Mattespanarna
I Mattespanarna får eleverna arbeta med matematik som är
satt i ett sammanhang. Varje kapitel inleds med att eleverna
får höra en berättelse som leder till att de får arbeta
tillsammans för att lösa ett mysterium. I grundkursen får de
sedan arbeta vidare med att befästa sina kunskaper.

PROVLEKTION: Vardagshastigheter
Följande provlektion är ett utdrag ur Mattespanarna 6B. Uppdraget och uppgifterna ger eleverna förutsättningar att utveckla alla fem förmågorna. De får lösa
problem, kommunicera och resonera när de löser spanaruppdraget och de får
träna på metod och begrepp då de arbetar med hastighet. Lektionen består av:
•
•

Kapitel 4, s. 52-59 Spanarboken 6.
Specialuppdrag 4 Vardagshastigheter, s. 78–79 Mattespanarna 6B lärarboken.

Syfte
Syftet med provlektionen är att stimulera elevernas intresse för att lösa matematiska problem tillsammans med andra. Här handlar problemet om hastighet. Specialuppdraget ger eleverna möjlighet att lära sig att beräkna hastighet genom att
de får ut och praktisera på verkliga sammanhang.
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Siktar mot kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av åk 6
•

•

•

•

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss
anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i
huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan
bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det
genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska
uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan
eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring
hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder
med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och
lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet,
statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak
fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra
matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang
genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på
ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Så här kan du arbeta med lektionen
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Läs själv igenom hela Spanarberättelsen och Specialuppdraget.
Kopiera elevsidan i Specialuppdraget.
Läs sidan 52–59 i Spanarboken för eleverna.
Resonera tillsammans om vad Spanaruppdraget innebär. Du kan visa det på
smartboarden eller kopiera uppdraget så de har det framför sig.
Låt eleverna få fundera på lösningen ensamma en stund först. Sätt dem sedan
i par och låt dem resonera kring lösningen. Avslutningsvis redovisar grupperna
sina lösningar och ni för en gemensam diskussion i klassen.
Nu är eleverna förhoppningsvis nyfikna på hur man kan räkna ut hastighet.
Låt eleverna läsa och arbeta med Specialuppdraget. Lämpligen arbetar
de i par.
Hur vill ni redovisa Specialuppdraget? På lärarsidan får du förslag till detta.
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I serien ingår:
•

Mattespanarna åk 4; Spanarboken åk 4, grundbok 4A och 4B, lärarbok 4A och
4B samt bashäfte 4A och 4B
• Mattespanarna åk 5; Spanarboken åk 5, grundbok 5A och 5B, lärarbok 5A och
5B samt bashäfte 5A och 5B
• Mattespanarna åk 6; Spanarboken åk 6, grundbok 6A och 6B, lärarbok 6A och
6B samt bashäfte 6A och 6B
Läs mer om de olika delarna på www.liber.se
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6B • Kapitel 4 • Enheter

