
Stanna sedan upp och låt eleverna fundera på
vilken multiplikationstabell de just har tränat på.
Skriv olika multiplikationer med två på tavlan.

MINILEKTION

Slå sedan tärningen igen, den här gången ska ni
dubblera och dubblera igen. Fråga eleverna vilken
tabell det kan vara som ni tränar på nu. Upprepa
flera gånger och skriv upp multiplikationer med
fyra på tavlan bredvid motsvarande multiplikationer med två. Ser eleverna mönstret?

11

MINILEKTION

12

Talgåtor

Area – vad är det?

Syfte: Att beskriva tal med hjälp av olika egenskaper
Visa talgåtorna i bildspelet eller hitta på egna.
Alla talgåtor i denna minilektion kan även
kopplas till multiplikationstabellerna. Gör gärna
denna koppling tillsammans med eleverna.

Syfte: att introducera begreppet area
Visa bildspelet som handlar om begreppet
area. Diskutera tillsammans vad de har för
areor omkring sig (listan kan bli lång, allt runt
omkring dem har någon slags yta och därmed
en area). Fundera på hur man kan mäta en area.

MINILEKTION

13

Dubbelt och dubbelt igen, tabellträning med tärning
Syfte: Att träna upp elevernas förmåga att i ett ögonkast
uppfatta antal
Visa bildspelet med det som vi kallar för snabba
bilder.Visa endast bilden ett par sekunder, gå
sedan vidare till den tomma bilden. Stanna efter
varje bild upp och be eleverna förklara hur de såg
antalet. Gå eventuellt tillbaka till bilden och se om
deras minnesbild stämde. Att göra detta är också
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ett sätt att få eleverna att förtydliga sina strategier
för hur de snabbt kan se talen för varandra. När
de får återvända till bilden kan de med ord och
kroppsspråk visa hur de tänkte. Fortsätt sedan till
nästa bild, titta en kort stund, diskutera vilket antal
som visades och gå sedan vidare.
M9

P9

P14

S16

S18

MINILEKTION

14

Snabba bilder 2 – hur ser du antalet?
Syfte: Att träna upp elevernas förmåga att i ett ögonkast
uppfatta antal
Visa bildspelet med snabba bilder. Tänk på att bara
visa bilden ett par sekunder. Läs mer om snabba
bilder i minilektion 13.

MINILEKTION

M9
P9

P14

S16

S18

15

Kommutativa lagen
Syfte: Att låta eleverna lära känna multiplikationens
kommutativa egenskaper
Visa bildspelet som är utformat så att eleverna ska
uppfatta talens kommutativa egenskaper. Alterna

MINILEKTION

tivt kan du använda kopieringsunderlag NN och
med hjälp av bilderna visa hur antalet fack är
detsamma oavsett hur du roterar bilden.
M9

P9

16

Kvadratcentimeter, lär känna enheten
Syfte: Att befästa enheten kvadratcentimeter genom att
kontrastera det mot enheten cm.
Visa bildspelet och låt sedan eleverna med egna
ord förklara skillnaden mellan en kvadratcentimeter och en centimeter. Prata om hur stora dessa

MINILEKTION

enheter i verkligheten och jämför med längden
av en meter och ytan hos en kvadratmeter.Visa
eventuellt också en centikub och förklara enheten
kubikmeter. Koppla namnen hos enheterna till de
geometriska objekten kvadrat och kub.

17

Hur stor är arean?
Syfte: Att uppskatta och beräkna areor i areaenheter.
Visa bildspelet och låt eleverna uppskatta hur stor
arean är. Notera att skalan givetvis inte stämmer
när man tittar på något på en storbildsskärm, dock
finns det hela tiden en kvadrat med på bilden.

Denna fungerar som referenspunkt för hur stor
varje areaenhet på bilden är.Visa hur stor en
kvadratcentimeter är i verkligheten och låt eleverna fundera över om de kan se något som har
samma area? Dubbelt så stor area?

