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Uppvärmning!! 

Vilken cylinder innehåller mest popcorn? 

Rösta på m.voto.se 
Nyckel: popcorn Film: Dan Meyer 





Matematikundervisning och digital teknik! 
Vad innebär det för dig? 



Varför digitalt? 
Enligt LGR11 & LGY11 

 

• Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett 

stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.  

 

• Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.  

 

 

• Det är skolans ansvar att varje elev/eleverna … kan använda… 

modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande.  

 

 

 

 

 

 



Kursplanens syfte i matematik 

LGR11 

Vidare ska eleverna genom undervisningen ges 

möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital 

teknik för att kunna undersöka problemställningar, 

göra beräkningar och för att presentera och tolka data. 

 

Förmågor som eleverna ska utveckla 

• Problemlösningsförmåga 

 

• Begreppsförmåga 

 

• Procedurförmåga 

 

• Resonemangsförmåga 

 

• Kommunikationsförmåga 

LGY11 

I undervisningen ska eleverna dessutom ges 

möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital 

teknik, digitala medier och även andra verktyg som 

kan förekomma inom karaktärsämnena. 

 

Förmågor som eleverna ska utveckla 

• Problemlösningsförmåga 

 

• Begreppsförmåga 

 

• Procedurförmåga 

 

• Resonemangsförmåga 

 

• Kommunikationsförmåga 

 

• Modelleringsförmåga 

 

• Relateringsförmåga 



Matematiklyftet 
Matematikundervisning med IKT 

Syfte: Utveckla undervisningen i matematik genom att planera, genomföra och värdera 
IKT-relaterad undervisning.  

 

Mål: utveckla deltagarnas kompetens att med stöd av IKT 

 

• använda nätet som resurs  

 

• orkestrera undervisning för att stimulera matematiska resonemang  

 

• arbeta formativt i undervisningen – responssystem 

 

• stödja ett undersökande arbetssätt – GeoGebra 

 

• analysera digitala programvaror/appar  

 

• använda kalkylprogram för att verklighetsanknyta matematik-undervisningen 

 

• stimulera elevernas interaktion genom att utgå från elevernas digitala värld 

 



Använda nätet som resurs 

• Popcornproblemet 

 

• Introduktionstips 

 

• Kontoutdraget 

 

• Enirokartor – pedagogiska kartor 

 

 

http://threeacts.mrmeyer.com/popcornpicker/
http://threeacts.mrmeyer.com/popcornpicker/
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1jXSt_CoDzyDFeJimZxnhgwOVsWkTQEsfqouLWNNC6Z4/pub?output=html
https://www.youtube.com/watch?v=MDMWQhP6vr8
http://kartor.eniro.se/
http://kartor.malmo.se/pedagogiskakartor/


Introducera matteproblem 

Maria Ryberg, ma-lärare, Slottsstadens skola 



Fler exempel 

Elevfilmer från Slottsstadens skola 



Orkestrering av undervisning för att 

stimulera matematiska resonemang 

• Förbereda: 

– didaktisk organisation (syfte/mål, uppgifter, material, verktyg, uppföljning etc)  

– plan för genomförande (interaktion, arbeta enskilt-par-alla, etc.) 

 

• Genomföra:  

– implementera planen med stöd av den didaktiska organisationen.  

 



Orkestrera undervisning för att visa elevlösningar 
Tänkbara digitala verktyg 

• Dokumentkamera 

 

• Smartphone, via bilder 

 

• Surfplatta eller dator 

 Digital anslagstavla (padlet)  https://sv.padlet.com/ 

 Instruktionsfilm: 

 https://www.youtube.com/watch?v=8wongnOaZ5U 

 

 Digital mini whiteboard 

 http://whiteboard.fi/ 

 

 

https://sv.padlet.com/
https://sv.padlet.com/
https://sv.padlet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=8wongnOaZ5U
https://www.youtube.com/watch?v=8wongnOaZ5U
https://www.youtube.com/watch?v=8wongnOaZ5U
http://whiteboard.fi/
http://whiteboard.fi/
http://whiteboard.fi/


Digital anslagstavla 
Verktyg för att visa elevlösningar 

 

 

 

 

 

 

 

 Sant eller falskt? 
Figur 4 har 200 % större area än figur 2? 
Motivera ditt svar! 



