
101a 
Webbaserade lärresurser i matematik 
Alla, Föreläsning 
 
Tomas Bergqvist 

De senaste åren har ett stort antal lärresurser för elever, lärare och föräldrar utvecklats på nätet. 
Besöken på sidorna är stort och den betydelse resurserna spelar för matematiklärandet är inte 
längre försumbart. Under föreläsningen kommer jag att presentera ett antal olika resurser och 
diskutera användningsmöjligheter och resursernas plats och roll i matematikundervisningen. 
Några exempel på resurser jag kommer att beröra är Webbmatte.se, WebMath, Mattesherpa.se 
och WolframAlpha. 

Tomas Bergqvist är doktor i matematikdidaktik och är aktiv forskare vid Umeå Forskningscentrum 
för Matematikdidaktik. 

102a 
Newton och förändringens matematik 
Alla, Föreläsning 
 
Gerd Brandell 

Innan Newton skapade sin storartade infinitesimalkalkyl användes matematiken för att beskriva 
en värld utan förändring, en statisk värld. När ”kalkylen” blev känd började man så småningom 
förstå att matematiska lagar kan generera förändring och rörelse. Från Newtons tid har hans 
kalkyl varit självklar inom fysiken. Men den används inte bara där. Numera är den lika omistlig 
inom mänga andra områden: teknik, biologi, ekonomi, samhällsvetenskaper – överallt där vi vill 
kunna beskriva förändring och rörelse. I föredraget förklarar jag på ett enkelt sätt grunderna för 
Newtons kalkyl och illustrerar med några exempel från olika områden hur den används idag. 

Gerd Brandell har under lång tid undervisat i matematik vid olika universitet/högskolor, senast vid 
Lunds universitet och är nu universitetslektor emeritus där. 

103a 
Learning school mathematics as developing identity 
Alla, Föreläsning 
 
Stephen Lerman 

Developing identity is often in contemporary mathematics education literature proposed as a 
replacement for learning. The same phenomenon is reflected in social studies and cultural 
studies in general. In this talk I will examine what might be gained by talking of identity, through 
some examples of interpretations of mathematics classroom interactions, although I will also 
suggest where adopting the fashionable term might hide how identities might emerge and what 
discourses might be determining or affecting identity development. 

Stephen Lerman, London South Bank University 
 
Fri översättning: 
Att lära skolmatematik som utvecklar identitet: Vad kan vi vinna/förlora? 



Termen utveckling av identitet föreslås ofta i nutida matematikdidaktisk litteratur som ett alternativ 
för lärande. Samma fenomen avspeglas i studier inom samhällsvetenskap och kulturella studier i 
allmänhet. I denna föreläsning kommer jag att undersöka vad som kan vinnas genom att tala om 
identitet, genom några exempel på tolkningar av samspelet matematik klassrummet, men jag 
kommer också att diskutera hur man genom att anta den fashionabla termen kan dölja hur 
identiteter kan uppstå och vilka diskurser som kan bestämma eller påverka identitetsutveckling. 

Stephen Lerman är Professor of Mathematics Education vid London South Bank University. Hans 
forskningsintresse är analys av klassrumsundervisning och inlärning. Han arbetar för närvarande 
med sociologisk teori för att studera aspekter av matematikutbildningen. 

104a 
Flickan har röda kinder 
Alla, Föreläsning 
 
Sten Rydh 

Hur kan man intressera små barn för matematik så att de blir engagerade och behåller glädjen 
och lusten att lära upp genom åren, ja hela livet? På Mattesmedjan i Bengtsfors används en 
spännande metod, inspirerad av suzukimetoden inom musiken. Barn och föräldrar kommer 
tillsammans en gång i veckan på fritiden för att uppleva matematik med alla sinnen. I 
föreläsningen presenteras hur detta arbete tar sin början med 4-5-åringar, som lär sig geometri 
med hjälp av bilder och rim, t.ex. "Flickan har röda kinder, och på huv'et en cylinder. Sedan ges 
några exempel på hur barnen arbetar i de olika stadierna upp genom åren med spel, 
problemlösning och matematiska samtal. 

Sten Rydh är en välkänd föredragshållare, utbildad inom matematik, musik och teologi. Han har 
gett ut böcker, medverkat i TV-program och som lärarutbildare på Karlstads universitet. 

105a 
Prata matematik 
Gs, Föreläsning 
 
Bengt Drath 

Vid en traditionell "genomgång" av läraren är i regel bara läraren aktiv, men tyvärr de flesta elever 
passiva. Knappast en bra start för lärandet! Att sätta ord på sina tankar är bra, men det var ju 
eleverna som skulle få göra detta och dessutom få upptäcka matematik utan att läraren eller 
läroboken avslöjar allt. Vid redovisningen av dessa tankar krävs däremot en medveten och aktiv 
lärare. 
Jag har försökt utveckla en metod, där eleverna får tänka och vara aktiva först. I snart 15 år har 
jag undervisat på detta sätt. Hur har det gått? Om dessa erfarenheter handlar mitt seminarium. 

Bengt Drath arbetar dels som högstadielärare på Stöpenskolan i Skövde kommun och dels som 
lärarutbildare på Högskolan i Skövde. 

106a - Fullbokad 
Mobil matematikverkstad 
Gs, Arbetsseminarium 
 
Louise Furness 



Många matematikverkstäder innehåller ofta en stor mängd övningar, allt från bingospel till 
knappar och tärningar. Ofta blir dessvärre besöket i matematikverkstaden mer av en happening 
där syfte och mål med aktiviteterna inte är helt definierade. I många fall sker inte heller 
undervisning kopplat till de olika aktiviteterna, hands ON… but minds OFF. Den mobila 
matematikverkstaden tar ett unikt helhetsgrepp om den laborativa undervisningen; från mål i 
kursplanen via utvalt område i matematiken till praktisk övning. Dessutom beskrivs hur man kan 
vägleda eleverna från det konkreta till abstrakta, dvs. från laborativt material till matematiskt 
symbolspråk. Hands and minds ON! 

Louise Furness, verksam lärare samt matematikutvecklare i Täby kommun. Brinner för 
förståelseinriktad matematikundervisning. 

107a  
Laborativ matematik för framgång 
Gs, Arbetsseminarium 
 
Maria Lindroth, Per Berggren 

Laborativ matematik ger bättre förutsättning för fler att få en djupare begreppsförståelse. Ett 
laborativt och undersökande arbetssätt är dessutom mer stimulerande, för både elever och lärare. 
Föreläsningen hålls som en work-shop där deltagarna får möjligheter att själva prova laborativa 
aktiviteter. Genom detta får deltagarna en möjlighet att fundera på vilket sätt aktiviteterna kan 
passa in i deras undervisning med deras elever. Under work-shopen kommer vi att visa hur man 
metodiskt kan använda laborativa aktiviteter för att introducera och genomföra en djupare 
undersökning som kan gå från de tidigaste skolåren till de sista. 

Maria Lindroth och Per Berggren 
Matematiklärare, författare och lärarfortbildare 

108a - Fullbokad 
Lär av svampplockaren! 
Gs/Gy, Föreläsning 
 
Mats Brunström 

I sin klassiska bok "How to Solve It" från 1945 gör George Pólya följande liknelse mellan 
matematiska problem och svampar: ”Good problems and mushrooms of certain kinds have 
something in common; they grow in clusters. Having found one, you should look around; there is 
a good chance that there are some more quite near.” Att kunna generalisera och se kopplingar 
mellan olika problem är centralt inom matematiken och något våra elever måste ges möjlighet att 
öva mycket på. När de just har löst ett problem finns oftast en gyllene chans till detta. 
Föreläsningen handlar om hur elevernas problemlösningsförmåga kan utvecklas om de får träna 
på att hitta och lösa problem som ligger nära ett nyligen löst problem. 

Mats Brunström är universitetsadjunkt och lärarutbildare vid Karlstads universitet samt doktorand 
i matematik med didaktisk inriktning. 

109a 
Webb-Facebook- o mobilprogrammering 
Gs/Gy, Föreläsning 
 
Sofia Bäckström, Marie Rudenstam 



Nya möjligheter i matematikundervisningen! I processen att programmera webbapplikationer som 
t ex Facebook eller en webb-TV finns tillämpningar för nästan all grundskole- och 
gymnasiematematik. För att skapa layouten på en hemsida används procent- och bråkräkning. 
Menybaren i Facebook är en övning i koordinatgeometri och Phytagoras sats används för att 
räkna ut avståndet mellan två slagskepp i en batalj i ett koordinatsystem. En riddares steg uppför 
en trappa modelleras med ∆x och ∆y och hans rörelse över en hängbro är en andragradskurva. 
Undervisning med detta angreppssätt stimulerar eleverna att experimentera med matematiken på 
ett kreativt och skapande sätt. 

Marie Rudenstam och Sofia Bäckström, två matematiklärare som arbetar med att utveckla 
undervisningen genom att hitta tillämpningar som knyter an till elevernas vardag, dvs nätmiljöer 
som facebook och world of warcraft. 

110a (RJ) 
Matematik i finska skolan  
Alla, Föreläsning 
 
Kirsti Hemmi 
 
Min presentation handlar om matematikundervisning och matematiklärarutbildning i Finland. Jag 
berör några för oss aktuella ämnen som hur teori och praktik kan samverka i lärarutbildningen, 
kvaliteten i matematikläroböcker och differentieringen av undervisningen. Presentationen bygger 
på den aktuella matematikdidaktiska forskningen i Finland samt på en pågående jämförande 
studie angående matematiklärarutbildning i Sverige och Finland. Jag presenterar även några 
preliminära resultat från en studie där jag jämför finska och svenska klassrumskulturer.  
 
Jag är universitetslektor och forskare i matematikdidaktik vid Mälardalens högskola. 
 
111a 
Geometri med snöre 
Gs/Gy, Föreläsning 
 
Pesach Laksman 

Jag kommer att presentera hur man med hjälp av snöre kan angripa geometri på dynamiskt sätt. 
Vi kommer att orientera oss intuitivt för att stegvis öka kraven på precist tänkande. 
Hur förhåller det sig storleksmässigt med kvadratens area jämfört med en triangel med samma 
omkrets? Hur maximerar vi polygoners area vid given omkrets? 
Vad händer med en rektangels omkrets då dess area förändras och vice versa? 

Obs! Medtag snöre av länden 8 - 12 dm. 

Pesach Laksman, universitetsadjunkt i matematik vid Malmö högskola 

112a 
Muntlig eksamen, en god opplevelse 
Gs/Gy, Arbetsseminarium 
 
Inger Nergaard 



Mange elever gruer seg for muntlig eksamen. Gjennom et utviklingsarbeid som har pågått de 
siste årene har jeg kommet fram til en modell som synes å gi elevene en positiv opplevelse. 
Elevene trekker oppgaver bestående av bilder. Disse bildene skal gi ideer til å lage en 
matematisk fortelling. Eleven må vise bredde ved å trekke inn mange av fagets hovedområder, 
og ved varierende vanskegrad å presentere dybden av sine matematikkunnskaper. Deltakerne i 
arbeidsseminaret vil få noen oppgaver å jobbe med og presentere før de får se videoklipp av 
noen presentasjoner utført av elever. 

Jeg jobber som lektor i matematikk ved en ungdomsskole i Sør-Norge. I tillegg følger jeg kurs ved 
Universitetet i Agder med tanke på å utdanne meg innafor forskning på undervisning. Mitt 
hovedfokus er læreres kunnskaper i matematikk og deres evne til å formidle faget til elevene. 

113a 
"Huvudsaken är att vi har roligt" 
Gy, Föreläsning 
 
Christer Andersson 

Hur blir matematiktimmen roliga timmen som mina elever bara inte vill missa? Jo, jag tar dem 
med på äventyrliga resor från Röde Orms besök på tinget vid Kraka-Sten, via Arns seger vid 
Lena år 1208, digerdöden under 1300-talet, Karl XII:s karoliner vid Poltava, de allierades jakt på 
tyska stridsvagnar, Armstrongs månresa, Piratens skånska havrefält, till råkornas attack vid 
Bollerups medeltida borg på Österlen. 
Med många roliga exempel introducerar jag bland annat bråk, procent, geometri, sannolikhetslära, 
andragradskurvor, derivator och exponentialfunktioner. Följ med! 

Christer Andersson, adjunkt med 37 års erfarenhet, ansvarig för naturvetarutbildningen vid 
Bollerups naturbruksgymnasium i Skåne och två gånger nominerad till Ingvar Lindqvist-stipendiet 
i matematik. 

114a - Fullbokad 
Konst och matematik: Möbiusbandet 
Gy, Föreläsning 
 
Milagros Izquierdo 

Ett Möbiusband får man genom att ta en pappersremsa och klistra ihop ändarna efter att ha vridit 
ena änden upp och ner. Det är ett matematiskt begrepp som har Möbius' namn. 
Möbiusbandet har inspirerad många konstnärer under 1900-talet. I föredraget använder vi 
Möbusbandet för att illustrera hur matematiska begrepp hjälper oss att "se" på konst och hur 
konst hjälper oss att illustrera matematiska begrepp. 

Milagros Izquierdo är professor, och forskare i geometri, vid Linköpings universitet. Hon har 
medverkat flera gånger som föreläsare i kurser om konst och matematik. 

115a - Fullbokad 
Huvudräkning för alla 
Alla, Arbetsseminarium 
 
Leif Maerker 



Många elever saknar grundläggande kunskaper i att hantera tal, en viktig kunskap för att utveckla 
en kompetens i matematik. Att många av dessa elever inte kan ta till sig undervisningen och har 
en negativ attityd till matematik är förståeligt. Sambandet mellan lärande och språk, hur det 
matematiska språket byggs upp samt sambandet mellan förståelse och automatiserade 
kunskaper kommer att diskuteras. En modell hur man kan arbeta med såväl vuxna som yngre 
barn på ett nytt sätt där antalet kombinationer eleverna behöver lära sig är minskat till hälften och 
där eleverna bygger ny kunskap på det man tidigare automatiserat förevisas och provas. Resultat 
från arbetet på ett gymnasium och åk 3 presenteras. 

Leif Maerker är forskarstuderande och driver utvecklingsarbete i huvudräkning på såväl 
gymnasiets yrkesinriktade program som i grundskolans åk3. 

131a (Utv.) 
En inspirerad matematikutvecklare 
Alla, Föreläsning 
 
Helena Lilja, Bodil Lövgren 

Vilket uppdrag har en matematikutvecklare? Vad är det för mål som ska uppnås och vilka 
förutsättningar finns? Tillsammans med representanter för olika skolformer berättar vi om 
resurgruppsutbildning och mattepiloter, om lärgrupper i likvärdig bedömning, smartboard i alla 
klassrum, matteverkstad för både lärare och elever, matte på modersmålet, räknagarantin med 
förebyggande aktiviteter men också åtgärdsprogram och något för spec.pedagoger/lärare. Vi 
riktar oss även mot förskolan och visar förslag på inspirerande projekt. Erfarenhet av 
Familjematte, föräldramatte, utematte och intensivveckor redovisas. Svårigheter och motgångar 
lyfts fram kring både kortsiktiga och långsiktiga lösningar för ökad måluppfyllelse. 
 
Helena Lilja är matematikutvecklare, matematiklärare, läromedelsförfattare, fd ordf. i SMaL, 
föreläsare och inspiratör. 
Bodil Lövgren är matematik lärare, arbetar också på Naturskolan Asköviken samt är 
matematikmentor. 

132a (Utv.) 
Att ändra den negativa trenden! 
Alla, Föreläsning 
 
Constanta Olteanu 

Att integrera forskning med skolpraktik anses vara en trög process. En rad studier visar på brister 
i svensk matematikundervisning och en negativ trend. Medveten om denna problematik startades 
projektet "Strålande matematik" i Oskarshamn kommun, som utvecklades till ett forskningsprojekt 
år 2007. Den viktigaste frågan som vi försökte söka svar på var: Vad behöver förändras i 
matematikundervisningen för att eleverna ska förbättra sitt lärande i matematik. I min 
presentation kommer jag att besvara denna fråga med konkreta exempel från lärarnas och 
elevernas arbete från förskola till gymnasie. 

Constanta Olteanu är universitetslektor i matematik och arbetar i Oskarshamn kommun som 
forskare. 

151b 
Varför är Kina bäst?! Vi vet! 
Alla, Föreläsning 
 
Doris Lindberg, Lisen Arnell 



Kina ligger i topp i senaste TIMSS-undersökningen. Vad har vi att lära? Mycket! 
Vi berättar om vårt samarbete med Beijing Normal University och de kunskaper vi har tagit med 
oss hem från våra fyra resor till Peking. Det kommer att handla om matematikundervisningen och 
lärarnas fortbildning (Lesson Study). 

Doris Lindberg; Speciallärare i matematik på Carlssonsskola. Läromedelsförfattare. 
Lisen Arnell; Projektansvarig för Mötesplats Carlssons skola. 

152b 
Elever med fallenhet för matematik 
Alla, Föreläsning 
 
Eva Pettersson 

Hur kan elevers matematiska förmågor ta sig uttryck i en pedagogisk praktik?  
Du inbjuds till en föreläsning med fokus på elever med särskilda förmågor i matematik. Vilka är de? 
Hur uttrycker de sina matematiska förmågor och hur kan dessa förmågor utvecklas i en 
pedagogisk praktik? Resultaten kommer från pågående fallstudier med elever i grundskola och 
gymnasium och har delvis legat till grund för en licentiatavhandling publicerad 2008. 
 
Eva Pettersson, fil.lic. i matematik med didaktisk inriktning, universitetsadjunkt vid Blekinge 
Tekniska Högskola samt forskarstuderande vid Växjö Universitet. 

153b 
Matematikprofil dröm och verklighet 
Fö, Föreläsning 
 
Jenny Gustafsson, Pernilla Erlandsson 

Vad innebär det att arbeta med matematik i förskolan? Matematiken finns i vår vardag, men hur 
gör vi den synlig för barnen? Följ med på en inspirerande resa där vi går från en vanlig förskola 
till en förskola med matematikprofil. Vi beskriver hur vi tar tillvara de vardagliga rutinerna och ger 
konkreta tips om hur vi använder oss av spontana och lärarinitierade situationer för att skapa 
utmaningar till ett lustfyllt och livslångt lärande. Vi kommer även lyfta fram vårt 
utvecklingspedagogiska förhållningssätt och vår aktivt medvetna roll som pedagoger vilket är en 
förutsättning för att lyckas i detta viktiga arbete. 
 

Jenny Gustafsson och Pernilla Erlandsson, förskollärare på Nolängens förskola med 
matematikprofil i Alingsås kommun. Erfarenhet av praktiskt matematikarbete, studiecirkel och 
universitetskurs i små barns matematik. 

154b 
Naturinspirerad matematik 
Fö, Föreläsning 
 
Annica Nettrup, Anette Barr, Anna Rosdahl 



På Naturförskolan Snusmumriken utgör naturen runt omkring inspiration till den vardagliga 
matematiken. Matematiken finns runt oss och går att tillämpa med det som finns i barnens vardag, 
det behövs inte dyra matematikredskap. Vi har arbetat fram ett elevaktivt förhållningssätt där 
naturen utgör vår grundpelare och där vi på ett meningsfullt sätt får in matematiken i vardagen. 
Målet är att inspirera andra lärare av våra arbetsmetoder som de sedan enkelt ska kunna 
överföra till den egna verksamheten. Vi beskriver genom dokumentationer vad matematik är och 
hur den ser ut på vår förskola. 
 
Vi är tre lärare/förskollärare som arbetar ämnesövergripande med naturen som utgångspunkt. 
Tillsammans la vi fram ett förslag till vår ledning med önskemål att starta en Naturförskola. I 
augusti 2007 startade vi Naturförskolan Snusmumriken. Vi har vidareutbildat oss inom matematik 
och naturvetenskap och ingår även i projekt inom dessa områden. 

155b 
Uteklassrum - målstyrd undervisning 
Fö/Gt, Föreläsning 
 
Hanna Almström, Pernilla Tengvall 

Vi har ett uteklassrum i skogen. Där bedriver vi målstyrd undervisning utomhus en dag i veckan 
med eleverna i åk 1. På många olika sätt lär sig eleverna grundläggande matematiska begrepp 
och symboler. Eleverna får rika erfarenheter av det matematiska innehållet genom att lära med 
hela kroppen och alla sinnen. Vårt sätt att undervisa är förankrat i styrdokumenten. 
Verksamheten är kopplad till strävansmål och uppnåendemål i år 3. Undervisningsinnehållet följer 
vår ordinarie planering men vi genomför den på ett utomhusanpassat sätt denna dag. Vi tror och 
upplever att många, kanske alla barn gynnas av att lära med hela kroppen, med alla sinnen i en 
levande miljö. Det är inne att vara ute! 

Hanna Almström Ma/No 1-7 och Pernilla Tengvall Sv/So 1-7 arbetar på Handskerydsskolan i 
Nässjö. Vi ingår i ett arbetslag med fritidspedagoger och jobbar med barn som nu går i åk 2. 

156b 
Ibland blir det bråk när man delar 
Fö/Gt, Föreläsning 
 
Eva-Stina Källgården 

Så skapar du nyfikenhet hos dina elever med syfte att öka deras begreppsförståelse via språket. 
Föreläsningen beskriver olika perspektiv av bråkbegreppet i undervisningen.Den ger tips om 
konkreta situationer, som ger eleven möjlighet till utgångspunkt för generalisering och abstraktion. 
Det handlar om att stärka elevernas bild av matematikbegrepp genom problemlösning via en 
laborativ situation. Nytta och nöje förenas, där det konkreta arbetet i laborationen övergår i en 
abstrakt tanke som kan uttryckas dels muntligt och dels med symboler. 

Eva-Stina Källgården är lärarutbildare på Södertörns Högskola i matematik och 
matematikdidaktik. Hon har mångårig erfarenhet av kompetensutbildning för lärare på alla stadier 
och är också läroboksförfattare inom detta område. 

157b 
Vi gör matematiken otäckt rolig 
Gt, Föreläsning 
 
Mona Guttke 



Föreläsningen kommer att handla om ett temaarbete på skolan där alla elever från FK -år 4 
deltagit. Utgångspunkten har varit boken "Landet Matematica". Häxan Grizelda besökte barnen 
en gång i månaden. Hon berättade om sina vänner och delade ut ett matematiskt uppdrag. 
Grizelda kommer personligen att föreläsa. Hon visar ett bildspel med många olika elevarbeten 
som gjordes på Gärdesskolan. Grizelda kommer att berätta om flera uttalanden och episoder från 
sina möten med barnen. Grizelda kommer också att berätta vilka spännande diskussioner om 
matematik som uppstod i arbetslagen. Det tycker hon är roligt! 

Mona Guttke, tidigarelärare sv/so med ett speciellt intresse för matematiken och 30 hp kreativ 
matematik från Karlstad Universitet 

158b - Fullbokad 
Spel - utveckla och utvecklas 
Gt, Arbetsseminarium 
 
Sussie Källerfelt 

Många elever tycker om att spela spel med sina kamrater. Det kan vara allt ifrån sällskapsspel till 
rena färdighetsspel. Vi lärare har ofta många olika spel som vi utgår från när vi vill låta eleverna 
träna på olika sätt. 
Jag vill visa hur man kan utgå från dessa spel och låta elevernas kunskaper och fantasier göra 
varianter av spelen anpassade efter elevernas kunskaper. 

Jag heter Sussie Källerfelt och arbetar på Kyrkenorumskolan i Stenungsund. Jag arbetar främst 
med år 3 - 6 i matematik och No. I min tjänst ingår även att vara matematikutvecklare i 
kommunen. 

159b 
Välja räknesätt och räknemetoder 
Gt, Föreläsning 
 
Ingrid Olsson 

Att behärska "räknandet" ger eleverna trygghet och glädje i matematik. Men det räcker inte med 
att kunna använda räknesätten och strategierna under givna rubriker i en mattebok. Det är i 
vardagssituationer och vid problemlösning eleverna sedan ska kunna välja räknesätt, 
räkneverktyg och strategier på ett effektivt sätt. Hur uttrycket ser ut avgör om eleverna ska välja 
huvudräkning, uppställning eller miniräknaren. Räknesättet och talen i uttrycket hjälper dem att 
välja en lämplig strategi. Situationen avgör om de ska välja exakt uträkning eller överslagsräkning. 
Föreläsningen tar upp praktiska exempel på hur detta kan tränas i åk 1- 5. 

Ingrid Olsson arbetar med fortbildning i matematikdidaktik och skriver läromedel. 

160b - Fullbokad 
Matematik - mönster eller monster? 
Gr, Föreläsning 
 
Maria Alkhede 



Med utgångspunkt i Hans Magnus Enzensbergers bok "Sifferdjävulen - En bok att stoppa under 
huvudkudden, för alla som är rädda för matematik", har jag utformat ett material som ger elever 
och lärare en möjlighet till att ta del av ett prima matematiskt äventyr. I boken presenteras 
matematiken som mönster i allt från siffror och tal till kombinatorik. Enligt studien av detta 
material uppskattar elever denna form av matematisk aktivitet. En variationsrik och lustfylld 
undervisning ökar förståelsen för matematikens betydelse och mångfald. "Matematik som 
mönster eller som monster?" går givetvis hand i hand med grundskolans kursplan och 
presenteras genom en föreläsning med inslag av aktiviteter. 

162b 
Att bedöma eller döma elever 
Gr, Föreläsning 
 
Håkan Johansson 

"When a cook tastes the soup, its is formative evaluation; when the dinner guest tastes the soup, 
it is summative evaluation" (J. Harvey, Evaluation Cookbook) Det är lätt att förstå vad kocken är 
ute efter när han eller hon smakar av soppan. Avsmakningarna ger möjlighet att korrigera i 
riktning mot slutmålet och det är kocken som styr processen. Kocken befinner sig en summativ 
kontext och tvingas därför inta ett formativt perspektiv - ett förhållande som självklart även bör 
råda när det gäller undervisning i matematik. Med utgångspunkt i citatet ovan, d.v.s. begreppen 
formativ respektive summativ bedömning, föreläser Håkan Johansson kring möjligheter och 
återvändsgränder när det gäller bedömning. 

Håkan arbetar med att utveckla undervisningen i skolan. Han deltog i kursplanearbetet (Lpo 94) 
och har medverkat i samtliga biennaler sedan 1980. 

163b 
Laborativ Ma-NO marknad 
Fö/Gt, Arbetsseminarium 
 
Hans Persson, Margareta Forsbäck 

Vill du ta del av hur verksamma lärare förändrat sin matematikundervisning så att den blivit mer 
laborativ? Är du också intresserad av hur man kan ge undervisningen ett lyft genom att integrera 
matematik och NO på ett meningsfullt sätt? Vill du låta dig inspireras av verksamma lärare som 
både gjort det där lilla extra och dessutom dokumenterat arbetet i klassrummet?Med denna NO-
Ma-marknad vill vi sprida goda exempel på aktuell och mycket angelägen skolutveckling. Konkret, 
brokigt och kreativt. När du lämnar rummet har du med dig en bunt användbara dokumentationer. 

Hans Persson, läromedelsförfattare och universitetslektor vid Stockholms universitet, vinnare av 
kunskapspriset 2004 i kategorin skola/utbildningsväsende ”för en exceptionellt inspirerande 
lärargärning” 
Margareta Forsbäck universitetsadjunkt vid Stockholms universitet läromedelsförfattare 
Samt deltagare från kursen Laborativ Ma-NO, Lärarlyftskurs 
 



165b - Fullbokad 
Matematikspel 
Gr, Arbetsseminarium 
 
Volker Berthold, Anna Gullberg 

Användning av spel inom matematiken öppnar nya möjligheter, det gör matematiken laborativ 
och lustfylld. Didaktisk kan läraren växla mellan intuitivt och formellt lärande och utnyttja 
spelarens olika strategier, detta skapar en värdefull länk mellan lek och lärande. Under 
workshopen presenteras en rad spel med hög matematisk potential och som tillämpas i 
årskurserna F-7 Presentationen är ett samarbete mellan en svenska och en dansk lärare. 

Anna Gullberg, Ma/No lärare 1-7, Bjärehovskolan, Lomma Kommun och Volker Berthold, lærer 0-
9, instruktør og læremiddelforfatter 

201a 
Fascineras av magiska kvadrater! 
Alla, Föreläsning 
 
Karl-Bertil Hake 

Magiska kvadrater finns beskrivna sedan 4000 år tillbaka. Den förmodligen mest kända finns 
avbildad på en etsning av Dürer från 1514. På 1700-talet beskrev den schweiziske matematikern 
Euler sk. diaboliska kvadrater, vilka ansågs än mer magiska. Även USA: store statsman Franklin 
intresserade sig för magiska kvadrater. Han publicerade 1770 en kvadrat som han kallade ”den 
mest magiska av alla magiska kvadrater som någonsin skapats av en magiker”. Förutom 
matematiken har människor i alla tider även fascinerats av alla mönster som finns ”gömda” i 
magiska kvadrater och som är värda att lyfta fram. 
 
Karl-Bertil Hake, lärarutbildningen vid Malmö Högskola, läromedelsförfattare 

202a 
Bedömning - för vem och för vad? 
Alla 
Föreläsning 
 
Peter Nyström 

Bedömning är en viktig förutsättning för undervisning och lärande i matematik. I mitt föredrag ska 
jag prata om begreppsförvirringen kring begrepp som formativ och summativ bedömning. Jag 
kommer också att prata om vad som krävs för att kunna göra bra bedömningar. För att utforma 
bra bedömningssituationer krävs bland annat ett klargörande av vilka lärandemål som 
bedömningen gäller och vilket syfte bedömningen har. Jag tänker visa exempel på hur olika 
bedömningssituationer kan fylla olika syften och vara användbara i förhållande till mål för 
matematik i grundskola och gymnasium. 
 
Peter Nyström arbetar vid Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, 
och tillhör Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM). 

203a - Fullbokad 
Rolig matematik i origami 
Alla, Arbetsseminarium 
 
Norio Torimoto 



Att vika ett papper till en mugg är något som alla japanska skolbarn kan. När man gör de enkla 
vikningarna upptäcker man oväntade geometriska samband som gäller parallella linjer, tredelade 
kanter, A4-format, kvadrater och gyllene snittet. Och resultatet kan bli en fin mössa eller en 
vacker tulpan. 

Norio Torimoto är origamimästare bosatt i Sverige. Alla telefonkataloger pryds i år av hans 
skapelser - Stockholms stadshus, Faluns dalahäst osv. 

204a - Fullbokad 
Hur länge lever råttan? 
Gs, Arbetsseminarium 
 
Lennart Undvall 

Under den här rubriken döljer sig ett antal laborationer som deltagarna får pröva på. 
Laborationerna är inom ämnesområdena geometri, sannolikhetslära och statistik. Till 
laborationerna krävs endast enkel materiel, som tärning, sax och muggar. De laborationer som 
presenteras delas ut till deltagarna i kompendieform. 

Lennart Undvall, lärare i matematik och fysik, läromedelsförfattare 

206a - Fullbokad 
Interaktiva tavlor och matematik 
Gs/Gy, Föreläsning 
 
Cecilia Christiansen 

Varför ska man använda en digitalskrivtavla? Under seminariet svarar vi på frågan och 
presenterar klassrumsexempel på hur man kan använda interaktiva skrivtavlor i matematik. 
Tonvikten läggs på aktiviteter som inbjuder till reflektion, förståelse och fördjupning. 