Minilektioner kapitel 1 | Mondo 2A
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MINILEKTION

18

Mönster i multiplikation 1
Syfte: Att visa på sambandet mellan area och
multiplikation.
I det här bildspelet bygger vi vidare på sambandet
mellan multiplikation och area genom att med
hjälp av bilder visa hur de bägge hänger ihop.
Målet är att eleverna ska se multiplikation som en

MINILEKTION

area, areamodellen är ett redskap för att hantera
multiplikationer i olika talområden. Du kan även
visa på sambandet genom att använda ett rutnät
som du vrider på för att visa att antalet kvadrater
är samma oavsett hur rutnätet är vridet.
M9

P9

S16

S17

19

Mönster i multiplikation 2
Syfte: Att visa på sambandet mellan area och
multiplikation.
Den här minilektionen bygger vidare på sambandet mellan area och multiplikation. I bildspelet
visas hur en dubblering kan skrivas dels som
en addition, dels som en multiplikation. Detta
kopplas även till den kommutativa lagen.

MINILEKTION

De bilder vi använder oss av visar
4 + 4, 2 · 4, 3 + 3, 2 · 3, 6 + 6, 2 · 6,
2 + 2+ 2 +2 + 2 + 2, 6 · 2, 7 · 2.
Läs mer om sambandet mellan addition och
multiplikation i den didaktiska kartan.
M9

P9

P7

S6

S14

S16

20

Hur många lökar är det?
Sambandet mellan addition och multiplikation.
Syfte: Att skifta mellan att se de individuella delarna
och att se grupper av föremål som en enhet.
Visa en bild i taget från bildspelet. I bildspelet
visas lökpåsar där det totala antalet är angivet
utanpå påsen. Eleverna kan nu inte längre se
delarna i varje tal utan måste se talet som en
grupp. Detta är ett viktigt skifte i tankesätt och ett
viktigt steg i kunskapsutvecklingen. Bilderna som
används återkommer sedan delvis i elevboken.
Be eleverna förklara hur räknar ut det totala
antalet efter varje bild.Visa deras strategier på
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tavlan. Fråga om det finns någon som ser talet på
ett annat sätt? Notera om eleverna gör ytterligare
grupperingar innan de räknar ut det totala antalet,
om de gör talhopp eller använder andra strategier. Notera även om eleverna kombinerar olika
strategier och vilken påverkan de ingående talen
har på strategierna. Ofta kombinerar eleverna här
strategier från addition och multiplikation.
M2

M8

M9

P8

P9

S3

S5

S6

S14

S16

MINILEKTION

21

MINILEKTION

22

Tankekedja Upprepad addition
och multiplikation med 2

Tankekedja Upprepad addition
och multiplikation med 5

Syfte: Färdighetsträning i addition och multiplikation.
Visa tankekedjan. Stanna upp efter varje bild
och låt någon eller några elever förklara sina
strategier. Synliggör hur eleverna tänker genom
att använda till exempel den öppna tallinjen.
Var lyhörd för hur eleverna tänker och visa det
eleverna säger. I tankekedjan visas följande tal:
4+4
M2
M8
M11
2·4
3+3
P1
P7
P9
2·3
S3
S6
S16
6+6
2·6
5+5
2·5
7+7
2·7
2 · 10
2·9
9·2

yfte: Färdighetsträning i addition och multiplikation.
Visa tankekedjan. Målet med tankekedjan är
att synliggöra strategier för att befästa talfakta.
Lägg därför fokus på att visa hur eleverna
tänker. Synliggör hur eleverna tänker genom
att använda till exempel den öppna tallinjen. I
tankekedjan visas följande tal:
5+5
M2
M8
M11
2·5
5+5+5
P1
P7
P9
P14
3·5
S3
S6
S14
S16
5+5+5+5
4·5
5·5
5+5+5+5+5+5
6·5
7·5
5·7
10 · 5
5·9