Flaskpost
Ted höll på att avsluta arbetet, när Linus och Leila öppnade
dörren till ladan. Pim slank efter in i värmen.
”Nu måste vi snart iväg till Kulturskolans scen för
tävlingen”, sa Ted förväntansfullt. ”Alla instrument är redan
där. Jag fick några toppfina naturljud som jag mixade med
musiken. Det blev bra! Tyvärr hann jag inte med dräkterna,
men det får gå ändå.”
”Var är Betty?” frågade Linus. ”Jag har inte sett henne
sedan i morse. Hon svarar inte på sin mobil.”
”Det har varit tomt här sedan jag kom tillbaka”, sa Ted
frånvarande. ”Jag har förresten gjort ett upprop på Facebook
för att få folk till tävlingen. Publik ger alltid bättre stämning.
Hoppas att det kommer många!”
Leila försökte ringa Betty en gång till.
”Konstigt!” mumlade hon och tittade oroligt på Linus.
”Hon kommer säkert till tävlingen”, sa Ted. ”Betty kan
man lita på. Jag ska bara ta fram broschyrerna innan vi ger
oss av.”
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Telefonen ringde och han sträckte sig efter den. Rösten
i andra änden hördes tydligt men var ändå diffus. Det var
svårt att avgöra om det var en man eller kvinna som talade:
”Vi har Betty. Låt bli att ställa upp i tävlingen,
så kommer det inte att hända henne något.”
”Va?” Ted gapade av förvåning
”Vi har Betty!” upprepade rösten otåligt. ”Om du vill
se din kusin oskadd, ska du ligga lågt vid dagens tävling.
Och ingen inblandning av polis! Förstått?”
”Ja, men vvvänta …”, stammade Ted. Men personen
hade redan lagt på.
Ted stirrade på Linus och Leila. Han såg på deras miner
att de också hört de hotfulla orden.
Betty hade blivit kidnappad!
När Betty vaknade låg hon i en obekant säng. Hon reste sig
och kom plötsligt ihåg: hur hon letat efter Alexandra i skogen,
det gamla ödehuset, hur någon smugit sig på henne bakifrån …
Hon såg sig omkring. Rummet var litet, inte mycket
mer än en säng, ett skrivbord och några stolar fick plats.
Vid ena kortsidan fanns en dörr. Den var låst när hon
kände på den. Vid den andra kortsidan fanns ett fönster.
Kunde hon ta sig ut den vägen?
Hon gick fram och tittade ut. Nedanför virvlade vatten
runt vassa stenar. Hon befann sig på andra våningen och på
andra sidan vattnet var skogen tät. Ingenstans såg hon hus
eller tecken på människor. Det var omöjligt att ta sig ut.
Mobilen! Att hon inte tänkt på den. Hon letade förgäves
i fickorna. Den som fört bort henne hade tagit hennes telefon.
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På skrivbordet låg några böcker, papper och en penna.
Där stod också en bricka med ett par smörgåsar och en flaska
med läsk. Betty såg på läskflaskan och på pennan och pappret.
Utanför fönstret brusade vattnet.
En plan tog form i hennes huvud och det dröjde inte länge
förrän hon hade satt den i verket.
”Borde vi inte ringa polisen?” frågade Leila oroligt. ”Eller
åtminstone prata med Bettys pappa?”
Ted hade gett sig av till tävlingen och Leila och Linus
stod rådvilla på Bettys gård, när en cykel bromsade in bredvid
dem. Amina, en klasskompis, viftade andfådd med en flaska
och en papperslapp.
”Vilken tur att jag fick tag på er!” flämtade hon.
”Den här flaskan flöt i vattnet när jag fiskade nere vid ån.
Det verkar vara ett meddelande från Betty.”
Leila ryckte till sig lappen och vecklade upp den.
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Betty hörde steg i trappan. En nyckel stacks i låset och vreds
om. När Betty såg vem det var hajade hon till.
”Alexandra, har de tagit dig också?” Hennes röst var full
av oro.
Alexandra svarade inte utan gick in i rummet och låste
dörren efter sig. Hon gick fram till skrivbordet för att lägga
ett par äpplen på brickan. Hon undvek att titta på Betty.
”Alexandra?” Betty sjönk sakta ner på sängen. Hon
började inse att den som hon trott var en vän i själva verket
var en fiende.
”Vad glor du på?” Alexandra lät fientlig.
Betty stirrade tyst på Alexandra innan orden började forsa:
”Det var alltså du … Vi trodde det var Dan som hjälpte
Janne men i själva verket var det DU! Det var du som letade
på skrivbordet när vi berättade för Ted vad han skulle beställa,
det var du som gjorde inbrott i ladan … och vi trodde
att det var Dan, eftersom du sa att du sett honom utanför.
Men du såg honom aldrig, eller hur?”
”Naturligtvis inte. Men det var listigt av mig, eftersom ni
fått för er att Dan var den skyldige.” Alexandra log.
”Och koden till skåpet … hur fick du tag på den?
För det var väl lögn att Ted ringt och gett dig den?”
”Javisst, jag hittade lappen med koden i Teds ficka.
Han glömde gömma lappen.”
”Hur visste du det?”
”Det var en ren chansning, en idé jag fick när jag såg hans
tröja hänga på en krok i ladan. Fast jag hann inte öppna
skåpet innan ni kom inklampande. Så jag fick dra till med
lögnen om Teds telefonsamtal.”
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Betty var gråtfärdig. ”Och när du faxade iväg musikidéerna
från pappas kontor var det inte till Ted du skickade dem utan
till Janne, eller hur?”
Alexandra nickade. ”Det var ganska otroligt att ni skulle
upptäcka vem jag faxade till.”
Betty kokade av ilska. Så lurade de blivit!
”Sedan låtsade du att du var skadad för att locka ut mig
i skogen! Men båten Alexandra! Hur kunde du sabotera den?
Vi kunde ha drunknat!”
Alexandra såg förbluffad ut. ”Jag vet inget om båten.
Det måste vara Janne. Jag vet bara att han spikade fast
kartongen på Teds dörr för att skrämma honom.”
”Men varför? Varför hjälper du Janne och gör alla dessa
hemska saker?”
Alexandras ansikte hårdnade.
”För att gå vidare i musiktävlingen!”
”Du?”
”Musiken betyder allt för mig. Jag har gått i skola
i London och det här är en jättechans. Pappa och jag …”
Betty flämtade: ”Det är alltså du som är Sasha?”
Alexandra nickade.
”Ja, och jag är beredd att göra allt för att vinna. Men var
inte orolig, du kommer snart att bli frisläppt. Jag ska bara
vinna tävlingen först.”
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”Var exakt fiskade du upp flaskan?”
Linus, Leila och Amina stod med Pim vid Alelundsån
och tittade ut över vattnet.
Amina pekade på en grässlänt vid åkanten. ”Det var
precis här, och när jag såg flaskan komma guppande fångade
jag in den med håven.”
Linus tittade uppåt ån. Någonstans uppströms fanns huset
där Betty var fången.
”Kommer du ihåg exakt när du hittade flaskan?”
Amina funderade en stund: ”Nej, men jag såg den
precis när jag fick sms från min kompis.” Hon tog upp
mobilen och kollade. ”Hans sms kom 16.15.”
”Det betyder att vi vet hur länge flaskan låg i vattnet,
eftersom Betty kastade i den strax efter 15.35. Om vi nu
visste hur snabbt den flöt, kunde vi tänka ut hur långt upp
huset ligger.”
”Men det kan vi!” ropade Leila och viftade med flaskan.
”Vi har ån framför oss!”
”Smart!” skrek Linus. ”Vi måste skynda oss!”
Det dröjde inte länge förrän Linus stegat upp en sträcka
uppströms ån.
”Här är det ungefär 200 meter”, ropade han. ”Jag kastar
i flaskan NU!”
Leila startade tidtagaren på mobilen och hon och Amina
spanade ivrigt efter flaskan.
”Här kommer den”, sa Amina och halade in flaskan för
andra gången den dagen.
Leila som precis tryckt av tidtagaruret konstaterade:
”Det tog 3 minuter och 20 sekunder att färdas 200 meter.”

