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 Vilka vetenskapligt förankrade kartläggningsverktyg har vi att tillgå idag för 

taluppfattning, geometri m.m.? 

 Vilka frågor bör ställas för att komma djupare in i problematiken – kartlägga en 

elevs matematiska förmågor mer i detalj? 

 Hur kontinuerligt jobba med screening för att följa kunskapsutveckling och bidra 

med rätt insatser? 

 Hur kan eleven själv få större engagemang och känsla av kontroll över sin egen 

lär process? 

 Hur identifierar du om problemet beror på bristande förkunskaper eller låg 

begåvning? 

 Hur utvärdera användandet av kartläggningsmaterialet så att bedömningarna 

blir så korrekta som möjligt? 
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Vad du bör tänka på i undervisningen för att 

eleverna ska utveckla sitt matematiska kunnande.

 Det finns grundläggande kunskaper som är avgörande för den 
fortsatta förståelsen.

En verktygslåda med beräkningar och begrepp

 Hur en elev ska kunna detta innehåll.  Vad det  innebär att 
behärska …..

Olika aspekter av begreppet

 Vilka möjligheter ges eleven att visa sina kunskaper?

Samtal,  diagnoser …….
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Stöd för att bedöma förmågor

Möjligheterna att bedöma de förmågor som beskrivs i 
kursplanen är helt beroende av elevens kunskaper inom det 
centrala innehållet. 

Eleverna måste behärska 

strategier för att kunna värdera dem.

begrepp för att kunna se samband och analyser dem. 

olika metoder för att kunna resonera, argumentera om dem 
eller uttrycka dem. 

Att behärska det som beskrivs i centralt innehåll är alltså en 
förutsättning för att eleven ska kunna uttrycka, utveckla eller 
öva sina förmågor. 

Kunskaperna som testas med Diamant skapar förutsättningar 
för eleverna att utveckla sina förmågor.

madeleine@lowing.eu



Det ska inte behöva gå åt mycket tankekraft för 

att använda rätt begrepp eller utföra 

beräkningar och förenklingar

 Elever som saknar grundläggande matematikkunskaper får 

svårt att lösa uppgifter/problem där dessa ”verktyg” behövs. 

Dessutom krävs flyt i hanterandet av olika grundläggande 

”verktyg”. 

 För många elever upptar tankar kring begrepp och 

beräkningar så stor del av deras arbetsminne att deras 

möjligheter att lösa aktuell matematikuppgift eller problem blir 

små. 
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Saknad förkunskap …….
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För eleven är det helt avgörande att ha samtliga förkunskaper 

för att ha möjlighet att förstå ett nytt begrepp.

Syftet med formativ bedömning är att sätta fingret på vad som 

gör att eleven lär sig / inte lär sig det som undervisas. 

Diamant diagnoserna ger dig ett bra utgångsläge för 

undervisning  i olika årskurser i grundskolan och vid starten av 

gymnasieskolan



Forskningsbaserat material för 

kunskapsuppföljning

 Forskningsrapport: Diamant - diagnoser i matematik
Didaktisk ämnesanalys – metod att analysera matematikens 

didaktiska struktur. Elevresultat – omfattande empiriskt 

material 

 http://hdl.handle.net/2077/47607

 Diamant-diagnoser, Skolverket
Ett diagnosmaterial i matematik för årskurs F- 9 

Bedömningsstöd för att följa elevens kunskapsutveckling 
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Didaktisk ämnesanalys

Didaktisk ämnesanalys av ett innehåll kan göras på 

olika nivåer, på hela områden eller på enskilda 

begrepp. 

Med hjälp av en didaktisk ämnesanalys av olika 

matematikinnehåll kan vi rita delar av kartan i 

matematiklandskapet och därigenom synliggöra 

förkunskapsstrukturer och progression.

Denna typ av analys av ett innehåll visar vad eleverna 

ska lära sig, vilka aspekter de ska urskilja (få syn på) 

och vad du kan förväntas hjälpa dem med. 
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Arean av ett Parallelltrapets
Algebra:

Uttryck , variabel

Distributiva lagen, kommutativa lagen ex.  3a + 4a = 
a(3 + 4)

Beräkningar 

Begrepp som eleven bör 

behärska:

Parallelltrapets, Sida, Höjd, Normal, 

Trianglar, Area, Bas, Vinkelrät, 

Diagonal, Parallell och ??