MINILEKTION

23

Tankekedja Multiplikation med 2
Syfte: Att befästa multiplikation med två.
Visa tankekedjan. Låt eleverna förklara hur de
tänker. Lyft fram de mönster som finns då vi
multiplicerar med två. I tankekedjan ges det också
möjlighet att använda sig av den kommutativa
lagen.Var observant på om eleverna kan använda
sig av denna effektiva strategi eller om de använder
andra mindre effektiva strategier som till exempel
talhopp. I tankekedjan visas följande tal:

2·3
2·6
6·2
2·5
2·4
2·8
8·2
7·2
10 · 2
9·2

M2

M8

P1

P9

S16

S21

M11
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MINILEKTION

24

Tankekedja Multiplikation med 2 och 4
Syfte: Att befästa multiplikation med två och fyra.
Visa tankekedjan. Stanna upp efter varje multiplikation och låt eleverna förklara sina strategier.
Synliggör dessa genom att använda till exempel
den öppna tallinjen, gärna kombinerat med en
tabell. Genom att strukturera svaren i en tabell
kan sambandet mellan multiplikation med två och
fyra framträda tydligare. Notera talen så att de tal
som har en gemensam faktor (utöver två och fyra)
hamnar bredvid varandra. När tankekedjan är klar
skulle tabellen kunna se ut till exempel så här:
2·3=6
2 · 5 = 10
2 · 6 = 12
2·2=4
2 · 7 = 14

4 · 3 = 12
4 · 5 = 20
4 · 6 = 24
4·2=8
4 · 7 = 28
4 · 6 = 24
4 · 8 = 32
8 · 4 = 32
7 · 4 = 28

MINILEKTION

I tankekedjan är det sambandet mellan multiplikation med två och fyra som betonas, en effektiv strategi är att använda sig av dubbelt och
dubbelt igen. I tankekedjan visas följande tal:
2·3
4·3
M2
M8
M11
P8
P9
P14
2·5
S5
S6
S8
S9
S14
S16
S21
4·5
2·6
4·6
2·2
4·2
2·7
4·7
4·6
4·8
8·4
7·4

25

Snabba bilder 3 – hur ser du antalet?
Syfte: Att i snabba bilder utnyttja sambandet mellan
multiplikation och area.
Visa talbilderna i bildspelet. Tänk på att bara visa
varje bild ett par sekunder så att eleverna inte kan
räkna varje föremål enskilt.Var noga med att låta
eleverna förklara hur de ser antalet. Här är flera
sätt att se antalet möjliga, dels kan eleverna se talet
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som ett rutnät där ett visst antal rader och kolumner kan multipliceras utifrån kommutativa lagen,
dels kan de se talet i form av andra grupperingar.
Synliggör elevernas strategier.
M3

M9

M10

S5

S8

S16

P8

P9

P14

MINILEKTION

26

Vilken multiplikation passar till bilden?
Syfte: Att i snabba bilder utnyttja sambandet mellan
multiplikation och area.
Visa bildspelet. Tänk på att enbart visa bilderna
en kort stund så att eleverna inte kan räkna de
enskilda föremålen. Här ligger fokus på att låta
eleverna motivera vilken/vilka multiplikationer de tycker passar till bilden, låt dem därför
både säga det totala antalet och förklara hur de
ser detta. Koppla sedan detta till motsvarande
multiplikation. Notera att vi när vi bokför en
multiplikation skriver antalet grupper först och
därefter antalet föremål i varje grupp. Utifrån
detta kan man sedan förenkla uträkningen genom
att använda sig av kommutativa lagen.

