Matte på riktigt!
– Specialuppdrag från Uppdrag: Matte
o Matematikens ABC
o Hur många ryms i en dinosauriemage?
o Massor av suddiga tal

upp
m a t td r a g :
e

Mattedetektiverna
Mattespanarna

Hej!
I vårt nya grundläromedel Uppdrag: Matte –
Mattedetektiverna och Mattespanarna finns
Hasse Perssons Specialuppdrag med som ett
återkommande inslag. Specialuppdragen är
en möjlighet att jobba med matte ”på riktigt”,
konkret, laborativt och dessutom roligt!
Här följer tre Specialuppdrag från lärarböckerna
följt av en lärarsida som ger dig mål, förklaringar,
historik samt förslag på hur du kan arbeta vidare.
Även om Specialuppdragen är tänkta för en viss
årskurs, är de enkla att anpassa till olika åldrar.
Lycka till!

Mats Juhlin, Ämnesrådgivare matematik F-6

Namn:

______________________________________________________________________________________________________________

2. Matematikens ABC
till läraren

Du behöve
r:

• En stor spån
skiva
• Små plattor
av spånskiva
10 · 10 cm (ski
vor i papp
går också bra)
• Dekorations
material: garn
i olika färger,
papper, folie,
piprensare, st
åltråd, silkespapper, papp
er, tejp och
lim

Gör så här:

Visa träskivan och de små plattorna för eleverna och berätta för dem
att ni ska göra ett ABC över matematiska begrepp, som en tavla.
Varje elev kommer att få ansvara för en mindre platta. Den ska rymma
bokstaven och en bild eller konstruktion som konkretiserar begreppet.
Låt eleverna komma med en hög förslag på begrepp inom matematiken.
Skriv upp alla förslag! Skriv sedan en bokstav ur alfabetet på varje plattas
baksida och dela sedan ut dem som ett lotteri.
När eleverna blivit lyckliga vinnare av en bokstav, väljer de ett begrepp
med samma begynnelsebokstav ur förslagshögen.
Duka fram byggmaterialet på ett stort bord. Förutom bilden eller konstruktionen
på plattan ska också själva bokstaven vara med i vänstra hörnet, cirka 5 cm hög.
I anslutning till tavlan, t.ex. under varje platta (eller om det ryms på plattan)
ska det finnas en skylt som talar om vilket begrepp som är konkretiserat på just
den här bokstaven.
Ordna en vernissage där ni avtäcker er skapelse. Låt alla elever komma fram
och göra en kort presentation av sin bokstav med lite fakta.

2. Matematikens ABC
Det handlar om:

En lärare som har gjort övningen berättar så här:

Matematiska begrepp och ämnesintegration mellan
matte, bild och slöjd

Det här är en av de bästa matteuppgifterna jag gjort
i min klass. Eleverna kände verkligen att de fick
vara med och påverka resultatet. De fick använda
(nästan) alla sinnen och så blev det något fint som
hängdes upp i ett av skolans allmänna utrymmen
och presenterades för andra.

Tips vid genomförandet:

Börja med att skaffa en träskiva t.ex. treetex eller
en spånskiva. Såga till de små kvadratiska plattorna
som blir varje elevs bidrag till helheten.
Eleverna kan också göra det här på slöjden.
Om ni inte har allt det material som eleverna
behöver brukar eleverna kunna ta med sig saker
hemifrån.
Någon av eleverna kanske vill göra två plattor?
Kanske vill de jobba ihop två och två? Blir det fler
än 28 plattor gör det inget med dubbleringar vid
samma bokstav.

Extra bonus blev det när det fick vara med vid både
mattebiennaler och biennetter.
Det är kul också att det blir så olika resultat i olika
klasser. Första gången jag gjorde det blev det mest
geometri.
Titta på läraren Sara-Maria Stenskepps blogg om
du vill se hur det såg ut när hennes klass arbetade
med detta.
http://www.klassrumskul.blogspot.com

En enklare variant är att göra tavlan i papp eller
på blädderblockspapper.

Förklaring:

Häng tavlan i en korridor så att hela skolan får
ta del av mästerverket. Låt dina elever ha små
lektioner för andra elever där de förklarar sina
bilder och ord.

Vill du ge eleverna en konkret bild av matematikens
mångfald så är detta en uppgift att verkligen
rekommendera. Dessutom blir tavlan en bra
minnesbild för begreppen.
En flickas kommentar: Matematik är så mycket!

Förväntat resultat:

Här ser du några av bokstäverna:

Arbeta vidare:

Gör fler tavlor! Första gången användes denna idé
till Teknikens ABC. Vi har också sett Universums
ABC (Astronomi) Geometrins ABC. Läs gärna mer i
Att bygga begrepp, Persson, H, LHS förlag.

Addition, Bråk, Cirkel, Centimeter, Division, Diagram,
Enhet, Förminskning, Geometriska former, Hektogram,
Innehållsdivision, Jämna tal, Kvadrat, Linjediagram,
Medelvärde, Mönster, Negativa tal, Omkrets, Procent,
Radie, Stapeldiagram, Subtraktion, Triangel, Udda tal,
Vikt, X-axel, Yta, Z-axel, Årtal, Älsklingstal och Överslagsberäkning.