Cecilia Christiansen arbetar som högstadielärare i matematik på Carlssons skola i Stockholm och 
har tilldelats Vetenskapsakademiens Ingvar Lindqvistpris 2000 

207a 
Vad är bra med de här uppgifterna? 
Gs/Gy, Föreläsning 
 
Stefan Löfwall 

Man känner ofta behov av att variera sig i uppgifter och arbetssätt - men vad vill jag uppnå med 
det? Vilken matematik tränar jag i den här uppgiften - fastnade vi inte bara på exempelnivån? Hur 
ska eleverna förstå det generella? Vilket ansvar tog de i samarbetet? Jag ska försöka lyfta fram 
de viktiga frågorna i samband med att vi tittar på några riktigt bra uppgifter. De kommer bland 
annat att handla om bråkräkning och funktioner. 

Jag är universitetsadjunkt vid Karlstads universitet och har tidigare erfarenhet från gymnasiet och 
högstadiet. 

208a 
Transformationsgeometrin 
Gs/Gy, Föreläsning 



 
Paul Vaderlind 

Geometri är nästan helt borta från skolmatematiken, vilket flera av oss upplever som ett sorgligt 
faktum. Inte minst för att geometrin alltid har varit ett utmärkt instrument till att öva sig i 
konsekvent, logiskt tänkande. Dessutom har geometrin erbjudit massor med härliga problemtyper 
och kreativa, fantasifulla lösningsmetoder. Jag ska presentera några sådana metoder från 
transformationsgeometrin, där till synes svåra problem löses elementärt genom kluriga 
"omvandlingar".  

Paul Vaderlind, matematiker vid Stockholms Universitet 

209a 
CSI i Sverige eller mattemord 
Gy, Föreläsning 
 
Agneta Beskow 

Ett mordfall klaras upp genom att man löser en lång rad av matematiska problem med olika 
svårighetsgrad. Materialet kommer från USA där det presenterades på en 
matematiklärarkonferens. Berättelsen är spännande och logiskt uppbyggd. De data som används 
är autentiska. Eleven är en CSI-anställd som får i uppdrag att med vetenskapliga metoder 
undersöka en mystisk olycka. Materialet har översatts och anpassats till svenska mattekurser. 
Genom att ta bort vissa uppgifter (t.ex. genom att ge lösningen) är det möjligt att göra ytterligare 
anpassning så att materialet kan användas på olika nivåer. 

Agneta Beskow är lektor vid Polhemsgymnasiet i Göteborg. 

210a (RJ) 
Identitet: Gymnasielärare i matematik 
Gy. Föreläsning 
 
Kristina Juter 

Att vara lärare i matematik på gymnasienivå innefattar många olika egenskaper som tillsammans 
utgör en del av läraridentiteten. Matematisk begreppsuppfattning, sociala ambitioner, idealiserade 
uppfattningar och erfarenheter från egen skolgång påverkar den identitet blivande lärare 
utvecklar. Studenter från fyra klasser deltog i en undersökning om begreppsbildning i analys och 
gymnasielärarollen i matematik. Ur de fyra klasserna valdes 10 ut för intervjuer och observationer 
av undervisningssituationer för att skildra samband mellan studenternas begreppsbildning och 
deras yrkesidentitet. 
 
Kristina Juter arbetar vid Högskolan Kristianstad sedan 1998, i huvudsak på lärarutbildningen, 
men har f.n. en post doc tjänst vid Växjö Universitet. 

211a 
Tematiska projekt i undervisningen 
Gy, Föreläsning 
 
Elin Kebert 



Arbeta tematiskt i projekt – svårighet eller möjlighet? Får eleverna tillräckliga 
matematikkunskaper om vi släpper taget om läroboken? 
Under seminariet redogörs för fyra olika tematiska projekt som våra elever genomfört under förra 
läsåret. Syftet med projekten har varit att integrera olika ämnen och visa eleverna vidden av 
matematikämnet. Resultaten och vilka svårigheter som uppstått under arbetet diskuteras. 
Deltagarna får tips och idéer på hur projekten kan varieras för att passa olika elevgrupper. 
De fyra tematiska projekten som presenteras är inom; mönsterkonstruktion, ta lån för 
lägenhetsköp, media och statistikgranskning samt körkortsteori. 
 
Elin Kebert, matematiklärare vid S:t Martins Gymnasium i Solna och föreläser kring hur tematiskt 
arbete kan öka integrationen mellan ämnena och elevernas intresse för matematik. 

212a - Fullbokad 
I parablernas värld 
Gy, Arbetsseminarium 
 
Maria Wærn 

En repetitionslektion om andragradsfunktioner med moderna tekniska hjälpmedel som du aldrig 
har sett förut! Syftet är att sammanfatta de viktigaste egenskaperna hos parablerna på ett 
pedagogiskt, roligt och inspirerande sätt för att få en helhetsbild av dem inför The Final Exam på 
IB. Följ med in i de matematiska fablernas värld med teknikens hjälp! Great!", "I really liked it!", 
"Beneficial, interesting and fun!" 

Elever i IB2, 2009, Åva Gymnasium,Täby 
Maria Wærn, gymnasielärare i Matematik vid Åva Gymnasiums IB-program 
 



213a - Fullbokad 
The Problem of Recontextualisation (Part 1) 
Alla, Föreläsning 
 
Paul Dowling 

Part 1: A case for abandoning mathematics 
I want to make a rational case for abandoning mathematics as a compulsory school subject. A 
central concept in this argument is recontextualisation: by turning other types of activities 
(everyday, public or scientific activities) into school mathematics, the principles of evaluation of 
performances in these activities are changed. This does not only mean that school mathematics 
is of little practical use, but also that an ideology is formed about the necessary place of rationality 
and objectivity in everyday decision making. This is potentially harmful. What are the alternatives? 

Paul Dowling, Institute of Education, University of London 

Fri översättning: 
Del 1: Argument för att ge upp matematiken 
 
Jag tänker ge argument för att ge upp matematik som ett obligatoriskt skolämne. Ett centralt 
begrepp vid argumenteringen är rekontextualisering: Genom att göra om olika typer av aktiviteter 
(vardagliga, samhälleliga eller vetenskapliga aktiviteter) till skolmatematik ändras grunderna för 
utvärdering av prestation i dessa aktiviteter. Detta innebär inte bara att skolmatematik har liten 
praktisk nytta utan även att det skapas en ideologi om var grunden bör finnas för rationalitet och 
objektivitet gällande vardagliga beslut. Detta är potentiellt skadligt. Vilka är alternativen? 

214a 
Dansmatte – praktisk matematik 
Gs, Arbetsseminarium 
 
Ninnie Andersson, Fridström Helena 

Dansmatte är ett arbetssätt där ma-lärare och danslärare samarbetar kring olika 
inlärningsmetodiker. Genom att använda kroppen får eleverna praktiskt förklara och utveckla sina 
kunskaper i matematik. Eleverna tränar sin förmåga att se samband och sin kreativitet, mål som 
enligt kursplanen gäller för de högre betygsnivåerna. Under workshopen får du testa olika 
dansmatteövningar. Därefter diskuterar vi hur uppgifterna kan utvecklas i klassrummet och hur 
eleverna arbetar vidare. 

Helena Fridström Ma/NO-lärare och Ninnie Andersson danslärare presenterar hur de har arbetat 
kring dansmatte med elever i år 7-8 på Johan Skytteskolan i Älvjö, Stockholm. 

215a 
Laborativ matematik för framgång 
Gs, Arbetsseminarium 
 
Maria Lindroth, Per Berggren 



Laborativ matematik ger bättre förutsättning för fler att få en djupare begreppsförståelse. Ett 
laborativt och undersökande arbetssätt är dessutom mer stimulerande, för både elever och lärare. 
Föreläsningen hålls som en work-shop där deltagarna får möjligheter att själva prova laborativa 
aktiviteter. Genom detta får deltagarna en möjlighet att fundera på vilket sätt aktiviteterna kan 
passa in i deras undervisning med deras elever. Under work-shopen kommer vi att visa hur man 
metodiskt kan använda laborativa aktiviteter för att introducera och genomföra en djupare 
undersökning som kan gå från de tidigaste skolåren till de sista. 

Maria Lindroth och Per Berggren 
Matematiklärare, författare och lärarfortbildare 

231a (Utv.) 
Fremgangsrig, langsigtet udvikling? 
Alla, Föreläsning 
 
Mette Andresen, Mette Andresen, Birgitte Henriksen 

I foredraget præsenteres resultaterne fra NAVIMATs evaluering af MSUs indsats i 2006 til 08 på 
to områder, nemlig etablering af et netværk af matematikudviklere og støtte til en række lokale 
udviklingsprojekter på skolerne. Undersøgelsen sigtede mod at belyse spørgsmålene: Hvilke 
vilkår og forudsætninger skal være opfyldt for at en lokal matematikudvikler kan forestå et 
fremgangsrigt og langsigtet udviklingsarbejde? Specielt, hvilke faktorer i skole, hos lærerne, 
lederne og i kommunen fremmer et sådant arbejde? 

Jeg leder NAVIMAT i Danmark, har undervist i matematik i gymnasiet, på læreruddanelsen og på 
DPU i Kbh. og har ph.d. i matematikdidaktik 

232a (Utv.) 
Matematik en demokratisk rättighet 
Alla, Föreläsning 
 
Ingemar Holgersson, Marie Jacobsson, Bo Sjöström 

Matematik en demokratisk rättighet är rubriken på en s.k. tankesmedja. I denna har vi haft till 
uppgift att med utgångspunkt i aktuell forskning ge svar på bl.a. varför så många elever tappar 
sugen när det gäller matematik, och vad man kan göra för att få dem att komma tillbaka. Våra 
slutsatser blir att fösöka visa på alternativ till den dominerande ”Visa före-Göra efter”-traditionen i 
matematikundervisningen. 

Ingemar Holgersson, lärarutbildare och forskare vid Högskolan Kristianstad 
Marie Jacobsson och Bo Sjöström arbetar med matematik och lärande vid Malmö högskola, 
medverkar i den grupp som tar fram nationella prov för skolår 9 
 



233a v 
Fritidshem/skola - medvetet samarbete 
Alla, Föreläsning 
 
Veronica Jatko Kraft, Lena Thelander, Eva Färjsjö, Linda Öhlund 

I arbetet som matematikutvecklare vill vi inspirera kommunens pedagoger, lyfta dem och få dem 
att känna glädje i matematiken. Ett av målen är att göra pedagogerna medvetna om 
matematikens vikt och öka deras intresse för matematik, så att de i sin tur kan inspirera eleverna 
till ett ökat lärande och därmed även en ökad måluppfyllelse. Tanken med en samverkan mellan 
förskola, skola och fritidshem är att vi som pedagoger ska få ett gemensamt förhållningssätt till 
matematik och lärande. Det gör vi genom att bedriva fortbildningskurser för personal inom 
grundskola, förskoleklass, förskola och fritidshem. Vi kallar dessa för Spim, Språket i 
matematiken. 

Lena Thelander - Ma/NO lärare år 1 - 7 och matematikfortbildare, Veronica Jatko Kraft - Ma/NO 
lärare år 4 - 9 och matematikfortbildare, Eva Färjsjö - Ma/NO lärare år 1 - 7 och 
matematikutvecklare, Linda Öhlund - Ma/NO/Eng lärare år 1- 7 och matematikfortbildare 

251b 
Eureka - konsten och matematiken 
Alla, Föreläsning 
 
Gunnel Berlin, Eva Dal, Annika Harrysson 

Konsten och matematiken har mycket gemensamt. Exempelvis är geometrin väsentlig inom både 
bildskapande och matematik. En målning av Kandinsky eller KG Nilsson kan vara 
inspirationskälla för månadslånga studier av geometri. Begrepp som symmetri blir elever 
förtrogna med redan i år ett genom att få måla symmetribilder eller hitta symmetriska rytmer. 
Projekt Eureka har i sju år utvecklat denna koppling genom ett nära samarbete mellan en 
konstnär, en skådespelerska och klasslärare i år 0 - 6. Förhållningssättet är emellertid användbart 
i alla åldrar. 

Gunnel Berlin är konstnär och intressed av matematik, Eva Dal, skådespelerska som introducerat 
rytm och rörelse i projektet samt Annika Harrysson, lärare som i sin vardag använder 
konstformerna för att stärka elevernas förtrogenhet med matematiska begrepp. 

252b 
Mer än Matematik 
Alla, Föreläsning 
 
Katarina Kjellström, Catarina Persson 

Språkliga formuleringar kan sätta krokben för eleverna att förstå en matematikuppgift. Detta gäller 
för alla elever men i synnerhet för många elever med ett annat modersmål än svenska. Att skapa 
välformulerade matematikuppgifter är en utmaning. Språket ska vara ett stöd för tänkandet men 
samtidigt bör det inte innehålla fallgropar. Vi tar upp och diskuterar olika typer av språkliga 
svårigheter och fällor man kan undvika. Seminariet bygger på undersökningar av hur elever 
lyckas på olika typer av matematikuppgifter och på ett samarbetsprojekt mellan provkonstruktörer 
och språkgranskare. 

Catarina Persson har arbetat med språkgranskning av nationella prov och Katarina Kjellström, 
arbetar med provutveckling i PRIM-gruppen. Båda arbetar på Stockholms universitet. 



253b (RJ) 
Helping Children Learn and Love Maths 
Alla, Föreläsning 
 
Jo Boaler 

In this presentation I will draw from different research studies I have conducted, in the UK and the 
US, to consider the characteristics of effective maths teaching. In two different longitudinal 
studies I have tracked the progress of students over many years, looking at the forms of teaching 
that help and hinder children’s learning of maths. We will watch classroom videos together to 
consider what the teachers are doing, and what the students are learning, before I will draw some 
conclusions on the most effective ways to help children learn and love maths. 
 
Jo Boaler, Professor of Mathematics Education, University of Sussex 
 

Fri översättning: 
Hjälp barnen lära sig och älska matte. 

I denna föreläsning kommer jag, att utifrån olika forskningsstudier, beskriva några karakteristiska 
egenskaper som gäller för effektiv matematikundervisning. I två olika longitudinella studier har jag 
följt utvecklingen av elever under många år, och då undersökt de former av undervisning som 
hjälper eller hindrar barn att lära sig matematik. Vi kommer tillsammans att titta på några 
videoinspelningar från klassrummet för att undersöka vad lärare gör och vad eleverna lär sig, 
innan jag kommer att dra några slutsatser om de mest effektiva sätten att hjälpa barn att lära sig 
och älska matematik. 

Jo Boaler är Professor of Mathematics Education vid University of Sussex. Hennes 
forskningsintresse omfattar matematikundervisning och lärande, nivå gruppering och ett rättvist 
sätt att undervisa. 

254b 
Synliggör matematiken i förskolan 
Fö, Föreläsning 
 
Margareta Forsbäck 

Förskolans läroplan framhåller att barn 1 – 5 år ska ges förutsättningar att utveckla en 
matematisk medvetenhet och tillägna sig grundläggande begrepp inom bl a matematik.I 
föreläsningen ges exempel på vad detta kan innebära inom matematikens olika områden och hur 
förskoleklassen sedan kan bygga vidare på dessa kunskaper. 

Margareta Forsbäck arbetar med matematikdidaktik vid lärarutbildningen vid Stockholms 
Universitet samt med fortbildning för förskolan. 

255b 
Bygga grunden i förskolan! 
Fö 
Föreläsning 
 
Ulla Karlsson, Carola Sörman 



Borås Stad har gjort en särskild satsning på förskolan då elever under flera år haft en dålig 
måluppfyllelse i matematik. Satsningen syns bl a i en plattform för alla förskolor i Borås Stad. Det 
är ett unikt material gjort av pedagoger för pedagoger. Den utgår från vår läroplan och 
Analysschemat. Den visar den grund som alla barn ska ha fått möta och erövra under sin 
förskoletid, i vardagens aktiviteter och rutiner. Vi beskriver utvecklingsarbetet med 
matematikplattformen, hur den kom till, hur den är uppbyggd och används i verksamheten. 

Ulla Karlsson och Carola Sörman är förskollärare i var sin mångkulturell förskola i Borås. Vi har 
arbetat som matematikutvecklare för förskolan i ett 3-årigt projekt. 

256b - Fullbokad 
Matematik, språk & sekreterarrollen 
Fö/Gt, Föreläsning 
 
Gunilla Essén, Mona Danielsen 

Enligt tidigare forskning kan elevers matematikförståelse gynnas av samtal och interaktion i 
smågrupper. Vi har bland annat fördjupat oss i följande frågeställning: "Vilken betydelse för 
inlärningen har gruppsammansättningen, inlärningsklimatet och elevers olika roller i 
problemslösningssituationer?" Vi vill lyfta betydelsen av lärares och elevers interagerande och 
kommunicerande vid arbete med problemlösning. Vi vill delge våra erfarenheter utifrån 
observationer och dokumentationer av smågruppsarbete i grundskolans lägre åldrar. Fokus är 
sekreterarrollens positiva inverkan, fördelen med pararbete samt vikten av lärares inramning och 
genomförande av problemlösningssituationer. 

Gunilla Essén är grundskollärare och pedagogista på Liljeforsskolan/Solskenet i Uppsala samt 
matematikutvecklare i Uppsala kommun. 
Mona Danielsen är grundskollärare på Domarringens skola i Uppsala 

257b 
Tidig matematikinlärning 
Fö/Gt, Föreläsning 
 
Christina Svensson, Lena Petersson, Ingrid Christensson 

Vi är tre pedagoger som alla arbetar i Malmö. Jag arbetar på Bäckagårdsskolan i de tidiga 
åldrarna är matematikutvecklare och arbetar en dag i veckan på pedagogiska centralen i Malmö. 
Lena Petersson är förskollärare i Husieskolans förskoleklass och Ingrid Christensson är 
förskollärare på Bäckagårds förskola. Vi har tillsammans med 12 andra pedagoger i förskolan och 
förskoleklasserna träffats vid tio tillfällen och diskuterat tidig matematikinlärning hos små barn. 
Litteraturen som vi har använt är "Små barns matematik" och "Matematik från början" båda från 
NCM. Vi vill visa hur vi under resans gång har utvecklats som pedagoger och hur vi idag arbetar 
på våra förskolor och förskoleklasser med medveten matematikinlärning hos små barn. Under 
våra träffar har vi studerat olika områden inom matematiken, prövat olika uppgifter i våra 
barngrupper och dokumenterat vad vi sett. 

258b 
Öka elevernas insikt om vad de kan! 
Gt, Föreläsning 
 
Marica Dahlstedt 



Hur kan vi göra eleverna medvetna om vad de kan och hur de lär sig i matematik? Ett verktyg för 
detta är matematikdagboken som ger eleverna möjlighet att reflektera över och beskriva sina 
kunskaper. Under denna föreläsning kommer jag att ge ett exempel på hur man kan genomföra 
och utvärdera en dagbok. I detta ingår en utvärdering av elevernas arbete med dagboken och hur 
den styr min fortsatta undervisning. Med utgångspunkt i matematikdagboken kommer jag sedan 
att visa hur man kan arbeta med IUP, skriftliga omdömen och kursplanen i undervisningen. Med 
dagbokens hjälp går det att öka elevernas delaktighet i sitt eget lärande och att öka deras tilltro till 
den egna förmågan i matematik. 

Marica Dahlstedt är matematiklärare med 15 års erfarenhet från grundskolan. Hon arbetar idag 
som klasslärare på Midgårdsskolan i Täby där hon undervisar elever i åk 4 och 5. 

259b 
Utomhusmatematik i närmiljön 
Gt, Föreläsning 
 
Lisbeth Ringdahl 

Genom att lämna klassrummet och gå utomhus skapas variation, konkretion, kreativitet, 
rörelseutrymme, fler inlärningsformer och andra positiva faktorer som gynnar fler elever. Det 
behövs inte en skog eller strand. Det finns mycket matematik i skolans närmiljö, på skolgården, i 
gatumiljön, parken eller grönområdet. 
Jag visar exempel på hur vi kan arbeta utifrån kursplanens mål med språk och taluppfattning, 
mätning och rumsuppfattning, mönster, sortering och diagram. Exempel på kursdeltagares 
tematiska arbeten visas också. 

Lisbeth Ringdahl är lärarutbildare vid Malmö högskola. Arbetar även med läralyftskurser, bl.a. 
Utomhusmatematik i elevens närmiljö. 

260b - Fullbokad, finns även som 766b 
Att lära matematik ute F-5 
Gt, Arbetsseminarium 
 
Mats Wejdmark, Robert Lättman 

Vi vill visa hur man kan använda sig av utomhuspedagogik för att skapa lust och engagemang 
hos eleverna, hur man ute i naturen eller på skolgården kan träna grundläggande begrepp och 
göra uppskattningar, hur man kan samarbeta och kommunicera matematik och hur man ger fler 
elever chansen att hitta sitt sätt att lära på. Detta är ett sätt att låta eleverna få komma ut och röra 
på sig samtidigt som man arbetar med läroplanens mål.  

Deltagarna får praktiskt pröva på olika övningar ute, så klä er för det. 

Mats Wejdmark och Robert Lättman arbetar på Nynäshamns Naturskola, de är två av författarna 
till boken Att lära in matematik ute. 

261b 
Konst och matematik 
Gr Arbetsseminarium 
 
Sune Jonasson 



Konstnären Eschers intressanta konst fascinerar och förvånar unga som gamla. Med 
utgångspunkt i enkla geometriska grundformer som kvadrat, rektangel och andra månghörningar 
undersöks hur Eschers konstverk är uppbyggda. Tesseleringar som grund för övningar som leder 
till nya upptäckter, reflektion och förståelse av geometriska begrepp diskuteras. Deltagarna får 
själva göra tesseleringar och konstruera enkla Escherliknande bilder. Stor vikt läggs på att tala 
matematik. 

Sedan 20 år är jag är lärarutbildare på Högskolan Kristianstad. Mina undervisningsämnen är 
matematik och matematikdidaktik samt teknik. Jag är ordförande i Sveriges Lärarutbildarförening. 

262b 
Matematikkvansker - myte/sannhet? 
Gr, Föreläsning 
 
Olav Lunde 

Matematikkfaget har ikke kommet bra ut i PISA- og TIMSS- undersøkelsene. Vi stiller spørsmålet 
om "Hvordan får vi elevene til å mestre matematikken?", og ser på mulige svar i lys av nyere 
forskning om matematikkvansker. Kanskje mye av det spesialpedagogiske arbeidet mer bygger 
på myter og gamle tradisjoner enn på nyere forskning. Dette sammenfattes i det som ofte kalles 
LOPP-modellen. Vi vil også vise hvordan denne tenkingen kan utformes i en modell ("tetraeder-
modellen") for utformingen av den særskilte opplæringen i skolen og for forebygging av at slike 
vansker oppstår. 

Olav Lunde, magister i pedagogikk/seniorrådgiver i Statped, Norge. Tidligere skolepsykolog. 
Utgitt mange artikler og bøker om matematikkvansker. 

263b 
Elevers kunskaper i aritmetik 
Gr, Föreläsning 
 
Madeleine Löwing 

Under åren 2008 och 2009 har 30 000 elever, från förskoleklass till årskurs 8, diagnostiserats om 
deras kunskaper inom fyra områden: aritmetik, bråk, decimaltal och procent. Var och en av de 
drygt 100 skolor som deltog i denna kartläggning har fått såväl en beskrivning och en analys av 
alla data som förslag till en riktad kompetensutveckling för att nå en bättre måluppfyllelse. En 
sådan kompetensutveckling har skett i en kommun under våren 2009 och kommer att ske i tre 
nya kommuner, med början under hösten 2009. Under föreläsningen presenteras såväl viktiga 
resultat av undersökningen som analyser av orsakerna till den otillräckliga måluppfyllelsen. 

Madeleien Löwing har varit ansvarig för att utveckla den nationella diagnosbanken DIAMANT. 

264b 
Att lära in matematik ute 
Gr, Föreläsning 
 
Kajsa Molander 

Att lära in matematik ute 



Vi vet att barn lär sig på olika sätt. Om man ibland flyttar ut undervisningen, ägnar sig åt praktisk 
matematik, leker mattelekar eller ägnar sig åt problemlösning i grupp kommer fler elever hitta sitt 
sätt att lära på. Fler elever kommer dessutom att tycka att matematik är roligt. Vi på naturskolorna 
har upplevt hur lätt det är att engagera elever för en uppgift ute och hur väl de kommer ihåg vad 
de gjorde många år efteråt. Detta är vårt bidrag för att göra matematiken begripligare och roligare 
för fler elever. Föreläsningen vill ge exempel på hur man kan arbeta med läroplanens mål 
samtidigt som eleverna får samarbeta, röra på sig och uppleva naturen. 

Kajsa Molander är föreståndare för Upplandsstiftelsens Naturskola och en av författarna till 
böckerna Att lära in matematik ute och Leka och lära matematik ute. 

301a - Fullbokad 
Proportionalitet 
Alla, Arbetsseminarium 
 
Anna L. V. Lundberg 

Det finns flera centrala problemtyper med avseende på proportionalitet. Det är viktigt att eleverna 
får möta dessa olika problemtyper. För att eleverna skall kunna utveckla förståelsen för 
proportionalitet måste läromedlet även innehålla en variation av uppgifter med kognitiva krav, 
struktur och kontexter. Läromedel spelar en stor roll i svensk matematikundervisning därför är det 
en fördel om läraren får hjälp att bedöma uppgifternas kvalitet. Syftet med denna workshop är att 
presentera uppgifter om proportionalitet och diskutera deras kvaliteter samt hur eleverna 
eventuellt löser dessa uppgifter för att deltagarna ska kunna ta del av varandras erfarenheter. 

Jag är antagen till Lärarlyftets Lic - utbildning vid FontD, LiU. Parallellt undervisar jag på Anders 
Ljungstedts Gymnasium, Linköping. 

302a 
Kartprojektioner 
Alla, Föreläsning 
 
Ulf Persson 

Sfären kan inte avbildas på ett plan, inte ens godtyckliga små delar av en sfär kan planas ut. 
Detta har att göra med krökning. Problemet att avbilda sfären på ett plan har därmed ingen 
entydig lösning, utan dessa är beroende på omständigheter. Man kan lätt finna avbildningar som 
bevarar areor, man kan även finna vinkelbevarande, eller sådana att geodeterna avbildas på räta 
linjer. Olika kartprojektioner såsom den stereografiska, Mercator och många andra kommer att 
presenteras och behandlas. 

Prof i matematik vid Chalmers sedan 1989. Specialområde Algebraisk Geometri. Redaktör för 
Svenska Matematikersamfundets tidning - Medlemsutskicket (Matematiskt Forum) sedan 2003. 
Huvudredaktör för Normat sedan 2007. 

303a 
Laborativ matematik i datorns värld 
Alla, Föreläsning 
 
Eva Pettersson, Bengt Aspvall 



Hur kan vi stimulera elever i matematik, och hur kan vi samtidigt genom matematiken 
åskådliggöra delar av datorns funktioner? Vi visar hur man kan introducera matematiska begrepp 
på ett lekfullt sätt. Övningarna, som hämtar inspiration från datorernas värld, kan användas som 
laborativa inslag i matematikundervisningen. De genomförs med enkla hjälpmedel och utan 
datorer. Eleverna aktiveras mitt i händelsernas centrum och tillgodogör sig matematiken på ett 
annorlunda sätt. Vi har byggt vidare och utvecklat idéer från projektet Computer Science 
Unplugged (www.bth.se/unplugged). Vi kommer under föreläsningen att demonstrera några olika 
övningar inom detta koncept. 

Eva Pettersson, fil.lic. i matematik med didaktisk inriktning, universitetsadjunkt vid Blekinge 
Tekniska Högskola. 
Bengt Aspvall, professor i datalogi vid Blekinge Tekniska Högskola. 
Föreläsningen fanns med under Biennalen 2008 och var då välbesökt. 

304a 
Skolverkets utvecklingsarbete 
Alla, Föreläsning 
 
Skolverket 

Med utgångspunkt i Skolverkets utvecklingsarbete ges övergripande information om reformer och 
utvecklingsinsatser i förskola, grundskola och gymnasieskola. Särskild tonvikt läggs vid 
"Matematiksatsningen" som är ett treårigt uppdrag där Skolverket bland annat ska fördela 
projektmedel till lokala utvecklingsinsatser som syftar till att höja kvaliteten i undervisningen och 
förbättra elevernas måluppfyllelse. För fördjupade seminarier inom ett par sakområden, se 
Skolverkets övriga programpunkter. 

Anders Palm, undervisningsråd kvalitetsutvecklingsenheten 

305a 
Formativ bedömning 
Gs, Föreläsning 
 
Stina Hallén, Inger Ridderlind 

Med formativ bedömning avses den bedömning som äger rum i samband med undervisning och 
används för att vägleda undervisningen. Ett stort antal studier visar att om standarden på den 
formativa bedömningen höjs så förbättras även resultaten. Vi kommer att ta upp resultat från 
forskning samt exempel på konkreta verktyg att använda i klassrummet för att höja standarden på 
den formativa bedömningen. De är hämtade från MIMA – projektet, ett samarbetsprojekt mellan 
PRIM-gruppen och två kommuner. Vi kommer bl a att prata om självvärdering, hur elever 
bedömer sina prov och blir medvetna om sin kunskapsutveckling, använder skrivandet för att lära 
matematik, samt belysa betydelsen av gensvar och återkoppling. 

Inger Ridderlind är universitetsadjunkt och matematiklärare och Stina Hallén är provkonstruktör 
på PRIM-gruppen och matematiklärare. 

306a 
Matematik och klimatförändringar 
Gs/Gy, Föreläsning 
 
Olle Häggström 



För att modellera klimat och klimatförändringar krävs matematik. Här skall vi på ett så lättfattligt 
sätt som möjligt diskutera en del av denna matematik, med särskilt fokus på de så kallade 
återkopplingsmekanismer som, beroende på om de är positiva eller negativa, kan antingen 
förstärka eller dämpa den uppvärmning som ökade mängder växthusgaser i atmosfären ger 
upphov till. 

Olle Häggström är professor i matematisk statistik på Chalmers och författare bl.a. till böckerna 
"Slumpens skördar" (2004) och "Riktig vetenskap och dåliga imitationer" (2008). 

är gymnasielärare från Örebro och har i olika sammanhang föreläst om matematikhistoria och 
laborativ matematik. 

308a 
Matematikpromenader 
Gs/Gy, Föreläsning 
 
Åke Lundin, Hans Riesel 

Matematikpromenaderna finns i två versioner, en stadspromenad ca 3h och en naturpromenad 
ca 2h. Tanken med promenaderna är att ”upptäcka matematik” där man kanske inte varit 
medveten om att den finns. Föreläsningen vänder sig till grundskole- och gymnasielärare, den tar 
upp erfarenheter från tidigare promenader och ger tips till lärare som vill göra promenader med 
sina egna elever. 

Åke Lundin undervisar i matematik vid KTH 
Hans Riesel är docent emeritus i matematik vid KTH 

309a (RJ) 
Lärande i sannolikhet 
Gs/Gy, Föreläsning 
 
Per Nilsson 

Vi gör hela tiden bedömningar och förutsägelser av slumphändelser, dvs. av händelser där vi inte 
har fullständig information om hur händelsen exakt kommer te sig. Sannolikhet är ett sätt att 
beskriva slumphändelser, där händelsens olika utfall tilldelas olika grader av säkerhet. I 
föredraget kommer jag att diskutera några framträdande matematikdidaktiska forskningsresultat 
inom lärande i sannolikhet. Jag kommer också att ge exempel från mina egna studier om hur 
elever resonerar om sannolikhet där de ges möjlighet att utnyttja och koordinera olika 
sannolikhetsmodeller för att öka sin förståelse för en slumpsituations regelbundenhet. 

