
BOX 50005, SE-104 05 STOCKHOLM, SWEDEN  HTTP://KVA.SE
TEL +46 8 673 95 00, FAX +46 8 15 56 70
BESÖK/VISIT: LILLA FRESCATIVÄGEN 4A, SE-114 18 STOCKHOLM, SWEDEN

P R E S S M E D D E L A N D E
  Press release  

Nu har Kungl. Vetenskapsakademiens skolutvecklingsprogram, NTA, Naturvetenskap och teknik 
för alla utvecklat sitt första matematiktema, Mönster och algebra för skolan. Temat är anpassat för 
elever i åldern 10–12 år, men fördjupningarna gör det möjligt att använda det även i senare årskur-
ser. Elevernas kommunikation och dokumentation har en central plats i det nya matematikpaketet.

Idén är att utifrån sina egna perspektiv och förkunskaper ställa frågor, söka svar, experimentera, resonera med 
varandra och dokumentera sina resultat. På så vis tillgodogör man sig det vetenskapliga arbetssättet från bör-
jan, programmet riktar sig till elever på låg- och mellanstadiet. NTA, Naturvetenskap och teknik för alla, byg-
ger på ett koncept framtaget av den amerikanska vetenskapsakademien (NAS). Antalet kommuner som tilläm-
par konceptet ökar hela tiden och flera utvärderingar visar att metoden höjer elevernas kunskaper avsevärt.  

De tolv uppdrag som finns i det nya matematiktemat är samtliga i någon mening klassiska matematikaktivite-
ter, exempelvis uppdraget ”Ta er över floden”, som är ett traditionellt problem. Hur många turer krävs för att ta 
ett antal personer över floden, när gummibåten endast bär en vuxen, ett eller två barn? Eleverna söker en gene-
rell lösning för att enkelt kunna beräkna antalet turer beroende på hur många personer som ska ta sig över.

I bilagan på nästa sida presenteras temat och de tolv uppdragen.

Lärare kommer att utbildas i temat den 31 augusti och 1 september vid Kungl. Vetenskapsakademien. 
Utbildningsansvarig är Per Berggren, lärare på Trädgårdsstadsskolan i Botkyrka. 
21 stycken NTA-kommuner i landet har redan visat intresse och kommer att börja arbeta med temat under 
höstterminen.

Temat Mönster och algebra är finansierat av Myndigheten för skolutveckling (MSU) och utvecklat av 
Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) i samarbete med programmet Nationellt centrum för matematikut-
bildning (NCM) och Svenska kommittén för matematikutbildning (SKM). 

NTA – Naturvetenskap och teknik för alla – är ett skolutvecklingsprogram med syfte att stimulera nyfikenhet och öka 
intresset för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare. NTA riktar sig till förskolan och hela grundskolan. 
Idag är nära 100 kommuner anslutna till programmet. 
NTA drivs gemensamt av Kungl. Vetenskapsakademien (KVA), Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), samt kom-
muner och fristående skolor runt om i Sverige. → Läs mer på http://www.nta.kva.se 

Kontaktpersoner: 
Marja Andersson, verksamhetschef, NTA Produktion och Service, 08-673 95 21, marja.andersson@kva.se 
Erik Huss, pressansvarig, KVA, 08-673 95 44, 070-673 96 50, erik.huss@kva.se  

Framgångsrikt pedagogiskt koncept utökas 
med matematik för grundskolan 

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras  
inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.
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BILAGA: MÖNSTER OCH ALGEBRA 

24 augusti  2010

Uppdrag 1: Vilka hör ihop? – en sorteringsövning som 
utgår från Brasses klassiska lek Vilken ska bort? från 
Fem myror är fler än fyra elefanter.

Uppdrag 2: Ta er över floden – ett traditionellt 
problem. Hur många turer krävs för att ta ett antal 
personer över floden, när gummibåten endast bär en 
vuxen, ett eller två barn. Eleverna söker en generell 
lösning för att enkelt kunna beräkna antalet turer 
beroende på hur många personer som ska ta sig över.

Uppdrag 3: Hur fungerar den? – eleverna undersö-
ker olika funktionsmaskiner för att hitta sambandet 
mellan det som matas IN och det som kommer UT.

Uppdrag 4: Är det fredag den trettonde? – utifrån ett 
almanacksblad kan eleverna hitta 
regelbundna mönster som kan beskrivas med ord, 
exempel och algebraiska uttryck.

Uppdrag 5: Hur många är det? – ett antal bönor läggs 
i slutna askar och eleverna ska lista ut hur många det 
är. Likhetstecknet upptäcker eleverna vara centralt i 
lösning av ekvationer.

Uppdrag 7: Hur många kvadrater? – genom att ta 
reda på hur många små kvadrater som behövs för 
att täcka en stav kommer eleverna in på räta linjen, 
grafer och koordinatsystem.

Uppdrag 8: Målade kuber – hur många mindre kuber 
behövs för att bygga en större kub? Om en större kub 
målas och delas upp i mindre kuber, hur många sidor 
på de små kuberna har då färg?

Uppdrag 9: Trappor – eleverna undersöker olika trap-
por för att hitta hur många kuber som behövs för att 
bygga dem. Det leder till talserier och deras summor.

Uppdrag 10: Fiskebodar och fiskar – uppdraget utgår 
från ett geometriskt mönster med stickor som blir en 
talserie när antalet figurer ökar. Detta uttrycks sedan 
algebraiskt.

Uppdrag 11: Hur många ben? – eleverna får veta ett 
antal djur och hur många ben de har tillsammans. 
Det leder till generella samband som har fler än en 
variabel.

Uppdrag 12: Tänk på ett tal! – tycks vara rena trol-
leriet. Men det avslöjas efter lite analys bestå av mer 
eller mindre enkla matematiska operationer och 
samband.

Vad handlar det nya temat om? 
I Mönster och algebra kommer eleverna att arbeta med uppdrag som hjälper dem att förstå hur begreppen sor-
tering, mönster, samband och algebra hör ihop. Med utgångspunkt från utmaningar som handlar om sortering 
kommer eleverna att upptäcka olika mönster. 

Dessa mönster kan med ord, bilder och andra uttrycksformer beskrivas genom samband. Då sambanden 
generaliseras och skrivs med matematiskt symbolspråk görs det med algebraiska uttryck.

De uppdrag som finns i temat är samtliga i någon mening klassiska matematikaktiviteter. De är alltså 
inte från grunden speciellt framtagna för NTA utan går exempelvis att återfinna i läromedel, inspirations
materiel eller på Internet. Detta ser vi enbart som en fördel då det är förhållandevis enkelt att hitta utvidg
ningar till uppdragen. För de enskilda lärarna kan det underlätta om de redan känner till eller har använt 
idéerna i några av uppdragen. För oss har fokus legat på att anpassa aktiviteterna till NTAkonceptet.

Marja Andersson, verksamhetschef, NTA

Kort beskrivning av varje uppdrag 
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