Olika syften för att använda responssystem 
Verktyg vid bedömning för lärande 

• Snabbkoll – är alla med? Frågan ska vara högst relevant i förhållande till det 
aktuella matematikinnehållet.  

 

• Bedömning av förkunskaper, färdigheter och begreppsbildning. Förbered ett 
batteri av frågor som eleverna bör tycka är relativt enkla att svara på. Var 
uppmärksam på om det är enstaka elever som frekvent svarar fel.  

 

• Vanliga fel, undvika missförstånd. Det finns många kända och vanliga 
missuppfattningar i matematik, t.ex. det blir alltid större när man multiplicerar. Genom 
att välja svarsalternativ klokt kan dessa vanliga tankefel bli synliga.  

 

• Provocerande för att skapa diskussion. Frågorna bör vara konstruerade så att det 
kan bli stor spridning i svarsfrekvenserna.  

 

• Medvetandegöra olika synsätt. Öppna frågor kan ha flera korrekta svar, ”det beror 
på”. Vänj eleverna vid att det inte alltid är bara ett svar som är korrekt.  

 

• Skapa trygghet. Låter eleverna få erfarenhet av att fler ”tänker som jag – även om 
det är fel” 



TEFA,  

Teacher Enhanced Formative Assessment 
(Beatty & Gerace, 2009) 

Fyra principer: stöds vid användning av digitala responssystem 

 

• frågedriven undervisning - begreppsliga frågor inom elevernas 
närmaste utvecklingszon  

 

• dialog – olika synsätt lyfts fram 

 

• formativ bedömning – den snabba återkopplingen underlättar 
för att få eleverna att blir mer engagerade och motiverade och 
för att göra eleverna medvetna om vad de behöver jobba vidare 
med 

 

• kommunikation på metanivå - ger eleverna bättre möjligheter att 
veta varför de gör det de gör, 



Responssystem 

• Voto.se http://voto.se/ (lätt att använda) 

• Kahoot.se https://create.kahoot.it/# (tävlingsinriktad) 

• Socrative http://www.socrative.com/ 

• Mentimeter https://www.mentimeter.com/ 

• Plickers https://www.plickers.com (alternativ till om 

eleverna inte har tillgång till digital enhet.) 

• Google formulär med quiz-funktion 

 

 

 

http://voto.se/
http://voto.se/
http://voto.se/
https://create.kahoot.it/
https://create.kahoot.it/
http://www.socrative.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.plickers.com/
https://www.plickers.com/
https://www.plickers.com/


Ett antal rutor har målats gula. Hur många fler rutor 

kan man måla utan att det färgade områdets 

omkrets ökar? 

A – 0 
B – 7 
C – 12 
D – 16 

https://www.plickers.com 

https://www.plickers.com/






Geoboard 

Gör så många olika figurer med 2 areaenheter 

http://www.mathlearningcenter.org/web-apps/geoboard/


1 ae! 

Sant eller falskt? 



Analys av appar 
Highfield och Goodwin (2013) 

• Instruktiv – färdighetsträning, förutbestämda 

uppgifter med endast ett svar 

 

• Manipulativ – möjliggör upptäckter inom vissa ramar 

 

• Kreativ – öppen design, användaren skapar 

innehållet 



Analys av appar 
Bernsteins (2000) 

• Klassifikation – hur starkt ett undervisningsinnehåll 

är avgränsat.  

stark klassifikation - svag klassifikation 

 

• Inramning – hur stor frihet användaren har att 

påverka innehållet. 

 stark inramning - svag inramning 



Analys av appar 
Hughes, Thomas & Scharber, 2006 

• Ersättning – ersätter det man gjort tidigare utan app, 

endast mediet som förändrats.  

 

• Förstärkning – ökad möjlighet för lärande utan att 

förändra innehåll eller form som eleven förväntas lära.  