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är riktat mot lärande i sannolikhet. I min forskning försöker 
jag lyfta fram elevers förmågor att resonera om sannolikhet, i såväl konkreta som digitala 
lärmiljöer. 

310a 
PBL-metodik i Matematik D 
Gy, Föreläsning 
 
Per Cederstam 



2006 fick NTI-gymnasiet i Malmö stöd av Myndigheten för Skolutveckling för att genomföra ett 
projekt där Matematik D var tänkt att undervisas med hjälp av PBL-metodik. Detta är en 
presentation av detta projekt vilket inte riktigt blev vad vi ursprungligen hade tänkt, men där 
resultatet blev bättre än vi hade vågat hoppas på. Föreläsningen fokuserar på hur vi får elever 
som inte valt naturvetenskapligt eller tekniskt program att överväga att läsa matematik på 
högskola. 

Presentation av föreläsare : Per Cederstam är lärare i matematik och fysik vid NTI-gymnasiet i 
Malmö. 

311a - Fullbokad Finns även som 616a 
Smarta tavlor! 
Gy, Föreläsning 
 
Patrik Erixon 

Interaktiva skrivtavlor blir i dag ett allt vanligare inslag på våra skolor men hur kan vi använda 
dem på ett naturligt sätt i matematikundervisningen? 
Föreläsningen ger ett antal exempel från det egna klassrummet för att belysa tavlans möjligheter 
och hur den kan användas för att integrera användandet av olika aktiviteter med tekniska 
hjälpmedel som t ex laborationer via internet och symbolhanterande räknare. Exempel ges också 
på hur man kan utveckla ett eget personligt och positivt användande. 

Patrik Erixon är gymn.lärare Karlshamn, forskarstud. matematikdidaktik samt engagerad i 
Sveriges matematiklärarförening, SMaL. 

312a 
Problem för ämnessamverkan 
Gy, Föreläsning 
 
Jan Gustafsson 

En samling av problem som kan behandlas på en begränsad tid, 1-3 lektioner, är ett enkelt sätt 
att få ämnessamverkan och infärgning att bli av. Det viktigaste är att problemen har utarbetats i 
en dialog mellan matematiklärare och lärare i andra ämnen. Vi kommer att presentera ett antal 
exempel på enkla, men bra problem som vi använt i vår egen undervisning. Vi kommer 
att ge tips om hur man kan bygga upp en egen problemsamling. 

313a 
Hur lika bedömer mattelärare? 
Gy, Arbetsseminarium 
 
Anna Lind Pantzare 

Likvärdigheten i bedömningen av elevers kunskaper har på senare år diskuterats livligt. I ämnen 
som matematik finns nationella prov med tillhörande bedömningsanvisningar. Hur lika bedömer 
då lärare utifrån de givna bedömningsanvisningarna? I detta seminarium diskuterar utvecklare av 
nationella prov vad som avses med det som står i bedömningsanvisningarna. Deltagarna får 
också möjlighet att bedöma och diskutera autentiska elevsvar. Dessutom presenteras resultat 
från en studie av bedömaröverensstämmelse som har gjorts på ett kursprov i matematik C. 

Anna Lind Pantzare finns på institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet. 
Arbetar med de nationella gymnasieproven i matematik. 



314a - Fullbokad 
Mobil matematikverkstad 
Gs, Arbetsseminarium 
 
Louise Furness 

Många matematikverkstäder innehåller ofta en stor mängd övningar, allt från bingospel till 
knappar och tärningar. Ofta blir dessvärre besöket i matematikverkstaden mer av en happening 
där syfte och mål med aktiviteterna inte är helt definierade. I många fall sker inte heller 
undervisning kopplat till de olika aktiviteterna, hands ON… but minds OFF. Den mobila 
matematikverkstaden tar ett unikt helhetsgrepp om den laborativa undervisningen; från mål i 
kursplanen via utvalt område i matematiken till praktisk övning. Dessutom beskrivs hur man kan 
vägleda eleverna från det konkreta till abstrakta, dvs. från laborativt material till matematiskt 
symbolspråk. Hands and minds ON! 

Louise Furness, verksam lärare samt matematikutvecklare i Täby kommun. Brinner för 
förståelseinriktad matematikundervisning. 

315a - Fullbokad 
Hur länge lever råttan? 
Gs, Arbetsseminarium 
 
Lennart Undvall 

Under den här rubriken döljer sig ett antal laborationer som deltagarna får pröva på. 
Laborationerna är inom ämnesområdena geometri, sannolikhetslära och statistik. Till 
laborationerna krävs endast enkel materiel, som tärning, sax och muggar. De laborationer som 
presenteras delas ut till deltagarna i kompendieform. 

Lennart Undvall, lärare i matematik och fysik, läromedelsförfattare 

316a 
Vilken boll är rundast? 
Gy, Föreläsning 

Torbjörn Lundh 

- Visserligen ligger Djurgården under mot IFK Göteborg med tre noll, men bollen är rund och allt 
kan hända. Det är det som är charmen med fotboll! Vi har alla hört sådana kommentarer, också 
när det gäller andra bollsporter. Men vilken boll är rundast? Med andra ord, för vilken sport är det 
svårast att förutse det vinnande laget? Vi ska diskutera hur man kan använda matematik för att 
reda ut sådana frågor. Jag kommer också att berätta lite om efterspelet till denna till synes 
oskyldiga fråga, som hade sitt ursprung i en animerad diskussion sent en fredagskväll på en färja 
till Finland.  

Torbjörn Lundh arbetar på Chalmers och Göteborgs Universitet med både forskning och 
undervisning. Torbjörn är också medlem i kvartetten "da Möbius Band".  



331a (Utv.) 
Lärare som lär om elevers lärande 
Alla, Föreläsning 
 
Ingemar Holgersson, Annika Palmgren, Pesach Laksman, Birgitta Landsheim, Ulla Öberg 

Föredraget berättar om Gömu-projektet i Svedala kommun. Där har ca 25 lärare och förskollärare 
fått möjlighet att under två år prova på att arbeta med öppna problemställningar. Samtidigt har de 
stimulerats att utveckla sin förmåga att se och reflektera över de erfarenheter eleverna och 
barnen gör. Resultaten visar att de flesta av deltagarna verkligen förändrat sitt sätt att förhålla sig 
till och genomföra sin undervisning. De vittnar också om hur lärarnas medvetenhet om och 
intresse för elevernas tänkande utvecklats. 

Ingemar Holgersson, lärarutbildare och forskare vid Högskolan Kristianstad. Annika Palmgren, 
Svedala kommun och Nationellt resurscentrum i fysik, Lund. Pesach Laksman, adjunkt vid Malmö 
högskola. Birgitta Lansheim, specialpedagog på Lindängenskolan i Malmö. Ulla Öberg, medlem 
av SMAL:s styrelse, fortbildare inom matematikundervisning. 

351b 
Gud skapade de hela talen... 
Alla, Föreläsning 
 
Maria Fahlgren, Thomas Martinsson 

… allt annat är människoverk sade Leopold Kronecker. Först lär man sig att räkna med de hela 
positiva talen och man kan alltid addera och multiplicera. Men 12 dividerat med 7 går inte. Vi 
behöver införa fler tal som 1/7, 2/7 osv. På samma sätt går inte 7 minus 12 utan man behöver 
införa negativa tal. Föreläsningen består av glimtar om hur dessa problem hanterats av olika 
kulturer genom tiderna och hur man kan undervisa så att dessa storslagna idéer blir enkla och 
begripliga. Det sker i form av diskussion mellan två personer med lite olika perspektiv på talens 
historia och didaktik. 

Maria Fahlgren, lärarutbildare, Karlstads universitet, Karlstad, Sverige 
Thomas Martinsson, universitetslektor, Karlstads universitet, Karlstad, Sverige 

352b 
Döva barn och matematik 
Alla, Föreläsning 
 
Ingrid Ohlén, Ola Hendar 

Döva barn tenderar komma efter i matematik i skolan. I Måluppfyllelse för döva och 
hörselskadade i skolan har alla döva och hörselskadade barns slutbetyg sammanställs. En 
analys av dessa resultat diskuteras som att denna grupp inte är någon homogen grupp. Orsaken 
till förseningen för döva barn är att de inte får förståelse av alla kringord i matematiken och inte 
heller tillfällen att öva olika förlogiska begrepp. Hjärnan når kring 3-4 års ålder maximum för den 
känsliga perioden för högre kognitiva funktioner. Om hjärnan blir rikligt stimulerad av en 
medveten förskolematematik och en positiv, språklig bra miljö, läggs ett ramverk för vidare 
kognitiva utvecklingar och där matematik ingår. 

Ingrid Ohlén, universitetslektor i ke och ma på Högskolan Kristianstad. 
Ola Hendar, skolpsykolog, Specialpedagogiska skolmyndigheten 

353b (RJ) 



How research helps us to see what usually goes unnoticed 
 
Alla, Föreläsning 
 
Anna Sfard 

In this talk I will demonstrate how carefully designed methods for analyzing discourse can turn 
students' and teachers' mathematical talk into a source of eye-opening insights on teaching and 
learning. To do this, I will help myself with a numerous examples coming from Israeli and 
American classrooms. Session participants will be invited to try to make sense of seemingly 
nonsensical students' utterances. One of the claim that will eventually be made is that in many of 
the puzzling cases, a misunderstanding between teacher and student or between two students 
originated in the fact that interlocutors were using the same mathematical words in differing ways 
or were acting according to different rules. In several of these instances, one of them could not 
see as "the same" what the other could not see as different. 

Anna Sfard, The University of Haifa, Israel & Michigan State University, US 

Fri översättning: 
Det finns mer i matematisk kommunikation än vi ser. Hur forskning hjälper oss att se vad 
som vanligen går förbi obemärkt 

I föreläsningen kommer jag att visa hur omsorgsfullt utformade metoder för analyser av elevernas 
och lärarnas kommunikation i klassrummet kan ge många insikter om undervisning och lärande. 
För att göra detta, kommer jag visa en rad exempel från israeliska och amerikanska klassrum. 
Deltagarna kommer att uppmanas att försöka skapa mening av till synes meningslösa uttalanden 
av elevernas. En av de slutsatser som kan dras av många förbryllande fall är att missförstånd 
mellan lärare och elev eller mellan två elever kan bero på det faktum att de som samtalar 
använder samma matematiska ord på olika sätt eller agerar enligt olika regler. I flera av dessa fall 
kunde en av dem inte se som "samma" som den andra inte kunde se som ”olika”. 

Anna Sfard är Professor of Mathematics Education vid Haifa University och vid Michigan State 
University. Hennes forskningsintresse är mänskligt tänkande i allmänhet och matematiskt 
tänkande i synnerhet. 

354b 
5 apor ej busigare än 3 små grisar 
Fö, Föreläsning 
 
Maria Axelsson 

Med sagan in i matematikens värld får vi barnen att ta på sina matteglasögon för att upptäcka 
dess underbara värld... Vi får på ett lekfullt arbetssätt in tal o rumsuppfattning, mönster, sortering 
m.m. Vi tar också hjälp av skogen där barnen själva får hitta eget material och göra sina "egna" 
sagor som de sedan får berätta för varandra. Av detta lär sig barnen samspel och kommunikation. 
Som en extra bonus på detta följer språket som går i ett med matematiken. Under föreläsningen 
kommer jag att visa och delge av mitt egna material och barnens dokumentation. 

Maria Axelsson är förskollärare på Skede förskola i Vetlanda. Medverkade i pilotprojektet 
Matematik från början NCN under läsåret 2003-2004, blev mattepilot under tre läsår. 

355b 
Cirkeln-ett projekt med 2-åringar 
Fö, Föreläsning 



 
Karin Danielsson, Christina Lindmark, Päivi Wall 

På förskolan Stormhatten har vi under de två senaste åren arbetat med matematik som ett 
övergripande tema för alla våra avdelningar.På avdelningen Myran där man arbetar med 2-
åringar ville pedagogerna ta reda på vad barnen var intresserade av som hade matematisk 
anknytning.Så uppstod projekt "Cirkeln". Genom att använda verktyget pedagogisk 
dokumentation kunde pedagogerna följa och utmana barnen i detta arbete. Vi vill delge våra 
erfarenheter av hur det kan vara möjligt att arbeta med matematik med 2-åringar, genom att 
beskriva vår process tillsammans med barnen. Förskolan Stormhatten ligger i Tensta, ett 
mångkulturellt område i Stockholm. Samtliga barn på förskolan är flerspråkiga. Vi inspireras i vårt 
arbete av Reggio Emilia - filosofin vilket innebär att vi följer barnens nyfikenhet och deras 
läroprocesser som medforskande pedagoger. 

Karin Danielsson förskolechef, Christina Lindmark förskollärare och pedagogisk ledare och Päivi 
Wall barnskötare 

356b 
Multiplikation i år F – 1 (Del 1) 
Fö/Gt, Föreläsning 
 
Karl-Åke Kronqvist, Rolf Palmblad 

Flödet av barnens tankar och idéer skall tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. Förskolan 
ska sträva efter att varje barn (bl.a) utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i 
begreppen tal, mätning och form… För att kunna följa barnens kunskapsutveckling ska läraren 
bestämma vilket/vilka begrepp som ska utvecklas. Mulitplikation är ett spännande begrepp. 
Räknesätten används ofta i samband med problemlösning, ibland kallade räknesagor. Här tänker 
vi använda multiplikation för att utveckla talbegreppet. Och då kommer man naturligt in på 
mätning och form.Detta är en av två sammanhängande föreläsningar kring multiplikation. Se 
även föreläsning nr 

Karl-Åke Kronqvist, lärarutbildare och lågstadielärare, författare och Rolf Palmblad, 
lågstadielärare. Medverkar till Nationella prov för år 3 
 



357b 
Ökad måluppfyllelse utan mattebok 
Fö/Gt, Föreläsning 
 
Ingrid Larsson, Klara Kerekes 

Arbetet vi presenterar har en vetenskaplig grund och har ingått i ett aktionsforskningsprojekt som 
finns dokumenterad i boken Kulturen som språngbräda av professor Henning Johansson och 
Elisabet Jernström. Irene och Lennart Rönnberg skriver i rapporten Etnomatematik - perspektiv 
för ökad föreståelse i matematiklärandet om vårt arbete som ett bra exempel på hur man kan 
utveckla elevernas matematiska kunskaper. Vi arbetar med det som står barnen nära. 
Uppgifterna är tagna från deras vardag. där den kulturella bakgrunden och närmijön är 
utgångspunkter i lärandet. Barn lär sig multiplikation, bråk, geometri och mått utifrån sig själva. 
Eleverna ser inte matematik som siffror i en i en bok utan kan omsätta sina kunskaper till 
vardagliga situationer. 

Ingrid Larsson arbetar idag som fritidspedagog på Tenhultsskolan Tenhult. Ingrid har deltagit i 
forskningsprojektet. 
Klara Kerekes är 1-7 lärare i Ma/No på Tenhultssolan. 
 



358b 
Att lära sig algebra i årskurs 1-5 
Gt, Arbetsseminarium 
 
Bjørnar Alseth 

Elever i Norden tycker ofta att det är svårt med algebra. Av tradition väntar vi därför länge med att 
undervisa i ämnet. Detta är ohållbart, eftersom forskning visar till många fördeler med att 
introducera algebra tidigt. Algebra handlar om stora matematiska idéer - om abstraktion och 
generalisering, om mönster och om att studera ändringar, likheter och olikheter. På kursen 
presenteras exempel på hur eleverna tidigt kan arbeta med dessa idéer på ett konkret och 
praktiskt sätt. Det betonas även hur dessa idéer inte bara grundlägger förståelsen för algebra, 
utan även styrker elevernas förståelse och färdigheter inom andra matematiska områden. 

Bjørnar Alseth har doktorerat i barns lärande av matematik. Han ledet arbetet med läroplanen i 
Norge och är författare till läromedel i grund- og högskole. 

359b 
Bedömning och problemlösning 
Gt, Föreläsning 
 
Lisa Dimming 

Flera undersökningar pekar på att svenska elevers resultat sjunker. Alltför många elever har låg 
motivation när det gäller det egna matematiklärandet och många elever ägnar mycket av tiden på 
matematiklektionerna åt ett oreflekterat arbete. Att hitta alternativa arbetssätt och arbetsformer för 
att hjälpa elever att bygga nya begrepp och tillägna sig hållbara och generaliserbara strategier är 
därför nödvändigt. Mål att sträva mot är de mål man skall utgå ifrån, vilket innebär att arbete med 
problemlösning bör genomsyra undervisningen. I föreläsningen presenteras en studie kring hur 
man kan bedöma och utveckla elevers kunskaper med hjälp av arbete med och kring 
matematiska problem. 

Lisa Dimming är lärare i matematikdidaktik vid Högskolan Väst och matematikutvecklare i 
Vänersborgs kommun 

360b 
Roligt och viktigt - prealgebra 
Gt, Föreläsning 
 
Ingrid Olsson 

Vad kan de elever som älskar matematik och som lyckas? Bl a kan de se samband och mönster 
samt generalisera sina kunskaper. Att tidigt få möta prealgebra genom lekfulla aktiviteter med 
mönster, likheter, symboler och variabler hjälpa eleverna att utveckla ett bra tänkande i 
matematik, och att få upptäcka att "en bokstav kan säga mer än tusen ord". Med fokus på 
förståelse redan från början kan algebran senare bli spännande, rolig och meningsfull. 
Föreläsningen innehåller lämpliga aktiviteter för årskurs 1 – 5 och deltagarna får ett häfte med 
exempel. Detta är något för dig som alltid gillat algebra, men framför allt för dig som upplevt den 
som obegriplig och svår. 

Ingrid Olsson arbetar med fortbildning i matematikdidaktik och skriver läromedel. 

361b 
Från 2+3 till a+b - den röda tråden 



Gr, Föreläsning 
 
Tor Englund, Lilian Ahlm 

För att kunna utvecklas i matematik är det nödvändigt att ha kunskaper i algebra men denna 
kunskap måste bottna i den, för eleverna, bekanta siffervärlden. Ett sätt att nå fram till algebrans 
formelspråk är att låta eleverna upptäcka mönster i geometrins och talens värld för att därifrån 
kunna generalisera en idé.Vi ger i vår föreläsning exempel på hur eleverna utifrån arbete med tal 
och tals relationer, uppdelning av tal och sökande efter mönster kan nå förståelse för algebrans 
formelspråk. 

Lilian Ahlm och Tor Englund - lärarutbildare, föredragshållare, fortbildare - är 
universitetsadjunkter i matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet. 

362b - Fullbokad 
Räkning - en kul historia 
Gr, Arbetsseminarium 
 
Niclas Larson, Kerstin Larsson 

Hur räknade de gamla egyptierna? Hur skrev mayaindianerna tal? Hur gjorde babylonierna? 
Passet syftar till att förstärka förståelsen för vårt positionssystem. Vi ger exempel på 
undervisningsinnehåll där vi räknar i andra talsystem än vårt eget. Du får själv prova på övningar i 
de olika talsystemen. 

Kerstin Larsson är projektledare för Matematikbiennalen 2010. Niclas Larson är fil. lic, 
läromedelsförfattare och medlem i projektledn. för biennalen. Båda är lärarutbildare på 
Stockholms universitet. 

363b 
Dyskalkyli - finns det? 
Gr, Föreläsning 
 
Görel Sterner 

Matematiksvårigheter är oftast resultatet av en rad samverkande faktorer i miljön. Termen 
dyskalkyli har alltmer kommit att användas som en förklaring till problemen. Forskning om 
svårigheter att förstå och använda tal indikerar att dyskalkyli kan vara en bland många 
orsaksfaktorer att räkna med. En kritisk granskning av fenomenet visar dock att det inte är något 
väl avgränsat och entydigt fenomen. Föreläsningen ger teoribakgrund samt förslag på 
förebyggande åtgärder i förskola och för undervisning av elever i behov av särskilda stödåtgärder. 

Görel Sterner är projektledare vid NCM och arbetar som specialpedagog i grundskolan. 

401a 
Matematik som språkkurs 
Alla, Föreläsning 
 
Håkan Lennerstad, Ann-Louise Ljungblad 



Från skolans början möter elever symboler, som t.ex. siffrorna, plus- och likhetstecken. 
Matematik är delvis en språkkurs med ett specialspråk som alla förväntas att lära sig använda 
och förstå. Detta specialspråk kan vi kalla matematiska. Under denna timme jämför vi 
matematiska och svenska. Det finns många likheter, som att det finns synonymer och 
dubbelbetydelser i båda, men också många markanta skillnader. Det är mycket värt att översätta 
mellan de två språken, så man kan uttrycka sig på båda. 

Ann-Louise Ljungblad är specialpedagog inriktad mot matematiksvårigheter. Håkan Lennerstad 
är docent i tillämpad matematik. Båda har skrivit böcker om matematikens speciella egenskaper - 
för barn och för vuxna då de möter ämnet. 
 



402a 
IG i matte - hur hjälper man eleven? 
Gr, Föreläsning 
 
Gunnar Sjöberg 

Under de senaste åren har orsakerna till att elever inte klarar den uppställda miniminivån i 
matematik fått allt större utrymme i den pedagogiska debatten. I den här presentationen 
diskuteras inledningsvis den starka trend som för närvarande råder där dyskalkyli nämns som en 
huvudförklaring till elevers problem i ämnet. I presentationens andra del ges därefter ett konkret 
exempel från Umeå (UmeMatteNu) på hur man utifrån forskning på området kan hjälpa dessa 
elever att bli godkänd i ämnet. . Bra lärare, alltså lärare som kan förklara, sätta gränser och som 
kan uppmuntra, var en betydelsefull faktor för att vända den neråtgående trenden. 

Sjöberg är lektor i Umeå kommun och på Umeå universitet och arbetar huvudsakligen med 
forskning men undervisar även i grundskolan samt på speciallärarutbildning. 

403a - Fullbokad 
Elevaktiva arbetsmetoder med IST 
Gs, Arbetsseminarium 
 
Patrik Gustafsson 

Den gemensamma skrivtavlan har alltid haft en central plats i undervisningen. Vi har gått från den 
svarta via den gröna till den vita skrivtavlan. Med hjälp av den interaktiva skrivtavlan (IST) kan 
skolan ta ett stort steg in i det moderna IT-samhället och tavlan är på väg mot ett stort genombrott 
i Sverige. I denna workshop kommer du få se och uppleva hur interaktiva skrivtavlor kan vara ett 
stöd för dig som vill förbättra kvaliteten i dina presentationer och visualisera begrepp och 
processer för eleverna. Du kommer även att få delta i stimulerande matematiska aktiviteter som 
leder till lärande via kommunikation och elevdelaktighet. 

Patrik Gustafsson är lärarutbildare vid LIU, matematikutvecklare i Linköpings kommun, 
lärarfortbildare samt GM-stipendiat 2008. 

404a 
Skriftlig och muntlig bedömning 
Gs, Föreläsning 
 
Elisabeth Hector, Kasim Hussein 

Att en del elever underpresterar i de skriftliga testerna är ett faktum. Samtidigt har just de 
skriftliga testerna centrala, ofta helt avgörande, betydelse för bedömningen av eleven. Syftet med 
studien som här presenteras är att finna metoder att bredda bedömningskriterierna. I testet har 
en årskurs 8 klass bedömts utifrån traditionella skriftliga testerna i kombination med parallella 
muntliga tester. Resultaten visar att eleverna på detta sätt bättre kan medvetengöras om sin egen 
kunskapsnivå, vilket bidrar till ett ökat eget ansvarstagande. Samtidigt visar resultaten att 
korrelationen mellan skriftliga och muntliga prestationer är låg och att den totala bedömningen blir 
mer stringent. 

Elisabeth Hector och Kasim Hussein arbetar sedan många år som matematiklärare på 
Kvarnbergskolan i Huddinge. Skolan har ca. 800 elever i årskurserna 7-9. 

 



405a 
Om konstruktion av problemuppgifter 
Gs/Gy, Föreläsning 
 
Lars Burman 

Som inledning presenteras några sätt att klassificera problemuppgifter i matematik. En 
klassificering är viktig både när en lärare söker lämpliga uppgifter och när läraren vill komplettera 
de uppgifter som redan finns för att få ett bättre underlag för en mera systematisk övning i 
problemlösning. Vidare diskuteras vilka kvalitetskrav som kan ställas på goda problemuppgifter. 
Föreläsningens huvuddel är en genomgång av en samling problemuppgifter av olika slag och från 
olika delområden inom matematiken. Speciellt fokuseras på hur uppgifterna har kommit till. 
Avsikten är att inspirera åhörarna till att själva konstruera problemuppgifter och till att modifiera 
problemuppgifter för sina behov. 

Lars Burman är lektor i matematikens och datateknikens didaktik inom lärarutbildningen vid Åbo 
Akademi i Vasa, Finland. 

406a 
Språket i matematikuppgifter 
Gs/Gy, Föreläsning 
 
Peter Nyström, Ewa Bergqvist 

”Det är för mycket text i matematikuppgifter” ”mängden text missgynnar elever med läs- och 
skrivsvårigheter” är inte helt ovanliga synpunkter från lärare. Forskning har dock visat att för att 
öka läsbarheten måste ofta texter göras längre. Men gäller detta även för 
texttypen ”matematikuppgifter”? Kan det vara så att idealet om den kompakta matematiktexten 
skapar lässvårigheter? Vi måste fråga oss vilken matematik som återstår om texten reduceras till 
ett minimum: Vad blir det av matematiken om vi tar bort all text? I ett forskningsprojekt där 
matematikdidaktiker och språkforskare samarbetar har vi undersökt hur språk och text i 
matematikuppgifter påverkar elevernas möjligheter att lösa dem. 

Peter Nyström och Ewa Bergqvist är verksamma inom Umeå forskningscentrum för 
matematikdidaktik och anställda vid Umeå universitet. 

407a 
Alla kan tycka om matematik 
Gs/Gy, Föreläsning 
 
Tommy Olsson 

Föreläsningen ger exempel på olika praktiska matematikproblem relaterade till studieinriktning 
och vardag. Vidare ges tips på skojiga problem och aktiviteter, fantastiska mönster och 
matematikmagi. 

Tommy Olsson jobbar på Högbergsskolan i Tierp i huvudsak med yrkeselever. Tommy är även 
läromedelsförfattare och jobbar med kommunutveckling i matematik i Tierps kommun. 

408a 
Vacker och spännande matematik 
Gs/Gy, Föreläsning 
 
Lars-Erik Persson 



I detta föredrag skall jag presentera några av de exempel som jag funnit väcka speciellt stort 
intresse när jag föreläst bl.a. i grundskolor , gymnasier, lärardagar, föräldraträffar etc. de senaste 
åren i mina sk. "inspirationsföreläsningar". Här får du bland annat se exempel på magiska tal, 
attraktorer, fraktaler, snickartrianglar, mathiverande exempel, och andra överraskningar och på 
en form så att de kan användas omedelbart i undervisningen på olika nivåer. Hela materialet 
finns numera fritt tillgängligt på nätet. Detta material har utarbetats tillsammans med min förra 
doktorand Maria Johansson. 

Jag är Professor i matematik vid Luleå Tekniska Universitet och Uppsala Universitet, engagerad 
kunskapsspridare om matematik, pristagare i Ångpanneföreningens pris 
 
409a 
Kasinoteori - Slumpmässighet och spel 
Gy, Föreläsning 
 
Patrik Andersson, Mathias Lindholm 

Vi ger exempel på några strategier som ofta misstas kunna vända ett ofördelaktigt spel, d.v.s. ett 
spel där spelaren i genomsnitt gör en förlust, till ett fördelaktigt och förklarar varför det inte 
fungerar. För fördelaktiga spel går det däremot att hitta en strategi som är bättre än alla andra. Vi 
ger en bakgrund till hur denna strategi fungerar och diverse problem som kan uppstå vid den 
praktiska användningen av denna strategi. Föreläsningen är ett utdrag ur sommarkursen 
"Slumpmässighet och spel" som ges vid SU och de bakomliggande principerna motiveras utifrån 
enkla resonemang och bilder. 

Patrik Andersson, doktorand, matematisk statistik, Stockholms universitet. 
Mathias Lindholm, fil.dr., mat.stat., Uppsala universitet. 
Har tillsammans utvecklat kursen "Slumpmässighet och spel", vid SU. 
 



410a - Fullbokad, finns även som 514a 
Klipp till! 
Gy, Arbetsseminarium 
 
Eva-Stina Källgården 

Nu klipper vi till så att det abstrakta visar sig konkret. Seminariet, som till största delen är en 
laboration, vänder sig till kurs CD på gymnasiet. Här kopplas begreppen funktion, integral och 
derivata i handling, tanke och språk för förståelse och tillämpning av några av matematikens 
verktyg. 

Tag med: Linjal, sax och grafräknare. Välkomna! 
 
Eva-Stina Källgården arbetar nu på Södertörns Högskola. Hon har lång erfarenhet från 
gymnasium och lärarutbildning inom matematik och matematikdidaktik och är också 
läroboksförfattare inom kompetensutveckling i matematik för lärare på alla stadier. 

411a 
MYRA–Bedömning av Ma i yrkesämnen 
Gy, Föreläsning 
 
Gunilla Olofsson, Astrid Pettersson 

Vi tänker presentera ett samverkansprojekt mellan matematik och karaktärsämnen på 
gymnasieskolans yrkesförberedande program. Vid föreläsningen kommer vi att ta upp tankarna 
bakom projektet MYRA, som är ett bedömningsprojekt som kräver samverkan mellan 
matematiklärare och karaktärsämneslärare. Presentationen är allmän men exemplen är hämtade 
från Bygg- och Omvårdnadsprogrammen. Verktyg för kontinuerlig bedömning såväl för elever 
som för arbetslag kommer att tas upp. 

Gunilla Olofsson, universitetslektor vid Stockholms universitet, provansvarig för kurs A. Astrid 
Pettersson, professor vid Stockholms universitet, har bl.a arbetat med Skolverkets yrkesprovbank. 
Båda arbetar inom PRIM-gruppen. 

412a 
Förstår dina elever trigonometri? 
Gy, Föreläsning 
 
Gunilla Tovö, Susanne Ekström 

Huvudtemat för vår föreläsning är begreppsuppfattning inom trigonometrin och dess olika 
representationsformer. Vi diskuterar följande frågeställningar: Hur skapas en god 
begreppsuppfattning? Hur vävs olika representationsformer samman? Kan 
gymnasieeleverna/lärarstudenterna lösa en ”vanlig” trigonometrisk ekvation på flera olika sätt? 
Vilket stöd ger läromedlen för undervisningen i trigonometri? Viken betydelse har metaforen för 
lärande i trigonometri? 

Vi är båda lärare i matematik och matematikdidaktik med erfarenheter från undervisning i 
grundskolan, gymnasieskolan och lärarutbildningen i Stockholm. 

413a - Fullbokad 
Interaktiva tavlor och matematik 
Gs/Gy, Föreläsning 



 
Cecilia Christiansen 

Varför ska man använda en digitalskrivtavla? Under seminariet svarar vi på frågan och 
presenterar klassrumsexempel på hur man kan använda interaktiva skrivtavlor i matematik. 
Tonvikten läggs på aktiviteter som inbjuder till reflektion, förståelse och fördjupning. 

