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Världen runt Dagens namn TänkvärtSudoku
FLYGFÖRBUD. Irakiern
Wissam Mohammed
Kazem älskar att fly-
ga, så till den grad att
han konstruerade ett
eget plan. Maskinen
byggdes av metallrör,
aluminiumplattor, trä
och tyg. Efter sju må-
naders arbete var
generator reparatören
Kazem klar för en
flygtur med det in-
strumentlösa planet.
Men efter två minu-
ters flygförsök greps
Kazem som nu ankla-
gas för att ha byggt
utan tillåtelse. TT

TIBURTIUS
är ur-
sprungli-
gen ett ro-
merskt
släktnamn
bildat av
stadsnam-
net Tibur.
Enligt folktraditionen anses
Tiburtiusdagen vara den
första sommardagen. 
I Jämtland sa man att ”den
dagen stiger björnen ur idet,
men är det snöigt går han
och lägger sig 14 dar till”.
Om vädret blir alltför vack-
ert, blir sommaren regnig
och kall, enligt sägnen. 

Så här går det
till: Fyll i de tom-
ma rutorna så att
alla siffror från 1–
9 finns med i var-
je vågrät och lod-
rät rad, och i var-
je låda med 9 ru-
tor. Inga siffror
ska summeras.

”Jag var egentligen inte naken. Jag hade
bara inga kläder på mig. "

Josephine Baker
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– Det finns inte bara ett
sätt att tänka matte,
utan många, säger Fre-
drik Westman.

Han vill ge elever
självförtroende att an-
vända sitt sätt att tänka
– och ge stöd till föräl-
drar så att de kan hjälpa
barnen med läxan.

Fredrik Westman har ar-
betat som lärare i matte,
kemi och fysik i 42 år. Han
har lärt många elever att
förstå matte genom att
först förstå hur de tänker. 

Den starkaste aha-upp-
levelsen fick han under en
lektion på 1980-talet.

– En elev ville ha hjälp
med ett tal där han skulle
räkna ut arean av en gräs-
matta där basen var 40
meter och höjden 20 me-
ter. Eleven sa: ”Fan så
högt gräs”, säger Fredrik.

Olika talbilder
Han började fundera över
vad det är för begrepp
som lärare egentligen lär
ut. Och att den talbild,
alltså hur eleverna tänker
tal, inte stämmer överens
med det som läraren tror.

– Och eleverna måste få
behålla den bilden för att
också få behålla sitt själv-
förtroende.

Aha-upplevelsen ledde

till att han när han gick i
pension många år senare,
startade matteundervis-
ning på webben, Web-
math. 

– Det är ingen program-
vara utan en pedagogisk
idé. 

Idén bygger på hans pe-
dagogiska ledstjärna: ”Ju
fler sinnen man får an-
vända desto bättre blir in-
lärningen.” 

På sajten används där-
för både muntligt språk
och animationer för att
förklara och reda ut olika
saker. 

Det mest grundläg-
gande är att verkligen för-
stå de olika matematiska

begreppen, till exempel
radie, procent och ekva-
tion. De förklaras både i
ord och i animationer.

– Eleverna måste förstå
begreppen i sin egen
värld, ha en minneskrok
att hänga upp dem på.
När de väl förstått vad det
egentligen är så löser det
sig.

Läxor är viktiga
Men det räcker inte med
att enbart förstå, efter in-
sikten kommer det hårda
jobbet: läxan.

Fredrik är kritisk till
att många elever inte har
läxor i matte utan bara
ska jobba i skolan. Han

pratar om arbetsminne
och lagringsminne, och
att man måste arbeta och
nöta in kunskaperna or-
dentligt så att de sparas
långsiktigt i lagringsmin-
net.

– Eller som Ingemar
Stenmark sa: ”Ju mer
man tränar desto mer tur
har man.”

På Webmath kan ele-
verna få hjälp med den
träningen och där kan
också föräldrar få hjälp så
att de i sin tur kan stöda
sina barn med matteläx-
an.

JAIJA WESTBERG
jaija.westberg@folkbladet.nu 090-17 59 78

Lär ut matte på webben
Fredrik Westman har skapat ett program för självinlärning

DRIVKRAFT. – Jag startade Webmath för att jag ville hjälpa elever och lärare i klassrumssituationen, samt att hjälpa föräldrar så att de kan hjälpa sina barn, säger Fredrik West-
man, som arbetar som föreläsare och mattelärare på webben. FOTO: ULF HÄGGLUND

Fakta

✔ Webmath är ett pedagogiskt
hjälpmedel i matte för elever,
föräldrar och lärare.
✔ På hemsidan webmath.se
kan man lära sig hela grund-
skolans matematikkurs och åk
1 på gymnasiet.
✔ Utbildningen sker muntligt
och genom animationer på nä-
tet.
✔ Mediacenter i Västerbotten
har köpt licens så att alla ele-
ver, deras föräldrar och all per-
sonal i länets skolor har till-
gång till sidan dygnet runt.
✔ Fredrik Westman är produk-
tionsledare och ansvarig utgi-
vare för programmet.
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