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Omdefinierat lärande i matematik
Skillnad som skapar skillnad



“Man kan inte förvänta sig att digitalisering av skolan per automatik 

ska ge förbättrade resultat. Det handlar istället om att på ett klokt 

sätt integrera pedagogik med teknik så att tekniken fungerar som 

hävstång för ett utvecklat lärande.  ”

Annika Agelii Genlott 



                    Storyfication

❏ Storylineinspirerat arbete med 
gamification som drivkraft

❏ Tematiskt arbete i en digitaliserad 
värld! - För att höja måluppfyllelsen

❏ Utveckla elevernas digitala kunskaper - 
IKT integrerat i alla ämnen

❏ Bloggen som verktyg



Upplägg

Grov årsplanering utifrån centralt innehåll och förmågor

Introduktion- film, teater, text, bild

Skapa en karaktär 

Uppdrag

Publicera

Hus/stuga/lägenhet bygge





  

● Hur kan digitala verktyg skapa skillnad som go ̈r skillnad ur specialpedagogiskt och 
klassrumsperspektiv? 

● Hur kan digitala verktyg utveckla och fo ̈rsta ̈rka elevernas fo ̈rsta ̊else fo ̈r matematik? 

● Hur kan digitala verktyg o ̈ka elevernas engagemang/motivation och insta ̈llning till 
matematik? 



● Ge uppdrag!
● Verkliga mottagare
● Verklighetsanknutna problem
● Den röda tråden!
● Hitta och förstå elevernas/barnens “arenor”
● Utforma uppdragen så att vi når ALLA elever

               Framgångsrika strategier



Digitala verktyg i vårt arbete
● Film
● Delningsfunktioner
● Bloggar
● Appar/Program - olika syften



         Ge uppdrag!- 
Verklighetsanknutna 
problem

86 
kvm

http://www.youtube.com/watch?v=8H-IS7EpUyQ


Anpassningar



Viktigt på riktigt







Språkutvecklande 



Pröva och ompröva

http://www.youtube.com/watch?v=BGXf4IbSQ0I


Hitta och förstå barnens arenor

Ritning!





Verkliga mottagare

Bloggar

Mysteryskype

Skype

matteunited.se

http://adventmyfriend.com/2829/c43337cbc0/


Arbeta med 
film
Matematikfilmer - 
flipped classroom, skapa egna

Bäddas in i matteverktygsbok



Station 1
Station 2

Station 3

Förstå, matematik

Station 4 Station 5

Chillimatte Begreppsträning

DjungelgeometriBråkträning

Cirkelträning



Motivationshöjande appar/resurser

https://play.kahoot.it/#/?quizId=82d5b696-1d0b-463b-abd4-234043cfd973
https://play.kahoot.it/#/?quizId=82d5b696-1d0b-463b-abd4-234043cfd973


  

● Hur kan digitala verktyg skapa skillnad som go ̈r skillnad ur specialpedagogiskt och 
klassrumsperspektiv? 

● Hur kan digitala verktyg utveckla och fo ̈rsta ̈rka elevernas fo ̈rsta ̊else fo ̈r matematik? 

● Hur kan digitala verktyg o ̈ka elevernas engagemang/motivation och insta ̈llning till 
matematik? 



Förståelse 









Motivation och engagemang







Digitala verktyg löser allt?



Slutsatser

● Strukturerad pedagogisk idé tillsammans med digitala verktyg
● Ge uppdrag!
● Verkliga mottagare
● Verklighetsanknutna problem
● Den röda tråden!
● Hitta och förstå elevernas/barnens “arenor”
● Utforma uppdragen så att vi når ALLA elever



Katarina Eriksson 

www.pedagogikochikt.se

www.houseofalvik.blogspot.se 

www.greenshipofalvik.blogspot.se

www.yetisinneedofalvik.blogspot.se

www.newsofalvik.se

www.matteunited.se

Twitter: @KatarinaErikss3

Eva Rännar

Twitter @EvaRannar

http://www.pedagogikochikt.se
http://www.houseofalvik.blogspot.se
http://www.greenshipofalvik.blogspot.se
http://www.yetisinneedofalvik.blogspot.se
http://www.newsofalvik.se
http://www.matteunited.se


Husbygge: Sweethome 3D (program), Planner 5D (app)
Whitebordapp: Doceri, Numberkiz, Mattetavlan
Bloggverktyg: Blogger, Wordpress (via webbstjärnan.se)
Mysteryskype: “Skype in the classroom”
Minecraft
Programmering: code.org (an hour of code)
3D skapande: Google sketch up, 123D design (ipad app)
Filmskapande: iMovie, Youtube, Moviemaker
Verktygsbok matematik: Book creator
Tärningsapp: Make dice
Tidshjälpmedel: Timetimer app
Tiobasmaterial: Number pieces (app och program)
Djungel geometri, Djungel tid etc
Färdighetsträning: Förstå matematik-addition och subtraktion, Förstå matematik-multiplikation
Begreppsträning: Kahoot, Charades (app), Powerpoint, Quizlet
QR-koder: Qr generator, Skapa problem som qr - voto.se
Skapa podcast: Opinion