57

Mattespanarna Spanarboken 6 (47-10134-4)
och Mattespanarna 6B Lärarboken (47-10140-5) © Författarna och Liber AB

Kopiering tillåten

9

”Bra!”, sa Linus. ”Då kan vi räkna ut hur långt upp
huset ligger.”
”Är det någon av er som har en karta i sin mobil?”
”Jag har!” sa Amina.
Tillsammans granskade de kartan över Alelundsån.
Från platsen där de stod fanns inte många hus uppströms.
”Det måste väl vara det här?” sa Linus och pekade på
en fyrkant på kartan. ”Strömkarlsvägen”, läste han.
”Det ligger på Strömkarlsvägen 17.”
”Jag hittar dit”, sa Leila. ”Om vi genar genom skogen
går det snabbt.”
Amina tvekade och Linus vände sig till henne.
”Du kan meddela Bettys pappa. Berätta var huset ligger!”
Amina nickade.
”Var försiktiga!” ropade hon efter Leila och Linus
som gav sig iväg med Pim i hälarna.
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Uppdrag 4 · 6B
Betty är fången i ett hus som ligger vid ån. Hon har kastat
ut en ﬂaska i vattnet. I ﬂaskan ﬁnns ett meddelande som
hon skrev klockan 15.35.
Samma dag klockan 16.15 fångar Amina in ﬂaskan vid
Fiskeplatsen. Linus och Leila testar hur lång tid det tar
för ﬂaskan att färdas 200 meter i vattnet och upptäcker
cker
att det tar 3 minuter och 20 sekunder.
Hur lång sträcka uppströms från Fiskeplatsen
ligger huset där Betty är fången?
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N
NAMN:

______________________________________________________________________________________________________________

4. Vardagshastigheter
Här kommer några förslag på hastigheter som du
kan ta reda på med hjälp av ett måttband och en klocka:

DU BE H ÖV ER
:

Måttband
Tidtagarur
(finns på mob
ilen)

• Hur fort går du?