Aritmetikkunskaper.

De fyra räknesätten även med bråk 

och decimaltal Tänk igenom: Vilka svårigheter kan uppstå? 

Var brukar eleverna fastna?
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Diagnoser
Förkunskaper och kunskapsutveckling identifieras lätt med hjälp 

av välstrukturerade diagnostiska uppgifter

Förkunskaper

Avgörande betydelse för 

möjligheten att förstå och lära sig 
ett nytt innehåll 

Kunskapsutveckling

Aktuell forskning är överens om 

att ny kunskap utvecklas genom 
att man utgår från vad individen 

redan kan 

madeleine@lowing.eu



madeleine@lowing.eu

Matematiska begrepp och elevers 

uppfattningar



Matematikens språk är ett ämnesspråk

 Det språk som används under en matematiklektion är mycket speciellt, 

med ord och uttryck som har en helt annan precision och betydelse än 

liknande ord i vardagsspråket eller är helt speciella ämnesord. 

 Det är ett vetenskapligt språk där såväl termer som ett speciellt skriftspråk 

är avgörande för att tolka och kommunicera ett innehåll. 

 Matematikens speciella fackspråk är viktigt för förståelsen, och för många 

elever kanske ett helt avgörande, filter för möjligheterna att lära 

matematik. 

 Ett av målen är att eleven ska förstå vikten av att behärska matematikens 
uttrycksformer för att kommunicera i vidare studier eller i vardag och 
arbetsliv. 
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Språkliga dimensioner i matematik

 Talspråk: Hur långt är det till …? Hur bred är vägen? Hur högt är 

huset?

 Formaliserat språk: Vilken längd har…? Vilken är vägens bredd? 

Vilken höjd har huset?

 Ofta tar man ytterligare ett steg mot abstraktion och uttrycker 

relationer mellan olika begrepp i formler.  Till exempel A = l . b 
och V = l . b . H.

 En elev som inte har förstått den elementära grammatiken för 

det matematiska formelspråket, kan inte utläsa uttryck som 4x,  

3(2+5) eller  r2 och har därmed ingen chans att göra ens de 

enklaste räkneuppgifter 

 Matematiskt fackspråk: produkt, dividera, funktion, kontinuerlig, 

bråk, relation, ben, volym, tal, … etc. har inom matematiken 

betydelser som kan skilja sig från allmänspråket
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Matematiska ord och begrepp

 När man till exempel skall visa att en triangel har vinkelsumman 

180O, betyder inte en triangel en enda triangel eller en speciell

triangel utan en godtycklig triangel det vill säga i det här fallet alla

trianglar. 

 Kuben har sex sidoytor. Varje sådan sidoyta har formen av en 

kvadrat som i sin tur har fyra sidor. Dessa sidor är i sin tur kanter i 

kuben. 

 En godtycklig punkt på grafen … betyder inte att man kan välja 

punkten godtyckligt. Det betyder alla punkter på grafen
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 En utmaning för lärare är att med hjälp av konkretisering 

och metaforer bygga en bro mellan elevernas vardag 

och matematikens komplexa innehåll. 

 Tala på ett adekvat sätt om räknelagar, räkneregler, olika 

begrepp, egenskaper eller modeller inom matematiken. 

 Hjälp eleven att använda en korrekt terminologi och 

skriva på ett korrekt sätt. 

 Kontrollera att eleven kan uttrycka sig tydligt, har förstått 

begrepp, samband m.m. på ett korrekt sätt. 
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Språkinriktad undervisning

 Ett begripligt inflöde av ord, begrepp och symboler räcker inte för 

att lära sig ett ”nytt språk” och nya begrepp. Eleverna måste ges 

tillfälle att själva använda och förklara begreppen. 

 Läroboksuppgifter bör diskuteras i klassrummet så att svåra ord och 

matematiska begrepp identifieras och förklaras. 

