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Inledning - vad är “den japanska modellen”? 
 
Den japanska modellen ingår i skolverkets matematiklyft och handlar i korthet om att vända på den traditionella svenska undervisningsmetoden. Istället 
för att lärare börjar ett nytt arbetsområde med en genomgång så ska eleverna börja med att visa vad dom redan kan inom arbetsområdet. Du kan läsa 
mera om den japanska modellen i följande länk: Vad är den japanska modellen? 
 
Arbetsmetod: Den japanska modellen 
Arbetsområde: Geometri Ma1b 
Arbetsgång: 

1. Börja med att skriva ner alla begrepp (ord) Du kan inom geometri. Skriv gärna också vad begreppen betyder. Visa begreppslistan för din lärare. 
Begreppslistan kommer troligen utökas under arbetets gång. 

2. Titta på husbilden nedan och försök att hitta på så många uppgifter som möjligt till bilden, låt fantasin flöda! Du får gärna sätta  
ut mått, göra planritning för hur det ser ut invändigt och rita dit saker i din trädgården.  Gör även en lösning till alla dina  
uppgifter. Tänk på att det kan vara alla svårighetsgrader på dina uppgifter dvs bara för att du siktar mot ett högt betyg  
betyder det inte att du bara måste komma på svåra uppgifter. Jag är intresserad av alla dina kunskaper i geometri. 

3. Låt någon kompis jobba med din/dina uppgifter. Lärare kan fördela elevernas uppgifter i klassen. Någon uppgift kanske  
passar bäst att göra två och två eller i grupp. 

4. Jobba med avsnitt i geometri som Du inte riktigt har förstått. 
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Problemuppgift Geometri 
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Lärarhandledning: 
Uppgiften utgår från den japanska modellen dvs du ger eleven en problemuppgift för att se vad eleverna kan INNAN du har 
genomgångar. Läs mer om den japanska modellen på: 
https://larportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Gymnasie
skola/440_undervisamatematikutifranproblemlosning%20GY/3_enundervisningsmetod/material/flikmeny/tabA/Artiklar/shimizu.p
df 
 

1. Bara visa eleverna bilden och berätta om syftet med uppgiften. Gör gärna en kort historia kring bilden. Exempelvis att vi 
tittar framåt i tiden ca 15 år och Du ska köpa Ditt första hus!  

2. Låt eleverna börjar bygga sin egna begreppslista utifrån de begrepp de kan inom geometri. Poängtera att denna lista kan 
utökas ju längre in i området vi kommer.  

3. Eleverna börjar bygga egna uppgifter utifrån den bild eleverna har (skriv ut bilden till eleverna i färg och berätta för eleverna 
att de själva får utöka bilden med olika saker i trädgården samt sätta ut egna mått). Poängtera att eleverna ska göra så många 
uppgifter som möjligt utifrån sin kunskap och att svårighetsgraden kan variera. De elever som har svårt att komma igång 
kan Du behöva ge en del geometriska figurer utifrån bilden.  

4. Låt eleverna lösa kamraternas uppgifter. Du kan behöva styra vem som får vilken uppgift beroende på hur långt eleven har 
kommit. Någon/några uppgifter kanske lämpar sig bättre som gruppuppgift.  

5. Summera med hela klassen vad Ni har kommit fram till för begrepp och vilka begrepp som har belyst i elevernas uppgifter. 
6. Möjligen att Du behöver ha genomgång på saker som inte har framkommit i uppgiften tidigare. Visa på inspelade 

genomgångar som elever som har det svårt kan ta hjälp av. 
7. Jobba individuellt med eleven på det som är svårt. Här kan det behövas mängdträning och mer traditionell undervisning.  
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