
Differentierad 
matematikundervisning 

Under föreläsningen har du möjlighet att skicka in frågor digitalt. 

Gå in på slido.com/kompetento



Vem är jag?

● Annika Macklin
● Ma/NO - lärare, 1-7
● Lärare i 19 år  
● 13 år på Snättringeskolan i Huddinge
● Förstelärare matematik, 7 år



Differentierad matematikundervisning och lektionsdesign 
som specifikt gynnar elever i matematiksvårigheter 

● Vad? - inspirationsföreläsning, F-9 (gymnasiet?)
● Hur? - genomgång av arbetsmetoder, funderare med 

kortare diskussioner, frågor på slutet
● Varför? - se fördelar med metoderna, “inte så 

krångligt”, utveckla matematikundervisningen, hitta 
något nytt



Arbetsmetoderna
● Individualiserad träning på taluppfattning
● Arbete med övriga delar av det centrala innehållet
● Arbete med begrepp, jobba brett
● Skapa egna problem



Vilka är de viktiga faktorerna i lärmiljön som 
stödjer vid matematiksvårigheter?

○ Hur kan vi planera en matematikundervisning med angreppssätt med mer fokus på elevernas egen 
drivkraft?

○ Hur kan vi arbeta med och inkludera elever som redan ligger efter och som behöver mer 
repetition?

○ Hur kan vi effektivisera undervisningen så fler elever hinner lyckas?

○ Hur kan vi skapa möjligheter och förutsättningar för eleverna att jobba tillsammans i klassrummet 
trots olika nivåer och svårigheter?

○ Hur kan vi uppmärksamma elever som är bra på att dölja sina svårigheter? 

○ Hur kan vi organisera och variera arbetsuppgifter så att alla elever kan delta utifrån sin egen 
förmåga och fulla potential?

○ Hur kan vi få till en undervisning anpassad efter eleverna istället för att eleverna ska anpassa sig 
efter ett specifikt läromedel?



Differentierad undervisning

I en differentierad undervisning ges eleverna möjlighet att arbeta på olika nivåer 
och olika sätt inom samma kunskapsområde. 

Den bygger på gemenskap, tillvaratar olikheter och främjar delaktighet. 

Undervisningen differentieras genom att aktiviteterna innefattar flera olika vägar 
att nå målet.



Få med allt i sin undervisning…
● utgå från eleven
● variera undervisningen
● synliggöra elevens tankar
● skapa tilltro till eget tänkande
● träna språket
● argumentera
● reflektera 
● kommunicera 
● samarbeta
● upptäcka 
● vara kreativa 
● utmanas på sin egen nivå
● känna lust och motivation
● förstå en massa matematiska begrepp

Fundera och diskutera:
Hur mycket av detta fick du göra på 
matematiklektionerna när du gick i skolan?

“Matematisk verksamhet är till sin 
art en kreativ, reflekterande och 
problemlösande aktivitet…” 



Drivkraft och motivation

KASAM - känsla av sammanhang

Begriplighet – elevens förståelse för det vi gör och meningen med det

Hanterbarhet – elevens upplevelse av att hen kan lösa uppgiften 

Meningsfullhet – elevens engagemang och motivation

Jag förstår, jag kan och jag vill.



Drivkraft och motivation

Lästips “Motivation för matematik” från Skolverkets modul: Matematikdidaktik och specialpedagogik Del 3: 
Matematikängslan och motivation

● minskar 10-12 år, mer abstrakt, “bara smarta kan matte”

Viktigast: 
● Tillåtande och lustbetonad klassrumsmiljö
● Lära i samspel med andra
● Varierande arbetssätt och arbetsform
● Förståelse och att möta eleven på dess kunskapsnivå
● Elevens kunskap om sitt eget lärande



Arbetsmetoderna
● Individualiserad träning på taluppfattning
● Arbete med övriga delar av det centrala innehållet
● Arbete med begrepp, jobba brett
● Skapa egna problem



matematikundervisning
vs

svenskundervisning













Alla har en egen MA-IUP





Arbete med klassens fokusområden





Annikas test







Elevkommentarer:

“Jag hatade matte förut men nu älskar jag det”

“Jag tycker att gräsmattan är bra för då behöver jag bara 
träna på det jag inte kan”

“Det blir en utmaning och man försöker göra sitt bästa så 
det blir så grönt som möjligt”

“I en mattebok ser det likadant ut hela tiden, nu vet man inte 
vad som kommer att hända på lektionen, det är spännande”

“Jag tycker jag lär mig mer för att det är roligare”

“Det är kul att kunna utmana sig med att rensa sitt ogräs”

“Det är bra att få jobba på sin egen nivå”

“Jag tycker att gräsmattan är bra för att det är ingen som tränar 
på exakt samma sak, det blir inte tävling på samma sätt”



● Eleverna ser sitt eget lärande och tar ansvar.

