
 
 

I den här övningen får eleverna utveckla sina kommunikativa kunskaper genom att 
ställa frågor och intervjua genom att skapa film/rörlig bild. Eleverna träna på att 
uttrycka sig och pröva sina ställningstaganden. Eleverna intervjuar varandra och lär 
sig intervjuteknik, att värdera sina ståndpunkter, att framföra sina synpunkter och 
att argumentera. Nedan ser du utdrag från kursplanen som går att koppla till 
övningen. 

Vi ser att följande kunskapskrav kan uppfyllas i denna övning:  
 

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 

 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och 
räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska 
mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i 
huvudsak hör till ämnet. 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 

 •  I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang 
genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett 
sätt som till viss del för resonemangen framåt. 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 

 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang 
genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss 
del för resonemangen framåt. 

Du som lärare bestämmer själv under hur många lektioner ni ska jobba med 
övningen och vad som ska redovisas. Vi föreslår att utgå från kursplanens centrala 
innehåll: 

I årskurs 1–3 
Skapa en film om till exempel: Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur 
symmetri kan konstrueras. 

MATEMATIK– INTERVJUA 



I årskurs 4–6 
Skapa en film om till exempel: Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga 
situationer. 

I årskurs 7–9 
Skapa en film om till exempel: Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor 
samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika 
ämnesområden. 

Ämnets syfte:  

 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och 
tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska 
också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med 
matematiska mönster, former och samband. 

 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna 
formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, 
metoder, modeller och resultat.  

 • Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka 
vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med 
hjälp av matematikens uttrycksformer. 

 • Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla 
förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras 
användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att 
utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att 
kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra 
beräkningar och för att presentera och tolka data. 

 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera 
logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen 
också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens 
uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik 
i vardagliga och matematiska sammanhang. 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda  
  strategier och metoder, 



 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan   
  begrepp, 
 • föra och följa matematiska resonemang, och 
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera  
  och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.


