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Kursplanen – min planering

• Gör en detaljerad förteckning över det eleverna ska lära sig

• Vad ska eleverna lära sig i respektive årskurs

• Vad ska de kunna och hur ska det bedömas

• Även helhetsbilden är viktig för både dig och eleverna

• Det är bäst att samplanera med ämneskolleger på skolan
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Viktigt för elevernas framsteg i studier!

Kognition definieras som en persons förmåga att förvärva eller ta in 

och använda information ….

Elever ska vara kognitivt aktiva!

• det är alltså en process som styrs med vilja och 

• det är medveten handling som kommer efter ett aktivt beslut



När bestämmer sig eleven för att bli kognitivt aktiv?

• När hen känner sig trygg med läraren, arbetsmiljön och uppgiften

• När uppgiften är intresseväckande  och  lockande… 

• När uppgiften är tillräckligt bekant och eleven tror att hen kan lösa det



Ex.1        Åk 7. Taluppfattning och tals användning  

Hur många kvadrater finns i figuren?

• Väldigt lätt uppgift

• Eleverna arbetar i grafisk miljö – flera stimuli är i gång

• Bra underlag för dialog (som är grunden för allt lärande)

• Även de svagpresterande elever lockas i arbetet

• Låt eleverna övertyga varandra om att det finns 

4 resp. 5   kvadrater



Hur många kvadrater finns i figuren?

• Nästa steg (utvecklingsprogressionen)

• Lite svårare men lång ifrån omöjligt

• Några fler kombinationer än innan

9      10      13       14        eller???

• Behov av struktur och en strategi

• EPA-modellen - DIALOG

• Låt någon eller några grupper redovisa

sin lösning

Ex.1        Åk 7. Taluppfattning och tals användning  



Hur många kvadrater finns i figuren?

Ex.1        Åk 7. Taluppfattning och tals användning  

• Dialogen hjälper eleverna att strukturera 

sitt tänkande och att upptäckt ett mönster

• Elever har utvecklat ett fungerande 

matematiskt verktyg

• Eleverna börjar nu snabbare med att 

• sortera kvadraterna i storleksordning och 

sedan är det lätt att räkna antal kvadrater



Ex.1        Åk 7. Taluppfattning och tals användning  
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Hur många kvadrater finns i figuren?

• I de starka grupperna kan man 

• Fortsätta med detta på samma lektion

• Eller erbjuda ett hemarbete

• Oftast fortsätter arbete med detta 

efter lektionens slut

Ex.1        Åk 7. Taluppfattning och tals användning  



På samma sätt kan du jobba med djur, figurer, tallinje…
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Uppgifter är 

• Mycket roliga

• De flesta är lätta att jobba med

• Väldigt utmanande 

• Alla elever har lika stor chans att lösa det

• Som i regel vil de ha mer av sådana uppgifter

Reflektion - elever 



• Fantastiskt  tillfälle att betrakta alla elever som tänkande människor

• Inbjuder till dialog elev – elev och elev – lärare

• Elever har lättare att analysera en matematisk situation

• De drar slutsatser tillsammans

• De hjälps åt att strukturera tankar och utveckla någon strategi

• Elever används som resurs för varandra

Reflektion - lärare 



Ex.2        Åk 8.  Plangeometri - problemlösning  

• Väldigt lätt uppgift

• Grafisk miljö – flera stimuli samtidigt

• Bra underlag för diskussion i grupper

Figurernas inbördes relation

5 cm



Ex.2        Åk 8.  Plangeometri - problemlösning  

• Väldigt lätt uppgift

• Grafisk miljö – flera stimuli

• Bra underlag för diskussion i grupper

• Eleverna tvingas att tänka i två led

• De måste utveckla en strategi 

Beräkna kvadratens area?

Kvadratens 

omkrets 

är 20 cm



Ex.2        Åk 8.  Plangeometri - problemlösning  

• Relativt lätt uppgift

• Grafisk miljö – flera stimuli aktiva

• Bra underlag för diskussion i grupper

• Eleverna tvingas att tänka i flera led

• En strategi är nödvändig

• Introduktion av kvadrater och rötter

Beräkna kvadratens omkrets?

Kvadratens 

area

är 36 cm2



Ex.2        Åk 8.  Plangeometri - problemlösning  

Den röda rektangelns omkrets?

Kvadratens 

area

är 49 cm2

Kvadratens 

area

är 49 cm2



Ex.2        Åk 8.  Plangeometri - problemlösning  

• Ingen lätt uppgift

• Åter igen grafisk miljö – flera stimuli

• Väldigt bra underlag för diskussion

• Eleverna tvingas att tänka i flera led

• Relation mellan två geom. figurer

Beräkna kvadratens area?

r = 5 cm



Ex.2        Åk 8.  Plangeometri - problemlösning  

• Svår uppgift 

• Åter igen grafisk miljö – flera stimuli

• Väldigt bra underlag för diskussion

• Eleverna tvingas att tänka i flera led

• En bra strategi är nödvändig

Kvadratens area är 64 cm2

Bestäm cirkelns area!



Ex.2        Åk 8.  Plangeometri - problemlösning  

• Väldigt svår uppgift

• Väldigt bra underlag för diskussion

• Eleverna tvingas att tänka i flera led

• En bra strategi är nödvändig

• Eleverna tvingas arbeta algebraiskt

Hur stor del av figuren är röd?



Kub – kon

Hur stor begränsningsarea har konen om 
kubens volym är en liter?

Projekt – en lektion 

Du ska göra en instruktionsfilm.

film

https://www.youtube.com/watch?v=fFTj7qEYCH4
https://www.youtube.com/watch?v=fFTj7qEYCH4


Några ex. på vad man kan göra i åk 9.  

Beräkna kvadratens 
omkrets och area.

Elever arbetar med många lärandemål samtidigt:

• geometriska objekt och deras inbördes relationer

• potenser och kvadratröter

• teteckna algebraiska uttryck

• använda formler och ekvationer

• lösa ekvationer i situationer som är 

relevanta för eleven 

• Pythagoras sats



Några ex. på vad man kan göra i åk 9.  

Beräkna den gröna triangelns 

omkrets och area om du vet 

att kubens volym är 1 liter 



Några ex. på vad man kan göra i åk 9.  

Kubens volym är 216 cm3

Hur stor volym har klotet?



Några ex. på vad man kan göra i åk 9.  

Beräkna cirklarnas omkrets och area.

d = 4 cm



Några ex. på vad man kan göra i åk 9.  

Cylinderns diameter är 9 cm och klotens 

radie är 2 respektive 3 cm. Hur mycket 

vatten måste hällas i cylindern för att båda 

kloten precis ska täckas av vatten?  

Avrunda till hela ml. 



DIGITALISERA KATALOGISERA FÖRBÄTTRA ÅTERANVÄNDA

Viktigt att tänka på…



izet.omanovic@malmo.se

Tel. 0739295422

Kontakt. 

Exit ticket 



Ni gör ett fantastiskt jobb 

med alla våra ungdomar 

En bamsekram till er alla

Stort tack!



izet.omanovic@malmo.se


