
Begrepps 
bilder 
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Serieliknande bilder som visar 
olika påståenden om ett 
begrepp eller en situation i en 
vardaglig kontext. 



Publikrekord – avrundning 
Millgate House Education 



• Åsikter presenteras visuellt    

• Minimal text i dialogform 

• Vardagliga, välbekanta situationer 

• Olika tankesätt  

• Vanliga missförstånd synliggörs 

• Åsiktsbärarna har jämlik status 
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• Bok 

• CD 

• Internet 

   http://www.millgatehouse.co.uk/ 

• Skolverket 

http://www.millgatehouse.co.uk/
http://www.millgatehouse.co.uk/
http://www.millgatehouse.co.uk/


Kommunikation och resonemang 

• Fokus, tydligt innehåll 

• Sammanhang 

• Mening 
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• Kognitiv konflikt 

• Motivation 

• Delaktighet 

• Olika representationer 
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Den lärande eleven 



Formativ bedömning 

• Läraren 

• Eleven 

• Kamraterna 
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pedagogstockholm.se 

http://pedagogstockholmblogg.se/larandebedomning/2012/11/01/flera-formativa-strategier
http://pedagogstockholmblogg.se/larandebedomning/2012/11/01/flera-formativa-strategier


• Visar bubblorna, presenterar åsikterna 

• En stunds individuellt tänkande 

• Diskussion i par eller trios 

• Eventuell laboration 

• Lärarledd diskussion i helklass 

• Reflektion - individuellt eller i par 
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?  



5   7   9 

Om du adderar tre 
udda tal är svaret 

alltid ett jämnt svar 

Om du adderar tre 
udda tal kommer 
summan att vara 

udda  

 
Summan kan vara 
udda eller jämn 

beroende på vilka 
tal du väljer 

 

  ? 
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Addition Subtraktion Multiplikation 

jämn + jämn = jämn jämn - jämn = jämn jämn x jämn = jämn 
 

udda + udda = jämn udda - udda = jämn 
 

udda x udda = udda 
 

jämn + udda = udda jämn - udda = udda 
 

jämn x udda = jämn 
 

udda + jämn = udda udda - jämn = udda 
 

udda x jämn = jämn 
 

• Gör det någon skillnad om man adderar 3, 4, 5 ,6 udda tal? 

• Udda ensiffriga eller flersiffriga? 

• Är svaret alltid udda/jämnt? Eller beror det på antalet tal  
man adderar? 

• Hur blir det om man adderar udda med jämna? 

• Använder andra räknesätt? 
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• Introducera 

• Stämma av  

• Summera 

• Utvärdera 
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Jag lägger på 13 
stycken på den 
vänstra så blir 
det lika. Jag tror … 

Jag lägger 8 
kuber på den 
vänstra vågen 
så är det lika. 

 

                                             
                 

 
 
 
 

 

 

               

 

 

http://tuben.edu.stockholm.se/blogg 
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Jag tänker att 
jag lägger 10 
kuber på den 
vänstra och 2 
på den högra 
så är det 
balans. 



16 http://tuben.edu.stockholm.se/blogg 



Millgate House Education 



Fördiagnos 
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Alice 
Bertil 

Calle 

Diana 

Ella 



Diagnos 
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” A = En cm är 10 gånger så mycket 
        som 1 mm och 1/100 av 1 m. 
  B = En cm är 10 gånger så mycket 
        som 1 mm och 1/100 av 1 m. 
  C = Fel 1/10 går inte eftersom  
        en cm är mer än 1 mm, men  
        1/1000 av 1 m är rätt. 
  D = ” 



Diagnos 
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”Det var svårt för att jag 
minns inte t.ex. hur många cm 

det var på 1 meter.” 

”10000 m = 1 mil = 100000 dm” 



Millgate House Education 













• Formulera och lösa problem – värdera vald 
strategi och metod 

•  Använda och analysera begrepp, samband 
mellan begrepp 

•  Välja och använda metoder, göra beräkningar, 
lösa rutinuppgifter 

•  Föra och följa resonemang 

•  Kommunicera med matematikens 

    uttrycksformer 

 

 

 

LGR 11  
 



LGR 11  
 • Formulera och lösa problem – värdera vald  

    strategi och metod 

•  Använda och analysera begrepp, samband  

   mellan begrepp 

•  Välja och använda metoder, göra beräkningar,  

    lösa rutinuppgifter 

•  Föra och följa resonemang 

•  Kommunicera med matematikens 

    uttrycksformer 

 

 

 



 

 

303 - 297 

Jag adderar 3 på varje 

term. Då blir det     

306 – 300.  
Jag tänker 298, 299, 300, 

301, 302 och 303.   

Jag räknar nedåt 

från 303. 
Jag tänker 3 + 3 

Jag använder skriftlig 

huvudräkning 100 + 90 + 4 
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Millgate House Education 



Jag gör 360 streck. Sedan ringar jag in 
grupper med 15 streck i varje och räknar 
grupperna. 

Jag letar efter det tal som jag kan multiplicera 
med 15 för att få 360. Jag börjar med 10, då får 
jag 150. Sedan tar jag 20, då får jag 300. Nu är 
jag nära, jag provar med 22… 

Jag räknar 360 – 15 – 15 – 15 … tills jag 
kommer till noll och så räknar jag hur många 
15 det blev. 