Cecilia Christiansen arbetar som högstadielärare i matematik på Carlssons skola i Stockholm och 
har tilldelats Vetenskapsakademiens Ingvar Lindqvistpris 2000 

431a (Utv.) 
PriMa - matematiken lyfter i Umeå! 
Alla, Föreläsning 
 
Karolina Hörstedt, Charlotta Blomqvist 

Genom att ta fasta på de framgångsfaktorer som finns belagda för att nå positiv utveckling har vi i 
Umeå startat projektet PriMa, prioritet matematik, som omfattar alla enheter, förskola - åk9, inom 
Umeå kommun och kommundelarna Holmsund och Hörnefors. Projekt vilar på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet genom att forskningsöversikter skrivits och matematikintervjuer 
med pedagoger genomförsts i projektets inledningsfas. Så hur når vi positiv utveckling i en stor 
kommun som Umeå? Vi satsar längsiktigt, arbetar processinriktat, bygger nätverk, skapar 
sammanhang, enheterna genomför egna mindre utvecklingsprojekt parallellt. Vi satsar på egen 
forskning och har en aktiv hemsida: www.umea.se/prima 

Karolina Hörstedt och Charlotta Blomqvist, Matematikutvecklare i Umeå kommun. Vi arbetar 
halvtid som Matematikutvecklare och halvtid som lärare. 

432a (Utv.) 
NCM:s stöd till matematikutvecklare 
Alla, Föreläsning 
 
Anders Tengstrand 

Med underlag av regionala konferenser, besök och intervjuer ges ett bilder av hur verksamheten 
med matematikutvecklare fungerat i olika typer av kommuner. Vidare kommer samarbetet mellan 
lokala matematikutvecklarna, regionala utvecklingscentrum och Nationellt centrum för 
matematikutvecling att belysas. 

Anders Tengstrand var universitetslektor i Växjö 1967-2002. Han var ordförande i 
Matematikdelegationens arbetsgrupp för lärarutbildning och kompetensutveckling. 

433a (Utv.) 
Matematik i förskola, förskoleklass 
Fö/Gt, Föreläsning 
 
Ulla Johansson 
Skellefteå kommun har satsat på ett långsiktigt utvecklingsarbete, Matematik i förskola – F-klass. 
Ca. 900 pedagoger har deltagit i arbetslagskurser. I förskolan behövs medvetna och kunniga 
pedagoger som kan ställa frågor och utmana barns tänkande samt påverka barns inställning till 
matematik. Under kursen har pedagogerna utvecklat sitt kunnande i och om matematik, fördjupat 
sig i styrdokument samt läst litteratur. Praktiska uppgifter i barngruppen har genomförts, 
dokumenterats och bearbetats. Pedagogerna har förändrat sitt förhållningssätt till matematik och 
barns tänkande vilket märks tydligt på kvalitén i verksamheten. 



 
Ulla Johansson är lågstadielärare, matematikutvecklare, lärarutbildare och medlem i SMaL:s 
styrelse. 



 
451b 
Äventyr med problemlösning 
Alla, Föreläsning 
 
Göran Emanuelsson, Lars Mouwitz 

Att lösa problem handlar om känsla och förnuft. Drivkrafter är nyfikenhet, lust och spänning. 
Förståelse av begrepp och inbördes sammanhang ger grund att stå på, liksom insikten i vad 
matematisk argumentation innebär. Aningar och aha-upplevelser pekar ut riktningar och 
strategier i ett problemområde. Socialt sammanhang, tilltro, förväntningar, lek och allvar, 
tillämpning och bedömning sätter sin prägel på känsla och tanke. Reflektion, granskning och 
värdering av metoder och resultat sammanfattar problemlösningen. I exempel belyser vi dessa 
aspekter för att locka till mental jogging och lärorika äventyr för nyfikna. 

Lars Mouwitz och Göran Emanuelsson, NCM vid Göteborgs universitet. Båda har bakgrund som 
matematiklärare och läroboksförfattare med mångårigt intresse och engagemang kring 
problemlösning för lust och lärande. 

452b (RJ) 
Students’ tasks in learning and teaching mathematics 
Alla, Föreläsning 
 
Simon Goodchild 

The tasks used in the mathematics classroom play a crucial role in students’ experience of 
mathematics and their development of knowledge in the subject. Tasks fulfil a variety of functions; 
for example different types of tasks are used to develop students’ mastery of skills, to consolidate 
their knowledge of facts and algorithms, and to provide opportunities to practice the application of 
mathematical knowledge to both routine and non-routine situations. It is also through their 
engagement with tasks and the activity that emerges from them that students develop their 
fundamental understanding of mathematics, which provides the foundation of students’ 
competencies in applying skills, facts and algorithms in a versatile and creative manner in 
modelling and problem solving. The design, presentation and implementation of tasks in the 
classroom are crucially related to the quality of students’ learning activity. An assumption taken in 
this session is that students’ (and teachers’) own inquiry, stimulated by appropriate mathematical 
tasks plays a central role in learning and teaching mathematics in the classroom. The focus of 
this session will be on the nature and demands of mathematical tasks and how these tasks can 
be managed to achieve the desired development of students’ mathematical knowledge. It is 
intended that the session will take a realistic stance in setting the discussion of tasks in the 
context of the reality of classrooms experienced by teachers. 

Simon Goodchild is professor of mathematics education at the University of Agder, Norway 

Fri översättning: 
Eleveruppgifter i lärande och undervisning i matematik 



De uppgifter som används i matematikklassrummet spelar en avgörande roll i elevernas 
erfarenheter av matematik och deras utveckling av kunskap i ämnet. Uppgifter uppfyller en 
mängd olika funktioner, till exempel olika typer av uppgifter används för att eleverna ska 
behärskning av färdigheter, befästa sina kunskaper om fakta och algoritmer, och att ge möjlighet 
att träna tillämpning av matematiska kunskaper i både rutinmässiga och icke-rutinmässiga 
situationer. Det är också genom att arbeta med uppgifter och den aktivitet som de ger upphov till 
som eleverna utvecklar sin grundläggande förståelse av matematik, som ger grunden för 
elevernas kompetens att tillämpa kunskap, fakta och algoritmer i ett mångsidigt och kreativt sätt i 
modellering och problemlösning. Ett antagande som fastslås i denna föreläsning är att elevernas 
(och lärarnas) eget undersökande, stimuleras av lämpliga matematiska uppgifter och de spelar 
en central roll i lärande och undervisning i matematik i klassrummet. Fokus för denna session 
kommer att vara på karaktär av och krav på matematiska uppgifter och hur dessa uppgifter kan 
hanteras för att uppnå den önskade utvecklingen av elevers matematiska kunskaper. Avsikten är 
att mötet kommer att ha en realistisk bas i diskussionen av uppgifter i samband med hur 
verklighetens klassrum upplevs av lärare. 

Simon Goodchild är is Professor of Mathematics Education at the University of Agder, Norway. 
Hans forskningsintresse är att lyfta elevernas erfarenheter av att lära sig matematik och att arbeta 
tillsammans med lärare för att utveckla undervisningen i matematik. 

453b – Fullbokad, finns även som 565b 
Strävorna - ett arbetsredskap 
Alla, Arbetsseminarium 
 
Anders Wallby, Ulrica Dahlberg 

Strävorna, ncm.gu.se/stravorna, är en webbtjänst som finns på Nämnaren på nätet. Syftet med 
Strävorna är att tillhandahålla material som på exemplifierar och förtydligar kursplanens mål att 
sträva mot. Mål att sträva mot ger en vägledning för lärarens arbete och ett stöd för hur 
undervisningen kan genomföras – arbetet ska leda till att eleverna utvecklar de olika 
kompetenserna som finns beskrivna. Deltagarna i passet ges en presentation av Strävorna, får 
prova en aktivitet från Strävorna samt möjlighet att arbeta med att producera en egen aktivitet. 

Anders Wallby har lång erfarenhet som mellanstadielärare och arbetar idag på NCM som 
redaktör och ansvarig för NCM:s webbplats. 
Ulrica Dahlberg är gymnasielärare och ansvarig för Nämnaren på nätet. Ulrica är även redaktör 
för Nämnaren. 

454b 
Arbeid med geometriske figurer 
Fö, Föreläsning 
 
Oddveig Øgaard, Mar-Ann Vaaland 

Rådhusmarka barnehage er "Vitenbarnehagen" i Sandnes. Vi har et utstrakt samarbeid med 
Vitenfabrikken i Sandnes og Universitetet i Stavanger. 
I denne presentasjonen vil vi vise til ulike arbeid der barn fra 1-5 år har forsket på geometriske 
figurer. Barna har funnet geometriske figurer i nærmiljøet vårt, som er Sandnes. Vi har vært på 
kirkegården, i kirken, på rådhuset, som alle er våre nærmeste naboer, osv. Foto har vært viktig 
dokumentasjon, men vi vil vise til ulike arbeid der barna har jobbet videre med formene. 

Oddveig Øgaard, fagutvikler, førskolelærer, lærer og ressursperson ved Nasjonalt Senter for 
Matematikk i Opplæringen i Norge. Mary-Ann Vaaland, styrer i Rådhusmarka barnehage, har 
videreutdanning i herunder "Spesialpedagogikk" 



 



455b 
Matematikinlärning med miniräknare 
Fö/Gt, Föreläsning 
 
Eva Mettävainio 

2007 - 2009 gick jag en utbildning vid Umeå universitet. I den ingick att göra någon form av 
utvecklingsarbete inom matematiken. Jag valde att arbeta med miniräknaren eftersom jag 
upplevde den som försummad. Jag hade själv använt den sparsamt och mest som räknetekniskt 
hjälpmedel och upplevde att eleverna uppskattade den men såg den som fusk. Jag vill försöka 
använda miniräknaren även som metodiskt hjälpmedel. Jag organiserade upp ett sätt att arbeta 
med miniräknaren bestående av fri lek och planerade moment. Eleverna skulle i möjligaste mån 
göra upptäckterna själva. Varje arbetspass avslutades med genomgång, frågor och reflektioner 
kring det som eleverna lärt sig.  

Eva Mettävainio, bor i Pajala och har arbetat som lärare i 21 år, mestadels med barn i åldrarna 6-
10 år. 

456b 
Att kommunicera matematik - Hur då? 
Gt, Föreläsning 
 
Maria Asplund 

Hur kan man arbeta kommunikativt med matematik? I arbetssättet Tankeverkstad har vi en plan 
för hur elever kan lära sig att arbeta tillsammans i grupp. Vår matematikundervisning baseras på 
kommunikation mellan elever och mellan lärare och elever. Här får du idéer om och tips på hur 
man kan använda öppna problem och andra uppgifter när man vill att eleverna ska diskutera 
matematik med fokus på åk 3-5. 

Maria Asplund är lärare, matematikutvecklare i Norrköpings kommun samt lärarfortbildare. Maria 
har i många år arbetat med att utveckla arbetssättet Tankeverkstad på Folkparksskolan. 

457b 
Språkets betydelse för lärandet 
Gt, Föreläsning 
 
Inger Backström, Elisabeth Nygren 

Hur kan vi med språket som redskap utveckla elevernas matematiska tänkande? I vår föreläsning 
kommer vi att visa exempel på hur vi under vår tid som lärare i grundskolans mellanår har arbetat 
med språket som redskap i undervisningen i matematik. Vi kommer att fokusera på skrivandet 
som verktyg i lärandet eftersom många elever lär sig genom att skriva i matematik. 

Inger Backström är lärarutbildare, fortbildare och läromedelsförfattare och Elisabeth Nygren är 
lärarutbildare och fortbildare. Båda är universitetsadjunkter i matematikämnets didaktik vid 
Stockholms Universitet. 

458b 
Kritiska aspekter - ett arbetssätt 
Gt, Föreläsning 
 
Åsa Ohlén Nilsson, Susanna Sternberg, Hanna Forneheim 



Tre lärare berättar om vad Kritiska aspekter är och hur de arbetat med dessa i 
matematikundervisningen. Syftet med metoden är att på förhand identifiera de faktorer som kan 
utgöra ett hinder för elevernas lärande och att planera specifika lektioner runt just dessa. Det 
handlar inte om ett nytt arbetssätt utan om att fokusera på ämnets innehåll utan att fastna i en 
metod eller ett läromedel. Första delen av föreläsningen kommer att handla om hur vi har 
introducerat subtraktion i år ett. Andra delen kommer att handla om elevers uppfattning av 
likhetstecknet. 

Hanna Forneheim, Susanna Sternberg och Åsa Ohlén Nilsson är tre lärare som arbetar i de lägre 
årskurserna 1-3 i Oskarshamn 

459b - Fullbokad 
Dokumentation av problemlösning 
Gt, Arbetsseminarium 
 
Cecilia Ottersten Nylund, Lotta Råberg 

Problemlösningens centrala roll i matematikundervisningen är väl kopplad till strävans- och 
uppnåendemål i kursplanen för matematik. Att utveckla elevernas lust och förmåga att lösa 
problem är därför ett viktigt mål för all matematikundervisning. Vi vill med vår workshop visa på 
de möjligheter som ges till ett varierat lärande då lösningen på ett givet problem dokumenteras på 
olika sätt. De fyra dokumentationsformer vi kommer att arbeta med är dramatisering, delat blad, 
affischer och datoriserade presentationer. Deltagarna i workshopen kommer att få arbeta i 
grupper med att lösa ett problem som de sedan dokumenterar utifrån någon av de givna 
dokumentationsformerna. 

Föreläsarna arbetar på lärarutbildningen vid Karlstads universitet 

460b 
Matematiska begrepp gm Lesson study 
Gt, Föreläsning 
 
Matilda Östman, Karin Andrén 

I fjol deltog vi i Stockholms stads progressionsprojekt "Den röda tråden". Deltagandet i projektet 
var unikt - förskola till gymnasiet. Vi använde den japanska modellen Lesson study för att 
utveckla lektioner där vi med laborativt material eller IT introducerade begrepp inom tre 
matematiska områden (bråk, geometri, ekvationer). Arbetet med lektionsutveckling och 
filmproduktioner genomfördes i respektive åldersgrupp. Vi kommer från år fem och hoppas att vi 
med några utvalda filmavsnitt och konkreta exempel från lektionerna kan inspirera till laborativt 
arbete och väcka nyfikenhet för Lesson study som pedagogisk fortbildning. 

Matilda Östman, 1-7 lärare ma-no, Eiraskolan, Stockholm och Karin Andrén, klasslärare, 
Skarpnäcksskolan, Stockholm 

461b 
"Matematiska relationer" 
Gr, Arbetsseminarium 
 
Mats Hansson 



"Matematiska relationer" är ett elevaktivt material där elevers kunnande kring matematiska 
begrepp kan utmanas och som även leder till en diskussion mellan elever. Genom att uppgifterna 
görs i elevgrupper har du som lärare möjlighet till att gå runt och höra och se vad eleverna kan 
och vad de är osäkra på. Materialet kan användas både som förförståelseövning och som en 
examinationsuppgift. Övningarna är möjliga att utveckla svårighetsmässigt, de är 
anpassningsbara till olika åldrar samt till olika matematiska begreppsområden. På seminariet ges 
en grundstruktur som vi provar. 

Jag har drygt 20 års erfarenhet som lärare. Arbetar som lärarutbildare sedan 1996 och har nu ett 
uppdrag som expertlärare i NO i Stockholm stad. 

462b 
Elevens rätt till matematiken 
Gr, Föreläsning 
 
Anne-Marie Körling 

Matematik ska kläs i ord och handling och i samspel med allt det som sker i skolan. Matematisk 
nyfikenhet utvecklas i lärande gemenskap mellan stoff, lärare och elever. Elever ska uppleva att 
de får pröva matematiken i skönlitteratur, i geografi och få uppleva matematikboken som en 
faktabok. Föreläsningen berör texterna i matematikboken, elevernas utvärderingar, hur eleverna 
kan bidra tilll undervisningen, hur de själva konstruerar uppgifter och prov samt hur eleverna 
utvärderar under arbetets gång och själva sätter ord på vad de kan. 

Anne-Marie Körling, lärare, föreläsare, krönikör som botat sin matematikrädsla med nyfikenhet 
och förundran och utvecklar nu elevernas mod att upptäcka och pröva matematiken 

463b 
Om undervisning i geometri 
Gr, Föreläsning 
 
Karin Wallby, Berit Bergius 

Den grundläggande geometriundervisningen kan upplevas som fragmentarisk och i avsaknad av 
tydlig struktur. Hur skulle en sådan struktur för undervisning kunna se ut? Kunskaper om barns 
utveckling av geometriskt tänkande och erfarenheter från utvecklingsprojekt kan vara några 
utgångspunkter. Resultat från en kunskapsöversikt inom detta område presenteras. 

Berit Bergius arbetar på NCM med bl a kompetensutveckling. Lågstadielärare och fil mag i ma-
didaktik. 
Karin Wallby arbetar på NCM bl a som redaktör för Nämnaren och med Kängurun. 
Mellanstadielärare. 

464b – dubblering av 959b 
Kratta manegen för algebra! 
Gt, Arbetsseminarium 
 
Yvonne Liljekvist 



Undervisa så att så att eleverna ges möjlighet att utveckla sitt sätt att tänka och resonera 
matematiskt. I det här seminariet arbetar vi med och diskuterar kring övningar som stärker 
elevernas känsla för tal, befäster likhetstecknets betydelse och övar relationellt tänkande. Vi 
arbetar med olika representationsformer som används för att illustrera matematiska situationer 
och relationer och som stöttar lärandet av begrepp och hanterandet av generella 
lösningsstrategier. Syftet med seminariet är att stärka medvetenheten kring kritiska steg i 
övergången mellan pre-algebra och inledande algebra. 

Yvonne Liljekvist är lärarutbildare och doktorand vid Karlstads universitet. Hon är en efterfrågad 
föreläsare till lärarfortbildning. 

501a 
Matematiken bakom internetbanker 
Alla, Föreläsning 
 
Christine Jost 

Har du funderat över hur din internetbank kan garantera dig säkerhet? Bakom bankens och 
angriparnas finurliga metoder döljs mycket matematik. Detta föredrag kommer att lyfta slöjan och 
förklara en känd och viktig krypteringsmetod, RSA. Metoden har den underliga egenskapen att 
alla kan sända krypterade meddelanden till dig, men bara du som har den hemliga nyckeln kan 
läsa dem. Men trots att den är så finurlig, använder den sig av ganska enkel och gammal 
matematik. Vi kommer att räkna med rester och klockor, med primtal och pärlhalsband. För 
matematik är ju både roligt och användbart. 

Christine Jost är doktorand i matematik på Stockholms Universitet. Som liten flicka drömde hon 
dock om att vara detektiv och läsa hemliga meddelanden. 

502a 
Kan två linjer ge upphov till kaos? 
Alla, Föreläsning 
 
Hans Thunberg, Torsten Lindström 

En vanlig metod att matematiskt beskriva föränderliga företeelser (som t ex väder, ekologiska 
eller mekaniska system) är att finna en funktion f som beskriver tidsutvecklingen: om x anger det 
nuvarande tillstånd så beskriver f(x) tillståndet en tidsenhet senare. Utvecklingen över en längre 
tidsperiod ges då av f(f(x)), f(f(f(x))) osv. Redan mycket enkla modeller där funktion f ges av två 
räta linjesegment kan uppvisas allt ifrån regelbunden periodisk utveckling till ett kaotiskt och 
oförutsägbart beteende. Denna typ av modeller lämpar sig väl för undersökande och 
problembaserad undervisning. 

Torsten Lindström är docent i matematik vid Högskolan i Kalmar. 
Hans Thunberg är lektor i matematik och programansvarig för utbildningarna Öppen Ingång samt 
Civilingenjör och lärare vid KTH. 

503a - Fullbokad 
Dansmatte – praktisk matematik 
Gs, Arbetsseminarium 
 
Ninnie Andersson, Fridström Helena 



Dansmatte är ett arbetssätt där ma-lärare och danslärare samarbetar kring olika 
inlärningsmetodiker. Genom att använda kroppen får eleverna praktiskt förklara och utveckla sina 
kunskaper i matematik. Eleverna tränar sin förmåga att se samband och sin kreativitet, mål som 
enligt kursplanen gäller för de högre betygsnivåerna. Under workshopen får du testa olika 
dansmatteövningar. Därefter diskuterar vi hur uppgifterna kan utvecklas i klassrummet och hur 
eleverna arbetar vidare. 

Helena Fridström Ma/NO-lärare och Ninnie Andersson danslärare presenterar hur de har arbetat 
kring dansmatte med elever i år 7-8 på Johan Skytteskolan i Älvjö, Stockholm. 

504a 
Begrepp och samband skolår 7-9 
Gs, Föreläsning 
 
Bo Sjöström 

Nationella provuppgifter i matematik kan avslöja elevers förståelse i olika begrepp. Utifrån 
begrepp som förekommer i prov för skolår 9, visar jag på begreppens uppbyggnad och på 
samband mellan olika begrepp. Flera förslag, speciellt lämpade för skolår 7-9, ges på 
begreppsutvecklande aktiviteter och uppgifter som på sikt kan hjälpa elever till bättre resultat på 
nationella prov. 

Bo Sjöström arbetar med matematik och lärande vid Malmö högskola, medverkar i den grupp 
som tar fram nationella prov för skolår 9. 

505a 
Konsten att simulera sannolikhet 
Gs/Gy, Arbetsseminarium 
 
Birgit Christina Aquilonius 

Att ”kunna använda begreppet sannolikhet i enkla slumpsituationer” är ett av de nuvarande målen 
som elever i grundskolan ska ha uppnått i slutet av årskurs 9. Simulering är ett utmärkt sätt att 
introducera och stärka sannolikhetsbegrepp . Att arbeta med sannolikheter är också en instruktiv 
tillämpning av bråkbegreppet. I mitt arbetsseminarium kommer vi att, i ganska snabb takt, pröva 
på en rad olika simuleringsaktiviteter. Dessa aktiviteter skulle i normal undervisning spridas över 
flera årskurser. Vi kommer också att beräkna de teoretiska sannolikheterna för några av de 
simulerade händelserna och jämföra det teoretiska resultatet med det simulerade. 

Birgit Aquilonius är lärarutbildare vid Stockholms universitet. Som lärare i Kalifornien skapade 
hon en kurs som hette "Probability and Statistics for Everyday Life". 

506a 
Entreprenöriell matematik 
Gs/Gy, Föreläsning 
 
Fredrik Berg 



Entreprenöriell matematik grundar sig i entreprenöriellt lärande där lärare arbetar med att stärka 
elevers kompetenser och förmågor. Förbättrade resultat kan ses för elever som jobbar med 
entreprenöriell matematik. För att inom matematiken kunna utveckla kompetenser och förmågor 
som kreativitet, självkänsla, självförtroende och kommunikation krävs det från lärare ett 
förhållningssätt och ett skapande av uppgifter som ger utrymme för det. Inom entreprenöriell 
matematik är ämnesövergripande uppgifter där matematiken sätts in i ett större, 
verklighetsbaserat perspektiv centralt. Men även det förhållningssätt och den roll läraren tar i och 
utanför klassrummet är viktiga faktorer. 

I år fick jag för bidraget ”Entreprenöriell matematik” utmärkelsen ”Sveriges mest innovativa lärare 
2009” av Microsoft och Lärarnas riksförbund. 

507a 
Matematik med mobiltelefoner 
Gs/Gy, Föreläsning 
 
Per Jönsson, Sverker Aasa, Mats Larsnäs 

Innovationer som bloggar, chatforum, digitala nätverk och mobiltelefoner gör att vi idag har ett 
nytt medie- och kommunikationslandskap. Detta ändrar förutsättningarna för undervisning och 
lärande i skolan och för att nå de nya eleverna, som är vana vid gradvis förändring av 
svårighetsgrad och omedelbar feedback, behöver vi anpassa både ämnesinnehåll och 
undervisningsformer. Vi berättar om flera projekt där mobiltelefoner används i undervisningen. 
Baserat på fri programvara skapar eleverna och läraren tillsammans applikationer som sträcker 
sig från mattetipspromenader till problemlösningsuppgifter där flygbilder och telefonens GPS-
funktionen används. 

Per Jönsson och Sverker Aasa undervisar i matematik och teknik vid lärarutbildningen i Malmö. 
Mats Larsnäs är IT-pedagog i Kungsbacka. De har deltagit i projektet Mobile Learning 
Environments. 

508a 
Proportioner och regula aurea 
Gs/Gy, Föreläsning 
 
Lucian Olteanu 

I min föreläsning presenterar jag en problemlösningsmetod som med utmärkta resultat kan 
användas i MaA och MaB, oavsett program. Metoden kan tillämpas i olika områden (procent, 
ränta, moms, index, KPI, promille, ppm, skala, likformiga trianglar, m m) och kan ersätta en 
massa regler och formler som eleverna brukar lära sig utantill. På flera Nationella prov kunde 
man utan tvivel använda regula aurea (reguladetri) och proportioner för att lösa en stor del av 
uppgifterna. Jag kommer att presentera hur enkelt och logiskt man kan använda en enda regel 
istället för femton. 

Lucian Olteanu, Fil.lic. i matematik, Karlskrona med 25 års erfarenhet på både gymnasial och 
universitetsnivå. 

509a (RJ) 
Förståelse genom tröskelbegrepp 
Gs/Gy, Föreläsning 
 
Kerstin Pettersson 



I elevers strävan att utveckla förståelse inom ett område blir vissa begrepp mer avgörande än 
andra. Dessa begrepp kan benämnas tröskelbegrepp. De kan fungera som en portal till ett 
tidigare onåbart och i början problematiskt sätt att tänka om någonting. De har en potential att 
öppna för förståelse av hela området. Exempel på tröskelbegrepp är funktion, gränsvärde, 
derivata och integral. Resultat från min avhandling där dessa begrepp studerats redovisas. En 
diskussion förs om begrepp från grundskolan, t ex bråktal. Hur kan kunskaper om dessa begrepp 
hjälpa oss att skapa goda lärsituationer? 
 
Kerstin Pettersson är biträdande lektor i matematikdidaktik vid Stockholms universitet med 
erfarenhet från gymnasiet, ingenjörs- och lärarutbildning. 

510a 
Samverkan gymnasieskola/Högskola 
Gy, Föreläsning 
 
Jonas Ingesson, Mikael Hindgren, Bertil Nilsson 

Under läsåret 2008/2009 har da Vinci naturvetenskap, Halmstad, och Högskolan i Halmstad haft 
ett samverkansprojekt där elever redan under sin gymnasietid fått en möjlighet att läsa en kurs i 
matematik på högskolan. Parterna har under kursens gång utvecklat både kursinnehåll och 
formalia kring hur studierna skall gå till. Eleverna har varit ute och informerat om kursen på andra 
gymnasieskolor och som ett resultat av vårt projekt erbjuder nu Högskola i Halmstad denna kurs 
till samtliga elever i gymnasieskolor i Halmstad med omnejd. 

Jonas Ingesson, lärare i matematik/fysik, da Vinci naturvetenskap Kattegattgymnasiet. Mikael 
Hindgren, universitetslektor, Högskolan i Halmstad. Bertil Nilsson, doktor, Högskolan i Halmstad. 

511a 
Problemlösning när den är som bäst 
Gy, Föreläsning 
 
Jana Madjarova 

Problemlösning är som bäst när den lär oss tänka och när varje behandlat problem leder till att vi 
närmar oss nästa som bättre problemlösare. Hur kan man som lärare använda och modifiera 
tävlingsproblem och de tankar som legat till grund för deras konstruktion? Är det nyttigt att göra 
misstag, och kan man som lärare framkalla "rätt" misstag? Vi tittar på  ågra exempel. Fokus 
kommer att ligga på problem som lär ut ett analytiskt sätt att tänka, mer än på typiska 
tävlingsklurigheter. De som deltog i Utbildningsdagarna '09 kommer att känna igen tankarna, men 
får här se nya exempel behandlas.  

Jag är lektor vid Matematiska vetenskaper, Chalmers/GU i Göteborg och sen tio år tillbaka 
medlem i tävlingskommitten för Skolornas matematiktävling. 

512a 
Att bygga hus med matematik 
Gy, Föreläsning 
 
Charlotte Saand, Magnus Johansson 



Hur kan man integrera matematik med byggteknik så att eleverna lär sig bättre. Magnus är 
bygglärare på Rönninge gymnasium och Charlotte är matematiklärare. Vi försöker att samarbeta 
så att eleverna inser nyttan med att lära sig matematik. Vi kommer att diskutera vad det finns för 
matematik i karaktärsämnena som vi har på skolan och hur man kan arbeta tillsammans. Vi 
kommer även att diskutera de ämnesövergripande projekt som vi har gjort under hösten med 
eleverna. 

513a 
Trådlöst - så får du med eleverna! 
Gy, Arbetsseminarium 
 
Åsa Svensson, Petra Ryrstedt 

Kan man få elever att tycka matematik är roligt och intressant genom ny teknik? Kom och se hur 
en väldigt enkel teknik kan få eleverna mer engagerade och därmed få en djupare förståelse för 
matematiken. En teknik där varje elev blir aktiv och som skapar många intressanta diskussioner. 
Enskilt arbete eller att gemensamt diskutera och undersöka spelar ingen roll. Som lärare har du 
full insyn i elevernas aktiviteter. Du kommer att få se och arbeta med enkla och konkreta övningar 
som du senare kan använda i ditt klassrum. Vi använder oss av symbolhanterande räknare och 
en bärbar dator genom vilken vi kan kommunicera sladdlöst med elevernas räknare. 

Vi är två gymnasielärare som undervisar i matematik och fysik, båda har erfarenhet av 
grafräknare i undervisningen. Vi är testpiloter för Navigator för TI Nspire CAS och har upptäckt 
vilka fantastiska möjligheter detta system skapar. 

514a – dubblering av 410a 
Klipp till! 
Gy, Arbetsseminarium 
 
Eva-Stina Källgården 

Nu klipper vi till så att det abstrakta visar sig konkret. Seminariet, som till största delen är en 
laboration, vänder sig till kurs CD på gymnasiet. Här kopplas begreppen funktion, integral och 
derivata i handling, tanke och språk för förståelse och tillämpning av några av matematikens 
verktyg. 

Tag med: Linjal, sax och grafräknare. Välkomna! 
 
Eva-Stina Källgården arbetar nu på Södertörns Högskola. Hon har lång erfarenhet från 
gymnasium och lärarutbildning inom matematik och matematikdidaktik och är också 
läroboksförfattare inom kompetensutveckling i matematik för lärare på alla stadier. 

531a (Utv.) 
Matematik, språk och tänkande 
Fö, Föreläsning 
 
Malin Lindwall, Anna-Karin von Braun 



I september 2009 startar Halmstads kommuns utvecklingsarbete ”Slå ett slag för matematiken” 
en särskild satsning på matematikutveckling i förskolan. Då kommer samtlig personal i förskolan 
att kunna ta del av seminarier, workshops, handledning och stöd. För att ytterligare stärka 
möjligheterna att omvandla innehållet i praktiken, kommer varje förskola erhålla konkret material i 
en s.k. ”mattelåda”. Mål med satsningen är bl.a. att ge stöd och inspiration för pedagogerna att 
arbeta med matematik i förskolan samt erbjuda en teoretisk grund för de aktiviteter som prövas i 
den egna förskolan. 

Anna-Karin von Braun, matematikutvecklare i Halmstads kommun och Malin Lindwall, 
verksamhetsutvecklare i Halmstads kommun 

532a (Utv.) 
Utvecklande ämnesgruppsarbete 
Gs/Gy, Arbetsseminarium 
 
Bo Eklund, Semir Becevic, Magnus Karlsson 

Bakgrund 
Syftet var inledningsvis att både styra ämnesträffarna på skolan mot mer adekvat matematiskt 
innehåll och att höja matematiklärarnas deltagande och engagemang på ämnesträffar. En 
fortlöpande utvecklingsprocess påbörjades och det fick successivt gemensamma konsekvenser i 
matematikundervisningen. Lärargruppens sammanhållning stärktes och samarbetet mellan oss 
lärare ökade. 