MINILEKTION

Om en elev beskriver
att hen ser två rader med
fyra morötter i varje så
är den tillhörande multi
plikationen 2 · 4. Om
eleven istället beskriver det som att hen ser
fyra rader med två i varje så är den korrekta
noteringen 4 · 2, produkten är dock densamma.
M3

M9

M10

P8

P9

P11

S5

S8

S16

P14

27

Vilken multiplikation passar till bilden? 2
Syfte: Att i snabba bilder utnyttja sambandet mellan
multiplikation och area.
Visa bildspelet. Tänk på att bara visa varje bild ett
par sekunder så att eleverna inte kan räkna varje
föremål enskilt. Läs mer i minilektion 26.

MINILEKTION

M3

M9

M10

P8

P9

P11

S5

S8

S16

P14
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Tankekedja Multiplikation med 10
Syfte: Att befästa multiplikation med tio.
Visa bildspelet med tankekedjan eller skriv upp en
multiplikation i taget under varandra. Stanna efter
varje ny multiplikation och låt eleverna förklara
sina strategier. Synliggör strategierna till exempel
genom att visa på den öppna tallinjen och/eller
skriva in talen i en enkel tabell. I tankekedjan
använder vi följande multiplikationer:

2 · 10
4 · 10
5 · 10
7 · 10
10 · 8
6 · 10
10 · 9
10 · 10
20 · 10

M2

M4

M8

M11

P1

P3

P4

P9

S3

S21

P16
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Tankekedja Multiplikation med 5 och 10
Syfte: Att befästa multiplikation med fem.
Visa bildspelet med tankekedjan eller skriv upp en
multiplikation i taget under varandra. Stanna efter
varje ny multiplikation och låt eleverna förklara
sina strategier. Synliggör strategierna till exempel
genom att visa på den öppna tallinjen och/eller
skriva in talen i en enkel tabell. Fundera på hur
du kan använda elevernas strategier för att
hjälpa dem att upptäcka sambanden mellan
multiplikation med fem och tio? I tankekedjan
använder vi följande multiplikationer:

MINILEKTION

2·5
4·5
4 · 10
8 · 10
8·5
4 · 10
4·5
8·5
6 · 10
6·5
7·5
9·5

M2

M4

M8

P1

P3

P11

S15

S17

S18

M11
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Kombinatorik
Syfte: Att introducera begreppet kombinatorik.
Ta gärna med dig tre mössor och fyra halsdukar.
Börja med att ta fram två mössor och en halsduk.
Berätta för eleverna att du ska sätta på dig en av
mössorna och en av halsdukarna. Be dem disku
tera med varandra på hur många olika sätt du
kommer att kunna kombinera. Låt några elever
förklara sina tankegångar.Visa deras strategi på
tavlan och ta sedan på dig de olika kombinationerna de föreslagit. Notera antalet mössor respektive halsdukar och det totala antalet kombinationer.

MINILEKTION

31

MINILEKTION

32

Ledtrådsmatte

Veckans gissning

Syfte: Att öva på att använda stegvis information för
att lösa ett problem.

Syfte: Att uppskatta antal samt öva på strategier för
att göra rimlighetsbedömningar.
Använd en genomskinlig burk och fyll denna
med likadana föremål. Det kan till exempel vara
kulor, knappar, pärlor eller klossar. Låt eleverna
gissa hur många föremål det är i burken och
kontrollräkna sedan genom att ta upp föremålen och lägga dessa i tiogrupper. Veckans
gissning kan vara ett återkommande inslag varje
vecka och kan utvecklas på olika sätt.

