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Livet i Mattelandet
I Arbetsboken till Livet i Mattelandet F-klass får eleverna bland 
annat arbeta med öppna problemlösningsuppgifter. Problemen 
har alltså fl era olika lösningar som uppmuntrar eleverna att 
utveckla förmågorna att samtala, lyssna, fråga, diskutera och 
resonera. Steg för steg introduceras problemet enligt metoden 
”3 part lesson”. Metoden skapar en möjlighet för alla elever att 
delta i uppgiften och utvecklas på sin nivå.

ProVLEKTioN: Problemlösning ”Dela kulor”
Följande provlektion är ett utdrag ur Livet i Mattelandet F-klass. Uppgiften ger 
 eleverna förutsättningar att utveckla förmågorna. De får lösa problem, kommunicera 
och resonera när de löser den öppna problemlösningsuppgiften tillsammans i par 
eller i grupp. 
Lektionen består av:
•	 Kapitel 1, s. 9 Livet i Mattelandet Arbetsbok F-klass
•	 Arbetsgång	ur	kapitel 1, s. 12 Livet i Mattelandet Lärarboken F-klass  
•	 	Kapitel 1, Matematikrestaurangen, samtalsbild ”Spela kula” Livet i Mattelandet 

Digital intro F-klass
•	 	Mer information om att arbeta med problemlösning enligt ”3 part lesson” s. 7 

Livet i Mattelandet Lärarboken F-klass
•	 Kopieringsunderlag 2, Livet i Mattelandet Lärarbok F-klass 
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Syfte
Syftet med provlektionen är att stimulera elevernas intresse för att lösa matematiska 
problem tillsammans med andra samt ge eleverna förutsättningar att utveckla sina 
förmågor. 

Centralt innehåll ur Lgr 11, reviderade Läroplanen 2016 för förskoleklass

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över  
problemställningar samt olika sätt att lösa problem. 

Forskning och beprövad erfarenhet
Det är viktigt hur man introducerar problemet. För eleverna blir ju introduktionen 
själva inkörsporten till problemet. Vi vill ju att alla elever ska kunna arbeta med 
problemlösning och då måste ju alla ha grepp om vad problemet handlar om och 
går ut på innan de påbörjar uppgiften.

Så här kan du arbeta med lektionen

Del 1 Kom igång med problemet

Inledande samtal
Undersök tillsammans i klassen vad eleverna leker för lekar hemma och på rasterna. 
Samtala om lekar som man kan leka själv, lekar som man leker parvis och lekar 
som leks i grupp. Berätta för eleverna att det var vanligt förr att barn spelade kula 
och precis som i alla lekar fanns det många olika regler. Fråga om någon har spelat 
kula? Låt eleverna prova att spela kula.

Spela kula
Tre elever spelar tillsammans. Varje spelare får en hög med kulor. 
En av spelarna bygger en pyramid med tre kulor som bas och en på toppen. Det 
mäts ut ett avstånd från pyramiden på ett par meter. De två andra spelarna ska 
sedan i tur och ordning försöka träffa pyramiden genom att kasta sina egna kulor. 
Alla kulor som inte träffar pyramiden tillfaller spelare 1 som byggde pyramiden. 
Den spelare som träffar pyramiden får tillbaka sin kula och de kulor som ingick 
i pyramiden. När eleverna har fått prova att spela kula så be dem att räkna sina 
kulor. Prata tillsammans om hur några elever har lika många kulor, några har fler 
kulor och andra färre.

Materiel: Glaskulor
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Del 2 Introducera och arbeta med problemet
Digital intro

Arbeta med samtalsbilden ”Dela kulor” som finns i kapitel 1, Matematikrestaurangen.

Samtala om bilden. 

Vad ser ni på bilden? 
Ser ni några geometriska former? 
Hur många är det av sakerna på bilden? 
Säg en sak som finns på bilden. 
Finns det likheter? 
Finns det olikheter?

Problemlösning 

Läs uppgiften för eleverna. Poängtera för eleverna att uppgiften har många olika 
svar. Be dem räkna kulorna på bilden för att konstatera att de tre vännerna har tio 
kulor tillsammans. Låt sedan eleverna sätta sig i arbetsgrupper. Ge varje grupp tio 
kulor samt bilderna på Uno, Kvartz och Teresa (kopieringsblad 2). För att undvika 
att kulorna rullar iväg kan varje grupp få tre små skålar att dela upp kulorna i. Be 
sedan eleverna att lösa uppgiften tillsammans i grupperna. När de hittar en tänkbar 
lösning ska de rita den i Arbetsboken s. 9. Uppmuntra elever som snabbt är klara 
att hitta fler tänkbara lösningar.

Materiel: Kopieringsblad 2, kulor, små skålar

Del 3 Redovisa och befästa problemet

Avsluta uppgiften med att låta de arbetsgrupper som vill redovisa sina lösningar. 
Uppmuntra eleverna till att beskriva och resonera kring sina tankar om lösningarna 
på problemet. Denna problemlösningsuppgift kan utvecklas genom att eleverna får 
ytterligare en karaktär (Kaxi) som vill vara med och dela på kulorna. Vilka lösningar 
finns det då på problemet?