Vi är tre lärare med liknande ämnesbakgrund i matematik och fysik. Vi har alla en grundutbildning 
motsvarande Universitetets Fysikerlinje, kompletterad med en PPU, för lärarbehörighet. Vi har 
minst 10 års erfarenhet av undervisning på en rad olika program. 

551b 
Lek med Fibonacci 
Alla, Föreläsning 
 
Peder Claesson, Per Berggren, Torbjörn Jansson, Bengt Ulin, Ulla Öberg 

Vi som leker med Fibonacci är några digitaloromantiker som tycker att det är roligt att arbeta med 
siffror och tal. Vi kommer att berätta om Fibonacci-talen 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 . . . uppträder i 
natur, arkitektur, konst, matematik och givetvis som lek. 

Per Berggren är matematiklärare, författare och lärarfortbildare 
Peder Claesson har varit folkskollärare och lärare vid Linköpings universitet 
Torbjörn Jansson är gymnasielärare i matematik på Tullängsskolan i Örebro 
Bengt Ulin är författare och har varit verksam inom Waldorfrörelsen 
Ulla Öberg har lång erfarenhet av lärarutbildning och lärarfortbildning 

552b 
Nordisk matematikundervisning 
Alla, Föreläsning 
 
Lisen Häggblom 



Ett långvarigt samarbete mellan de nordiska länderna har resulterat i att 
matematikundervisningen i Norden uppvisar intressanta likheter när det gäller didaktisk forskning 
och läroplansintentioner. Ländernas kulturella olikheter påverkar utbildningsstrukturen vilket 
resulterar i att undervisningen antar olika former. Olikheterna är en styrka och en tillgång. I en 
analys av den nordiska matematikundervisningen kommer jag att lyfta fram vad som skiljer och 
vad som förenar länderna. Utifrån tesen nordiskt samarbete berikar och utvecklar fokuserar jag 
på några framtida samarbetsområden. 

Lisen Häggblom, ped.dr och verksam som lektor i matematikens didaktik inom lärarutbildningen 
vid Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi i Vasa. Forskningen belyser elevers lärande i 
matematik och lärarstuderandes syn på lärande i matematik. Läroboksförfattare. 

553b 
Perspektiv på kursplaner 
Alla, Föreläsning 
 
Anette Jahnke 

Just nu pågår omfattande reformer av kursplaner för grundskola och gymnasieskola i Sverige. 
Men hur ser kursplanerna ut i andra länder? Hur såg kursplaner ut i Sverige för femtio eller 
hundra år sedan? Föreläsningen ger smakprov ur kursplaner från andra länder och andra tider 
med reflektioner kring förändringar som sker och har skett. Nya resurssidor vid NCM:s webbplats 
presenteras. 

Anette Jahnke arbetar vid NCM. Hon har en bakgrund som gymnasielektor i matematik, expert 
vid kursplanerevidering och ledamot i Matematikdelegationen. 

554b 
Räkna med flera språk och kulturer! 
Alla, Föreläsning 
 
Lennart Rönnberg, Irene Rönnberg 

Alla elever, oavsett kulturell och språklig bakgrund, har en fördel av att den mångfald och 
variation av matematiska erfarenheter som finns hos eleverna synliggörs i undervisningen. Detta 
förutsätter att olikheter i elevernas färdigheter och erfarenheter ses som en tillgång istället för 
som hinder. För att eleverna ska se samband mellan den matematik de möter i skolan och sin 
informella matematik, och utveckla förståelse för matematiska begrepp och matematikens språk, 
är det nödvändigt att de ges möjligheter att reflektera över och kommunicera om och med de 
matematiska begrepp som studeras, såväl muntligt och skriftligt. 

Irene Rönnberg och Lennart Rönnberg undervisar på Borgskolan i Botkyrka kommun. De har 
skrivit skolverksrapporten "Minoritetselever och matematikutbildning - en litteraturöversikt" och 
rapporten "Etnomatematik - perspektiv för ökad förståelse i matematiklärandet". 

555b - Fullbokad 
Matematiken i de nya kursplanerna 
Alla, Föreläsning 
 
Skolverket 

Just nu pågår flera parallella reformarbeten i förskolan, obligatoriska skolan och i gymnasieskolan. 
Skolverket presenterar var processerna befinner sig och beskriver det hittills genomförda arbetet. 



Carina Hall och Helena Karis, undervisningsråd för- och grundskoleenheten samt Johan 
Börjesson, undervisningsråd gymnasieenheten. 

556b 
Matte på "dagis"? - Jo, faktiskt! 
Fö, Föreläsning 
 
Maja Kullgren, Gun Andersson 

Föreläsningen handlar om vad som hände under och efter ett kompetensutvecklingsprojekt vi 
deltog i. Vi är ca 80 personal bland 1-5 åringar i Eda kommun. Första delen handlar om 
utvecklingsprojektet. Hur vi tänkte innan och efter. Del två visar exempel på arbete bland barnen 
på några olika avdelningar i kommunen. Den tredje avslutande delen handlar om förhållningssätt 
och samspel med barnen. Exempel på att fånga matematiken i vardagen och att ställa frågor som 
utmanar och utvecklar. Språkutveckling och matematikutveckling går hand i hand. Vi arbetar 
ibland utifrån barnböcker. 

Maja Kullgren, förskollärare som läst kreativ matematik på Karlstad universitet. 

557b 
Matematik i ett språkprojekt om fabler 
Fö/Gt, Föreläsning 
 
Lena Wiklund, Annika Persson 

Vi vill berätta om hur ett språkutvecklande arbete kring fabler kan inrymma mängder av 
matematik. Språket har varit i fokus och förstärkts genom dramalek, skapande och eget 
skrivande. En grund och förförståelse har skapats där matematiska begrepp och matematiskt 
tänkande kunnat utforskats i ett lekfullt och spännande sammanhang. Matematikområden vi 
arbetat med är olika former av sortering t.ex diagram, antalsuppfattning och geometri, där djurens 
form och mönster inspirerade till undersökningar av oregelbundenheter och regelbundenheter. 
Konstruktionslek och skapande i olika material har varit viktiga delar i arbetet. 

Annika Persson och Lena Wiklund är lärare i förskoleklass. År 2005 fick de U-B Bruunstipendiet 
och skrev boken "Hur långt är ett äppelskal?", om matematiken i tematiskt arbete. Annika var 
handledare i Pilotprojektet i matematik vid NCM. 

558b 
Geometri i natur och kultur 
Gt, Föreläsning 
 
Kjell Dahlström 

Var tog Christer Fuglesang sin rymdpromenad och går det att räkna ut vad stjärnorna heter? Hur 
vet vi att jorden är rund och hur vet vi hur lång en meter är? Med konkreta exempel illustrerar jag 
hur vi i skolan kan skapa förståelse för relationer i rymden och på jorden. Vårt sätt att förstå 
världen beror på hur vi beskriver den och det sker på olika sätt i olika kulturer under olika epoker. 
För vår uppfattning av världen har såväl myter som systematiska observationer och mätningar 
spelat stor roll och kunskaper om mätning är ett viktigt innehåll i matematikundervisningen. 

Kjell Dahlström, adjunkt i pedagogik vid Örebro universitet. Jag arbetar med grund- och 
vidareutbildning i matematikdidaktik för lärare i för- och grundskola. 

559b 



Färdighetsträning – viktigt och roligt 
Gt, Föreläsning 
 
Margareta Forsbäck 

I flera undersökningar som presenterats på senare tid uppmärksammas att eleverna misslyckas p 
g a att de inte har automatiserat t ex talkamraterna eller additions- och subtraktionstabellerna 
samt multiplikations- och divisionstabellerna. Alla elever bör också kunna särskilja olika typer av 
uppgifter så att de direkt kan säga om de kan ”se” svaret eller om de måste använda sig av 
någon – för dem – lämplig lösningsstrategi. I föreläsningen ges exempel på hur vi som lärare kan 
synliggöra matematikens fallgropar och låta eleverna färdighetsträna på olika sätt. 

Margareta Forsbäck arbetar med matematikdidaktik på lärarutbildningen vid Stockholm 
Universitet samt med fortbildning i matematikdidaktik. 

560b - Fullbokad Finns även som 665b 
Bedömning från ämnesprovet i åk 3 
Gt, Arbetsseminarium 
 
Anette Skytt, Marie Thisted 

I denna workshop tittar vi på elevarbeten utifrån bedömning för lärande. Vi utgår från 
ämnesprovet för att få syn på olika kvaliteter i elevers lösningar. Genom denna analys fångar vi 
elevernas begreppsförståelse för att hitta utvecklingsområden för lärarens undervisning. 

Anette Skytt är lågstadielärare och provkonstruktör för ämnesprovet i åk 3 i PRIM-gruppen och 
matematikutvecklare i Botkyrka kommun. 
Marie Thisted är matematiklärare (lärare 1-7) och specialpedagog. Är också provkonstruktör för 
ämnesprovet i åk 3 och åk 5 i PRIM-gruppen. 

561b - Fullbokad 
Matteskatten 
Gr, Arbetsseminarium 
 
Maria Bergsten 

Matteskatten är en mobil upplevelsemiljö som utvecklats av Balthazar science center för att ge 
lärare och elever möjlighet att prova på matematik präglad av upptäckarglädje och nyfikenhet. 
Äventyret börjar med ett brev från kapten Matte som lämnat sin skattkista på den öde ön Pi. Sitt 
ned på stranden tillsammans med piraten och prova utmaningarna ur vår skattkista! Vi delar med 
oss av erfarenheter från våra besök i förskolor och grundskolor och diskuterar hur rika problem 
kan vara en nyckel till intresse för matematik samt hur samarbete med ett science center kan ge 
inspiration i skolan. 

Maria Bergsten, Matematikutvecklare i Skövde kommun och pedagog på Balthazar Science 
Center, grundskollärare 4-9 Ma No. 

562b 
Unga matematikbegåvningar 
Gr, Föreläsning 
 
Arne Engström 



Intresset bland lärare och rektorer för att stödja och utveckla unga matematikbegåvningar i 
grundskolan har glädjande nog ökat under de senaste åren. Utifrån empirisk forskning behandlas 
frågor om vad vi faktiskt vet om dessa barn, vad som kan hjälpa eller stjälpa deras fortsatta 
utveckling. I föreläsningen pläderas för att det bör byggas upp en verksamhet som riktar sig till 
begåvade barn i grundskolans tidiga år och hur detta kan göras. 

Arne Engström är universitetslektor i pedagogik vid Linköpings universitet 

563b 
Elevers kunskaper i geometri 
Gr, Föreläsning 
 
Wiggo Kilborn, Madeleine Löwing 

Under våren 2009 har 15 000 elever, från förskoleklass till årskurs 8, diagnostiserats om deras 
kunskaper i mätning och geometri. Var och en av de skolor som deltog i denna kartläggning har 
fått såväl en beskrivning och en analys av alla data som förslag till en riktad kompetens-
utveckling för att nå en bättre måluppfyllelse. En kompetensutveckling inom detta område 
kommer att ske med början under hösten 2009. Under föreläs¬ningen presenteras såväl viktiga 
resultat av undersökningen som analyser av orsakerna till den otillräckliga måluppfyllelsen. 

Madeleine Löwing är fil.dr i matematikämnets didaktik och universitetslektor vid Göteborghs 
universitet. 
Wiggo Kilborn är fd universitetslektor vid Göteborgs univeritet 

564b 
Underv. om räkning i olika baser 
Gr, Arbetsseminarium 
 
Ingvar O Persson 

När lärare och lärarstuderande försätter sig i situationen att utföra beräkningar i andra baser än 
den vanliga tiobasen, liknar denna situation den som elever befinner sig i vid det tidiga 
räknelärandet. Meningen med detta är att öka beredskapen för att kunna inta "den andres 
perspektiv" och kunna ingripa på ett klokt sätt i lärandeprocessen. Under detta arbetspass 
blandas föreläsning med utförande av några gemensamma övningar. 

Ingvar O Persson, universitetslektor i matematikdidaktik och författare med mångårig erfarenhet 
av skolundervisning, lärarutbildning och fortbildning inom matematikområdet. 
 



565b 
Strävorna - ett arbetsredskap 
Alla, Arbetsseminarium 
 
Anders Wallby, Ulrica Dahlberg 

Strävorna, ncm.gu.se/stravorna, är en webbtjänst som finns på Nämnaren på nätet. Syftet med 
Strävorna är att tillhandahålla material som på exemplifierar och förtydligar kursplanens mål att 
sträva mot. Mål att sträva mot ger en vägledning för lärarens arbete och ett stöd för hur 
undervisningen kan genomföras – arbetet ska leda till att eleverna utvecklar de olika 
kompetenserna som finns beskrivna. Deltagarna i passet ges en presentation av Strävorna, får 
prova en aktivitet från Strävorna samt möjlighet att arbeta med att producera en egen aktivitet. 

Anders Wallby har lång erfarenhet som mellanstadielärare och arbetar idag på NCM som 
redaktör och ansvarig för NCM:s webbplats. 
Ulrica Dahlberg är gymnasielärare och ansvarig för Nämnaren på nätet. Ulrica är även redaktör 
för Nämnaren. 

601a (RJ) 
Matematikdidaktisk forskning i Norden  
Alla, Föreläsning 
 
Barbro Grevholm 

Under de senaste 15 åren har omfattningen av den matematikdidaktiska forskningen i Norden 
ökat starkt. De flesta forskare har som yttersta mål att påverka undervisning och lärande i 
matematik till det bättre. Men sker det verkligen, undrar många? Eller är det vattentäta skott 
mellan forskarna vid universiteten och lärarna i skolan? Lärarens roll i den matematik-didaktiska 
forskningen har genomgått en tydlig förändring det senaste årtiondet. Med konkreta exempel från 
nordisk forskning kommer jag att belysa utvecklingen på olika sätt. 

Barbro Grevholm är professor i matematikdidaktik vid universitetet i Agder, Norge och docent i 
matematikk och lärande vid Luleå tekniska universitet. 

602a 
Matematiken - var finns den? 
Alla, Föreläsning 
 
Ola Helenius, Lars Mouwitz 

De senaste decennierna har en livaktig diskussion förts om vad matematik egentligen är för något. 
Denna har inte enbart förts mellan filosofer utan har aktiverat också matematiker, didaktiker, 
kognitionsvetare, psykologer, sociologer, språkforskare, idéhistoriker och andra humanister. De 
grundläggande frågeställningarna är således ofta tvärvetenskapliga och är även sammanlänkade 
med frågor kring matematiklärande och utformning av läroplaner och kursplaner i matematik på 
olika utbildningsnivåer. I denna föreläsning ger vi en översikt över denna diskussion och dess 
relevans för skolmatematiken. 

Ola Helenius och Lars Mouwitz arbetar på Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM, vid 
Göteborgs universitet. 

603a 
Symmetrier i islamske mønstre 
Alla, Föreläsning 



 
Frode Rønning 

Bygninger i islamsk kultur er ofte svært rikt dekorert. Mønstrene i disse dekorasjonene er 
interessante som grunnlag for diskusjon om matematiske begreper, særlig symmetri. Jeg vil i 
denne presentasjonen vise eksempler på matematisk utforskning med utgangspunkt i slike 
mønstre. Presentasjonen er rikt illustrert med bilder fra ulike deler av verden, og en viktig kilde er 
palasset Alhambra i Spania. Dette palasset har særlig vært gjenstand for undersøkelser med 
tanke på å besvare spørsmålet om ”alle mulige symmetrier” er representert i mønstrene der. Jeg 
vil drøfte hva som ligger i dette spørsmålet og hvorvidt det er mulig å gi et svar på det. 

Frode Rønning, professor ved lærerutdanningen, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim. 

604a 
Vad är det de gör som inte vi gör? 
Alla, Föreläsning 
 
Mona Røsseland 

Hur är situationen i Sverige och Norge vad gäller kunskaper i matematik? Ska vi undervisa på 
andra sätt än vi gjort tidigare? Singapore når skyhöga poäng i internationella tester. Sedan 90-
talet har de förändrat sin syn på hur man ska gå till väga för att få eleverna att förstå och kunna 
använda matematiken. Bland annat så har problemlösning fått en framträdande roll. Efter 
inspiration från bland annat Singapore kommer jag under mitt föredrag att visa praktiska exempel 
på hur vi i högre grad kan skapa förståelse snarare än utantillinlärning. 

Mona Rösseland, arbetar vid Nationellt Centrum för Matematik i Norge och är 
läromedelsförfattare. 

605a 
Matematiklärande undervisning 
Alla, Föreläsning 
 
Eva Taflin 

Många internationella studier tyder på att läraren är den viktigaste personen för eleverna då de 
ska lära matematik. Vi vet dock mindre om hur framgångsrika lärare arbetar. Denna föreläsning 
handlar om hur lärare kan utveckla sin egen undervisning genom att bli medveten om några 
faktorer som påverkar elevers lärande. Särskilt ges exempel på matematiska objekt och de 
kritiska aspekter som gäller dessa. Vid föreläsningen diskuteras även hur lärare kan utveckla sin 
egen undervisning genom att använda särskilda "verktyg" för att granska sina egna lektioner. 

Eva Taflin är lärarutbildare på Högskolan Dalarna och inriktad på forskning som kan utveckla 
lärares undervisning. 

607a 
Udvikling af modelleringskompetence 
Gs/Gy, Föreläsning 
 
Morten Blomhøj 
 
Foredraget diskuterer erfaringerne fra et kursus for gymnasielærere (videregående skole, 10-12 
klassetrin) om projektarbejde og matematisk modellering.  Erfaringerne fra fire gennemløb (over 
50 lærere) viser, at det muligt at gennemføre projektforløb, hvor eleverne arbejder med 



matematisk modellering og samtidig styrker deres begrebsforståelse. Kurset har afdækket 
dilemmaer ved undervisning i matematisk modellering. Det diskuteres, hvordan disse kan 
håndteres gennem pædagogisk iscenesættelse, dialoger med eleverne, samt evaluering af 
elevernes arbejde. 

 
Morten Blomhøj, lektor i matematikdidaktik ved Roskilde Universitet. Fortiden editor for Nordic 
studies in mathematics education.  
 



608a 
En sifferromantikers bekännelser 
Gs/Gy, Föreläsning 
 
Peder Claesson 

Med utgångspunkt i talet 323 handlar föreläsningen om magi och mystik i talens värld. Olika 
talföljder som kan bestå av naturliga tal, udda och jämna tal, primtal, triangeltal, kvadrattal, kuber, 
fibonaccital och samband dem emellan presenteras. Presentation och konstruktion av s k 
multigradare. 

Peder Claesson har varit folkskollärare, högstadie- och gymnasielärare samt lärarutbildare vid 
Linköpings universitet. Han tog initiativet till den första matematikbiennalen och var med om att 
bilda Sveriges Matematiklärarförening 

609a - Fullbokad 
Laborera och "lek" med L-G 
Gs/Gy, Arbetsseminarium 
 
Lars-Göran Johansson 

På arbetspasset får du själv vara med i laborativa övningar, som du sedan lätt kan omsätta i 
praktiken med dina elever. Några rubriker: Koordinatsystemet, Hastighet, Får en liter se ut hur 
som helst? Procentuell ökning / minskning, Skala, Musik och bråkräkning, Gyllene snittet, Enkla 
pedagogiska demonstrationshjälpmedel 

Lars-Göran Johansson, gymnasielärare VBU/Malmenskolan i Grängesberg, läromedelsförfattare, 
erhöll 1994 samt 2006 Nämnarens stipendium för sin idéutställning. 

610a 
Datorn i matematikundervisningen 
Gs/Gy, Föreläsning 
 
Anna Svärd 

Jag vill i denna presentation visa hur jag använder datorn i min matematikundervisning. Det jag 
kommer ta upp är exempel på applets (små dataprogram som körs över internet) jag använder 
för att underlätta förståelsen för matematiken,  matematik-jeopardy,  andra guldkorn på nätet.,  
hur jag använder Geogebra (som är ett gratisprogram för dynamisk geometri) i min undervisning. 
Jag kommer bl a visa ett exempel från mitt bevisprojekt som var ett av de gymnasieprojekt som 
beviljades pengar 2006 av dåvarande Myndigheten för skolutveckling. 

Jag är sedan 12 år matematik- och fysiklärare vid Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona och blev 
2007 vald till Innovativ lärare av Microsoft. 

611a 
Nationella prov i NO för åk 9 
Gs, Föreläsning 
 
Skolverket 



Våren 2009 genomfördes för första gången nationella prov i biologi, fysik och kemi för 
grundskolans årskurs 9 i en utprovningsomgång där alla Sveriges skolor deltog. Särskilt 
intressant med de här proven är att de har en praktiskt laborativ del, och att de använder en så 
kallad ”beläggsmodell” för sammanfattning av provresultat. I föreläsningen kommer tankarna 
bakom provens utformning att presenteras, tillsammans med elevresultat samt lärares och 
elevers synpunkter om proven. 

Peter Nyström arbetar vid Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, 
och tillhör Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM) och Wolfgang Dietrich är 
undervisningsråd på Skolverket. 

612a - Fullbokad, finns även som 816a 
Undersök-Upptäck-Laborera-Diskutera 
Gy, Arbetsseminarium 
 
Lena Alfredsson, Hans Heikne 

Vi presenterar hur elever och lärare, med hjälp av väl valda Aktiviteter, kan arbeta mer varierat, 
kreativt och kommunikativt under matematiklektionerna. Vi har delat in Aktiviteterna i fyra 
kategorier - Undersök, Upptäck, Laborera och Diskutera. Vi ser arbetet med dessa Aktiviteter 
som ett medel att stimulera elevernas intresse och kreativitet, men även som hjälp att bearbeta 
matematiska begrepp. Vi kommer att varva föreläsning/seminarium med workshop, där 
deltagarna får pröva olika typer av Aktiviteter från gymnasieskolans olika matematikkurser. (GY, 
VUX) 

Lena Alfredsson undervisar i matematik vid KomVux i Norrköping. Hon är även 
läromedelsförfattare och lärarfortbildare. 
Hans Heikne undervisar i matematik vid Hagagymnasiet i Norrköping. Han är även 
läromedelsförfattare och lärarfortbildare. 

613a  
Ma Gy 2011 - högskoleförb. pr. 
Gy, Arbetsseminarium 
 
Andreia Balan, Anette Jahnke 

Kom och diskutera kommande ämnesplan i matematik direkt med Skolverkets ämnesexperter. 
Framtagandet av nya ämnesplaner inför Gy 2011 pågår och vi på Skolverket är intresserade av 
dina synpunkter! 

I propositionen Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (2008/09:199) skriver man kring 
ämnet matematik: "Regeringen anser att den inledande kursen i ämnet matematik bör anpassas 
till utbildningen i övrigt. Därför kan den första kursen i matematik behöva ha sin tyngdpunkt på för 
utbildningen centrala mål och därmed se olika ut på programmen. Regeringen avser att ge 
Skolverket i uppdrag att utforma flera alternativ av den inledande kursen i ämnet, så att kursens 
centrala innehåll svarar mot de innehållsliga krav som utbildningen ställer. Det gäller för såväl 
olika yrkesprogram som för de högskoleförberedande programmen." 

614a (RJ) 
Stadieövergångar i matematik 
Gy, Föreläsning 
 
Erika Stadler 



Jag kommer att berätta om min forskning om stadieövergången mellan matematikstudier på 
gymnasiet och universitetet. Nybörjarstudenter i matematik tenderar att uppfatta 
stadieövergången som kvantitativa förändringar av matematikundervisningen, exempelvis i form 
av längre genomgångar, fler uppgifter och mer självstudier. Min studie av stadieövergången visar 
dock att både det matematiska innehållets karaktär och sätt att lära matematik genomgår 
grundläggande förändringar. Stadieövergången tenderar att bli problematisk för de studenter som 
har svårt att uppfatta dessa kvalitativa skillnader. 

Jag forskar i matematikdidaktik, är utbildad gymnasielärare och lärarutbildare i matematik vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. 

615a 
Högskoleförberedande gymnasiekurs 
Gy, Föreläsning 
 
Thomas Weibull 

Jag presenterar en kurs som jag givit under två läsår tillsammans med Lerums gymnasium, första 
året som ett projekt med stöd från Myndigheten för skolutveckling. Eleverna arbetade i grupp med 
problem, som jag sammanställt, under ledning av sina egna lärare och av mig; varje tema 
avslutades med att jag sammanfattade och utvidgade materialet. Tanken var att arbeta på ett 
djupare sätt med redan bekanta begrepp. På Biennalen vill jag ta upp detta först i en föreläsning 
och sedan i ett arbetsseminarium. Materialet finns på 
http://www.math.chalmers.se/~weibull/Gymnasiekurs/ 

Thomas Weibull är universitetslektor i matematik vid den för Göteborgs universitet och Chalmers 
gemensamma institutionen. Lärarutbildare alla nivåer. 

616a – Fanns som 311a 
Smarta tavlor! 
Gy, Föreläsning 
 
Patrik Erixon 

Interaktiva skrivtavlor blir i dag ett allt vanligare inslag på våra skolor men hur kan vi använda 
dem på ett naturligt sätt i matematikundervisningen? 
Föreläsningen ger ett antal exempel från det egna klassrummet för att belysa tavlans möjligheter 
och hur den kan användas för att integrera användandet av olika aktiviteter med tekniska 
hjälpmedel som t ex laborationer via internet och symbolhanterande räknare. Exempel ges också 
på hur man kan utveckla ett eget personligt och positivt användande. 

Patrik Erixon är gymn.lärare Karlshamn, forskarstud. matematikdidaktik samt engagerad i 
Sveriges matematiklärarförening, SMaL. 

617a  
Ma Gy 2011 - yrkesprogram 
Gy, Arbetsseminarium 
 
Johan Börjesson, Marie Skedinger-Jacobson 

Kom och diskutera kommande ämnesplan i matematik direkt med Skolverkets ämnesexperter. 
Framtagandet av nya ämnesplaner inför Gy 2011 pågår och vi på Skolverket är intresserade av 
dina synpunkter! 



I propositionen Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (2008/09:199) skriver man kring 
ämnet matematik: "Regeringen anser att den inledande kursen i ämnet matematik bör anpassas 
till utbildningen i övrigt. Därför kan den första kursen i matematik behöva ha sin tyngdpunkt på för 
utbildningen centrala mål och därmed se olika ut på programmen. Regeringen avser att ge 
Skolverket i uppdrag att utforma flera alternativ av den inledande kursen i ämnet, så att kursens 
centrala innehåll svarar mot de innehållsliga krav som utbildningen ställer. Det gäller för såväl 
olika yrkesprogram som för de högskoleförberedande programmen." 

651b (RJ) 
Helping Children Develop Mathematical Habits of Mind 
Alla, Föreläsning 
 
Diana Lambdin 

In the elementary and middle grades, it often is both motivating and helpful to engage students in 
multidisciplinary lessons where they may learn language, social science, science, and 
mathematics through engaging in problem situations or thematic investigations. Certain ways of 
thinking are important in all these subjects, and can be developed through interdisciplinary 
experiences. But mathematics can play a special role in introducing, refining, and extending some 
particularly important ways of thinking. Some educators have called these ways of thinking 
“mathematical habits of mind.” Five mathematical habits of mind seem especially relevant for 
elementary and middle grades students and are particularly important in helping children learn 
mathematics with understanding. I will describe and discuss these five mathematical habits of 
mind, how they relate to domains outside mathematics, and how mathematical understanding—in 
particular—makes use of and is enhanced by these habits. Developing these habits of mind helps 
children recognize connections and distinctions between common sense and mathematical ways 
of thinking. This recognition helps demystify mathematics – avoiding the impression that 
mathematics is just a bag of tricks or a collection of rules to memorize. 

Diana V. Lambdin, Indiana University – Bloomington, USA 

Fri översättning: 
Att hjälpa elever att utveckla matematiska tankebanor 

I låg- och mellanstadiet är det ofta är både motiverande och bra att engagera elever i 
ämnesintegrerade lektioner där de får lära sig språk, samhällsvetenskap, naturvetenskap och 
matematik genom att arbeta med problemsituationer eller tematiska undersökningar. Vissa sätt 
att tänka är viktiga i alla dessa ämnen, och kan utvecklas genom ämnesövergripande 
erfarenheter. Matematik kan spela en särskild roll i införande, förfining och utvidgning av vissa 
särskilt viktiga sätt att tänka. Några lärare har benämnt dessa tankebanor "matematiska 
tankevanor" Fem matematiska tankevanor förefaller särskilt relevanta för elever i tidigare- och 
mellanåren och är särskilt viktiga för att lära sig matematik baserad på förståelse. Jag kommer att 
beskriva och diskutera dessa fem matematiska tankevanor, hur de förhåller sig till områden 
utanför matematiken, och i synnerhet hur förståelse för matematik används och förstärks av 
dessa vanor. Genom att utveckla dessa tankevanor upptäcker eleverna kopplingar och skillnader 
mellan matematik och vanligt sunt förnuft. Detta hjälper till att avmystifiera matematiken – att 
undvika att eleverna uppfattar matematik som magiska trick och en samling regler som de ska 
minnas. 

Diana V Lambdin är Professor of Teacher Education and of Mathematics Education vid Indiana 
University in Bloomington. Hon har skrivit mycket om matematisk problemlösning, 
matematikundervisning och lärarutbildning i många olika tidskrifter. 

652b 



Matteverkstad-ett lyft i matematik? 
Alla, Föreläsning 
 
Eva-Stina Källgården 

Med exempel från några laborationer visas hur olika undervisningsnivåer i matematik kan kopplas 
från en konkret handling via tanke, språk och kommunikation till abstraktion på olika nivåer, där 
eleven får möjlighet att utveckla begrepp, som sedan kommer till användning. 

Eva-Stina Källgården, lärarutbildare på Södertörns högskola i matematik och matematikdidaktik 
samt läroboksförfattare. 

653b 
Det är på frågan det hänger! 
Alla, Föreläsning 
 
Ulla Öberg 

Elever ställs oftast inför uppgifter/frågor som har ett rätt svar och de vill så snabbt som möjligt 
veta om de ”gjort rätt”. Elever kommer inte till skolan för att göra rätt – de kommer dit för att lära 
sig det de inte kan. Alltså kan det heller inte finnas svaga elever – de är i skolan för att lära sig 
det som de inte kan. Den typen av frågeställningar som föreläsningen visar på är inkluderande, 
involverande, låter eleverna tänka självständigt, ta ansvar och inbjuder till lärande. Frågor av den 
här typen passar såväl nybörjare som gymnasieelever. 

Ulla Öberg har erfarenhet av lärarutbildning, speciallärarutbildning, fortbildning och undervisning i 
alla grundskolan årskurser samt som utbyteslärare i Melbourne. 

654b 
Göra praktik av teorin 
Fö, Arbetsseminarium 
 
Lena Hoelgaard, Annica Linde 

I förskolans läroplan står att barnen ska möta matematik i för dem meningsfulla sammanhang. 
Utifrån detta har vi försökt upptäcka och ta vara på situationer som för barnet är meningsfullt. Hur 
kan vi utmana barn i vardagssituationer för att hjälpa dem att upptäcka sin omvärld och 
därigenom utveckla sin matematiska förmåga. Hur vet vi att vårt arbete gör någon skillnad för 
barnet? Vi vill här visa hur vi gjort och ge exempel på det vi kommit fram till av meningsfulla 
sammanhang, i barnens egen lek, i situationer där miljön erbjuder barnen material eller i 
rutinsituationerna. 

Lena Hoelgaard, matematiklärare för yngre åldrar, arbetar i 5-årsgrupp, matemastikinspiratör och 
Annica Linde, förskollärare och matematikinspiratör på Kjula förskola i Eskilstuna. 

