
Storyline - en länk mellan verklighet och 
matematik 



Bakgrund och syfte 

• Läroboken 

• Eleverna 

• Läroplanen 

• Verklighetsanknyta matematiken 

• Problemlösning/begrepp  





    Frågeställningar 

• Elevernas intresse 

• Problemlösningsförmåga  

• Begreppsförståelse 

• Storyline under lång tid 



 

 

• Professor Matematicus  

 

• Professor 2 

Storyline/matte filmer/mattefilmen.wmv
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Vad är en ritning? 







Bild på färdig ritning 





Storyline 

• Fiktiv berättelse 

• Ämnesintegrerad 

• Verklighetsanknutna problem 

• Kreativt och elevaktivt 

 

 

 

 

 



• Tid 

• Plats 

• Karaktärer 

• Händelser som bär historien framåt 

 

 

Storyline 



 
 
 

 
• Inledningen och avslutningen viktig 
 
• Fris eller utställning 

 
• Nyckelfrågor och struktur 

 
 
 
 

Storyline 











                                                               
Kära vänner!                                                                       
2011–11-11, Klockan 11.11.11 
Tack för alla ansökningar som ni skickat mig. 
Jag måste säga att jag är imponerad av era 
brev och vilka otroliga kunskaper ni har.  
Idag känner jag mig extra lycklig för att det 
är den 11-11 2011, och vet ni vad! Jag har 
faktiskt väntat med att börja med brevet till 
just denna tidpunkt. Min digitala klocka visar 
nämligen just nu 11.11.11, alltså 11 minuter 
och 11 sekunder över 11. Är det inte 
fantastiskt!!!!!!!!!!!!!!!!  11-11-11-11-11-11. 







• Bild på elevexempel färgberäkning/färgburk 









 
 

Hur stor är chansen att någon av 

deltagarna har en mattebok i sin 

packning? 

Hur stor är chansen att någon av 

deltagarna på sommarkursen i Mullsjö 

har en mössa i sin packning? 

 

Omöjligt                                                             Säkert 



Hur stor är chansen? 

1. Jag kommer att få en sexa när jag slår en tärning. 

 

 
2.  Det kommer att regna på sommarlovet. 

 
        Motivering:_________________________________________________________ 
 

3. Det kommer att snöa på sommarlovet. 

 
        Motivering:_________________________________________________________ 
 
 

4. Sportaffären kommer att sälja 10 par skridskor i juni. 

 
Motivering:__________________________________________________________ 
 
5. Det kommer att födas nya kattungar i Gallerians djuraffären nästa vecka. 

 
   Motivering:__________________________________________________________ 
 
6.  All personal i Gallerian kommer att sluta 16.00 på måndag. 

 
        Motivering:__________________________________________________________ 
 

7. Professor Matematicus kommer till Gallerians invigning. 

 
        Motivering:__________________________________________________________ 



Förutsättningar 

• En lärare - två klasser  

• Årskurs 4 

• Intressebaserat 

• Grovplanering 

• Uppföljningsmöten 

 



Resultat 

• Elevernas intresse 

• Problemlösningsförmåga  

• Begreppsförståelse 

• Storyline under lång tid 



Reflektioner 

• Storyline – matematik utgångspunkt 

• Vår matris 

• Att utveckla förmågorna 

• Centralt innehåll 

• Elevernas uppfattningar om matematik   

 



http://www.ncm.gu.se/node/4803




Det är min fasta övertygelse att det 
är bättre att lära sig matematik på 
ett meningsfullt sätt där verklig 
förståelse uppnås och göra det inom 
ett något mera begränsat område 
än att hasta igenom en större 
stoffmängd och känna att man 
egentligen inte har förstått 
någonting på djupet. 
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