Matematikträdgårdens syfte är att uppmuntra till
spontan lek och lust för matematik. Vi vill att våra
besökare blir nyfikna och får upp ögonen för områden
som de inte tidigare tänkt på som matematik.
Matematikträdgården visar att konst, natur och matematik hänger ihop. Trädgården omfattar hela området
framför Tekniska museet och består av fyra olika teman
som hålls ihop med matematiska samband. Trädgården
innehåller ett 20-tal lekredskap som på ett lustfyllt
sätt speglar olika aspekter av matematik.
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Matematikträdgårdens fyra teman:
MATEMATIK I NATUREN
MUSIKMATEMATIK
ALGORITMER, OPTIMERING OCH LABYRINTER
FORMER, MÖNSTER OCH TESSELERINGAR

Varje område beskrivs var för sig med vägledning om vad du som lärare och
dina elever kan göra före, under och efter ett besök i Matematikträdgården.
Det finns kopieringsunderlag med elevfakta och arbetsblad att skriva ut.
Vi visar även på vilka sätt arbetet med Matematikträdgården är kopplat till
grundskolans styrdokument, Lgr 11.

Pedagogiken
Matematik handlar om att utforska, se mönster och ställa frågor. Det är
något estetiskt, vackert och kreativt! Samtidigt är det ett kunskapsområde
som har utvecklats under lång tid och där många samband hänger ihop och
bygger på varandra.
För att förstå matematiken, liksom andra ämnen, finns det viktiga begrepp
som man behöver känna till. Matematiska begrepp är centrala byggstenar för
att lära mer och nytt. Före studiebesöket finns det därför möjlighet att läsa
faktatexter om matematiken inom respektive område och att arbeta med ord
som är viktiga för kunskapsbyggandet. Låt eleverna möta nya begrepp innan
besöket i Matematikträdgården. Det lockar till både lek och reflektion.

2

Inledning

©  2017 Tekniska museet och Natur & Kultur

Fokus för studiebesöket i Matematikträdgården är att eleverna
upplever, utforskar och reflekterar över matematiken. Med sig
har de ett arbetsblad med öppna uppgifter där de ska förklara olika
ord och fenomen. Uppgifterna hjälper eleverna att begrunda den
matematik de möter i trädgården. Senare kan eleverna använda
svaren på uppgifterna som minnesanteckningar.
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När eleverna kommer tillbaka till skolan efter besöket, får de arbeta med
matematikuppgifter som går att lösa på flera olika nivåer. Uppgifterna
fungerar från årskurs 1 till 6. Mer detaljer om hur ni kan arbeta med
uppgifterna finns under respektive temaområde.
Vi önskar er inspirerande, värdefulla och
återkommande besök i Matematikträdgården!

LGR 11
I grundskolans läroplan Lgr 11, uttrycks matematikundervisningens mål
som förmågor.
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.
• Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra
beräkningar och lösa rutinuppgifter.
• Föra och följa matematiska resonemang.
• Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om,
argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar
och slutsatser.
Lgr 11

Före, under och efter besöket i Matematikträdgården har eleverna möjlighet
att träna på samtliga förmågor på olika sätt.
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