 

• Transformering - ökade och förändrade möjligheter för 

lärande av ett förändrat innehåll i relation till hur innehållet 

hade presenterats i en undervisning utan appen. Ex. Kart-

app med GPS. Beror mkt på hur läraren tar tillvara och utnyttjar 

den kapacitet som olika appar har. Kräver en förändrad undervisning. 



Analys av appar 

Frågor som läraren kan ställa inför valet av appar, och andra digitala 
programvaror, förutom att utgå ifrån matematikinnehållet, är till 
exempel:  

 

• om den digitala programvaran ska fungera som ett verktyg för 
läraren eller eleverna,  

 

• vilka förkunskaper eleverna har gällande matematikinnehållet och 
gällande digital teknik,  

 

• om eleverna ska färdighetsträna, utforska, upptäcka, lösa problem, 
om eleverna ska arbeta enskilt, i par eller grupp,  

 

• om läraren ska vara delaktig eller om eleverna ska använda den 
digitala programvaran på egen hand. 



Appar 

• NOMP – olika matteområden 

• Uppställning – 4:a räknesätten, 
introfilm,https://www.youtube.com/watch?v=J6WKcVt31R4 

• Manga high – flesta matteområden 

• Matchbox equations – ekvationer med tändsticksaskar 

• Matteva – websida med olika matteövningar 

• Virtual manipulatives – virtuella verktyg 

• Desmos Water line – simulering av vattentankar  
• https://www.youtube.com/watch?v=wFSxzFit1Xc&feature=youtu.be 

• King of Math – mattespel  

• Khan Academy – olika matteområden 

• Quick math- färdighetsträning 

• Geoboard – geometriska figurer 

• Digital geoboard – geometrisk figurer, beräknar omkrets och area 

• Quizlet – träna ord och begrepp, Quizlet live 

 

 

http://nomp.se/
http://apps.appmachine.com/lineupmath
https://www.youtube.com/watch?v=J6WKcVt31R4
https://www.youtube.com/watch?v=J6WKcVt31R4
https://www.youtube.com/watch?v=J6WKcVt31R4
https://www.mangahigh.com/en-gb/
https://www.mangahigh.com/en-gb/
https://www.mangahigh.com/en-gb/
https://www.microsoft.com/sv-se/store/apps/matchbox-equations/9wzdncrdd5pw
https://www.microsoft.com/sv-se/store/apps/matchbox-equations/9wzdncrdd5pw
https://www.microsoft.com/sv-se/store/apps/matchbox-equations/9wzdncrdd5pw
http://www.skolresurs.fi/matteva/index.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html
https://teacher.desmos.com/waterline
https://teacher.desmos.com/waterline
https://teacher.desmos.com/waterline
https://teacher.desmos.com/waterline
https://teacher.desmos.com/waterline
https://www.youtube.com/watch?v=wFSxzFit1Xc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wFSxzFit1Xc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wFSxzFit1Xc&feature=youtu.be
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oddrobo.komjfree&hl=sv
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oddrobo.komjfree&hl=sv
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oddrobo.komjfree&hl=sv
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oddrobo.komjfree&hl=sv
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oddrobo.komjfree&hl=sv
https://www.khanacademy.org/
https://itunes.apple.com/us/app/quick-math-multiplication/id537802071?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/quick-math-multiplication/id537802071?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/quick-math-multiplication/id537802071?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/quick-math-multiplication/id537802071?mt=8
https://chrome.google.com/webstore/detail/geoboard-by-the-math-lear/gaakmmdiopnmcenkojohldanladpajak
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.betodeoliveira.DigitalGeoboard&hl=sv
https://quizlet.com/
https://quizlet.com/


Undersöka & upptäcka matematik  
med stöd av digitala verktyg 

• Geogebra applets http://tube.geogebra.org/ 

 