Inled med att läsa frågan. Läs sedan en ledtråd
i taget och visa efterhand vilken information
ni har fått och fundera på hur det hjälper er
ett steg på vägen mot lösningen. Efter vilken
ledtråd kan ni lösa uppgiften? Strategin att
tänka på informationsbitarna som ledtrådar kan
eleverna även ha med sig i då de jobbar med
textuppgifter eller problemlösning.
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Fortsätt sedan genom att ta fram ytterligare en
halsduk så att du har två mössor och två halsdukar
att välja mellan. Be eleverna förutsäga antalet
kombinationer, notera deras resonemang och ta
på dig kombinationerna. Komplettera med hur
många kombinationer du nu kunde välja mellan.
Fortsätt på samma sätt med att låta eleverna göra
förutsägelser och prova tills alla mössor och vantar
är använda. Be eleverna leta efter mönster och
förklara hur man kan veta hur många kombinationer det kan finnas.
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Hur tänker en matematiker?
Syfte: Att lyfta olika aspekter av vad matematik är och
hur man kan tänka som en matematiker.
Vad kännetecknar en matematikers arbete? Vi har
valt att lyfta fram några aspekter som visas i bildspelet. Diskutera vad de olika punkterna betyder.
Delarna finns också som ett kopieringsunderlag
i lärarhandledningen, placera gärna dessa synligt
i klassrummet. På sidan NN kan du läsa mer om
tankarna bakom de olika punkterna.

MINILEKTION

En matematiker:
• Samlar information och letar mönster.
• Diskuterar och förklarar
• Ritar eller använder konkret material
• Gör en uträkning eller en tabell.
• Spelar filmen eller dramatiserar
• Kontrollerar att hen har svarat på frågan
och om svaret är rimligt.
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Att matterita
Syfte: Att förstå hur enkla bilder kan vara en hjälp i
matematiken.
Diskutera hur man kan rita enkla bilder när
man ritar som en hjälp vid t.ex. problemlösning.
Vilka detaljer behöver finnas med? Vad är det för
skillnad på att rita slarvigt och att rita enkelt? Visa
t.ex. hur man för att visa ett antal människor kan
rita streckgubbar eller helt enkelt runda ringar

eller hur man om man ska lösa ett problem med
hur många ben tre hästar har kan göra ovaler med
”ben”. Här är några exempel på hur man kan
lösa samma uppgift genom att rita men på olika
sätt. Hur mycket information behövs i bilden för
att den ska vara en effektiv lösningsmetod? När
vi ritar enkla bilder med den information som
behövs kallar vi det för att ”matterita”.

Två exempel på fina bilder av de tre hästarna men här
har eleven antagligen lagt onödigt mycket energi på att
rita bilden.

Två exempel på enklare bilder som fyller sitt
matematiska syfte: att hjälpa eleven att lösa uppgiften.

Minilektioner kapitel 1 | Mondo 2A
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Klockan hel och halv – analogt och digitalt
Syfte: att repetera hur de hela och halva klockslagen
skrivs analogt och digitalt.
Prata om att det finns flera olika sätt att visa
klockslag. Dels har vi den analoga klockan, dels
den digitala. Be eleverna fundera över i vilka sammanhang de möter de två olika sätten att visa tid?
Notera att eleverna här möter systemet med 24
timmar.Visa sedan bildspelet med klockorna och
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be eleverna säga hur mycket de olika klockorna
är samt förklara hur de vet hur mycket klockan
visar. Koppla de olika sätten till varandra. Koppla
också till elevernas vardagserfarenheter.Vad gör de
vid de olika tidpunkterna på dagen? Om du inte
har möjlighet att använda bildspelet kan du istället
skriva upp olika tider och visa dessa analogt och
digitalt.

Berättelser till samtalsbilderna
För att hjälpa eleverna att upptäcka matematiken i
sin omvärld har varje kapitel ett tema som finns med
i samtalsbilden och kapitlets uppgifter. Avsikten med
detta tema är att skapa ett engagemang hos eleverna
och att hjälpa dem att matematisera sin omvärld. Som
en inspiration och ett stöd i detta finns det till varje
tema en kort berättelse som både låter eleverna lära

känna barnen i Mondo matematik bättre och som
inbjuder till matematiska samtal. Berättelsen fungerar
dessutom som en inkörsport till den undersökning
som eleverna arbetar med i varje kapitel.
Berättelserna är skrivna av barn- och ungdomsförfattaren Åsa Hofverberg.