 Ge återkoppling på såväl matematikinnehållet som på sättet 

eleven uttrycker sig. 
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Tolka elevers kunskaper

 Emma i årskurs 2 

7 + 7 =14 

14 + 14 = 28 

28 + 7 = 35 

35 + 14 = 49 

 Hon kan dela upp tal  7 = 2+2+1+2 

 Intuitivt distributiva lagen 7 x (2+2+1+2) 
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The teachers should use assessment to 

”keep learning on track”

Ramverk för formativ bedömning omfattar tre centrala processer 
nämligen att fastställa: 

 Var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling, 

 Vilka målen är

 Vilket innehåll eleven behöver förstå för att nå målen

Researchers now have hard empirical evidence that learning
does lead to higher achievement when using assessment.
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Förpackning

Innehållet kan förpackas på 

olika sätt 

Inlärningsteorier, 

abstraktionsnivåer etc. 

Distribution

..och distribueras till elever 

på olika sätt

Arbetsform, arbetssätt etc.

Utvärdering

Utvärdering handlar om att ta reda på om 

eleverna har uppfattat begreppen på ett 

adekvat och generaliserbart sätt

Matematikinnehållet
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Matematikens struktur

Matematik består inte av en rad löst 

sammanfogade moment. Momenten är 

istället sammanlänkade och bygger på 

ett antal gemensamma räknelagar, 

räkneregler och begrepp

Varje moment kan i allmänhet 

behandlas på olika sätt och förstås på 

olika kognitiva nivåer. Men målet, det 

som skall abstraheras, är detsamma.

Hur de olika diagnoserna är kopplade till 

varandra framgår av de 

strukturscheman som inleder respektive 

område och delområde.



madeleine@lowing.eu

Aritmetik
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Typ 6 + 1, 2 + 4

Talens grannar höger,

kommutativt

Typ 8 - 4, 9 – 4

Hälften och hälften +1/-1

Typ 4 + 4, 3 + 5

Dubbelt och dubbelt+1/-1

Typ 4 +__= 9

Tals uppdelning i termer. 

Likhetstecknets innebörd

Typ 9 - 1, 8 - 6

Talens grannar vänster, 

avståndet till grannen

Typ 8 = 2 + ___

Tals uppdelning i termer. 

Likhetstecknets innebörd

Kartläggning av elevers 

kunskaper med hjälp av diagnoser 
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Didaktisk karta



Resultatschema;
Diagnos AG1, åk 1 och åk 2 

slutet av årskursen

Resultaten av kartläggningen

bekräftar att strukturen är

korrekt uppbyggd 

Strukturen har betydelse 

för undervisningens planering

och kontinuitet 

Strukturen kan hjälpa elever

nå måluppfyllelse i matematik 
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Årskurs 2, maj månadÅrskurs 1, maj månad



Grundläggande aritmetik. AG1

Följande figur kan illustrera en rad olika räkneoperationer

Den kan tolkas som 

3 + 2 = 5,  2 + 3 = 5

5 – 3 = 2,  5 – 2 = 3 

5 = 3 + 2,  5 = 2 + 3

eller som 

3 + __ = 5,   2 +  __ = 5 

5 = 3 + __ 

osv….    
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Detta ska kunna generaliseras till 

Additioner av typen 10 + 3 och 3 + 10.

Subtraktioner av typen  13 – 3 och  13 – 10.

Öppna additioner av typen 10 + __ = 13,  3 + __ = 13,   

__ + 10 = 13,   __ + 3 = 13,   13 = 3 + __   och

13 = 10 + __.

Öppna subtraktioner av typen 13 – __ = 10,  

13 – __ = 3,  10 = 13 – __  och   3 = 13 – __. 
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Likhetstecknet en viktig symbol inom matematiken
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Diagnos 

Gymnasiet



64

34
= 

(2 ∙3)4

34
= 

24∙34

34
=24
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Typ 5 ∙ 57

Åk 1 55%

Typ 
431

429

Åk 1 53%

Typ(3 + 2)2

Åk 1 63%

Typ (−3)−2

Åk 1 8%

Typ
44∙37

43∙35

Åk 1 27%

Typ 32

Åk 1 88%

Typ 50

Åk 1 51%

Typ 3 + 32

Åk 1 75 %

Typ 25

Åk 1 69%

Typ 22 ∙ 23

Åk 1 66%

Typ
64

34

Åk 1 10%

Typ 5 ∙ 102

Åk 1 81%

Typ 3,2 ∙ 102

Åk 1 62% 

Typ 4 ∙ 10−3

Åk 1 56%

Typ 30 ∙ 32

Åk 1 54%

Resultat ÅK 1 gy
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Didaktisk karta

