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Diagnos i matema,k på två olika sä3?

”Traditionellt test” där eleven får svara på uppgifter som är 
kopplade till vad du tycker att eleven bör kunna.

Eller första lektionen vid möte med en ny klass när ungefär en 
kvart är kvar får eleverna svara på följande frågor. 
1. Jag är bra på det här…………..
2. Det här tycker jag är svårt………….
3. Det här vill jag ha hjälp med…………

Vad lär jag mig?
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Villkor för lärande:

A1 förstå: Nödvändigt ej 9llräckligt

A1 träna: Nödvändigt ej 9llräckligt



Att utveckla tanke och språk

Tänka själv
-e- ”inre tal”

Utbyta tanken

-ett ”yttre tal”

Sammanställa tankar

-e- spåk med struktur

Läraren hjälper till med 
generalisering av begreppet eller 
lyfter fram metoden

Eva-S5na Källgården



Eva-S&na Källgården



Kulramen och ”fingrarna” försvann
när 

Mängdläran ”tog över” på 70-talet



Nu gäller det att både 
se och räkna

ANTALET kulor
En Struktur i Matematik



”Räknekoden”



 

Copyright Eva-Stina Källgården!

1 Se och räkna 
 

Koppling till läroplanens mål  
Utvecklar sin förståelse för talbegrepp.  

 

Så här går det till: 
Eleverna får först tänka efter hur ett spelkort med valören 5 ser ut och 
sedan rita det såsom de tror att det ser ut. Därefter får de tänka efter 
hur prickarna på en tärning ser ut om du slår en femma, och därefter 
jämföra det men deras bild av spelkortet.   
 
Lika eller inte?  

Välj ett ”5-kort”, en tärning med fem prickar och kulramens fem kulor på en rad. 
Undersök och samtala kring likheterna. Att tala om och jämföra bilden på korten 
med handens fingrar stimulerar både tanke och språk. 
 

Efter att ha tittat på valören fem fortsätter ni med 
andra valörer och upptäcker att det är mycket lätt att 
räkna om  man ser ”fem-bilden” och grupperingarna på 
korten.  

Sju t.ex. syns direkt som fem och två tillsammans, där femman känns igen från 
5-kortet. Tian på kortet består av två femmor som går att jämföra med 
antalet fingrar på två händer.   
 

Problem 
Jämför antal prickar på framsidan och motsvarande 
baksida på en tärning.  
Hur många prickar är det tillsammans? (Svaret är sju) 
 
 
Didaktik                                                       
Koppla aktiviteten till att öva ”Tiokamraterna” genom att SE på korten i stället 
för att RÄKNA UPP! 
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1 ml och 1cl
Hur mycket är det? 



En liter va+en är lika mycket som 
3o deciliter va+en

1l = 10 dl



Spela och Lek med Matema0k F-3



Hur långt tror Du att sugröret är?

tänka (ögonmått), tala, skriva, lyssna, läsa
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Mäta, Klippa bitar och jämföra , beskriva och 

förklara  och se och inse systemet
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Posi%onssystemet
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Hur lång är du?



Tänk dig att du ha flera sugrör (tex 20cm långa) 
och behåller ett av dem i hela sin längd. 
Varje sugrör klipps av en bit så att det är 3 cm 
kortare än det tidigare. 
De placeras på en linjal på ett papper med start 
i origo och med mellanrummet 2 cm i 
avtagande längd.

Samband y= k · x + m 
y= -1,5*x + 20



Proportionalitet         Förhållande

Proportionalitet innebär att
Kvoten mellan två storheter är konstant

Hur stor del av hela bandet är biten? 



Att ta sig fram med Farten 1 m/s
Det syns HUR eleven tänker



Propor%onalitet

Bråk, procent och decimaltal är uttryck för 
rationella tal i matematik.

Proportionalitet är begreppet där de används i 
olika sammanhang.

T.ex. i dag med modellera, sugrör, resårband och 
1m/s med koppling till enheter, taluppfattning, 
positionssystem m.m.



Blompinne-Mätsticka-Tallinje
-Ett stöd när De växer-

A< så ärter i kruka på våren Att sätta en lök på hösten



Diagnos: Dyskalkyli!!!!

Fel på testet?
Fel på eleven?
Fel på undervisningen?
Fel på omgivningen?
Fel på självförtroendet?

…



Planen var den här:
• hur skapar du en lärmiljö där alla elever känner

”jag kan lära mig” – vad krävs av dig? 
• förstår DU hur eleven tänker, när den svarar? 

Förstår eleven hur DU tänker, när du förklarar? 
• prak@ska exempel på labora@oner där samarbete 

mellan lärare behövs för aD kunna utmana alla 
och sam@digt ge stödinsats @ll dem som behöver

• hur bemöter du elever för aD fånga deras intresse 
och sam@digt få undervisnings@den aD räcka @ll 
för förståelse och träning? 

• hur använder du forma@vt lärande och 
handledande för elevernas utveckling av 
begrepps- och problemlösningsförmågor? 



Tack för idag!
Hoppas a1 vi hörs snart

mobil: 073 985 5119 

mail: eva-sCna@eskallgarden.se

sms eller FB.