655b 
Barns matematik, en del av vår kultur 
Fö, Föreläsning 
 
Göran Emanuelsson, Lillemor Emanuelsson 



Alla i förskolan ska utveckla barns nyfikenhet och intresse att lära. Matematik har inte haft en 
framträdande roll i svensk förskola, men idag är vi överens om att det är viktigt att den görs synlig. 
Redan i Lpfö 98 nämns begrepp och i pågående läroplansarbete och satsning på 
kompetensutveckling har matematik en än mer framträdande plats. 
Utifrån forskning och utvecklingsarbete kring ett pilotprojekt med kompetensutveckling av 30 
arbetslag i olika delar av Sverige beskrivs förskollärares och barns möten med matematik i 
vardagen. Vi vill visa deras lust för matematiktankar och lärande utifrån dokumentation av 
deltagande barn och vuxna samt medverkande handledare. 

Lillemor Emanuelsson och Göran Emanuelsson har båda arbetat vid NCM med 
utvecklingsprojekt för små barn, dokumenterat i artiklar och böcker om barns och lärares lust och 
lärande t ex Små barns matematik & Matematik i förskolan (2006). 

656b 
Matematik och barns lärande 
Fö/Gt, Föreläsning 
 
Maria Bjerneby Häll 

Vilken betydelse har matematiken för barns och elevers kunskapsutveckling? Med utgångspunkt 
från beskrivningar av vad matematik är kommer jag att diskutera varför och hur matematik 
påverkar barns förmåga att utveckla kunskap inom olika områden och förmåga att kunna tolka 
och förstå sin omvärld. Grundläggande är barnets utveckling av taluppfattning, rums- och 
tidsuppfattning, symbolförståelse samt problemlösningsförmåga. Under föreläsningen hänvisas 
till forskning och med hjälp av konkreta exempel belyses hur vi lärare kan stödja och utmana 
barnen i deras utveckling. Symbolernas betydelse i vår kultur är ett centralt tema. 

Maria Bjerneby Häll är universitetslektor vid Högskolan Dalarna och Linnéuniversitetet. Hon 
undervisar i matematikdidaktik och har doktorerat på en avhandling om argument för 
skolmatematik. 

657b - Fullbokad, finns även som 866b 
På spaning efter elevers kunnande 
Gt, Arbetsseminarium 
 
Lena Alm, Marica Dahlstedt 

I denna workshop tar vi elevarbeten från Ämnesprovet i åk 5 som utgångspunkt. Vi analyserar 
elevers lösningar i olika typer av uppgifter och försöker fånga elevernas begreppsförståelse och 
se kvaliteter i deras lösningar. Vi funderar över hur bedömningen kan gagna undervisning och 
lärande. 

Lena Alm arbetar i PRIM-gruppen och är provansvarig för Ämnesprovet i åk 5 och Marica 
Dahlstedt är matematiklärare i Täby i åk1–6 och arbetar med ämnesprovet i åk 5. 

658b 
Mattefabriken - lek och lärande 
Gt, Föreläsning 
 
Philip Heimer, Tobias Grönberg, Esbjörn Ebbesson 



Webbsidan Mattefabriken bygger på edutainment och syftar till att stimulera och motivera elever 
att träna grundläggande aritmetik. Här erbjuds spel, lek och gemenskap för att bidra till en effektiv 
arena för lärande i ämnet. Spelen som finns tillgängliga varierar i räknesätt och upplägg; vissa 
spelar eleven ensam medan de i andra kan tävla mot varandra. Mattefabriken fungerar även som 
ett community där elever kan kommunicera och se varandras resultat. För läraren erbjuds ett 
online-verktyg där läraren kontinuerligt kan följa sina elevers prestationer och analysera dessa för 
att i klassrummet kommunicera tillämpningar och beräkningsstrategier. 

Jag som föreläser heter Philip Heimer, 26, en IT-pedagog som läst multimediadesign på 
högskolan i Halmstad. 

659b 
Ingen curling när det gäller matte 
Gt, Föreläsning 
 
Doris Lindberg, Katarina Hultling 

35-års matematikundervisning + 25 år som sportjournalist + 22 år av vänskap. Det har blivit 
många och långa samtal… Om livet, kärleken och barnen. Och om skolan! Visst har åsikterna 
gått isär ibland, men om det här är vi rörande överens: Det måste bli slut med curlandet i 
matematik! Vi funderar runt vad som har hänt med den undervisningen i Sverige och ger våra 
förslag på åtgärder om hur vi ska kunna höja nivån på elevernas matematikkunskaper. 

Katarina Hultling. Europamästarinna i curling och journalist. Doris Lindberg. Speciallärare och 
2009-års Ingvar Lindqvists pristagare. 

660b 
Multiplikation i år 2 - 3 (Del 2) 
Gt, Föreläsning 
 
Rolf Palmblad, Karl-Åke Kronqvist 

I denna föreläsning finns kopplingar till Lpo 94 (Ur Kursplan för Matematik) beträffande tal och 
talens beteckningar -kunna beskriva mönster i enkla talföljder, och -kunna dela upp helheter i 
olika delar samt kunna beskriva, jämföra och namnge delarna som enkla bråk. Om 
föreläsningens innehåll Det förekommer att barn i år 3 har låsningar när det gäller multiplikation. 
De kan ha fått för sig att multiplikation är något som man bara ska kunna. Istället handlar om 
förståelse för begreppet. Med hjälp av laborativt arbetssätt (Anna Kruses lappar) kan barnen få 
begreppsförståelse i multiplikation. Detta är en av två sammanhängande föreläsningar kring 
multiplikation 

Rolf Palmblad, lågstadielärare. Medverkar till Nationella prov för år 3. Karl-Åke Kronqvist, 
lärarutbildare och lågstadielärare, författare 
 



661b 
Ma-svårigheter – en kritisk analys 
Gr, Föreläsning 
 
Arne Engström 

Matematik är för många elever mödosamt att lära, de har svårt att utveckla en förståelse för tal. 
Det är kanske naturligt att man som lärare funderar på om det är något ”fel” på dessa elever. Har 
de en inlärningsstörning som kan förklara deras misslyckanden? Många skolor efterfrågar 
diagnostiska instrument för att testa om eleverna har ”dyskalkyli”. Olika segregerande lösningar 
efterfrågas för dessa elever. Föreläsningen är en kritik av dessa defektorienterade ansatser. 
Skolan måste bli bättre på att arbeta förebyggande och samtidigt utveckla insatser som kan 
stödja elever som har det svårt. 

Arne Engström, universitetslektor i pedagogik vid Linköpings universitet 

662b 
Matematik genom arkitektur 
Gr, Arbetsseminarium 
 
Ann Pantesjö 

Kan man utgå från arkitektur när man arbetar med matematik? Klarar eleverna kursen i geometri 
genom att uppleva matematiken i vardagen? Kan man inspirera elever i år 5 på detta sätt? Om 
det fungerar med år 5, hur arbetar man då med år 3? Alla blir inte intresserade av matematik 
genom att räkna i boken. För några elever är det bara sidor som arbetas igenom och sen är man 
klar med uppdraget och boken är minnet av arbetet. Jag ville undersöka om intresset för 
matematik ökade när eleverna upplever ämnet genom konst och miljöstudier. Vi har sett på 
konstnärers geometriska verk, målat ,mätt och byggt. Vi har samarbetat med arkitekturmuseum 
och varit på studiebesök i staden och närområdet. 

Ann Pantesjö heter jag och är klasslärare i Duvnäs skola i Nacka. 

663b 
Laborativ matematikundervisning 
Gr, Föreläsning 
 
Elisabeth Rystedt, Lena Trygg 

Det finns idag ett stort intresse av att arbeta laborativt i matematikundervisningen. Lärare ”vittnar” 
om att laborativa läromedel bidrar till att deras elever får ett ökat intresse för matematik, vilket i 
sin tur gynnar lärandet. Dessa ”vittnesmål” vilar oftast på egna erfarenheter och det är därför 
svårt att utifrån dem avgöra vilken betydelse ett laborativt arbetssätt har för elevers 
matematiklärande. Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM, har därför på uppdrag av 
Skolverket tagit fram en kunskapsöversikt över den forskning som finns om laborativa läromedel 
och dess användning i matematikundervisningen. 

Elisabeth Rystedt och Lena Trygg, översiktens författare, arbetar på NCM. De har mångårig 
erfarenhet av laborativt arbete i matematikverkstäder och har ansvarat för 
kompetensutvecklingsinsatser både i och utanför Sverige. 

664b 
Matematik i träningsskolan 
Sär, Föreläsning 



 
Ann-Louise Ljungblad, Linda Bergström, Catarina Melker 

Vad matematik i träningsskolan kan innebära har personalen på träningsskolan Regnbågen, 
Falköping i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten fördjupat sig i. I ett matematiskt 
kommunikationsprojekt lyftes siffrorna in i undervisningen, med ett fascinerande resultat på 
elevnivå. Mycket handlade om förväntningar och att våga tro på att eleverna skulle klara av att 
lära matematik. Det didaktiska arbetet strukturerades efter fyra teman; rumsuppfattning, 
tidsuppfattning, taluppfattning samt mönster & kategoriseringar. 
Då resultatet blev så framgångsrikt har ett läromedel i matematik för träningsskolan utvecklats 
och ges ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Materialet innehåller en lärarhandledning 
samt en DVD med filminslag från matematikarbetet i skolvardagen. 

Föreläsare är rådgivare Ann-Louise Ljungblad på Specialpedagogiska skolmyndigheten, samt 
lärarna Linda Bergström och Catarina Melker, Träningsskolan Regnbågen i Falköping. 

665b – Fanns som 560b 
Bedömning från ämnesprovet i åk 3 
Gt, Arbetsseminarium 
 
Anette Skytt, Marie Thisted 

I denna workshop tittar vi på elevarbeten utifrån bedömning för lärande. Vi utgår från 
ämnesprovet för att få syn på olika kvaliteter i elevers lösningar. Genom denna analys fångar vi 
elevernas begreppsförståelse för att hitta utvecklingsområden för lärarens undervisning. 

Anette Skytt är lågstadielärare och provkonstruktör för ämnesprovet i åk 3 i PRIM-gruppen och 
matematikutvecklare i Botkyrka kommun. 
Marie Thisted är matematiklärare (lärare 1-7) och specialpedagog. Är också provkonstruktör för 
ämnesprovet i åk 3 och åk 5 i PRIM-gruppen. 

666b 
Leka och lära matematik ute 
 
Mia Bucht 
 
Matematik är inte bara siffror och tal på papper. Vi hittar mattespråket i lekar och övningar på 
förskolegården eller i närmaste park. Följ med ut och pröva på att arbeta med språket, 
grundläggande begrepp, sortering och mönster. 
Workshopen äger rum utomhus så klä er efter väder! 
 
Mia Bucht, Falu Naturskola 



 
701a (RJ) 
Mattedidaktik som praktik och teori 
Alla, Föreläsning 
 
Christer Bergsten 

Under de senaste decennierna har matematikdidaktik utvecklats som egen disciplin men vad står 
termen för när den används av företrädare för skolmatematik, högskolematematik, lärarutbildning, 
forskning, skolpolitik, osv? Det som ofta förs fram i debatt är vikten av en koppling mellan teori 
och praktik, men vad innebär egentligen detta? Var man än griper in i ett undervisningsproblem, 
från individuell nivå till systemnivå, måste man ha teoretiska verktyg att uttrycka sig och söka 
förklaringar med. Föreläsningen ger exempel på sådana verktyg som kan ge sammanhang, 
mening och struktur till såväl undervisningsplanering som olika konkreta undervisningsaktiviteter, 
för både lärare och elever. 

Christer Bergsten är professor i matematikdidaktik vid Linköpings universitet. Han var 
huvudarrangör av Matematikbiennalen i Norrköping 2002. 

702a 
Om stora och små tal 
Alla, Föreläsning 
 
Sten Kaijser 

I tidningar och andra media ges mycket information i form av siffror. Sådan information är ofta i 
det närmaste obegriplig eftersom antingen är siffrorna så stora eller så små så att de inte säger 
något, eller så kommer de utan ett sammanhang. Risken "fördubblas" - vad innebär det? I mitt 
föredrag kommer jag att ge exempel på hur jag gjort för att göra svårbegriplig sifferinformation 
förståelig. Förhoppningsvis så kan jag också ge några allmänna råd som även andra kan 
använda. 

Sten Kaijser, fram till och med augusti 2007 professor i matematik vid Uppsala Universitet. 
Ordförande för Svenska Matematikersamfundet 2003-2005. 
 



703a - Fullbokad 
Huvudräkning för alla 
Alla, Arbetsseminarium 
 
Leif Maerker 

Många elever saknar grundläggande kunskaper i att hantera tal, en viktig kunskap för att utveckla 
en kompetens i matematik. Att många av dessa elever inte kan ta till sig undervisningen och har 
en negativ attityd till matematik är förståeligt. Sambandet mellan lärande och språk, hur det 
matematiska språket byggs upp samt sambandet mellan förståelse och automatiserade 
kunskaper kommer att diskuteras. En modell hur man kan arbeta med såväl vuxna som yngre 
barn på ett nytt sätt där antalet kombinationer eleverna behöver lära sig är minskat till hälften och 
där eleverna bygger ny kunskap på det man tidigare automatiserat förevisas och provas. Resultat 
från arbetet på ett gymnasium och åk 3 presenteras. 

Leif Maerker är forskarstuderande och driver utvecklingsarbete i huvudräkning på såväl 
gymnasiets yrkesinriktade program som i grundskolans åk3. 

704a 
Att arbeta med intresserade elever 
Gs, Föreläsning 
 
Sören Karlsson 

Föreläsningen kommer att handla om mina erfarenheter från mitt arbete som lärare för 
matematikintresserade elever i skolåren 6 - 9. Eleverna har fått möjlighet att välja min mattegrupp 
utifrån sitt intresse för matematik, vilket inte nödvändigtvis inneburit att bara de mest begåvade 
valt gruppen. Viktiga beståndsdelar i arbetssättet har varit varierande aktiviteter utifrån ett eller 
flera givna problem, vilket möjliggjort en förädling och fördjupning av elevernas tankestrukturer. 
Jag kommer att ge exempel på lektioner där eleverna genom problematisering upplevt ett behov 
av fördjupad matematisk kunskap. 

Sören Karlsson, lärarutbildare i matematikdidaktik som också arbetat med mattegrupper för 
intresserade elever vid Hemmesta 6 - 9 -skola i Värmdö kommun. 

705a 
Vinnande matematik 
Gs, Föreläsning 
 
Frida Wirén, Åsa Hammarlund 

2005 fick vi Gudrun Malmers stiftelses stipendium för att starta ett projekt. Detta skulle visa sig 
leda till ett, för oss, nytt sätt att undervisa matematik. Vi startade med att sortera 
uppnåendemålen i år 9 och synliggöra dem i form av pussel. Pusselbitarna motsvarar de begrepp 
eleverna arbetar med för att nå målen. Vi konstruerade konkreta uppgifter kopplade till pusslen, 
sorterade i tre kategorier - laborationer, färdighetsträning och temauppgifter. Projektets syfte var 
att engagera eleverna mer samt öka begreppsförståelsen. Resultatet blev också en tydlig 
arbetsgång och ett utvärderingsinstrument. I vår föreläsning redogör vi för vår arbetsgång och 
visar exempel på uppgifter och pussel. 

Frida Wirén och Åsa Hammarlund, Grundskolelärare i ma/NO för år 4-9, arbetar på 
Elinebergsskolan i Helsingborg. Gudrun Malmer stipendiater 2005. Nämnaren pristagare 2008 
samt Vinnare av Gleerups matematikpris 2008. 



706a 
Sten, sax och påse 
Gs/Gy, Föreläsning 
 
Ulla Dellien, Gerd Ripa 

Vi vill visa, hur vi undervisar elever i åk 8 i koordinatsystem och proportionaliteter och andra 
linjära funktioner grafiskt. Vi använder stenar, godis. saxar, burkar, snören, tandpetare, 
gradskivor och suddgummin. Eleverna lär sig begreppet riktningskoefficient och vad den kan 
betyda. Sedan gör vi allt baklänges, vilket innebär tolkning av diagram och bestämning av linjers 
ekvation. Här tillkommer begreppen sträcka, tid och hastighet. Slutligen får eleverna pröva på att 
gå en viss funktion med hjälp av CBR och rita geometriska figurer i planet på räknaren. 

Ulla Dellien, matematiklärare vid Kubikskolan i Helsingborg och Gerd Ripa, matematiklärare vid 
Filbornaskolan i Helsingborg, ledamot av förra regeringens Matematikdelegation, ledamot av 
Skolverkets insynsråd. 
 



707a 
Matte med lust och aktivitet 
Gs/Gy, Föreläsning 
 
Patrik Erixon 

Föreläsningen ger en kavalkad av lustfyllda matematiska aktiviteter för olika åldrar med syfte att 
propagera för vikten av lust och nyfikenhet som en viktig grund i undervisningen. 
Presentationen ges i ”show”-format med möjlighet att aktivt delta. Medtag gärna räknare! 

Patrik Erixon är gymn.lärare Karlshamn, forskarstud. matematikdidaktik samt engagerad i 
Sveriges matematiklärarförening, SMaL. 

708a 
Likvärdig bedömning i åk 9 
Gs/Gy, Arbetsseminarium 
 
Katarina Kjellström, Stina Hallén 

Hur lika bedömer olika lärare ämnesprovet för åk 9 utifrån samma bedömningsanvisningar? Hur 
ser samstämmigheten mellan provbetyg och slutbetyg ut på olika skolor? Vi presenterar resultat 
från några undersökningar om detta. Forskning visar att likvärdigheten ökar om lärare bedömer 
tillsammans. Deltagarna kommer därför att få bedöma och diskutera ett antal autentiska 
elevarbeten. Vi avslutar med en diskussion om vad kommande kursplaner och betygskriterier 
kommer att innebära för bedömningen. 

Stina Hallén och Katarina Kjellström är provansvariga för ämnesprovet för åk 9. De arbetar båda 
vid PRIM-gruppen på Stockholms universitet. 

709a 
Det är algebra som ger "SOL" ! 
Gs/Gy, Föreläsning 
 
Krister Larsson 

Det är många lärares uppfattning att B-kursen i gymnasieskolans matematik är problematisk, 
både för elever och för lärare. Det egentliga problemet som jag erfaret, är att eleverna har för 
knapphändiga "ingångsvärden". Det gäller bl.a. förståelse för variabelbegreppet, en kritisk aspekt. 
Läromedlen ger efter något konkret exempel som inledning långa rader av uppgifter där eleverna 
sätts att manipulera uttryck och lösa ekvationer. Många elever ser inte meningen med kunskapen. 
Man borde vända på "kuttingen", först funktion sen manipulation. Hur det kan gå till vill jag prata 
om och visa på exempel som förhoppningsvis legitimerar studium av algebra i Gs och Gy även 
för "vanliga" elever. Det har aldrig varit svårare än nu - att vara matematiklärare! - Eller? 

Krister Larsson är matematiklärare med erfarenhet från GrS, Gy, KV, lärarutb. mm.. 

710a 
Symbolhanterande verktyg 
Gs/Gy, Föreläsning 
 
Per-Eskil Persson 



Varför det är viktigt att symbolhanterande verktyg som räknare och matematikprogram för datorer 
börjar användas i undervisningen? Vad vinner eleverna kunskapsmässigt på att få möjlighet att 
arbeta med dem och hur kan undervisningen utvecklas mot ett mer undersökande och 
självständigt arbetssätt? Vid föreläsningen visas i en rad exempel från grundskolans och 
gymnasiets matematik hur såväl räknare som några bra mjukvaror för datorer, från grafritande till 
tämligen avancerade program, kan utnyttjas. Exemplen ges som några olika tillämpningar inom 
matematikområdena algebra, funktionslära och analys. Slutligen diskuteras även de resurser 
man kan finna på Internet. 

Per-Eskil Persson är verksam vid Lärarutbildningen inom Malmö Högskola. Han har en mångårig 
erfarenhet som gymnasielärare och forskar även kring algebralärande. 

711a 
Brott, könssjukdomar o slumpgrafer 
Gy, Föreläsning 
 
Tom Britton 

Många typer av sociala strukturer kan beskrivas av ett nätverk, bl.a. kriminella och sexuella 
nätverk som utgör viktiga beståndsdelar i titelns två första ord. Matematiskt består ett nätverk av 
"individer" och kanter mellan vissa par av individer, där en kant innebär en viss typ av relation 
(t.ex. gemensam kriminell aktivitet eller sexuell relation). Ofta är dylika nätverk inte helt kända 
utan bara vissa sammanfattande mått, som t.ex. genomsnittligt antal kanter eller liknande. Med 
hjälp av sannolikhetsteori kan man studera andra egenskaper hos ett "slumpmässigt" nätverk 
med samma sammanfattande mått som nätverket man intresserar sig för. I föredraget kommer 
jag redogöra lite för detta aktiva forskningsområde och ge några exempel med förvånande 
slutsatser. 

Tom Britton är professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet. Hans forskning rör 
stokastisk/statistisk modellering av frågeställningar inom framför allt biologi och medicin. 

712a 
Pumpstationen och andra äventyr 
Gy, Föreläsning 
 
Lars Jakobsson 

Med modern teknik är det möjligt att utforska matematiken på nya sätt. Det är också möjligt att 
låta undersökningar fortskrida till olika djup, bestämt av elevens kunskaper och intresse. I 
föreläsningen belyser jag några övningar där stegen är upptäck, undersök och verifiera. Olika 
matematiska verktyg används som geometri, grafer, listor och symbolisk algebra. Eleven får 
alltså möjlighet att närma sig matemtiken på ett handgripligt sätt och får förhoppningsvis en 
lustbetonad inställning till matematiken. 

Lars Jakobsson, numera pensionerad, har varit fysik- och matematiklärare på gymnasiet och 
sedan lärarutbildare under ca 35 år. 

713a 
Gruppdiskussioner i matematik 
Gy, Föreläsning 
 
Ove Johansson, Jonas Sjunnesson 



Vi har arbetat med gruppdiskussioner i våra klasser. Eleverna delas in i grupper om tre 
(heterogena vad det gäller kunskapsnivå). Eleverna får sedan lösa ett antal problem tillsammans, 
där de har fått tydliga instruktioner att inte gå vidare innan alla förstått. Enligt 
matematikdelegationen så existerar denna typ av arbetsform i väldigt liten utsträckning i den 
svenska gymnasieskolan. Eleverna måste ges chansen att bearbeta ämnet genom att diskutera, 
ifrågasätta och tillämpa begrepp, samt att i små grupper få pröva sina idéer och tillsammans med 
sina kamrater prata om det man är osäker på. Det är här vi tycker att gruppdiskussioner, 
utformade på rätt sätt, kan leda till en djupare förståelse. Ove Johansson: 1 termin Nationella 
Prov BVM Umeå, "Kontextrika problem i fysik" forskning Umeå Universitet 

Jonas Sjunnesson: Läromedelsförfattare "Tal & Rum", "Gruppdiskusioner i matematik" 
http://hdl.handle.net/2043/3174 

714a 
Problemlösning som bäst dagen efter 
Gy, Arbetsseminarium 
 
Jana Madjarova 

Vi hjälps åt att hitta intressanta frågor och lösningar kring en rad problem av olika svårighetsgrad. 
Bland annat kommer det att handla om symmetrier och geometri , om uppenbara och mindre 
uppenbara sätt att modifiera en uppgift, men också om allt mellan himmel och jord som vi finner 
har koppling till de behandlade problemen.  

Jag är lektor vid Matematiska vetenskaper, Chalmers/GU i Göteborg och sen tio år tillbaka 
medlem i tävlingskommitten för Skolornas matematiktävling. 

715a  
Ma Gy 2011 - yrkesprogram 
Gy, Arbetsseminarium 
 
Johan Börjesson, Andreia Balan, Anette Jahnke, Marie Skedinger-Jacobson 

Kom och diskutera kommande ämnesplan i matematik direkt med Skolverkets ämnesexperter. 
Framtagandet av nya ämnesplaner inför Gy 2011 pågår och vi på Skolverket är intresserade av 
dina synpunkter! 

I propositionen Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (2008/09:199) skriver man kring 
ämnet matematik: "Regeringen anser att den inledande kursen i ämnet matematik bör anpassas 
till utbildningen i övrigt. Därför kan den första kursen i matematik behöva ha sin tyngdpunkt på för 
utbildningen centrala mål och därmed se olika ut på programmen. Regeringen avser att ge 
Skolverket i uppdrag att utforma flera alternativ av den inledande kursen i ämnet, så att kursens 
centrala innehåll svarar mot de innehållsliga krav som utbildningen ställer. Det gäller för såväl 
olika yrkesprogram som för de högskoleförberedande programmen." 

716a - Fullbokad 
Laborera och "lek" med L-G 
Gs/Gy, Arbetsseminarium 
 
Lars-Göran Johansson 



På arbetspasset får du själv vara med i laborativa övningar, som du sedan lätt kan omsätta i 
praktiken med dina elever. Några rubriker: Koordinatsystemet, Hastighet, Får en liter se ut hur 
som helst? Procentuell ökning / minskning, Skala, Musik och bråkräkning, Gyllene snittet, Enkla 
pedagogiska demonstrationshjälpmedel 

Lars-Göran Johansson, gymnasielärare VBU/Malmenskolan i Grängesberg, läromedelsförfattare, 
erhöll 1994 samt 2006 Nämnarens stipendium för sin idéutställning. 

751b 
The Problem of Recontextualisation (Part 2) 
Alla, Föreläsning 
 
Paul Dowling 

The curriculum is in the grip of the disciplinarity of school mathematics that recontextualises 
extra-mathematical activities, generates migratory, hegemonic concepts, and is fundamentally 
self-referential. It is also in the grip of the new massification strategies of the state—movement 
towards the universalisation of erstwhile elite performances as metrics for government 
performance. I shall move from a critical deployment of the sociology of Basil Bernstein to a new 
sociology of knowledge—Social Activity Method—that responds more effectively to the 
contemporary state of knowledge production suggesting alternatives for curriculum development. 

Paul Dowling, Institute of Education, University of London 

Fri översättning: 
Del 2: Ett sätt att återupprätta matematiken 

Läro- och kursplaner är i händerna på disciplinen skolmatematik som rekontextualiserar extra-
matematiska aktiviteter, generar utflyttade förhärskande begrepp och i grunden är 
självrefererande. De är också i händerna på statens nya strategier för massutbildning – i riktning 
mot en universalisering av tidigare elitprestationer som mått på regeringsmaktens prestation. Jag 
kommer att röra mig från en kritisk användning av Basil Bernsteins sociologi mot en ny 
kunskapssociologi – ’Social Activity Method’ – som mer effektivt svarar upp mot dagens form av 
kunskapsproduktion och erbjuder alternativ för läro- och kursplaneutveckling 

Paul Dowling är Professor of Education vid London University. Hans forskningsintressen är bl a 
den sociala aspekten av matematikundervisning och kvaliteten på matematikböckerna. 

753b (RJ) 
Boken styr - men i vilka avseenden? 
Alla, Föreläsning 
 
Monica Johansson 

Enligt TIMSS hör Sverige till de länder som i störst utsträckning har läroboken som grund för 
lektionerna i matematik. Även nationella undersökningar visar att läroboken har en central roll. 
Men i vilka avseenden ges boken möjlighet att styra? Studier av fem olika lärare visar på variation 
när det gäller läroböckernas inflytande över innehåll, ordning och tempo. 

Monica Johansson är forskarassistent vid Luleå tekniska universitet och har tidigare arbetat som 
matematikutvecklare. 

754b 



Lusten att lära sig matematik 
Alla, Föreläsning 
 
Attila Szabo 

Att lära sig saker är ansträngande, därför är det nödvändigt att lusten finns till för att göra det. 
Forskning visar att den pedagogiska relationen i undervisningen är viktigare än den pedagogiska 
situationen. Föreläsningen handlar huvudsakligen om ett arbetssätt som utvecklar en pedagogisk 
relation i klassrummet, men presenterar också en översikt av aktuella trender inom 
matematikundervisningen. Elever bör behandla utmanande matematiska problem på deras egen 
nivå. Att kunna lösa dessa problem leder till personlig glädje och tillfredsställelse, som är viktiga 
drivkrafter bakom inlärningen - forskningen kopplar detta till hjärnans inre belöningsprocess. 

Attila Szabo är expertlärare i matematik för gymnasiet i Stockholms stad och läromedelsförfattare, 
han undervisar på S:t Eriks Gymnasium i Stockholm 

755b 
Mattemagi - Småbarnens skattkammare 
Fö, Föreläsning 
 
Maria Elkan, Katja Paganus 

Vi började syssla med mattemagi för sex år sedan, då en blyg 5-årig pojke gav oss nyckeln till sin 
hämliga skattkammare. Dagar blev fulla av aha-upplevelser, funderingar och uppfinningar. 
Väggarna fylldes av dokumentation och inspirerande material. Sedan våra snillen började skolan 
bestämde vi oss att även för en ny grupp ettåringar öppna skattkammaren. I år fyller de 6 år och 
på alla möjliga sätt vågar de prova sig fram i mattemagiska världen. Nu tycker vi att tiden är inne 
att bjuda er på den spännande mattemagi-resan mellan blöjor och böcker. 

Maria – förskollärare, schackspelare, uppfinnare, barnens vän. Dagligen på nya upptäcktsfärder i 
mattemagi. 
Katja - socionom och förskollärare som har inspirerat barn att upptäcka den mattemagiska 
skattkammaren sedan 2004. 
 



756b 
Jämföra, sortera - och reflektera! 
Fö, Föreläsning 
 
Anna Kärre 

Sortering, klassificering och jämförelser är nyckelord i matematiken, som hjälper oss att skapa 
ordning och struktur i vår omvärld. I förskolans vardag sorterar och klassificerar barnen ofta sina 
leksaker och andra föremål utifrån form, färg och storlek. De jämför och lär sig se likheter och 
skillnader och använder sig av erfarenheterna när de leker. Om de också får hjälp att reflektera 
och sätta ord på sina upplevelser utvecklas deras analytiska förmåga och de får möjlighet att 
utveckla sitt matematiska språk. Under denna föreläsning visas lekar, utmaningar och olika 
material kring bl.a. sortering och jämförelser. Vi kommer också reflektera kring olika matematiska 
begrepp vi möter i samband med lekarna. 

Anna Kärre, verksam förskollärare och fortbildare kring matematik i förskolan. Deltagare i NCM:s 
pilotprojekt "Små barns matematik". 

757b 
Möt målen i matte med musik 
Fö/Gt, Föreläsning 
 
Agnetha Hellgren 

Jag vill med denna föreläsning visa hur vi i förskolan, i förskoleklass och i de tidigaste skolåren 
kan använda oss av musik och rörelse som verktyg att nå målen i matematik. I dessa tidiga år har 
vi som pedagoger stora möjligheter att hjälpa barnen till matematisk förståelse på ett enkelt och 
lustfyllt sätt. Jag kommer att ge en del exempel på hur vi kan använda oss av vanliga sånger, 
musik, ramsor och sagor för att närma oss målen i matematik. Jag kommer också att visa några 
exempel på hur gympasalen och naturen kan användas för matematisk förståelse och inlärning. 

Agnetha Hellgren, Smögen, arbetar som matematikutvecklare, lärare och kantor i Sotenäs 
kommun. Hon är utbildad kantor, fritidspedagog och grundskollärare, tidiga år. 