Framtagen teoretiskt och säkerställd empiriskt



7 ·  8 = 6 ·  8  +  8 =     
alt
7 ·  8 = 7 ·  2 ·  4 = 
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Multiplikationstabellen

struktur

10 gånger sedan hälften

10 · 6 = 60      5 ·  6 = 60/2

Uppdelning av termer,  

alt. dubbelt tre

6 ·  6 = 2 ·  3 ·  6 = 
3 · 6 + 3 · 6 =

Distributiva lagen

3 ·  6 = (2 + 1)· 6 = 
2· 6 + 1· 6 

Dubbelt, dubbelt,

2 · 6 + 2 · 6 =

alt

4 · 6 = 2 · 2 · 6 = 2· 12

Kvadrattalen

7, 8, 9 möten



Håll fokus på matematikinnehållet i 

undervisningen
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Tvåans multiplikationstabell

Dubbelt 2 2 + 2 2 . 2

Dubbelt 3 3 + 3 2 . 3
Dubbelt 4 4 + 4 2 . 4

Dubbelt 5 5 + 5 2 . 5

osv….



Rationella tal
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Tal i bråkform

Bråkets olika aspekter

 ett tal,

 en del av en hel,

 en del av ett antal,

 en andel,

 en proportion,

 ett förhållande, 

 skala.

Förkunskaper för att kunna 
börja att operera med bråk

 Nämnarens innebörd 

 Täljarens innebörd

 Varje tal i bråkform kan 
skrivas på oändligt många 
sätt.

Dessutom bör eleverna 
behärska de fyra räknesätten 
och räknelagarna
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Resultatschema;

Diagnos RB1, åk 4 och 

åk 5



Elever i åk 2 arbetar efter att ha tolkat 

frökens genomgång
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Variation - av vad?

Utvecklingsbart och generaliserbart.

”Är det bara pizzor man kan dela?” 

Materialet begränsar möjligheten till variation av ett antal aspekter av 
bråkbegreppet.
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Generaliserad förståelse 

L:Hur många tredjedelar 
är en hel? 

E: 3 tredjedelar 

L: hur många fjärdedelar? 

E: fyra fjärdedelar. 

E: ….och tolv tolvdelar

E: …och miljoner 
miljondelar…..

L: ja men sådana delar 
har vi inte så det kan vi 
inte göra… 
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 Ännu på högstadiet hade många elever svårigheter med att hantera 

grundläggande geometriska begrepp.  

 För att lösa geometriska problem krävs det att eleverna behärskar ett 

antal grundläggande geometriska begrepp samt har ett funktionellt 

språk för att kommunicera dessa begrepp.

 Språk och begrepp tillägnar sig eleven bäst genom att laborera och 

diskutera. 

 Detta måste ske kontinuerligt och väl planerat ända från skolstarten.   

 Termer som romb, rätblock och cylinder  var okända för många elever 

– och sannolikt även motsvarande begrepp.

Geometri
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Ett exempel

 Redan i förskoleklassen arbetar man med de plana figurerna 

triangel, kvadrat och cirkel. Men man diskuterar oftast inte 

figurernas egenskaper med eleverna.

 Elever uppfattar därför trianglar som liksidiga figurer och 

fyrhörningar(fyrkanter) som kvadrater eller rektanglar.

 Vår tolkning av detta är att eleverna i yngre åldrar får arbeta 

med helheter men att de inte lär sig se de delar helheterna 

är uppbyggda av.

Grundläggande begrepp som symmetri och parallell och 

”kongruent” tas upp alldeles för sent i undervisningen. 
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Geometriska figurer

 Femhörning, fyrhörning 

 Triangel – trehörning

 Parallelltrapets

 Parallellogram

 Romb

 Rektangel

 Kvadrat

 Sida,  hörn

 Vinkel, rät, trubbig, spetsig

 Parallell

 Kongruent

 Symmetri

 Diagonal

 Regelbunden, Oregelbunden

 Omkrets
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Egenskaper beskrivs med begreppMånghörningar



För att eleven ska ha möjlighet att urskilja egenskaper bör man gå från 

figurer med få egenskaper till figurer med många olika egenskaper
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Hörn och avståndet 

mellan hörnen

Sida (sträcka)

Vinkel 

Diagonal

Eleven urskiljer viktiga begrepp

två parallella 

sidor

ParallellogramParallelltrapets

Rektangel

Romb

Kvadrat

Symmetrilinjer

Rombens diagonaler är 

samtidigt symmetrilinjer 

och de är vinkelräta. 