Namn:

______________________________________________________________________________________________________________

3. Hur många ryms
i en dinosauriemage?
1. Det här är en Anakonda. Den kan bli 10 meter lång.
Kan du avbilda den i naturlig storlek?
Gå ut och mät och gör en bild av djuret på marken.

2. Bracciosaurusen, som kunde bli 24 meter lång,
var en av de största dinosaurierna.
Försök också att avbilda den i naturlig storlek!
Gå ut och mät och gör en bild av djuret på marken.

3. Hur lång tror du att dinosauriens
omkrets är? Gissa!
4. Försök att komma på ett bra sätt
att mäta dinosauriens omkrets.
5. Hur många elever får plats inne i dinosauriens mage?
6. Hur många ryms i Bracciosaurus fotspår?

Du behöver:
Något att mål
a
på marken m
ed.

Något att mät
a
med.

3. Hur många ryms
i en dinosauriemage?
Det handlar om:

Förklaring:

Att skapa en känsla för olika längder och mäta en
oregelbunden omkrets.

När du avbildar t.ex. ett djur i naturlig storlek
menar man att du gör en bild som är lika stor som
djuret är på riktigt. Med matematiska termer skulle
man kunna säga att vi avbildar i skala 1:1.

Tips vid genomförandet:

Det fungerar väldigt bra att använda stora
utomhuskritor som man köper billigt, hinkvis och
som dessutom är olika färgade. Nu finns det även
kritor som ger 3D-bilder när du ritar. I paketet
medföljer glasögon som du måste ha på när du
tittar på de spektakulära bestarna.
Om det är vinter och snö så går det extremt bra att
använda en blomspruta med karamellfärgat vatten.
Fyll blomsprutan nästan full med vatten och häll
ned en rejäl skvätt karamellfärg i vattnet. Ställ in
sprutmojjen så det blir en lagom spridd sprutt och
spreja sedan direkt på snön.
Det går naturligtvis också bra att rita i sanden på en
fotbollsplan, men då får man förstås räkna med att
djuren suddas ut ganska snabbt.
Det är bra att ha långa måttband till hands. Låt
eleverna få komma på hur de ska mäta själva, så
står problemlösningen i fokus. Säkert kommer de
på många smarta sätt.
Förväntat resultat:

Det här är en övning som kan fungera som ett
konkret sätt att närma sig omkretsbegreppet.
Längden på dinosauriens omkrets är ofta längre än
vad man tror.
Några olika sätt att mäta omkretsen på kan vara
med hjälp av: Rep, steg, meterhjul och måttband.

När vi ändå är inne i magen på en dinosaurie kan
man ju fråga sig:
Åt dinosaurier verkligen människor?
Svar: Det fanns inga människor på den tiden då
dinosaurierna levde.

Massor av suddiga resultat

På de små papperslapparna han fick
med sig hem finns alla siffror och
resultat med … men tyvärr så står
det inte vilken idrott det handlar om.
Till råga på allt så har han glömt
att skriva enheter. Är det meter,
sekunder eller kanske poäng?

du behöver :

oo Ett stort papper
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gör så här :

1. Använd någon eller några av lapparna
och gör en snygg affisch där det
framgår vilken idrott det handlar om.
Sortera talen och välj själv om det
handlar om sekunder, meter eller poäng
och vad du tycker att det borde vara
för sport. Hitta också på namn till de
tävlande.
2. Gör en tydlig tabell som visar
resultaten. Använd tabellen som
utgångspunkt för ett diagram.
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Det har varit lilla OS på Ruskaby
-skolan. Den elev som skulle anteckna
alla resultat och sedan skriva en
artikel om dagen i skoltidningen
hade för bråttom.
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Massor av suddiga resultat

k

Lärarsida Specialuppdrag

det handlar om

förklaring

• att använda sin fantasi för att skapa mening
och sammanställa ofullständiga uppgifter

När man redovisar idrottsresultat som diagram
är det ofta i form av stapeldiagram. Ibland förekommer också linjediagram. Då kan det handla
om hur någon atlets resultat förändrats under en
tävling eller då man vill visa hur formkurvan förändrats över tid, kanske från år till år.

• att arbeta med enkel statistik.
tips vid genomförandet

Det här är en uppgift som går utmärkt att ge
som hemuppgift. Uppmuntra eleverna att titta på
sportsidorna i tidningar eller på nätet för att få
inspiration. Låt eleverna rita och måla bilder på
affischerna och redovisa för varandra.
förväntat resultat

Här får man vara hur kreativ som helst. Eftersom
det inte finns något facit så får du vara beredd
på både engagemang och massor av olika smarta
och oväntade idéer. ”Det här var den roligaste
mattelektionen jag har haft i hela mitt liv!” sa en
strålande glad elev efter avslutat arbete.

arbeta vidare med

Den här typen av uppgifter går att arbeta med
i många ämnen, t.ex. kan ni ta bort alla pratbubblor i en serietidning och låta eleverna själva
skriva replikerna.