 - Samma area http://tube.geogebra.org/student/m283169 

 - Area & omkrets http://tube.geogebra.org/student/m295291 

 - Vinkelsumman http://tube.geogebra.org/student/m93116 

 - Triangelns area http://tube.geogebra.org/student/m300029 

 - Proportionalitet http://tube.geogebra.org/material/simple/id/107866 

 - Funktioner https://www.geogebra.org/m/nCbxdvq4 

 - Visualisera bråk https://www.geogebra.org/m/gqQwgG4z 

 
 

Ladda ned programmet Geogebra 

https://www.geogebra.org/download 

 

Lärarröst om att använda GeoGebra 

https://www.youtube.com/watch?v=gzeWJ4zKD6w 

 

Svenska GeoGebra http://www.geogebrainstitut.se/ 

 

 

 

http://tube.geogebra.org/
http://tube.geogebra.org/
http://tube.geogebra.org/
http://tube.geogebra.org/student/m283169
http://tube.geogebra.org/student/m283169
http://tube.geogebra.org/student/m283169
http://tube.geogebra.org/student/m295291
http://tube.geogebra.org/student/m295291
http://tube.geogebra.org/student/m93116
http://tube.geogebra.org/student/m93116
http://tube.geogebra.org/student/m93116
http://tube.geogebra.org/student/m300029
http://tube.geogebra.org/student/m300029
http://tube.geogebra.org/material/simple/id/107866
http://tube.geogebra.org/material/simple/id/107866
https://www.geogebra.org/m/nCbxdvq4
https://www.geogebra.org/m/nCbxdvq4
https://www.geogebra.org/m/gqQwgG4z
https://www.geogebra.org/m/gqQwgG4z
https://www.geogebra.org/download
https://www.geogebra.org/download
https://www.youtube.com/watch?v=gzeWJ4zKD6w
https://www.youtube.com/watch?v=gzeWJ4zKD6w
http://www.geogebrainstitut.se/
http://www.geogebrainstitut.se/


Hands on - minds on! 

• Läraren orkestrerar lektionen  

 introduktion, elevarbete, uppföljning 

 

• Vad ska läras? Vilken matematik ska synliggöras? 

• Hur ska uppgiften se ut? Frågeställningar? 

• Vilka förmågemål ska eleverna utveckla? 

• Hur ska arbetet organiseras? Samarbetsformer? 

• Hur uppmärksamma eleverna på det som ska synliggöras? 



Om att använda digitala verktyg i  

matematikundervisningen 

• Den stora utmaningen för den som vill arbeta med 

digitala verktyg är att våga låna tid från sig själv.  

 

• Det tar tid att planera undervisningen så att digitala 

verktyg kommer in som ett naturligt inslag.  

 

• Digitala verktyg kan effektivisera lärarens arbete och 

elevernas lärande 

https://www.youtube.com/watch?v=AlPIJq5x1oI
https://www.youtube.com/watch?v=AlPIJq5x1oI
https://www.youtube.com/watch?v=AlPIJq5x1oI


Länkar 

• www.skolverket.matematiklyftet.se 

• http://www.patriciadiaz.se/lanksamlingar/digitala-verktyg/ 

• http://digitalaverktygsladan.blogspot.se/ 

 

 

http://www.skolverket.matematiklyftet.se/
http://www.patriciadiaz.se/lanksamlingar/digitala-verktyg/
http://www.patriciadiaz.se/lanksamlingar/digitala-verktyg/
http://www.patriciadiaz.se/lanksamlingar/digitala-verktyg/
http://www.patriciadiaz.se/lanksamlingar/digitala-verktyg/
http://digitalaverktygsladan.blogspot.se/
http://digitalaverktygsladan.blogspot.se/




 

 

 

 

Angelina Briggner 

Matematikutvecklare, PI Malmö 

Angelina.briggner@malmo.se  

 

Tack! 

Ja tack, jag vill ha presentationen! 
https://goo.gl/forms/VJIPkMxUMGsPJg3F3 
 
 

mailto:Angelina.briggner@malmo.se
https://goo.gl/forms/VJIPkMxUMGsPJg3F3
https://goo.gl/forms/VJIPkMxUMGsPJg3F3
https://goo.gl/forms/VJIPkMxUMGsPJg3F3