KAPITEL 1 KOLONILOTTEN

En lördag i maj fick Milo följa med Yafets familj till
deras kolonistuga.
– Åh, nej, jag glömde stora spaden, ropade Yafets
mamma precis när de var framme.
– Vad ska du med den till? undrade Yafets pappa.
Vi har väl grävt tillräckligt?
Men det tyckte inte Yafets mamma.
– Var ska vi då sätta alla lökar jag har köpt med mig?
– Ja, det är verkligen massor av lökar, höll Yafet med.
Han började räkna dem.
– Sex påsar, mumlade han ... med fem lökar i varje ...
– 30, ropade Milo innan Yafet hade hunnit räkna klart.
– 30, höll Yafet med. Det blir ett stort land. Ni måste
hämta en spade!
– Vi? undrade Yafets mamma.
– Ja, jag och Milo väntar här, sa Yafet.
Till att börja med sa Yafets föräldrar ”nej”, men ganska snart började de mjukna.
– Vi lovar att inte gå någonstans, sa Yafet.
– Och att inte bli osams, sa Milo.
– Och att gosa alldeles väldigt med Pralin, sa Yafet och gav upp ett glädjetjut.
För nu kom Pralin gående. Det var grannens katt.
– Okej då, sa Yafets mamma.Vi är tillbaka om en halvtimme.
– Men var ska lökarna få plats? undrade Milo när de vuxna hade gett sig av.
Yafet släppte Pralin och ställde sig upp för att få överblick.
– Landen är helt överfulla, sa han. Det kanske finns plats i lådan?
Milo och han sprang dit.
– Nej, sa Milo. Allt är redan satt i raka rader. Det går inte att trycka in fler lökar här.
– En rad med trettio lökar blir väldigt lång, sa Yafet.Vi får sätta dem längs staketet.
Och inte ens det kommer att räcka.
– Ja, fast vi kan ju sätta flera lökar i bredd, föreslog Milo. Om vi sätter dem två och två
blir det ju inte lika långa rader.
– Eller tre och tre, funderade Yafet.
Nu kom Pralin och strök sig mot Yafets ben.
– Oj, förlåt Pralin, glömde vi bort dig, sa Milo.
Barnen tog fram en liten gummiboll och lekte med Pralin tills de vuxna var tillbaka igen.
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KAPITEL 2 PÅ MARKNADEN

Det var snart sommarlov och Theos pappa
hade fått i uppgift av klassen att köpa in fika till
avslutningen och två vinster till ett sommarlotteri.
Theo, Elsa, Amira och Malte fick följa med honom
till bondens marknad.
Malte fick genast syn på muffinsen.
– Fikat är fixat, ropade han. Det finns muffins.
– Och bullar, sa Elsa och fick något drömmande
i blicken.
– Hur många behöver vi? undrade Theo.
– Vi är 20 i klassen ... och så två lärare ..., sa Elsa.
– 22, sa Amira snabbt.
– Och så tio föräldrar, sa Theos pappa.
– I så fall räcker inte bullarna, sa Malte.
– Va? sa Elsa och lät lite sur.
Hon var så sugen på bullar.
– Då tar vi en hel plåt med muffins, sa Amira.
Alla tittade på muffinsplåtarna.
– Men en plåt räcker inte, sa Theo.
– Vi tar två plåtar, sa Theos pappa.
– I så fall blåbär, sa Elsa. Jag tror inte att hallonmuffinsarna räcker till alla.
De andra barnen lät Elsa bestämma eftersom hon inte hade fått som hon ville med bullarna.
– Då är det bara vinsterna kvar, sa Theos pappa.
– Hur mycket pengar har vi? frågade Amira.
– Alla barn har betalat in 20 kr var, sa Theo.
– 20 kronor 20 gånger alltså, sa Amira.
– 400, hojtade Malte.
– Precis, sa Theos pappa, men det ska vara två vinster. Och så har vi köpt muffins,
men föräldrarna får betala sina själva.
– Jag känner mig alldeles snurrig, sa Theo.
Nu blev det tyst en liten stund. Alla barnen ville vara den som ropade ut svaret först.
Det blev Malte igen.
– 180.
– Exakt, sa Theos pappa. Och så är det två vinster.
– 90 kronor styck, funderade Amira.
Barnen tittade sig omkring. Det fanns inget som kostade 90 kronor.
De fick helt enkelt köpa två saker till varje vinst.
– Potatis och honung, sa Elsa till slut.
– Ja, det kör vi på, sa Theos pappa.
– Jag hoppas jag inte vinner, sa Malte.
– Jag vet, sa Theo.
– Vadå? undrade Amira.
– Skulle du vilja vinna potatis?
Barnen skrattade.
– Jag skulle bli glad, sa Theos pappa. Bondens marknad har landets bästa potatis!