Kvadraten är en 

romb och en 

rektangel samtidigt



De flesta elever verkar leta efter färdiga formler istället för att tolka 

den givna uppgiften och använda sin fantasi: 

Bestäm arean av det skuggade området

Lösningsfrekvenserna i årskurs 6 och 7 var 45% respektive 48%
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Ett exempel

I en likbent triangel ABC 
är vinkeln A 70°. Bestäm 
vinklarna B och C 

Lösningsfrekvenser i åk 8:

72% respektive 57%

C

A B
70°
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Genom att vika triangeln  genom den 

symmetrilinje som går genom C och vinkelrät 

mot AB finner man direkt att vinklen B = 70°

Genom att vika figuren, eller 

genom att klippa ut vinklarna 

och foga samman dem, kan 

elever tidigt upptäcka att 

vinkelsumman är 180°. 

C

A                                    B
70°
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AG4

AG1

Potenser



Framgångsfaktorer

 Läraren har tydliga mål för lektionen : 
Månghörningar och dess egenskaper

 Lektionen är ett led i en välplanerad 
sekvens av geometrilektioner

 Eleverna arbetar tillsammans, pratar 
om begrepp och illustrerar dem

 Läraren går runt och stödjer deras 
arbete genom att ställa utmanande 
frågor samt korrigerar om något blir fel

 Läraren samlar klassen för en 
gemensam sammanfattning 

 Eleverna arbetar individuellt vilket 
befäster kunskaperna
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Bild L5.4



Didaktisk kedja vid planering av 

undervisning

 Vad ska jag undervisa om nästa lektion/område? 

 Vilka mål har jag för elevens lärande? 

 Vad behöver eleven redan ha förstått för att ha möjlighet att förstå ̊ det jag avser att 
undervisa om? Vilka förkunskaper krävs? 

 Hur vet jag att eleven har dessa förkunskaper? 

 Vilka specifika ord och begrepp inom matematiken behöver eleven förstå ̊ för att följa 
med vid genomgången? 

 Vilken eller vilka förklaringsmodeller kommer jag att använda för att beskriva innehållet 
(begreppet, modellen, metoden)? 

 Vilka uppgifter avser jag att använda i undervisningen (Kvalitet, aritmetikanpassning, 
sekvensering mm) 

 Vilket arbetssätt är lämpligt för att behandla det aktuella innehållet? Hur kommer jag 
att individualisera undervisningen? 

 Hur ska eleverna visa sin kunskap inom området? Hur vet jag att eleven lärt sig det 
som jag avsåg? 
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13 - 7 =  

7 = 3 + 4 

13 - 3 =  10

13 – 7 = 13 – 3 – 4 = 

10 – 4 = 6

13 - 7 =  

7 + 3 =  10

Från 10  till 13 

10 + 3 = 13

3 + 3 = 6

13 – 7 = 6

madeleine@lowing.eu

Hjälp eleven att fokusera på rätt term



Hur löser du de här uppgifterna? 

7,2 + 7,9 = 

0,7 ∙ 50 = 
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7,2 + 7,9 = 
(7,1+0,1)+7,9 = 7,1+(0,1+7,9) = 7,1+8

Uppdelning av tal, associativa lagen

0,7 ∙ 50 = 
Uppdelning av tal, kommutativa- och 

associativa lagen.

0,7 ∙ (5 ∙ 10) =  0,7 ∙ (10 ∙ 5)  = (0,7 ∙ 10)∙ 5 = 7 

∙ 5   

Hjälp eleven att bygga upp en 

grundläggande förståelse



Generalisering till decimaltal

16 – 7   =   16 – 6 – 1  = 10 – 1  =  9

Generaliseras till

1,56 – 0,57  =  1,56  – 0,56 – 0,01  =

1,00 – 0,01 
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16 – 9   =   17 – 10   =   7

Generaliseras till 

7,2 – 3,9  =  7,3 – 4,0  =  2,3



Madeleine Löwing

madeleine@lowing.eu

www.madeleinelowing.se
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