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1111två=15&o	  



0101två=5&o	  





1	   3	   5	  

7	   9	   11	  

13	   15	  

2	   3	   6	  

7	   10	   11	  

14	   15	  

8	   9	   10	  

11	   12	   13	  

14	   15	  

4	   5	   6	  

7	   12	   13	  

14	   15	  

En lek för vuxna? 
”Tänk på ett tal mellan 1 och 15” 



Lgr	  11	  (åk	  4-‐6)	  
Posi7onssystemet	  för	  tal	  i	  decimalform.	  	  
Det	  binära	  talsystemet	  och	  talsystem	  som	  använts	  i	  några	  
kulturer	  genom	  historien,	  &ll	  exempel	  den	  babyloniska.	  
	  
Gy	  11	  (1b	  och	  1c)	  
Egenskaper	  hos	  mängden	  av	  heltal,	  olika	  talbaser….	  



TaluppfaLn.	  
Aritme7k	  

Algebra Geometri Sannolikhet och 
statistik 

Samband Problem 
lösning  

 
Begrepp x 

Procedurer 
 x 

Problem 
lösning  x 

 
Modellering 

 

x 

 
Resonemang 

 

x 

Kommunika 
tion x 

 
Relevans x 



	  
1	  ml	  och	  1cl	  

Hur	  mycket	  är	  det?	  	  
	  

Elev i åttan, som funderar och  
försöker reda ut detta 



Posi&onssystemet	  



Övningar	  för	  grundskolan	  bara?	  





Min	  syn:	  	  
	  Lärande	  sker	  i	  en	  Undervisning	  

med	  eT	  	  
ArbetssäT	  och	  Innehåll	  där	  

Problemlösning	  skapar	  frågor	  
Frågor	  väcker	  begrepp	  
Begrepp	  befästs	  genom	  träning	  
Nya	  begrepp	  kan	  lösa	  nya	  problem	  	  



Mäta,	  Klippa	  bitar	  och	  jämföra	  ,	  beskriva	  och	  

förklara	  	  och	  se	  och	  inse	  systemet	  



Posi&onssystemet	  





UTrycka	  sambandet	  på	  olika	  säT	  t.ex.	  
-‐	  med	  ord	  verbalt	  eller	  i	  text	  	  
-‐	  med	  symboler	  y=1/x	  	  ,	  	  
-‐ i	  tabell	  
-‐ 	  i	  graf	  	  
	  	  	  



y=1/x 

y=2-x 
Exponentiella funktionen och dess graf? 



Bokstaven x som symbol i matematik  
kan stå för 

 
-ett eller flera obekanta tal (t.ex. i en ekvation) 
-en variabel (t.ex. i en funktion) 
-vilket tal som helst (t.ex. 3x+2x=5x) 

Symbolen	  X	  med	  ”olika	  ansikten”	  



En	  annan	  syn	  

	  
•  Verktygen	  skall	  läras	  in	  först	  
•  Kontroll	  aT	  eleven	  kan	  dessa	  genomförs	  
•  Däre\er	  används	  de	  i	  problemlösning	  



!!

Hur många ”spelkulor” går det på en golfboll? 
 

I praktiken 
  
Uppgift 1. Gissa hur många spelkulors volym, som 
motsvarar en golfbolls volym. Skriv ner din gissning!  



I teorin 
  
Uppgift 2. Beräkna hur många spelkulor som 
behövs för att de tillsammans skall ha lika stor 
volym som en golfboll?  
  
Golfbollens diameter D1= 43 mm och kulans 
diameter  D2= 16 mm.  
 

Modelleringsförmåga och Procedurförmåga 

Aritme7k	   Algebra Geometri Samband 
 

Problem 
lösning  



Generalisering 
  
Uppgift 3 
Formeln för förhållandet F mellan volymerna hos två klot 
med diameter D1 respektive D2 är 
F=( D1/ D2)3.  
 
Vilket värde på förhållandet F gäller mellan golfbollen och 
spelkulan ?  
Förklara vad som menas med förhållande i det här fallet. 
Hur definieras proportionalitet? Ge exempel! 
 



NU löser vi problemet i praktiken! 

Hur stor blev avvikelsen? 
 

a)  Gissningen  
b)  Beräkningen 



Bilderbok	  i	  Matema&k	  
på	  Gymnasiet	  för	  vuxna	  elever?	  



Nu	  ligger	  eleven	  i	  boken	  



Glad	  sommar!	  

Önskar Eva-Stina 
 

eva-stina@eskallgarden.se 