Hallonmuffins
10 kr st

Blåbärsmuffins
10 kr st

Ekologiskt
bröd

100 kr/hink

50 kr/burk

20 kr/ask

Hjortron
Hjortron sylt
Hjortron
sylt
Hjortron sylt
Hjortron
sylt
Hjortron sylt
Hjortron
sylt
Hjortron sylt
Hjortron
sylt
Hjortron sylt
sylt

40 kr/st
tre för 100 kr

20 kr/påse

NÄRODLAT

40 kr
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40 kr

40 kr

40 kr

10kr
10kr
10kr
10kr
15 kr/knippe
10kr

20kr

20kr 20kr
20kr
20kr

KAPITEL 3 SKATTJAKTEN!

Idag var första dagen på ett kartprojekt. Klassen
var indelade fyra och fyra. Eftersom de var tjugo
i klassen gick det jämt ut. Milo fick ansvar för
kompassen, Malte GPS:en och Yafet och Amira
tog kartan. Den var ganska stor och det blåste,
så det var bra att de var två.
– Norrut ligger ditåt, ropade Milo ivrigt och
pekade norrut.
4
– Hur vet du det? undrade Yafet.
3
x
2
– Pilen är alltid norrut på en kompass, sa Milo.
1
Anna påminde mig om det när jag fick den.
A
B
C
D
– Kolla här! sa Amira otåligt och tittade på kartan.
– Var är vi nu? mumlade Yafet.
Det lät som om han tänkte högt.
– Vi står väl vid krysset, sa Malte.
– Neeeej! sa de andra i kör och skrattade.
– Krysset är ju där skatten är, sa Yafet.
Malte såg lite ledsen ut. Milo la märke till det.
– Förlåt att vi skrattade, sa hon. Alla kan säga fel ibland.
Ska du och jag titta tillsammans på GPS:en istället?
Amira och Yafet hade lyckats hitta sandlådan och buskarna på kartan.
– Men vad ska det här föreställa? mumlade Yafet och pekade på den runda plattan.
Det lät som om han tänkte högt igen.
– Det är ju gungan, sa Malte lyckligt. Det kändes så bra att just han kom på det.
– Precis, sa Milo. Och där är rutnätet. Och någonstans vid buskarna ligger skatten.
Barnen fick bråttom dit.Vad kunde det vara för skatt?
– Hoppas godis, guld och diamanter, mumlade Yafet. Och en ny dator.
De andra skrattade.
– Vadå, sa jag det där högt? frågade Yafet och blev lite röd om örsnibbarna.
– Ja, du har tänkt högt hela dagen, sa Milo.
– Tur att jag inte tänkte något hemligt, sa Yafet. Till exempel på den jag är kär i.
Barnen skrattade igen. Men de skrattade snällt.
1

2

A

2

3

4

3

4

B

5

C

D

E

5

1

A

S

B

GP

C

D

E

4
3

x

2
1
4 A

2

3

4

5

1

B

3

A

B

GPS

Cx
C

D

E

D

2
1
A

2

3

4

5

1

B

A

B

GPS

C
C

D

E

D

Inledning | Mondo 2A

47