758b 
Vad vet vi om små barns matematik? 
Fö/Gt, Föreläsning 
 
Ingemar Holgersson 

Det bedrivs ganska mycket forskning om mindre barns matematiska förmågor. Främst är det olika 
psykologiska forskare som är aktiva och det handlar mest om taluppfattning. I föredraget ges en 
översikt över vad man vet om hur barns matematiska kompetens utvecklas. Vilka grundläggande 
förmågor har vi med oss? Vilken roll spelar t ex räkneorden och förmågan att pekräkna jämfört 
med förmågan att dela upp antal i mindre delar? Kan vanliga brädspel eller datorspel stimulera 
taluppfattningen? Hur stimulera barns utveckling av geometriskt tänkande och rumsuppfattning? 
Detta är några frågor som berörs. 

Ingemar Holgersson arbetar med matematik i lärarutbildningen och forskning i matematikdidaktik 
vid Högskolan Kristianstad 

759b  
Statistik på interaktiv tavla 
Gt, Föreläsning 



 
Karin Landtblom, Inger Backström 

Hur kan en interaktiv tavla användas i matematikundervisningen? Med utgångspunkt från en 
statistisk undersökning bygger vi lektionsinnehåll i vilket elever ges möjlighet att avläsa och tolka 
data givna i tabeller och diagram samt använda elementära lägesmått. Till vår hjälp har vi bland 
annat en interaktiv tavla. Vi visar hur man kan lägga upp en progression i olika övningar gällande 
diagram och lägesmått. Övningarna kommer att vara både kommunikativa, laborativa och 
interaktiva. 

Inger Backström och Karin Landtblom lärarutbildare, fortbildare och läromedelsförfattare. Båda är 
universitetsadjunkter i matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet. 

760b - Fullbokad 
En matematisk tråd fra 1+2 til 12*53 
Gt, Arbetsseminarium 
 
Kari Haukås Lunde 

Hva kan vi gjøre for at elevene skal få en grundig tallforståelse som grunnlag for den videre 
matematikklæringen. Vi vil arbeide med en modell for dette og veksle mellom presentasjon av 
undervisningsopplegg og praktiske aktiviteter.  

Kari Haukås Lunde, lærer i Norge, har lang undervisningspraksis. Hun har skrevet flere artikler i 
Tangenten og medforfatter av Matematikkdagheftet i 2006. 

761b 
Rätt matematiskt men ändå fel 
Gr, Föreläsning 
 
Thomas Kronqvist 

Kan man förbättra barns taluppfattning och räkneförmåga i tidiga åldrar? Att det finns många 
fallgropar framstod snart efter en inledande träff i KAMUL-projektet vars mål är att förbättra och 
skapa en progression i elevernas lärande från förskola till gymnasium. Efter en fortbildningsperiod 
kunde jag identifiera likhetstecknet och subtraktion som kritiska aspekter i elevernas lärande. Jag 
planerade och genomförde sex lektioner i vilka jag skapade variationer i dessa aspekter. I min 
föreläsning kommer jag att berätta om erfarenheterna jag och mina elever gjorde samt de 
skapade variationernas betydelse för en ökad medvetenhet hos eleverna så som framgår av 
presentationens titel. 

Jag undervisar år 3-7 på Kristinebergskolan, Oskarshamn. Min ambition är att erbjuda elever 
variation i innehållet som grund för bättre lärande. 

763b 
Hva gjør vi ved matematikkvansker? 
Gr, Föreläsning 
 
Olav Lunde 



Hvordan kan kartleggingen danne grunnlag for utformingen av den særskilte opplæringen? 
Tilpasset opplæring har blitt et pedagogisk trylleord, men skal elevene få hjelp, må den ha et 
konkret innhold på grunnlag av hva vi vet om eleven og hva vi ønsker eleven skal lære. Hvilken 
informasjon trenger vi da om eleven og systemet rundt eleven, og hvordan vi kan få tak i denne 
informasjonen? Vi vil se på hvordan denne informasjonen kan hjelpe oss til å utforme 
undervisningen vi tilbyr elevene. Det vil bli presentert noen konkrete ideer som illustrerer dette, 
samt noen forslag om læremidler. 

Olav Lunde, magister i pedagogikk/seniorrådgiver i Statped, Norge. Tidligere skolepsykolog. 
Utgitt flere artikler og bøker om matematikkvansker. 

764b 
Särskild matematik i särskolan? 
Sär, Föreläsning 
 
Ylva Svensson, Louise Wramner 

Vid undervisning i matematik av elever med utvecklingsstörning är det särskilt viktigt att det 
konkreta blir utgångspunkt för lärande. För dessa elever är det också väsentligt att så många 
sinnen som möjligt aktiveras, samt att eleverna får tillräckligt med tid då ett begrepp ska läras in. 
För att befästa det inlärda krävs många repetitioner. Spel av olika slag kan med fördel användas, 
varigenom repetitioner upplevs som mindre enahanda. Genom kommunikation elever 
sinsemellan och med läraren ökar förståelsen av matematiska begrepp. Utifrån ovan nämnda 
tankegångar kommer vi att presentera olika exempel på hur vi arbetar med våra elever.  

Ylva Svensson är lågstadielärare, specialpedagog och lärarhandledningsförfattare. Louise 
Wramner är småskollärare, speciallärare och lärarhandledningsförfattare. 



 
765b – dubblering av 964b 
Inspirerande Ma/NO 
Gr, Arbetsseminarium 
 
Hans Persson 

Hur kan man på ett enkelt sätt förändra sin matematikundervisning så att den blir mer laborativ? 
Hur kan man ge undervisningen ett lyft genom att integrera matematik och NO på ett meningsfullt 
sätt? Hur kan variation av arbetssätt och arbetsformer bidra till att man lockar fram de dolda 
talangerna i klassrummet? I denna konkreta och kreativa workshop får du möta enkla 
vardagsnära experiment som gör det osynliga synligt. Du får ta del av idéer som inspirerar och 
som väcker barnens intresse och förhoppningsvis håller deras intresse vid liv. Du får också med 
dig en omfattande och användbar dokumentation.  

Hans Persson, universitetslektor, Stockholms universitet, läromedelsförfattare, vinnare av 
kunskapspriset 2004 ”för en exceptionellt inspirerande lärargärning” 
 
766b – dubblering av 260b 
Att lära matematik ute F-5 
Gt, Arbetsseminarium 
 
Mats Wejdmark, Robert Lättman 

Vi vill visa hur man kan använda sig av utomhuspedagogik för att skapa lust och engagemang 
hos eleverna, hur man ute i naturen eller på skolgården kan träna grundläggande begrepp och 
göra uppskattningar, hur man kan samarbeta och kommunicera matematik och hur man ger fler 
elever chansen att hitta sitt sätt att lära på. Detta är ett sätt att låta eleverna få komma ut och röra 
på sig samtidigt som man arbetar med läroplanens mål.  

Deltagarna får praktiskt pröva på olika övningar ute, så klä er för det. 

Mats Wejdmark och Robert Lättman arbetar på Nynäshamns Naturskola, de är två av författarna 
till boken Att lära in matematik ute. 

801a (RJ) 
Sätt fokus på didaktikens varför! 
Alla, Föreläsning 
 
Gerd Brandell 

Den svenska matematikdidaktiska forskningen handlar mest om vad, hur- och vem-frågorna men 
försummar avgörande frågor om varför, åtminstone i ett litet bredare perspektiv. Samtidigt 
ifrågasätter andra forskare, politiker och debattörer återkommande matematikens roll i skolan och 
behovet av matematikkunnande i dagens samhälle. Ibland hänvisar man till tekniska hjälpmedel, 
som skulle göra matematikanvändningen enklare. Det behövs fler matematikdidaktiska 
forskningsstudier baserade i Sverige, som ställer frågan om vilken matematikkunskap som är 
behövd bland olika grupper i samhället. I föredraget skissas på hur frågor och målgrupper för 
sådana studier skulle kunna se ut. 

Gerd Brandell har under många år undervisat i matematik vid olika universitet/högskolor och är 
nu universitetslektor emeritus vid Lunds universitet. 

802a (RJ) 



Inquiry and development in mathematics teaching and learning 
Alla, Föreläsning 
 
Barbara Jaworski 

In what ways can teachers contribute to better learning experiences for their students in 
mathematics? How can students learn mathematics better? In this session I shall focus on ideas 
of "inquiry" in doing mathematics and in developing mathematics teaching and learning. I shall 
introduce a number of tasks which have an inquiry element and discuss ways in which these can 
be used in the classroom in relation to the mathematics curriculum. We will talk about how 
teachers can use such tasks in an inquiry way to explore elements of teaching and reflect on the 
learning of their students. We shall consider how such inquiry practices can become a part of a 
systematic research approach to teaching in which teachers are overtly seeking to develop their 
teaching. I will provide examples of research between teachers and university researchers that 
has led to better understanding of what it means to teach and to better (more informed) practice 
in classrooms. 

Barbara Jaworski is Professor of Mathematics Education at Loughborough University UK where I 
work in the Mathematics Education Centre (MEC) within the School of Mathematics. 

Fri översättning 
Undersökningar och utveckling av undervisning och lärande i matematik 

På vilka sätt kan lärare medverka till att deras elever får bättre erfarenheter av matematiklärande? 
I detta pass kommer jag fokusera idéer om ”undersökning” när vi arbetar med matematik och när 
vi utvecklar lärande och undervisning i matematik. Jag kommer att visa ett antal uppgifter som 
innehåller element av undersökning och diskutera olika möjligheter hur dessa kan användas i 
undervisningen i relation till kursplanen. Vi kommer att tala om hur lärare kan använda dessa 
uppgifter på ett undersökande sätt för att utforska olika aspekter av undervisning och reflektera 
över sina elevers lärande. Vi skall också se på hur sådan undersökande verksamhet kan bli en 
del av att ha ett forskande förhållande till undervisningen där lärare uppenbart arbetar med att 
utveckla sin undervisning. Jag kommer att ge exempel på forskning där lärare och forskare från 
universitetet samarbetat och som har lett till bättre förståelse av vad det innebär att undervisa och 
till bättre (mer informerade) klassrumspraktik. 

Barbara Jaworski är Professor of Mathematics Education vid Loughborough University. Hennes 
forskningsintresse är ”matematikundervisning och dess utveckling” över hela området från tidig 
de tidiga skolåren till universitet. Vad innebär det att undervisa matematik och hur kan lärare 
utveckla didaktik och pedagogik i sin matematikundervisning. 

803a 
Hur kan geometri engagera eleverna? 
Alla, Föreläsning 
 
Bengt Ulin 

Geometri är ett ämnesområde där vi på ett fruktbart sätt kan integrera iakttagelse med tänkande. 
Som i all matematik är problemlösningen central. I uppgifter med numeriska svar gäller det att 
uppnå intressant konkretion. Konstruktion med passare och linjal erbjuder spännande utmaningar 
för elevernas kreativitet och deras logiska tänkande. Det finns geometriproblem som inte kräver 
förkunskap. I andra uppgifter får eleverna tillämpa sitt kunnande och i övningar med 
dynamoeffekt kan de gå vidare på egen hand. För att engagera eleverna utgör historia, konst, 
teknik och naturkunskap fina tändvätskor. 



Bengt Ulin var matematiklärare vid Kristofferskolan och högskolelektor i Stockholm. Han har 
skrivit böcker och artiklar om matematik och ägnar sig ännu åt fortbildning. 

804a 
Learning study–medveten undervisning 
Alla, Föreläsning 
 
Anna Wernberg 

I detta pass presenteras Learning Study som en modell för deltagardrivet utvecklingsarbete direkt 
i klassrummet. En learning study har vissa karaktäristiska drag. Det är en upprepad process där 
lärare i samarbete med varandra planerar och genomför lektioner. Ambitionen är att förbättra 
undervisningen genom revidering baserad på analys av videoinspelning av lektioner tillsammans 
med för- och eftertest. Dessa drag kommer att tydliggöras och exemplifieras med hjälp av 
presentation av redan genomförda Learning studies. Även några principer i den bakomliggande 
teoretiska utgångspunkten, variationsteorin, presenteras. 

Anna Wernberg arbetar med lärarutbildningen vid Högskolan Borås och är doktorand vid 
Högskolan Kristianstad. I sin forskning har hon genomfört Learning Studies i matematik. 

805a 
Helvetet i en Algebraisk Eqvation 
Alla, Föreläsning 
 
Qimh Xantcha 

I detta föredrag kommer vi att diskutera och debattera ekvationer av alla möjliga och omöjliga 
grader. Vägen mot nittiofemtegradsekvationen för oss från de gamla flodkulturerna under 
årtusendena före Kristi födelse, via renässansens Italien, för att till sist avslutas i 2800-talets Paris. 
Under resan kommer vi att stifta bekantskap med det tragiska livsödet Galois, möta en professor i 
Uppsala som orsakade skandal, samt studera antikens tre klassiska olöslighetsproblem. Ej blott 
poeten, utan även matematikern, kan finna "Helvetet i en Algebraisk Eqvation"! 

Qimh Xantcha är matematiker vid Stockholms universitet, och har i sin framtoning jämförts med 
Hans-Uno Bengtsson. 

806a 
Inlärningsnivåer i matematik 
Gs, Föreläsning 
 
Per Berggren, Maria Lindroth 

När elever möter nya begrepp i matematik är det viktigt att de får hjälp att gå från det konkreta till 
det abstrakta. Inlärningsnivåer i matematik är ett sätt att hjälpa dig som lärare att strukturera din 
undervisning så att fler elever kan nå längre. Genom att använda denna metod blir det tydligt 
både för dig som lärare och för eleverna att inlärning i matematik sker i många steg. Utifrån ett 
par rika problem kommer vi att visa hur inlärningsnivåer i matematik kan användas i praktiken. 

Per Berggren och Maria Lindroth, Matematiklärare, författare och lärarfortbildare 

807a 
Skolmatematik och yrkesmatematik 
Gs/Gy, Föreläsning 



 
Lars Gustafsson, Lars Mouwitz 

I skolans värld riktas fokus allt mer på yrkesutbildningar. Exempel på detta är den nya 
gymnasiereform som börjar gälla hösten 2011 och regeringens satsning på yrkesinriktad 
gymnasial vuxenutbildning. Bland de frågor som diskuteras i dessa sammanhang är vilken roll 
matematiken skall ha i yrkesutbildningar och, i sin förlängning, matematikens plats i yrkesliv och 
yrkesutövande. - Vilken forskning finns om yrkeslivets matematikanvändning? - Vilka resultat har 
den kommit fram till? - Vad kan vi säga om relationen mellan skolmatematik och 
matematikanvändning i yrkeslivet? 

Lars Gustafsson och Lars Mouwitz arbetar på NCM bl.a. med frågor som rör vuxenutbildning och 
yrkeskunnande. 

808a - Fullbokad 
Dagstidningen i undervisningen 
Gs/Gy, Arbetsseminarium 
 
Mats Hemberg, Ronnie Ryding 

Matematik - ett kommunikationsmedel i omvärldsvbevakningen. Massmedier utgör den 
huvudsakliga källa ur vilken vi hämtar den information som påverkar våra attityder och handlingar. 
Medborgarkunskap är förmågan att välja, värdera och förstå samt att kritiskt kunna hantera den 
störtflod av nyheter, analyser, rapporter, propaganda, värderingar och åsikter som sköljer över 
oss. När eleverna i skolan arbetar med aktuella händelser i tidningar kan de träna på: att förstå 
matematiska ord och begrepp, att tolka och kritiskt granska sifferuppgifter, att formulera 
intressanta och relevanta problem, att finna lämpliga beräknings- och skattningsmetoder, att 
pröva olika problemlösningsmetoder, att fundera över rimligheten i beräknade resultat och 
bedöma given information., att analysera det ”matematiska” svaret mot artikelns/textens innehåll. 

Mats Hemberg är konsulent för Tidningen i Skolan, Väst och Ronnie Ryding arbetar för NCM, 
Nationellt centrum för matematikutbildning. 

810a 
Matematikuppföljning 
Gs/Gy, Föreläsning 
 
Mikael Ydén 

Min föreläsning behandlar erfarenheter av individuell uppföljning samt ett kategoriseringssystem 
och ett uppföljningsverktyg för matematikkunskaper. Det är ett resultat av många års 
experimenterande med olika typer av undervisningsgrupper. Förståelse för matematiska begrepp 
och tillämpning av dessa idéer i problemlösning är drivkraften att lära sig matematik. Men 
hanterar vi det faktum att de bästa eleverna i klasserna, i år 7, har större kunskaper än de som 
precis är godkända i gymnasiets A-kurs? En detaljerad modell för uppföljning ger en tydligare och 
mer meningsfull resa genom matematiken. 

Mikael Ydén undervisar i matematik på Ebersteinska gymnasiet i Norrköping. 

811a - Fullbokad 
Våga funktionera mera med geometri! 
Gs/Gy, Föreläsning 
 
Bengt Åhlander, Eva-Stina Källgården 



Genom texter och synliga samband i interaktiva geometriska bilder kan man skapa matematisk 
förståelse för samband mellan olika variabler. Hur är sambandet mellan radie, omkrets och area i 
en cirkel? Låt eleverna själva undersöka, upptäcka, samtala och dra slutsatser. 

Eva-Stina Källgården, lärarutbildare på Södertörns högskola i matematik och matematikdidaktik, 
läroboksförfattare. 
Bengt Åhlander, skolkonsulent för Texas Instruments. Tidigare rektor på gymnasieskola samt Ma 
o Fy lärare. 
 



812a 
G-elevens styrkor och svagheter 
Gy, Föreläsning 
 
Ingela Eriksson 

Varje nationellt kursprov i matematik C innehåller att antal uppgifter som prövar basfärdigheter. 
Ett exempel på en basfärdighet inom denna kurs är att eleven med hjälp av derivata bestämmer 
maximum och/eller minimum hos en funktion, gärna i ett tillämpat sammanhang. Jag har 
undersökt resultatfiler och elevlösningar från några av de senaste kursproven och där fokuserat 
på de elever som presterar i närheten av G-gränsen. Undersökningens syfte var att ta reda på 
vilka typer av basuppgifter som eleverna klarar respektive inte klarar samt att kartlägga vilka typer 
av fel eleverna gör när de försöker lösa dessa uppgifter. Under föreläsningen kommer jag att 
redovisa resultatet av min undersökning. 

Ingela Eriksson arbetar som provutvecklare vid institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, 
Umeå universitet. 

813a 
Matematisk modellering i gymnasiet 
Gy, Föreläsning 
 
Peter Frejd 

Begreppet matematiska modeller och modellering (M2) är vagt beskrivet i Skolverkets kursplaner. 
Vad är då M2? Jag kommer i min föreläsning att presentera min nyligen genomförda 
forskningsstudie och diskutera begreppet M2 med utgångspunkt ifrån matematikdidaktisk 
forskning. Begreppet kommer att exemplifieras med uppgifter från forskningsstudien som handlar 
om gymnasielevers kunskaper inom M2. I studien har drygt 350 gymnasielever (åk3) medverkat 
från olika delar av Sverige. Alla elever har genomgått ett test med modelleringsuppgifter, frågor 
om begreppet M2 och attitydfrågor. Resultatet från undersökningen kommer att diskuteras och 
analyseras. Konkreta exempel för undervisning ges. 

Jag är ma-fy lärare vid Kungshögagymnasiet i Mjölby och jag har nu fått förmånen att samtidigt 
vara forskarstuderande vid Linköpings universitet. 

814a - Fullbokad, finns även som 915a 
Korta laborationer för alla elever 
Gy, Arbetsseminarium 
 
Elin Kebert 

Välkomna att prova ett urval av korta laborationer som kan genomföras med elever i Matematik A 
eller B kursen! En bra laboration ska vara rolig, lätt att påbörja och leda eleven fram till en 
matematisk slutsats. Samtidigt vill man som lärare att laborationen inte kräva för mycket 
specialutrustning. Vidare får laborationen inte heller vara för svår så att den passar elever med 
olika kunskaps- och ambitionsnivåer. Här visar jag ett urval av laborationer som vi använder i 
matematikundervisningen och ger exempel om när dessa an användas och vilka kursmål som 
kan mätas med laborationen. Jag tipsar även om litteratur där man kan hitta fler korta 
laborationer. 

Elin Kebert, Matematiklärare vid S:t Martins Gymnasium i Solna. 

815a - Fullbokad 



Rolig matematik i origami 
Alla, Arbetsseminarium 
 
Norio Torimoto 

Att vika ett papper till en mugg är något som alla japanska skolbarn kan. När man gör de enkla 
vikningarna upptäcker man oväntade geometriska samband som gäller parallella linjer, tredelade 
kanter, A4-format, kvadrater och gyllene snittet. Och resultatet kan bli en fin mössa eller en 
vacker tulpan. 

Norio Torimoto är origamimästare bosatt i Sverige. Alla telefonkataloger pryds i år av hans 
skapelser - Stockholms stadshus, Faluns dalahäst osv. 

816a – dubblering av 612a 
Undersök-Upptäck-Laborera-Diskutera 
Gy, Arbetsseminarium 
 
Lena Alfredsson, Hans Heikne 

Vi presenterar hur elever och lärare, med hjälp av väl valda Aktiviteter, kan arbeta mer varierat, 
kreativt och kommunikativt under matematiklektionerna. Vi har delat in Aktiviteterna i fyra 
kategorier - Undersök, Upptäck, Laborera och Diskutera. Vi ser arbetet med dessa Aktiviteter 
som ett medel att stimulera elevernas intresse och kreativitet, men även som hjälp att bearbeta 
matematiska begrepp. Vi kommer att varva föreläsning/seminarium med workshop, där 
deltagarna får pröva olika typer av Aktiviteter från gymnasieskolans olika matematikkurser. (GY, 
VUX) 

Lena Alfredsson undervisar i matematik vid KomVux i Norrköping. Hon är även 
läromedelsförfattare och lärarfortbildare. 
Hans Heikne undervisar i matematik vid Hagagymnasiet i Norrköping. Han är även 
läromedelsförfattare och lärarfortbildare. 

851b 
Förmågor som mål för lärande 
Alla, Föreläsning 
 
Ola Helenius, Ewa Bergqvist, Tomas Bergqvist 

Grund- och gymnasiekolans nya kursplaner kommer vara baserade på mål beskrivna i termer av 
förmågor. Vad innebär det att arbeta med förmågor som mål för elevers lärande i matematik? 
Utifrån en studie som är en del av Skolinspektionens granskning av matematikundervisningen 
2009 beskrivs hur sådana förmågor kan komma till utryck i klassrummet och hur de kan bli en 
naturlig del av ett matematiskt arbete. Det beskrivs också hur det krävs ett genuint arbete från 
lärarens sida för att implementera syftet med denna typ av reform. Vid seminariet presenteras 
exempel från klassrum och lärarintervjuer. 

Ewa och Tomas Bergkqvist är båda forskare i matematikdidaktik vid Umeå Forskningscentrum för 
Matematikdidaktik. 
Ola Helenius är bitr. föreståndare vid Nationellt centrum för matematikutbildning och lektor i 
matematikdidaktik vid Örebro universitet. 

852b 
Kan matematiklärare stå emot? 
Alla, Föreläsning 



 
Thomas Lingefjärd, Per Jönsson 

Den tekniska utvecklingen går mycket snabbt och en hel del av den tekniska utvecklingen kan 
påverka matematikundervisningen – om matematiklärarna tillåter det. Vi tänker tala om det 
forskningsprojekt som vi deltar i och som inbegriper: Billiga bärbara datorer, fria programvaror, 
interaktiva skrivtavlor, mobiltelefoner och spel. För vart och ett av dessa fem teman finns det en 
stark koppling till matematik och matematikundervisning. Vi illustrerar möjligheter och 
begränsningar med de olika tekniska verktygen genom handfasta exempel. Avslutningsvis tipsar 
vi om användbara hemsidor på nätet, bland annat www.mobilestudy.org, där man enkelt kan göra 
matteuppgifter till mobiltelefoner. 
 
Per Jönsson är professor i tillämpad matematik vid Malmö högskola. Thomas Lingefjärd är 
docent i matematikdidaktik vid Göteborgs universitet. Både föreläsarna har lång erfarenhet av 
teknologi i matematikundervisningen. 

853b 
Lärande i matematik - en huvudsak? 
Alla, Föreläsning 
 
Eva Norén 

Det förs ofta på tal att elever arbetar för mycket på egen hand i läroböcker. Istället bör elever lösa 
matematiska problem tillsammans och kommunicera med lärare och varandra. Elever uppmanas 
även att delge andra ��hur de tänker�� när de löser uppgifter. Bakom varje påstående om hur 
lärande i matematik går till finns en underliggande föreställning om vad matematik är och hur man 
lär matematik. Ibland kan man dra slutsatsen att påståenden grundar sig på en eller annan 
lärandeteori, ibland kan man tro att påståenden grundar sig på vardagliga föreställningar om hur 
lärande går till. Med min föreläsning vill jag ruska om dessa vardagliga föreställningar en aning. 

Jag arbetar som lärarutbildare i matematikämnets didaktik på Stockholms Universitet efter många 
år som lärare i grundskolan. 

854b 
Datorspel och matematik i förskolan 
Fö, Föreläsning 
 
Mats Bevemyr 

Föreläsningen bygger på mitt pågående avhandlingsprojekt kring förskolebarns användning och 
lärande av matematik i samband med lek vid datorn. I min studie är jag i första hand intresserad 
av hur barnen förstår, samtalar kring och hanterar de olika matematiska utmaningar de ställs inför 
i spelen och i spelandet. Jag är också intresserad av att lyfta den i många fall osynliga matematik 
som kan förekomma då barn använder datorn för att spela och leka. Under föreläsningen 
kommer jag att presentera min pågående studie, visa några videoinspelningar och diskutera 
några pedagogiska konsekvenser av vad jag hittills sett. 

Jag som föreläser heter Mats Bevemyr och jobbar som lärare på Lärarutbildningen vid Linköpings 
universitet. Jag är också doktorand i Pedagogiskt arbete vid samma universitet. 

855b 
De fyra räknesätten 
Fö/Gt, Föreläsning 



 
Lena Andersson 

De fyra räknesätten - ett helhetstänkande Med hänsyn till det faktum att de fyra räknesätten är 
nära förbundna med varandra och att barn har erfarenhet av dem som delar av en helhet, kan 
skolan låta eleverna möta alla räknesätten samtidigt. Så ser dock inte skolmatematiken ut. 
Föreläsningen fördjupar de fyra räknesättens olika tankegångar och samband genom 
händelsebilder, muntligt språk och laborativt material. Syftet är att synliggöra sambanden mellan 
de fyra räknesätten och att uppmärksamma formuleringen av målen för årskurs tre där 
räknesättens helheltsyn fokuseras. 

Lena Andersson är universitetsadjunkt i matematik och arbetar på lärarutbildningen, Malmö 
högskola 

857b 
Öka språket i matematik med konst 
Fö/Gt, Arbetsseminarium 
 
Marianne Rönnbom 

"Språket är en huvudsak, och det måste vi öva på många olika sätt. Eleverna har kanske en 
massa ord, men det är inte säkert att de har den rätta sortens ord." Att arbeta med att beskriva 
bilder är ett sätt att organisera för lärande där alla elever är aktiva. Eleverna arbetar två och två. 
Läraren utmanar deras tankar. I denna workshop får deltagarna möjlighet att sätta sig in i detta 
arbetssätt. I första hand används konstbilder. Som lärare väljer man bilder efter vilka ord man vill 
att eleverna ska införliva i sitt ordförråd och vilka begrepp man vill problematisera kring. 
Exemplen kan vara allt från lägesord, jämförelseord, geometriska ord och uttryck till linjer, kurvor 
och grafer. 

Marianne Rönnbom, universitetsadjunkt vid Lärarutbildningen vid Malmö Högskola, undervisar i 
Matematik och lärande, i Matematik från början samt i fortbildning. 

858b 
Vad kan elever göra med cirklar? 
Gt, Föreläsning 
 
Berit Bergius, Lillemor Emanuelsson 

Ett viktigt citat: De första tecknen på matematik i människosläktets utveckling har med form att 
göra. ( Freudentahl, 1984) Elever fascineras av och utforskar geometribegrepp i samspel. Det ger 
glädje, lust och nyfikenhet. Den nyfikenhet som driver barnet att söka förstå omvärlden har vi 
försökt ta tillvara genom intressanta och utvecklande upplevelser genom att utforska former och 
mönster. Vi beskriver utmanande aktiviteter och uppdrag, som utvecklar elevernas kreativitet och 
kunnande, hur vi arbetat med cirklar redan från första skoldagen och att eleverna tidigt får 
undersöka och upptäcka cirklars egenskaper, lära sig grundläggande begrepp och också 
använda sin kunskap för att lösa problem. 

Berit Bergius är lågstadielärare och fil mag i ma-didaktik. Arbetar på NCM med bla 
kompetensutveckling. 
Lillemor Emanuelsson är lågstadielärare och fil mag i sv, hi och ped, och har arbetat på NCM i 
olika utvecklingsprojekt 

859b 
Kandinsky eller Mondrian 



Gt, Arbetsseminarium 
 
Gunnel Berlin 

I konstens värld finns det möjligheter att se hur matematiken kan ge en grundläggande struktur. 
Genom att jämföra två konstnärer som Wassily Kandinsky och Piet Mondrian, ser vi hur vi kan 
skapa geometri med den ena och mäta area och förhållanden med den andre. 

Gunnel Berlin, konstnär och projektledare för projekt Eureka i Kungshamn 

860b 
Begrepp och medvetenhet, skolår 4-6 
Gt, Föreläsning 
 
Bo Sjöström 

Hur utmanar vi våra elever så att förståelsen blir hållbar och att eleven blir medveten om sitt 
lärande och kunnande? Vi diskuterar uppbyggnaden av några grundläggande begrepp, hur dessa 
kan introduceras och följas upp i klassrummet samt hur elever reagerar och tänker kring lärandet. 
De aktiviteter och uppgifter vi presenterar är speciellt lämpade för skolår 4-5. 

Ann Johansson undervisar i matematik år f-5 på Hjärupsskola, matteutvecklare i Staffanstorps 
kommun 
Bo Sjöström arbetar med matematik och lärande vid Malmö högskola. 
Jacob Sjöström undervisar i matematik skolår 4-6 på Dammfriskolan i Malmö 

861b 
Nationella provet i matematik åk 3 
Gt, Föreläsning 
 
Skolverket 

Presentation av genomförandet, uppgifter, elevlösningar och lärares synpunkter. 

Maj Götefelt, undervisningsråd prov- och bedömningsenheten och ansvarig på Skolverket för de 
nationella proven i årskurs 3 samt Anette Skytt, provkonstruktör PRIM-gruppen, Stockholms 
universitet och matematikutvecklare i Botkyrka kommun. 

 



862b - Fullbokad 
Matematikspel 
Gr, Arbetsseminarium 
 
Volker Berthold, Anna Gullberg 

Användning av spel inom matematiken öppnar nya möjligheter, det gör matematiken laborativ 
och lustfylld. Didaktisk kan läraren växla mellan intuitivt och formellt lärande och utnyttja 
spelarens olika strategier, detta skapar en värdefull länk mellan lek och lärande. Under 
workshopen presenteras en rad spel med hög matematisk potential och som tillämpas i 
årskurserna F-7 Presentationen är ett samarbete mellan en svenska och en dansk lärare. 

Anna Gullberg, Ma/No lärare 1-7, Bjärehovskolan, Lomma Kommun och Volker Berthold, lærer 0-
9, instruktør og læremiddelforfatter 

863b 
Bråk - helt enkelt! 
Gr, Föreläsning 
 
Ulla Öberg 

Det sägs att många barn har svårt för att förstå bråk. Kanske är det undervisningen av bråk som 
barn har svårt att förstå. Föreläsningen visar ett annorlunda och inspirerande sätt att presentera 
bråk. 

