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NÖDINGE. När tre 
elever på Ale gymna-
sium skulle praktisera 
i England föreslog de 
att matematikläraren 
Svante Muncker skulle 
spela in lektionerna och 
skicka till dem. 

Sagt och gjort rull-
lade kameran igång och 
nu finns inspelningarna 
även på Internet. 

– Vi sa det nog mest på skoj, 
att Svante skulle spela in lek-
tionerna så att vi inte skulle 
missa så mycket när vi var 
borta, säger Josefin Axberg, 
en av tjejerna från SP3A som 
i början av februari åkte till 
Leeds i England för att prak-
tisera på klädbutiken H&M i 
tre veckor. 

Med IT-pedagogen Peter 
Lindberg bakom kame-
ran spelades sammanlagt 
sex matematiklektioner in 
direkt från klassrummet och 
länkarna lades sedan upp 
på skolans interna nätverk 
”It’s learning”, som eleverna 
kunde komma åt från Eng-
land.

– Hade det inte varit för 
att eleverna frågade så hade 

jag aldrig tänkt på att göra 
det, säger Svante Muncker. 

Inspelningarna blev 
mycket användbara för elev-
erna och därför föddes idén 
om att göra lektionerna till-
gängliga för fler. Svaret blev 
filmklipp på Youtube.

Eftersom lektionerna blev 
för långa att lägga ut i ett svep 
bestämde de sig för att spela 
in kortare delar på ungefär 
20 minuter vardera med för-
klaringar på olika avsnitt. De 
redigerades i efterhand för 
att flyta på bättre.

– Jag försöker även att ha 
en dialog med den som tittar 
genom att stanna upp ibland 
och ge betänketid innan jag 
går vidare, säger Svante. 

Som komplement
Söker man på ”andragrads-
ekvationer” eller ”Svante 
Muncker” på Youtube hälsas 
man välkommen till en lek-
tion i sju delar om just andra-
gradsekvationer. Framöver 
kommer de även att spela in 
fler genomgångar av olika 
avsnitt. 

Någon risk för att eleverna 
ska titta på Youtube istället 
för att gå på lektionerna ser 

inte Svante. 
– Det ska ses som ett 

komplement till den vanliga 
undervisningen. Kunskapen 
är viktigast och det spelar 
mindre roll varifrån den 
kommer.  

Under ett lärarmöte i 
mars ska de presentera sin 
idé för representanter från 
grundskolorna som en inspi-
ration för andra. 

Den första delen på Yout-
ube har redan visats närmare 

150 gånger, vilket är en 
bekräftelse på att de hittat ett 
uppskattat koncept.

– Svante är bra på att 
förklara och när man sitter 
hemma och pluggar ger det 
mycket att få genomgång-

arna, säger Jennie Forslund.

Uppskattad mattehjälp på Youtube

PÅ ALE GYMNASIUM

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

På Youtube. Matematikläraren Svante Muncker (till höger) har filmats av IT-pedagogen Peter Lindberg (till vänster) när han 
förklarar andragradsekvationer. Idén kom från eleverna Anna Svensson, Josefin Axberg och Jennie Forslund.

– Började med en idé från 
elever på Ale gymnasium
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