● Tydligt syfte med att hjälpa andra, gemenskap.

● Motiverande att jobba på sin egen nivå.

● Synligt och tydligt mål.

● Inte farligt att misslyckas. 

● Roligare och mer utvecklande för mig som lärare!

Några fördelar:



Pokémon!

Decimaltal

Skala

Mäta

Rita



Testa jalusi-metoden!



● Tränar tabellerna “i smyg”

● Magiskt

● Kul

● Fler metoder i verktygslådan

● Rimligt svar?

● Felsökning



Fundera och diskutera

● I vilken utsträckning skulle du kunna prova denna 
metod?

● Tror du att detta arbetssätt kan ha större effekt på 
måluppfyllelsen än det du gör nu?

● Kan vi få en mer jämlik matematikutbildning på detta 
sätt?

● Vad ser du för svårigheter/hinder med denna metod?



Arbetsmetoderna
● Individualiserad träning på taluppfattning
● Arbete med övriga delar av det centrala innehållet
● Arbete med begrepp, jobba brett
● Skapa egna problem



Utgå från diagnoser - planera aktiviteter
● Kartläggningsmaterial, ex. Tummen upp, diamantdiagnoser, läromedel

● Fördel att repetera “allt” varje år

Aktiviteter:

● praktiska övningar
● stenciler
● miniwhiteboards
● digitala övningar (mängd, direkt feedback)
● instruktionsfilmer (repetera)
● problemlösning, E.P.A.
● arbete med begrepp
● korta för-test/screeningar
● gemensamma övningar

Centralt innehåll:
1. Taluppfattning och tals användning
2. Algebra
3. Geometri
4. Sannolikhet och statistik
5. Samband och förändring
6. Problemlösning



Geometri åk 5 



Syfte och bakgrund (Lgr 22)

Kunskaper:
● Begreppskunskap
● Växla mellan olika 

uttrycksformer
● Strategier för 

problemlösning
● Beskriva och 

resonera 
● Metoder för 

rutinuppgifter

Centralt innehåll i geometri:

- Grundläggande geometriska två- och tredimensionella objekt samt deras 
egenskaper och inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt, såväl 
med som utan digitala verktyg.

- Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, massa, volym, tid och 
vinkel med standardiserade måttenheter samt enhetsbyten i samband med detta.

- Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer 
kan bestämmas och uppskattas.

- Skala vid förminskning och förstoring samt användning av skala i elevnära 
situationer.

- Symmetri i planet och hur symmetri kan konstrueras.



Gamla saker vi ska repetera

● Namn på olika geometriska figurer (2D och 3D)
● Egenskaper hos olika geometriska figurer (sida, hörn, parallella, sidoyta) 
● Area för rektangel
● Enheter för längd (mil, km, m, dm, cm, mm)
● Skala
● Hur lång tid som gått (timmar, minuter, dagar, år)
● Enheter för vikt (g, hg, kg)
● Enheter för volym (liter, dl, cl, ml)



Nya saker vi ska gå igenom/lära oss

● Rita tredimensionella figurer
● Räkna ut area på en triangel
● Räkna ut volym på ett rätblock, enheter för detta
● Gamla längdenheter (tum, fot, aln, famn)
● Mäta och rita vinklar



Geometri - figurer

1. Tankekarta tillsammans om geometriska figurer.

2. Gör uppgifterna i Matteappen “Uppvärmning 
geometri figurer”. 

3. Sorteringsövning geometriska figurer.

4. Rita geometriska figurer och skriv deras namn.

Syfte: 
Få lite koll på vad vi ska jobba med. 
Repetera geometriska figurer.