I serien ingår:

•	 	Livet i Mattelandet Förskoleklass: Arbetsbok F-klass, Lärarbok F-klass, Digital 
intro F-klass, Webbapp F-klass.
Läs mer om de olika delarna på www.liber.se
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ProBLEMLöSNiNG ENLiG METoDEN  
”3 PArT LESSoN”
Metoden ”3 part lesson” kommer ursprungligen från USA men används i stor 
 utsträckning i Kanada.

Metoden består av tre delar och används vid problemlösningsuppgifter i matematik. 
Enlig metoden ska del 1, ta 10–15 minuter, del 2, ca 40 minuter och del 3, 10–15 
minuter. Men med elever i förskoleklass kan varje del ta en hel lektion då eleverna 
behöver få tid till att förstå kontexten, ta tid på sig att diskutera och rita sin lösning, 
ta tid till att visa och berätta sin lösning. Låt problemet få ta tid och plats i 
 klassrummet.

Del 1 – Komma igång med problemet
Den första delen ska hjälpa eleverna att mentalt sätta sig in i problemet. om 
 problemet handlar om att spela kula, så kan det vara många elever som inte 
vet något om den leken. De behöver få hjälp att förstå det först innan uppgiften 
 introduceras. Det kan göras genom att låta eleverna få berätta lite om olika lekar 
de brukar leka och genom att fråga om någon av eleverna någon gång har spelat 
kula. Här får läraren en möjlighet till att kartlägga vilka förkunskaper eleverna har 
om ämnet. Kanske måste eleverna prova på att spela kula innan man ens introducerar 
problemet. Att ge eleverna denna förförståelse för innehållet i problemet underlättar 
för dem att få fokusera på matematiken istället för att ta kraft till att förstå innehållet.

Att sedan tydligt berätta för eleverna vad de ska träna på ger eleverna ett bättre 
fokus på uppgiften. Att berätta lärandemålet som i detta fall kan vara att träna på 
att diskutera problemet, samarbeta i par eller i grupp, rita sin lösning, berätta hur 
man har tänkt, berätta om vilken strategi man använt ger eleverna en förståelse 
varför de ska gör uppgiften. Det är bra att fokusera på ett eller två lärandemål i 
taget så att eleverna kan utvärdera sin insats lite kort i slutet av lektionen.

När eleverna har fått lite vana med att arbeta med problemlösningsuppgifter kan 
man även i denna första del diskutera med eleverna vilka strategier och metoder 
som användes förra lektionen.

Del 2 – Introducera och arbeta med problemet
i den andra delen introduceras problemet. i Livet i Mattelandet finns det 
 samtalsbilder till problemlösningsuppgifterna som även finns med i det Digitala 
introt. Lärare och elever tittar tillsammans på samtalsbilden och diskuterar bilden 
innan läraren läser problemet för eleverna. Diskutera sedan problemet. Vad fick vi 
veta? Vad ska vi ta reda på? introducera därefter lämpligt laborativt materiel innan 
eleverna får börja.
Eleverna får sedan lösa problemet genom att arbetar i par eller i grupp.  Stötta och 
samtala med eleverna under tiden de löser uppgiften. Läraren går runt och ställer 
frågor som hjälper eleverna vidare till en lösning och lyfter goda exempel högt för 
alla i klassen som en hjälp till övriga grupper. Läraren uppmuntrar elever som går 
fort fram att hitta fler möjliga lösningar på problemet.

Del 3 – Redovisa och befästa problemet
Låt eleverna titta på varandras lösningar, redovisa, berätta och förklara vilka 
 strategier som de har använt och hur de har tänkt?  Ha gärna en ”Math congress” 
där eleverna får titta på en lösning och försöka förstå vilken strategi gruppen som 
redovisar har använt.  Ge eleverna möjlighet att diskutera i par och resonera kring 
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vilken strategi som har används. Det är viktigt att lyssna aktivt och intresserat på 
alla lösningar.

En annan bra metod som finns är ”Gallery walk” där eleverna får redovisa sin 
lösning på ett större papper som sätts upp på väggen. Grupperna delas upp i nya 
grupper som tillsammans går runt och tittar på lösningarna. Den elev som var med 
och löste problemet får berätta för övriga i gruppen vilken strategi som användes. 
De övriga eleverna kan träna på att ställa frågor.

i det digitala introt finns möjligheter för läraren eller eleverna att gå igenom och 
visa de olika lösningar på problemet med hjälp av bilder. Ett visuellt stöd som 
 tydliggör och kan stötta fler elever att befästa problemet.
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Uno

Kvartz

Kopieringsunderlag 2

Kaxi

Teresa
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Samtalsbild ”Dela kula”
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9 Vi arbetar med problemlösning.

  Teresa, Uno och Kvartz har 10 kulor tillsammans. 
Kvartz och Teresa har lika många. 
Hur många kulor kan de tre vännerna ha? Rita.
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