
QR, Quick Response – snabbt svar; det får du med hjälp av 
filmerna i den här boken.
Du kan lära dig grunderna i Blockmodellen enligt Singapore-
metoden och samtidigt får du 38 färdiga lektionsupplägg.  
Filmerna är indelade i fem olika områden: naturliga tal, bråk, 
förhållande, procent och ekvationer.
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Den här boken har vi skrivit för att visa hur blockmodellen används  
för att lösa olika typer av uppgifter/problem. 

Till varje uppgift finns en tillhörande QR-kod som leder till  
en video där du ser hur uppgiften löses steg för steg. Du kan använda 
videon för att lära dig modellen och/eller för genomgång med  
dina elever. I det senare fallet kopplar du din digitala enhet till  
projektorn i klassrummet. Låt eleverna lyssna på vår muntliga 
förklaring eller gå själv igenom de olika stegen i videon med dem. 

QR-koden kan även användas av elever, som varit frånvarande eller  
av föräldrar, som är intresserade av att lära sig modellen. 



Vid användandet av blockmodellen översätts informationen i en  
uppgift till en bild. På så sätt avlastas arbetsminnet och eleverna kan 
fokusera på att lösa uppgiften. När all information skrivits in i bilden 
kan tas texten bort. Problemen kan lösas på olika sätt och vi visar ett. 

När du kopierar uppgiften kan du täcka över QR-koden. Om du  
behöver en specifik typ av uppgift rekommenderar vi att du använder 
facit som utgångspunkt. 

En fullständig förklaring av blockmodellen hittar du i böckerna  
En hel del textuppgifter med Singaporemetoden. Där finns även  
många fler uppgifter och lösningar med blockmodellen.

Cecilia, Doris och Mirvi
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Kopiering tillåten • QR © Författarna och Askunge AB 5

148 personer köpte varmkorvar�  
57 ville ha ketchup och 32 ville ha senap� 
Resten ville ha både ketchup och senap� 
Hur många var det? 



Kopiering tillåten • QR © Författarna och Askunge AB6



Kopiering tillåten • QR © Författarna och Askunge AB 31

I skålen ligger 40 karameller�  
Hälften av karamellerna är söta och     är salta� 
Resten är sura� Hur många salta  
karameller ligger i skålen?
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Kopiering tillåten • QR © Författarna och Askunge AB32



Flera uppgifter och en fullständig 
förklaring av blockmodellen, se
www�askunge�se
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