Begrepp:
Hörn
Sida
Tvådimensionell
Tredimensionell
Parallell



Skala (2 lektioner)

1. Vi tittar på två filmer om skala (ca 4 min + 13 min).

2. Vi tittar på orienteringskartan över skolgården och hittar på 
frågor + svar till varandra (linjal + karta).

3. Vi gör uppgifter från en mattebok (matteblocket)

Bestäm hur du vill jobba med punkt 2 och 3. 

Enskilt eller i par (jag delar in).

Syfte: Repetera vad skala betyder och hur 
man kan räkna uppgifter med skala.

Begrepp:
skala
förstoring
förminskning
millimeter
centimeter
decimeter
meter
sträcka
1:1

Kolla på kartan:
Hur långt och brett är 
Gula huset i 
verkligheten?

https://app.begreppa.se/begreppa/videos/matematik/geometri/skala-ak-4-6
https://www.ne.se/play/ur/program/183060




● medelvärde

● median

● typvärde



Sorteringsövning



Arbetsmetoderna
● Individualiserad träning på taluppfattning
● Arbete med övriga delar av det centrala innehållet
● Arbete med begrepp, jobba brett
● Skapa egna problem



Jobba brett - 
flera saker 
samtidigt

Se samband 
mellan 
begreppen.













Mer om arbete med begrepp

Att skriva i matematik - Lärlabbet - URplay: https://urplay.se/program/216610

https://urplay.se/program/216610


Arbetsmetoderna
● Individualiserad träning på taluppfattning
● Arbete med övriga delar av det centrala innehållet
● Arbete med begrepp, jobba brett
● Skapa egna problem





På Halloweenfesten kom det 280 gäster, 
70% av dem var vampyrer. 

Sen bet vampyrerna 70 av de andra 
gästerna (så de också blev vampyrer).

 

a) Hur många gäster var sen vampyrer?
b) Hur många gäster var inte vampyrer 

från början?



Mr.Venom körde sin likbil. Han körde 40 
mil och letade efter lik. Bilen 
förbrukade ungefär en halv liter bensin 
per mil. Bensinen kostade 14,90 kr per 
liter. 

 

Ungefär hur mycket kostade bensinen 
till hela resan?



Gör ett hemskt, eller roligt, matteproblem!

● Skriv ner ditt problem och en tydlig 
lösning på ett kladdpapper och tänk 
på hur du formulerar dig, hitta på en 
rubrik. Visa din lärare!

● Renskriv problemet på ett A4-papper 
och rita en “hjälpande” bild till.

● Skriv lösningen, som går att följa, på 
ett annat papper, med rubrik.

s. 5-6 i Tummen upp 4 (uppgift 12, 13 
eller 14)

Problemlösningskorten

Test 5



● Fotografera några problem med 
din iPad, sätt dig och lös dem 
(själv eller tillsammans).

● Gå till det “läskiga 
lösningsrummet” och kolla dina 
lösningar.

Lös klasskompisarnas hemska och roliga matteproblem!















Skapa egna uppgifter, för det är roligare



Vilka är de viktiga faktorerna i lärmiljön som stödjer vid 
matematiksvårigheter?

○ Hur kan vi planera en matematikundervisning med angreppssätt med mer fokus på elevernas egen 
drivkraft?

○ Hur kan vi arbeta med och inkludera elever som redan ligger efter och som behöver mer 
repetition?

○ Hur kan vi effektivisera undervisningen så fler elever hinner lyckas?

○ Hur kan vi skapa möjligheter och förutsättningar för eleverna att jobba tillsammans i klassrummet 
trots olika nivåer och svårigheter?

○ Hur kan vi uppmärksamma elever som är bra på att dölja sina svårigheter? 

○ Hur kan vi organisera och variera arbetsuppgifter så att alla elever kan delta utifrån sin egen 
förmåga och fulla potential?

○ Hur kan vi få till en undervisning anpassad efter eleverna istället för att eleverna ska anpassa sig 
efter ett specifikt läromedel?



Frågor?

annika.macklin@huddinge.se

Lästips: Motivation för matematik 

mailto:annika.macklin@huddinge.se
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/419_matematikdidaktik_specialpedagogik%20%C3%A5k1-3/del_03/Material/Flik/Del_03_MomentA/Artiklar/MA1_1-3_03A_02_motivation.docx

