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Ämnesplaneringen i matematik bygger på tre timmars undervisning i matematik i 

v eckan under två läsår. De olika områdena inom ämnet har grupperats i moduler 

utifrån fem centrala områden:  

 

• taluppfattning 

• geometri 

• bråk och procent  

• statistik och sannolikhet   

• algebra.  

 

Undervisning i dessa fem områden sker både under det första och andra året enligt 

Intensivsvenskas modell. Fokus under det första året ligger på  att befästa grund-

läggande matematiska kunskaper, vilket är nödvändigt för att senare kunna bygga 

på färdigheterna. Utgångspunkten är att det är möjligt att genomföra grund-

läggande matematikundervisning med nyanlända elever även om de har mycket 

begränsade kunskaper i sv enska. Under andra året förväntas eleverna ha tillägnat 

sig mer sv enska och kan då ta sig an uppgifter som kräver ett större mått av 

språkliga färdigheter, som t.ex. problemlösningsuppgifter där det krävs att eleven 

språkligt kan uttrycka resonemang och slutsatser.  

 Upplägget med en upprepning av modulerna under det andra året  är också 

tänkt att fungera både som en repetition och som ett tillfälle till breddn ing och 

fördjupning i ämnet.  

 En generell utmaning är att lärarna möter elever med väldigt olika kunskaper i 

matematik. I en v anlig språkintroduktionsklass kan det finnas elever med lång 

skolbakgrund, som har läst mer eller mindre mycket matematik i sina hemländer, 

men har begränsade kunskaper i sv enska. Det kan också finnas elever med mycket 

kort eller kanske ingen skolbakgrund och begränsade kunskaper i sv enska. Mellan 

dessa tv å ytterligheter finns en uppsjö av kunskapsnivåer som läraren i klassen 

behöv er förhålla sig till. Det är inte ovanligt att läraren behöver förse olika elever 

med olika typer av och individuellt anpassade uppgifter för att möta de v arierade 

behov en. Att erbjuda samma moduler i två omgångar (år 1 och 2) med varierande 

bredd och djup är ett försök att bemöta den stora variationen i klassrummet. 

 Indiv idanpassningen innebär också särskilda utmaningar när det gäller 

dokumentation av elevens progression. Under projektets första implementeringsår 

blev  detta behov särskilt synligt då de olika klasserna (med olika svenska- och 

ämneskunskaper) skulle arbeta utifrån samma ämnesplanering. Matematiklärarna 

på projektskolorna arbetade då fram en mall för dokumentation av elevernas 

individuella progression.  
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