Jag ser att 360 är samma som 300 + 60. Så 
tänker jag först hur många gånger 15 får 
plats i 300 och sen i 60 och sen lägger jag 
ihop det. 

6 x 15 = 90 
360 – 90 – 90 – 90 – 90 = 0 

Jag tar ett måttband. Jag mäter 15 cm och 
säger 1. Sedan 30 cm och säger två. Ända 
fram till 360 cm 

 

 

 

 
Snigeln Sluggo laddar inför det stora snigelracet. Loppet är 360 cm. Sluggo speedar fram 15 cm i timmen Hur lång tid tar det för Sluggo  
att nå målet?  
På mattespråk skulle uträkningen vara 360/15. Hur kan man tänka för att räkna ut det? Här ser ni några elevers tankesätt.  
Allas tankar går mot rätt svar.  
Er uppgift är att sätta er in i hur alla tänker och välja det sätt som ni tycker är enklast. Motivera ert svar! 

 

 

 
  

      

 
 Johan      Sofia 

 

 

 
 

 

   

         

   
            

 

 

  

   Jasmin 
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• Vilket/vilka begrepp? 
• Vilket lärande eftersträvar vi?  
• Vanliga missförstånd vi vill 

belysa. 
• I vilket/vilka sammanhang ska 

den användas? 
• Alla bubblor kan ha rätt åsikter. 
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PROVA  



Millgate House Education 
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Lärandets faser 
 Presentationsfas 

 Visa bubblorna,                                        
     presentera åsikterna 

 Idéfas 

 Lösningsfas 

 Redovisningsfas 

 Reflektionsfas 

 Individuellt funderande 

 Diskussion i par/trios 
 Laborera/Undersök 

 Lärarledd diskussion          
     i helklass 

 Reflektion individuellt     
     eller i par Eva Taflin Biennalen 2012 



Exitpass 
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”Det här är roligare för man 
får säga vad man tycker och 

höra andras tankar. 
 

Jag har lärt mig lite mer på 
hundradelar och sånt.” 
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Alice 

Bertil 

Calle 

Diana 

Ella 



Exitpass 

39 

”Jag tycker om att jobba med 
’gubborna’ därför att man kan 

se en lite bit av sig själv i 
’gubborna’. Plus att det är roligt 
och att idag kände jag igen mig 
själv i D. Idag fortsatte jag att 

lära mig mer om problem.” 



•Idag lärde jag mig… 

•Jag blev förvånad över… 

•Det mest användbara jag tar med mig från 
lektionen är… 

•Jag blev intresserad av… 

•Det jag tyckte bäst om på lektionen var… 

•En sak som jag inte är säker på är… 

•Den viktigaste saken jag vill veta mer om är…. 

•Efter den här lektionen känner jag…. 

•Jag skulle fått ut mer av den här lektionen om… 
 

Ur: D. Wiliam ”Att följa lärande ” s 171 



      

• Concept Cartoons i Mathematics Education 
http://millgatehouse.co.uk  

• Förstå och använda tal – en handbok, 
http://ncm.gu.se/node/478  

• Mathematics inside the black box – bedömning för 
lärande i matematikklassrummet, Jeremy Hodgen och 
Dylan Wiliam 

• Bedömning för lärande i årskurs F-5, Christine 
Harrison och Sally Howard 

 

 

Referenser 

http://millgatehouse.co.uk/
http://ncm.gu.se/node/478


• Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken, 
Dylan Wiliam 

• Dylan Wiliam, http://vimeo.com/15786953 

• Gensvar för lärande, Utbildningsförvaltningen, 
Stockholm 

• Bedömning av kunskap för lärande, Astrid 
Pettersson, Skolverket 

• Bedömning för lärande, Christian Lundahl 

• Lärande bedömning, Anders Jönsson 

• www.larandebedomning.se (Anders Jönsson)  

 

 
 

 

 

 

Referenser 

http://vimeo.com/15786953
http://www.larandebedomning.se/


• www.conceptcartoons.com 

• http://urplay.se/168911 

• www.pedagogstockholm.se (Tommy Lucassis blogg, filmen 

”Två stjärnor och en glödlampa”, ”Inside the black box”) 

• http://tuben.edu.stockholm.se/blogg 

• www.prim.su.se 

• http://www.skolverket.se/prov_och_bedomning/ovrigt_bedo

mningsstod/2.1193/NO/concept-cartoons-1.156746 
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http://www.conceptcartoons.com/
http://urplay.se/168911
http://www.pedagogstockholm.se/
http://www.conceptcartoons.com/
http://tuben.edu.stockholm.se/blogg
http://www.prim.su.se/
http://www.skolverket.se/prov_och_bedomning/ovrigt_bedomningsstod/2.1193/NO/concept-cartoons-1.156746
http://www.skolverket.se/prov_och_bedomning/ovrigt_bedomningsstod/2.1193/NO/concept-cartoons-1.156746
http://www.skolverket.se/prov_och_bedomning/ovrigt_bedomningsstod/2.1193/NO/concept-cartoons-1.156746
http://www.skolverket.se/prov_och_bedomning/ovrigt_bedomningsstod/2.1193/NO/concept-cartoons-1.156746
http://www.skolverket.se/prov_och_bedomning/ovrigt_bedomningsstod/2.1193/NO/concept-cartoons-1.156746
http://www.skolverket.se/prov_och_bedomning/ovrigt_bedomningsstod/2.1193/NO/concept-cartoons-1.156746


matilda.ostman@stockholm.se 