Ulla Öberg har erfarenhet av lärarutbildning, speciallärarutbildning, fortbildning och undervisning i 
alla grundskolan årskurser samt som utbyteslärare i Melbourne. 

864b 
Tips ur särskolans vardagsmatematik 
Sär, Föreläsning 
 
Iréne Schönning, Ingela Lundgren, Karin Ardenlid 

Vi serverar ett smörgåsbord med våra pedagogiska tips om vardagsmatematik. Det gäller att se 
matematiken i elevernas vardagliga situationer. 

Elevens struktur inför en matematiklektion - Elevens delaktighet i lektionsplaneringen 

Lektionsmomentet "Öva" - Konkret matematik i grupp - Samspel och matteprat 

Samlingen- en mattelektion - Vilka är här idag? – Räkna - Addition/Subtraktion 

Fruktstunden - Räkna fler, färre, stor och liten - Prata, hel, halv och fjärdelar 

Mattesånger - Matematik för elever med autism på tidig utvecklingsnivå - Matematiska begrepp 
och antalsuppfattning. 
 

Vi, Ingela, Karin och Irene är F-3-lärare med 60-90 hp i specialpedagogik. Tillsammans har vi 20 
års erfarenhet av arbete i särskolans båda skolformer. I arbetet möter vi elever med 
utvecklingsstörning, autism och olika diagnoser. 



865b - Fullbokad 
Matteskatten 
Gr, Arbetsseminarium 
 
Maria Bergsten 

Matteskatten är en mobil upplevelsemiljö som utvecklats av Balthazar science center för att ge 
lärare och elever möjlighet att prova på matematik präglad av upptäckarglädje och nyfikenhet. 
Äventyret börjar med ett brev från kapten Matte som lämnat sin skattkista på den öde ön Pi. Sitt 
ned på stranden tillsammans med piraten och prova utmaningarna ur vår skattkista! Vi delar med 
oss av erfarenheter från våra besök i förskolor och grundskolor och diskuterar hur rika problem 
kan vara en nyckel till intresse för matematik samt hur samarbete med ett science center kan ge 
inspiration i skolan. 

Maria Bergsten, Matematikutvecklare i Skövde kommun och pedagog på Balthazar Science 
Center, grundskollärare 4-9 Ma No. 

866b – dubblering av 657b 
På spaning efter elevers kunnande 
Gt, Arbetsseminarium 
 
Lena Alm, Marica Dahlstedt 

I denna workshop tar vi elevarbeten från Ämnesprovet i åk 5 som utgångspunkt. Vi analyserar 
elevers lösningar i olika typer av uppgifter och försöker fånga elevernas begreppsförståelse och 
se kvaliteter i deras lösningar. Vi funderar över hur bedömningen kan gagna undervisning och 
lärande. 

Lena Alm arbetar i PRIM-gruppen och är provansvarig för Ämnesprovet i åk 5 och Marica 
Dahlstedt är matematiklärare i Täby i åk1–6 och arbetar med ämnesprovet i åk 5. 

901a 
Det gyllene snittet 
Alla, Föreläsning 
 
Carl-Olof Fägerlind 

Detta arbete handlar om den gudomliga proportionen, snittet eller det gyllene snittet. Om man 
delar en sida så att den mindre förhåller sig till den större som den större förhåller sig till hela 
sidan, så får man det gyllene snittet ≈0,6180. Det betecknas ofta Φ. Pythagoréerna 500 f. Kr. 
hade den femuddiga stjärnan, pentagrammet som sitt ordens¬tecken. Detta pentagram är inristat 
på doktor Fausts tröskel i Goethes Faust. Sidan delat med en diagonal = det gyllene snittet. 
Leonardo da Vinci menade att människan är vacker. 

Carl-Olof har varit didaktiker på Lärarhögskolan i Stockholm och på Fysikum, Stockholms 
universitet. Nu fortbildar han lärare i fysik från förskolan till gymnasiet. 

902a 

Matematik = det som jag inte kan! 
Alla, Föreläsning 
 
Tine Wedege 



I skolan får eleverna förställningar om matematik och hur man lär sig matematik. Didaktiskt 
kontrakt är ett begrepp for vilka regler som gäller för interaktionen i det matematiska klassrummet. 
Om läraren alltid inleder lektionen med kort genomgång på tavlan och resten av tiden går åt till att 
räkna uppgifter, då kan eleverna få uppfattningen att matematik är något man löser uppgifter med. 
De utvecklar också ett personligt förhållningssätt till matematik, som kan vare hela livet. 
Undervisning som regleras av ett sådant kontrakt kan leda till att vuxna håller fast vid 
föreställningen om att matematik – Det är det som jag inte kan! – även om de är kompetenta att 
klara vardagens matematiska utmaningar. 

Tine Wedege är professor i matematikens didaktik, Malmö Högskola, och professor II ved Norges 
teknisk-naturvetenskapelige universitet, Trondheim. 

903a 
Räkna och häpna 
Gs, Föreläsning 
 
Lennart Undvall 

"Vi tänker oss att hela jordens befolkning samtidigt dyker ner i Vänern. Hur mycket stiger 
vattenytan med?" "För att komma tillrätta med den ekonomiska krisen satsade de så kallade G 
20-länderna 6000 miljarder dollar. Vi tänker oss den summan i tusenlappar lagda på varandra. 
Hur hög blir stapeln? Dessa frågor liksom ett antal liknande intresseväckande frågeställningar får 
sina svar i detta föreläsningspass. De uppgifter som presenteras delas ut till deltagarna i 
kompendieform. 

Lennart Undvall, lärare i matematik och fysik och läromedelsförfattare 

904a - Fullbokad 
Greppa matematiken 
Gs, Arbetsseminarium 
 
Frida Wirén, Åsa Hammarlund 

2005 fick vi Gudrun Malmers stiftelses stipendium för att starta ett projekt. Projektet syftade bl a 
till att konkretisera såväl mål som undervisning för eleverna. Tidigt i projektet såg vi att det var 
svårt att hitta konkreta arbetsuppgifter som stämde med de begrepp som skulle tränas och 
befästas och bestämde oss då för att konstruera egna konkreta uppgifter som i vissa fall också 
skulle fungera för bedömning. Alla aktiviteter och uppgifter sorterade vi i tre olika kategorier - 
laborationer, färdighetsträning och tematiska uppgifter. En del av dessa uppgifter lämpar sig väl 
för en mer formativ bedömning. I vårt arbetsseminarium får ni ta del av vårt arbete och prova på 
olika typer av uppgifter. 

Frida Wirén och Åsa Hammarlund, Grundskolelärare i ma/NO för år 4-9, arbetar på 
Elinebergsskolan i Helsingborg. Gudrun Malmer stipendiater 2005. Nämnaren pristagare 2008 
samt Vinnare av Gleerups matematikpris 2008 

905a - Fullbokad 
Siffersummeräkning 
Gs/Gy, Föreläsning 
 
Torsten Ekedahl 



Siffersummeräkning är ett enkelt och förhållandevis effektivt sätt att kontrollera aritmetiska 
beräkningar. Det är lite mindre klart varför den fungerar. Jag ska gå in på just detta och förklara 
hur anledningen hänger ihop med så kallad resträkning. Med dess hjälp kan man sedan 
konstruera andra lika enkla och effektiva metoder som till exempel 11-testet. Genom att 
kombinera dessa test kan man vara mycket säker på att resultatet är korrekt: Ett resultat som 
klarar siffersummetestet är korrekt med 90%:s sannolikhet, för bägge testen är sannolikheten 
99%. 

Torsten Ekedahl är professor i matematik vid Stockholms universitet. Han kommer fortfarande 
ihåg när han lärde sig siffersummetestet i tredje klass. 

906a 
Känguruuppgifterna i undervisningen 
Gs/Gy, Arbetsseminarium 
 
Susanne Gennow 

Kängurutävlingen har nu arrangerats i 10 år. Det finns därmed en ansenlig mängd uppgifter att 
använda i undervisningen. En stor del av problem handlar om geometri. Tyvärr är 
lösningsfrekvensen låg på flertalet av dessa problem trots att de behandlar moment som ingår i 
den svenska kursplanen. I denna workshop vill jag visa hur man kan arbeta med 
Känguruproblemen i undervisningen. Jag kommer att presentera paket av uppgifter inom olika 
områden inom geometri och talteori och visa hur man kan använda samma problem på olika 
stadier. 

Susanne Gennow, Danderyds Gymnasium och NCM, ansvarar för spetsutbildningen i matematik, 
Matematikgymnasiet vid Danderyds Gymnasium, är matematikutvecklare i Danderyd, medlem i 
SKM, och engagerad i Högstadiets Matematiktävling och Kängurutävlingen. 

907a 
Matteprov, mål och medvetna elever? 
Gs/Gy, Föreläsning 
 
Kerstin Månsson, Catharina Lagerkvist 

Hur gör vi för att arbeta med målen i matematik? Hur utvärderar vi att eleverna har nått målen? 
Hur gör vi för att eleverna ska bli medvetna om vad de behöver kunna för att nå målen? Vi har 
arbetat fram en modell där vi låter målen för kursen styra både undervisningens innehåll och 
utvärderingsmetoder. De delmål eleven inte uppnår direkt, får de reparera muntligt. Vi ser att 
eleverna lyckas nå målen i betydligt högre grad än tidigare, och att de dessutom tar ett större 
ansvar för sin egen inlärning. Modellen innebär också att vi får en professionellare kontakt med 
varje elev genom att vi talar matematik med var och en i naturliga situationer där det är eleven 
som ansvarar för det matematiska innehållet. 

Vi är två lärare som arbetar på Vallentuna gymnasium som tycker att matematik är det roligaste 
som finns. Det vi arbetar för är att eleverna ska uppleva matematiken som meningsfull, och 
dessutom att fler elever ska lyckas nå målen. 

908a (RJ) 
Vilken matematik (ut)värderas? 
Gy, Föreläsning 
 
Jesper Boesen 



I föredraget belyses och diskuteras skillnader mellan lärarkonstruerade prov och nationella prov i 
matematik. Jesper tar utgångspunkt i resultat från sin avhandling Assessing Mathematical 
Creativity, som visar hur dessa provtyper skiljer sig. Till exempel finner Jesper att en majoritet av 
uppgifterna i de lärargjorda proven kunde lösas genom att kopiera tidigare lösningar och använda 
resonemang som kan memoreras och genomföras till stora delar utan krav på matematisk 
förståelse. Det omvända förhållandet gällde för de nationella proven där kreativa och matematiskt 
välgrundade resonemang krävdes för att lösa majoriteten av uppgifterna. 

Jesper Boesen, doktor i matematikdidaktik, verksam forskare och biträdande föreståndare vid 
NCM samt lektor i matematikdidaktik vid Högskolan i Jönköping. 

909a 
Gravitationslagen och planetbanorna 
Gy, Föreläsning 
 
Jan Boman 

År 1687 presenterade Isaac Newton sin allmänna gravitationslag och bevisade att attraktionen 
från solen medför att jorden och planeterna måste röra sig i ellipser kring solen enligt Keplers 
lagar, om gravitationslagen gäller. Emellertid medför gravitationslagen också att planeterna 
attraherar varandra; Keplers lagar gäller därför endast approximativt. Därmed uppstod ett 
gigantiskt problem som sysselsatte astronomer och matematiker i mer än 200 år, nämligen att 
beräkna banorna för planeterna och månen utgående från gravitationslagen och jämföra med 
himlakropparnas observerade rörelser. Jag ska berätta något om de astronomiska och 
matematiska inslagen i denna fascinerande historia. 

Jag är professor emeritus i matematik vid Stockholms Universitet. Min forskning handlar bl.a. om 
problem som har tillämpning på datortomografi. 

910a 
Komplexa tal är inte så komplexa! 
Gy, Föreläsning 
 
Maria Cortas Nordlander, Edvard Nordlander 

Abstraktion kan ofta utgöra ett hinder för lärande i matematik. Momentet med komplexa tal är inte 
något undantag. Varför ska man acceptera att i2=-1? Hur kan lärare introducera det på ett 
pedagogiskt sätt? Visualisering kan vara ett väsentligt led i att underlätta studenters lärande, ge 
dem en känsla av lägre abstraktion och härigenom vara nyckeln till djupare förståelse. 
Föreläsningen handlar om en visuell ansats som uppfyller kravet på lättillgänglighet. Metoden 
bygger på upprepade rotationer i det komplexa talplanet, vilket åskådliggör och konkretiserar 
komplexa tal genom visualisering. 

Maria Cortas Nordlander är fil. dr och lektor i matematik vid Vasaskolan, Gävle 
Edvard Nordlander är professor i elektronik vid Högskolan i Gävle 

911a 
Omväxlande matematikundervisning 
Gy, Föreläsning 
 
Daniel Gottfridsson 



Jag visar exempel på olika arbetsformer från min egen matematikundervisning. En blandning av 
laborationer, demonstrations experiment, fotografier, videoklipp och kalkylprogram. Jag har 
upplevt att eleverna uppskattar att läraren anstränger sig för att variera undervisningen. 
Provresultat har inte revolutionerats, men eleverna diskuterar det de gjort på lektionerna med 
sina kompisar. Även deras föräldrar känner till laborationer, experiment och videoklipp som vi 
använt på lektionerna. Det tyder på att eleverna diskuterar det vi gjort hemma vid köksbordet. 

Jag är 35 år och lärare i matematik och fysik på Platengymnasiet i Motala. Vid sidan av min 
undervisning har jag skrivit läroböcker och lärarmaterial i fysik. 

912a 
Euklidisk geometri och GeoGebra 
Gs/Gy, Föreläsning 
 
Anna-Maria Persson, Malin Christersson 

Naturvetenskapliga fakultetens avdelning för matematik vid Lunds universitet och Katedralskolan 
i Lund har sedan år 2005 etablerat ett nära samarbete med syftet att stimulera elevernas intresse 
för matematik. Elever med speciellt intresse för matematik har nu möjlighet att läsa ett antal 
kurser utöver det ordinarie kursutbudet . En av dessa kurser är "Algebra och Geometri" där 
eleverna introduceras till matematikens formella språk och dess axiomatiska uppbyggnad. Under 
läsåret 2009/2010 kommer kursen att genomföras med hjälp av datoralgebraprogrammet 
GeoGebra. Syftet med detta är att ge eleverna en känsla av delaktighet i upptäckten och 
skapandet av matematisk teori. Vid biennalen ämnar vi presentera våra erfarenheter kring detta 
gemensamma projekt.  

De ansvariga lärarna är Malin Christersson, gymnasielärare och ämnesansvarig i matematik på 
Katedralskolan och Anna-Maria Persson, universitetslärare i matematik. 

913a 
Symbolhanterande räknare 
Gy, Föreläsning 
 
Jonas Sjunnesson 

Jag har i tre år med min NV-klass deltatigit i ett pilotprojekt där vi använt symbolhanterande 
räknare. Jag vill prata om de stora pedagogiska fördelar som jag ser med detta hjälpmedel. Jag 
kommer att ge flera konkreta exempel på hur man med detta hjälpmedel kan stimulera 
upptäckarglädjen och öka variationen i matematikundervisningen. Jag kommer även diskutera de 
problem som jag stött på i min undervisning med symbolhanterande räknare, samt hur 
provsituationen och bedömningen av eleverna har påverkats. 

Jag är delaktig i konstruktionen av de nationella proven i matematik och fysik samt medförfattare 
till en matematikbok för gymnasiet. 

914a 
TIMSS Advanced 2008 
Gy, Föreläsning 
 
Skolverket 



Skolverket kommer att presentera resultaten från den internationella studien TIMSS Advanced 
2008 som har mätt svenska elevers matematik- och fysikkunskaper i gymnasieskolans sista år. 
Dels blir det en presentation av 2008 års resultat, dels kommer en jämförelse att göras med 
studien som gjordes 1995. Utifrån den jämförelsen kommer sedan en diskussion att föras om vad 
som kan tänkas förklara en del av de eventuella skillnader som upptäckts mellan åren 1995 och 
2008. 

Marie Eklund, undervisningsråd resultatutvärderingsenheten 

915a – Finns även som 814a 
Korta laborationer för alla elever 
Gy, Arbetsseminarium 
 
Elin Kebert 

Välkomna att prova ett urval av korta laborationer som kan genomföras med elever i Matematik A 
eller B kursen! En bra laboration ska vara rolig, lätt att påbörja och leda eleven fram till en 
matematisk slutsats. Samtidigt vill man som lärare att laborationen inte kräva för mycket 
specialutrustning. Vidare får laborationen inte heller vara för svår så att den passar elever med 
olika kunskaps- och ambitionsnivåer. Här visar jag ett urval av laborationer som vi använder i 
matematikundervisningen och ger exempel om när dessa an användas och vilka kursmål som 
kan mätas med laborationen. Jag tipsar även om litteratur där man kan hitta fler korta 
laborationer. 

Elin Kebert, Matematiklärare vid S:t Martins Gymnasium i Solna. 

916a – dubblering av 613a 
Ma Gy 2011 - högskoleförb. pr. 
Gy, Arbetsseminarium 
 
Johan Börjesson, Andreia Balan, Anette Jahnke, Marie Skedinger-Jacobson 

Kom och diskutera kommande ämnesplan i matematik direkt med Skolverkets ämnesexperter. 
Framtagandet av nya ämnesplaner inför Gy 2011 pågår och vi på Skolverket är intresserade av 
dina synpunkter! 

I propositionen Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (2008/09:199) skriver man kring 
ämnet matematik: "Regeringen anser att den inledande kursen i ämnet matematik bör anpassas 
till utbildningen i övrigt. Därför kan den första kursen i matematik behöva ha sin tyngdpunkt på för 
utbildningen centrala mål och därmed se olika ut på programmen. Regeringen avser att ge 
Skolverket i uppdrag att utforma flera alternativ av den inledande kursen i ämnet, så att kursens 
centrala innehåll svarar mot de innehållsliga krav som utbildningen ställer. Det gäller för såväl 
olika yrkesprogram som för de högskoleförberedande programmen." 

951b 
Interkulturell matematik i skolan 
Alla, Föreläsning 
 
Ingrid Dash 



Föreläsningen baseras på min avhandling. Materialet som analyserades hämtades från två 
fältstudier. Intervjuer gjordes med nio elever vid två olika tillfällen i två skolklasser, en i södra 
Sverige och en i centralöstra Indien. Även lärarintervjuer och observationer av lektioner utfördes. 
Resultatet visar att de olika lärandemiljöerna spelar roll för hur eleverna inriktar sig till sitt lärande, 
om de känner sig delaktiga i sitt kunskapande. En annan aspekt av resultatet är tre olika 
förståelseformer som kunde beskrivas utifrån materialet. Här diskuterar jag hur matematisk 
förståelse kan definieras och exempel ges på hur undervisning kan organiseras med målet att 
eleverna ska förstå det matematiska innehållet. 

Ingrid Dash är grundskollärare i Ma/NO, inriktning de senare åren. Hon disputerade i pedagogik 
vid Lunds universitet den 30 januari 2009. 

952b 
Elva, inte tio-ett, bråkiga bråk? 
Alla, Föreläsning 
 
Mikael Gehlin 

Varför heter det elva och inte tio-ett, och vad är det för bråkigt med bråk? Om en del matematiska 
ords historiska ursprung. Orden i vårt språk är antingen arvord som vi övertagit, ibland med i stort 
sett samma betydelse som nu, ibland med förändrad betydelse, från de språk svenskan 
härstammar ur, närmast bakåt fornnordiskan eller lånord som kan vara direktlån, ett annat språks 
ord eller översättningslån. I denna föreläsning behandlas talord, mest arvord, och ord kring 
beräkningar, det mesta lånord. I föreläsningen ”Sträckta lintrådar och Från bäcken” behandlas 
ord från andra delar av matematiken. 

Jag är lärare i matematik vid Åsö Vuxengymnasium. 

953b 
Abakus-grundläggande taluppfattning 
Alla, Föreläsning 
 
Stefan Halfvars, Pelle Lindblå 

Kinesisk kulram. Vad är det då som är så bra med abakusen? Abakusen engagerar flera sinnen. 
På så vis är man garanterad att undervisningen når in via elevens starkaste kanal samtidigt som 
de svagare tränas. Många elever har svårt att automatisera tabellkunskaper på traditionellt sätt. 
En orsak till detta kan vara att man har språkliga svagheter. När du räknar på abakus aktiveras 
också ”muskelminnen.” På så vis ges dessa elever en alternativ möjlighet att nål dessa 
färdigheter.Huvudräkningsförmågan utvecklas. 

Stefan Halfvars, gymnasielärare i idrott och matematik. Sökte något som fungerar helt enkelt. 
Pelle Lindblå, iIntresserad av abakusen som ”språngbräda” för matematisk utveckling. 

954b 
Matematik med pinnar 
Alla, Föreläsning 
 
Ma Li 



I Kina används pinnar sedan ett par tusen år tillbaka. Tack vare det effektiva verktyget 
utvecklades avancerad kinesisk matematik, särskilt för beräkningar. Idag kan pinnar användas 
inte bara under barnens tidiga år för att stimulera intresse och lärande i matematik, utan också till 
och med på universitetsnivå. I denna föreläsning visar vi exempel på användning av pinnar i 
utveckling av barns tallbegrepp, för grundläggande operationer, lösning av ekvationer av högre 
ordning och ekvationssystem. 

Ma Li har en doktorsexamen i matematik med bakgrund från Göteborg och Cambridge. Hon är 
biträdande professor vid Høgskolen i Sogn og Fjordane, Norge. 

955b 
Musik och matematik - live 
Alla, Föreläsning 
 
Klas Richardsson, Samuel Bengmark, Mats Andersson, Torbjörn Lundh 

Vi diskuterar relationer mellan matematik och musik och tittar i huvudsak på tre teman: 
• Vårt tonförråd. Varför har vi de toner vi och vad finns det för naturliga alternativ? 
• Att utöva matematik och musik. Vad är det för personliga egenskaper som är till nytta när man 
håller på med matematik? Vari ligger tillfredställelsen och vad finns det för likheter och skillnader i 
att utöva musik jämfört matematik? 
• Evolutionär musik. Kan musikutveckling beskrivas i evolutionära termer? Kan man beskriva hur 
ny musik föds ur tidigare. 
Vi varvar matematikutläggningar med att vi framför musik. 

da Möbius Band består av 
Mats Andersson, pianist och professor 
Samuel Bengmark, basist och lektor 
Torbjörn Lundh, sångare och docent 
Klas Richardsson, trumslagare och gymnasielärare i matematik och fysik på Öckerö 
gymnasieskola 

956b 
Matematik på Karungi förskola 
Fö, Föreläsning 
 
Katarina Brännström, Åsa Pesula 

”Det var en gång 5 indianer som var så hungriga att de bestämde sig för att åka ut på havet och 
fiska. Två indianer valde att stanna hemma, hur många åkte iväg? Vad de inte visste var att en 
storm väntade dem ute till havs. På ett rolig och lekfullt sätt lyfter vi fram matematiken i vardagen 
med spännande egentillverkat material. Vårt arbetssätt är utmanande för barnen med olika 
problemlösningar och där olikheter i tänkandet lyfts fram. Vi föreläser och visar en del av vårt 
material samt vår dokumentation i form av bilder på hur vi arbetar. Vårt medvetna arbete med 
matematik i förskolan har bidragit till att vi i dag inser hur viktig vår roll som pedagoger är i arbetet 
tillsammans med barnen. Att se barnet och ta barnets perspektiv i vardagens alla aktiviteter och 
situationer är en förutsättning för barns lärande. 

Vi är två förskollärare som heter Åsa Pesula och Katarina Brännström som brinner för vårt arbete 
med matematik i förskolan. 

958b - Fullbokad 
Geobrädan - lek med geometri 
Fö/Gt, Arbetsseminarium 



 
Lotta Råberg, Maria Fahlgren 

I den här workshopen vill vi inspirera till arbete på geobrädan för yngre elever. Mycket finns 
skrivet om arbete med geobräda för lite äldre elever t.ex Andrejs Dunkels Boken om geometri på 
ett bräde (1983). Med geobrädan kan man på ett lekfullt sätt träna och befästa grundläggande 
geometriska begrepp med utgångspunkt i våra styrdokument. Eftersom barn lär sig på olika sätt 
kan detta vara ett bra komplement för att öka lusten och stärka självförtroendet i matematik. 
Deltagarna kommer att få bekanta sig med geobrädan genom lek. Övningar att upptäcka och 
bekanta sig med grundläggande geometriska former och symmetrier kommer att presenteras. 

Maria Fahlgren och Lotta Råberg är universitetsadjunkter och lärarutbildare på kursen Kreativ 
Matematik vid Karlstads Universitet. 

959b - Fullbokad, finns även som 464b 
Kratta manegen för algebra! 
Gt, Arbetsseminarium 
 
Yvonne Liljekvist 

Undervisa så att så att eleverna ges möjlighet att utveckla sitt sätt att tänka och resonera 
matematiskt. I det här seminariet arbetar vi med och diskuterar kring övningar som stärker 
elevernas känsla för tal, befäster likhetstecknets betydelse och övar relationellt tänkande. Vi 
arbetar med olika representationsformer som används för att illustrera matematiska situationer 
och relationer och som stöttar lärandet av begrepp och hanterandet av generella 
lösningsstrategier. Syftet med seminariet är att stärka medvetenheten kring kritiska steg i 
övergången mellan pre-algebra och inledande algebra. 

Yvonne Liljekvist är lärarutbildare och doktorand vid Karlstads universitet. Hon är en efterfrågad 
föreläsare till lärarfortbildning. 

960b 
Matematiken och fritidspedagogiken 
Gt, Föreläsning 
 
Anna-Lena Lindekvist 

I fritidshemmets verksamhet finns oändliga möjligheter att konkretisera och synliggöra 
matematiken. I samarbetet mellan läraren och fritidspedagogen kan vi skapa optimala 
förutsättningar för eleverna. Genom att föra kontinuerliga diskussioner kring målen kan vi ta ett 
gemensamt ansvar för elevens lärande och måluppfyllelse när det gäller matematiken. 
Föreläsningen ger exempel på hur man med hjälp av fritidspedagogiken kan synliggöra 
matematiken i vardagen, och konkretisera det i klassrummet ofta abstrakta arbetet med 
matematik. 

Jag som föreläser är småskollärare, fil. mag. i pedagogik och Gudrun Malmer-stipendiat. 

961b 
Temaarbete i matematik 
Gr, Föreläsning 
 
Maria Asplund 



Det gäller att få med sig eleverna, att skapa lust och intresse för ämnet matematik. Hur gör man 
det? Meningsfulla och vardagsnära temaarbeten i matematik har varit ett av mina sätt att lyckas 
med detta. I den här föreläsningen kan du följa arbetet med två temaarbeten i matematik i åk 4 
och 5 från grovplanering till bedömning. Meningsfullhet, kommunikation, reflektion och tydliga mål 
genomsyrar arbetet. 

Maria Asplund. lärare på Folkparksskolan, matematikutvecklare i Norrköpings kommun samt 
lärarfortbildare.  

962b 
Finn de matematiska förmågorna 
Gr, Föreläsning 
 
Elisabet Mellroth 

Jag kommer att ge konkreta exempel på hur man kan identifiera barn med förmåga och fallenhet 
för matematik och samtidigt stimulera barnen i deras matematiska utveckling. Mitt syfte med 
föreläsningen är att inspirera andra lärare och skolledare till att ge stöd åt barn som har stora 
matematiska förmågor. Syftet är också att ge andra lärare ett verktyg att utgå ifrån vid arbetet 
med dessa elever. Min föreläsning bygger på en fallstudie jag genomförde läsåret 08-09. Jag 
arbetade där med en pojke i årskurs 4, men mitt material går att använda till barn i hela 
skolsystemet. 

Jag är gymnasielärare i matematik sedan 1996, arbetar på Lillerudsgymnasiet i Värmland. Mina 
egna barn går i årskurs 5 och 3. 

963b 
Matematikverkstad både ute och inne 
Gr, Föreläsning 
 
Margareta Oscarsson 

Med hjälp av vår matematikverkstad har vi ökat intresset för matematik och utvecklat 
undervisningen för både de elever som behöver stöd och de duktiga som vill få utmaningar. Jag 
berättar om hur jag och min kollega utvecklat undervisningen och hittat metoder för att få 
laborativ matematik att fungera för oss och våra elever. Med vår ryggsäck "Mattesäcken" kan vi 
lätt ha en matematiklektion på skolgården eller i en park nära skolan. Eleverna tar med sig 
erfarenheterna in i klassrummet och då kan saker som står i böckerna falla på plats. Om eleverna 
får möjlighet att lära på många olika sätt är chansen större att de förstår vad de gör och då blir 
matte kul. 

Margareta Oscarsson , matematikutvecklare i Stockholm och mellanstadielärare på Eiraskolan 

964b - Fullbokad, finns även som 765b 
Inspirerande Ma/NO 
Gr, Arbetsseminarium 
 
Hans Persson 



Hur kan man på ett enkelt sätt förändra sin matematikundervisning så att den blir mer laborativ? 
Hur kan man ge undervisningen ett lyft genom att integrera matematik och NO på ett meningsfullt 
sätt? Hur kan variation av arbetssätt och arbetsformer bidra till att man lockar fram de dolda 
talangerna i klassrummet? I denna konkreta och kreativa workshop får du möta enkla 
vardagsnära experiment som gör det osynliga synligt. Du får ta del av idéer som inspirerar och 
som väcker barnens intresse och förhoppningsvis håller deras intresse vid liv. Du får också med 
dig en omfattande och användbar dokumentation.  

Hans Persson, universitetslektor, Stockholms universitet, läromedelsförfattare, vinnare av 
kunskapspriset 2004 ”för en exceptionellt inspirerande lärargärning” 
 
965b 
Teaching Mathematics through Problem Solving 
Gr, Föreläsning 
 
Frank Lester 
 
A Framework for Teaching Mathematics through Problem Solving in Lower Secondary 
School.  
 
Problem solving should play a central role in mathematics instruction for all pupils. This session 
will present a framework for a structured approach to teaching mathematics through problem 
solving at the lower secondary school level. The framework serves as the basis for structured 
instruction consisting of a carefully crafted sequence of five problem types in each of 30 problem 
sets for each grade level. The five types of problems are -- strategy, estimation, algebraic thinking, 
multiple-step, and concept. Throughout the program, students are aided by an emphasis on a 
three-phase problem-solving process: Read and Understand, Plan and Solve, and Look Back and 
Check. Specific examples of each of the five types of problems will be used to describe the 
instructional approach.  
 



Fri översättning 



Matematikundervisning genom problemlösning i grundskolans senare del  
 
Problemlösning bör spela en central roll i matematikundervisningen för alla elever. Denna 
föreläsning kommer att presentera en modell för en strukturerad undervisning i matematik genom 
problemlösning i grundskolans senare del. Modellen utgör en strukturerad undervisning som 
består av en noggrant utarbetad sekvens av fem problemslag. Inom varje problemsort finns 30 
olika problem för varje årskurs. De fem problemtyperna är - strategier, uppskattningar, algebraiskt 
tänkande, flerstegsproblem och begrepp. Hela tiden har eleverna hjälp av en 
problemlösningsprocedur i tre steg: Läs och förstå, planera och lös, och se tillbaka och 
kontrollera. Konkreta exempel från var och en av de fem problemtyperna kommer att användas 
för att beskriva det didaktiska tillvägagångssättet.  
 
Frank K Lester är Emeritus Professor Teacher Education and of Mathematics Education vid 
Indiana University in Bloomington Hans forskningsintressen är framför allt studier av utveckling av 
elevernas problemlösningsförmåga. 