• Hur fort springer Usain Bolt?

• Hur fort springer du?

• Hur fort sprang den som vann
100 m i OS 1912?

• Hur fort går en hund?
• Hur fort springer en katt?
• Hur fort springer en hjort?
• Hur fort ﬂyger en fågel?
• Hur fort ﬂyger en annan fågel?
• Hur fort simmar en mört?
• Hur fort simmar Sarah Sjöström?

• Hur fort springer Abeba Aregawi?
• Hur fort cyklar du?
• Hur fort kryper en snigel?
• Hur fort går en myra?
• Hur fort rör sig olika leksaker?
• Hur fort växer ditt hår?

Välj det du vill undersöka. Redovisa alla mätningar och beräkningar,
gärna med hjälp av tabeller.
Redovisa både i enheten m/s och km/h.
Jag ska undersöka: ___________________________________________________
Dokumentation och resultat av mina undersökningar:
Kopiering tillåten | Mattespanarna • Lärarboken 6B © | Författarna och LIBER AB
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4. Vardagshastigheter
DET HANDLAR OM:

Laborativt arbete med mätning av tid och
längd, beräkning av hastigheter som involverar
enhetsomvandlingar.
TIPS VID GENOMFÖRANDET:

Förbered tillgången av både korta och långa
måttband.
Det är ganska enkelt att hitta uppgifter om idrottsresultat via internet. (Glöm inte vinteridrotterna:
störtlopp, hockeypucken, bandybollen, konståkningen …)
Fler förslag kan vara hur fort hissen, bussen, båten,
kanoten, skateboarden, moppen, traktorn eller bilen
går.
Låt eleverna ta med radiostyrda bilar eller andra
leksaker som rör sig och mät och gasa loss på
skolgården. Överkurs är att räkna om i skala
”Hur fort hade den gått i verkligheten?”
När vi genomförde detta första gången med elever
blev det ett häfte som hette ”Djurens hastigheter”.
Elevernas separata sidor blev tillsammans en helhet.
Boken väckte stort intresse hos de andra klasser
som fick ta del av innehållet och författarna var
mycket stolta.

Här är några ungefärliga värden att jämföra
elevernas resultat med:
En människa går i ca 5 km/h.
Om någon av eleverna sprungit fortare än 36,8 km/h
kan du ringa nyhetsredaktionen på tv eftersom det
handlar om nytt världsrekord.
Cykling 15–20 km/h, men världsrekordet ligger på 269 km/h.

Här är en länk till uppgifter om världens 12
snabbaste djur på land:
http://www.varldenshaftigaste.se/topplistor/
varldens–12–snabbaste–djur–pa–land/
Om någon med stort tålamod ger sig på att mäta
hur fort håret växer brukar resultatet hamna runt
1 cm/månad.
ARBETA VIDARE:

Hur fort blåser vinden?
När man rapporterar väderleksförhållanden så anges
inte bara vindriktningen utan även vindstyrkan i
enheten m/s. Låt eleverna försöka komma på hur
man kan mäta detta!
KAPITEL

Man kan också låta eleverna göra planscher med
bilder, beräkningar, reflektioner och tabeller till en
utställning.

Börja med att omvandla m/s till m/minut. Omvandla
därefter antalet meter till km. Avsluta med att omvandla tiden i minuter till timmar.

Tabellen nedan förser dig med de olika vindstyrkornas namn:
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Benämning på land m/s

km/h

Lugnt

0–0,2

<1

Stiltje

<1

FÖRVÄNTAT RESULTAT:

Svag vind

0,3–1,5

1–5

Bris

1–3

En sån aktivitet det kan bli ibland på mattelektionerna! Det hoppas och skuttas och rullas
leksaker. Full aktivitet och meningsfull matematik,
med kluriga omvandlingar. En av de viktigaste
poängerna är att eleverna känner att de äger
uppgiften. De har själva kommit på vad som
ska mätas och räknas på. Vi minns särskilt
engagemanget hos två elever som lyckades räkna ut:

Svag vind

1,6–3,3

6–11

Bris

4–6

Måttlig vind

3,4–5,4

12–19

Bris

7–10

Måttlig vind

5,5–7,9

20–28

Bris

11–15

Frisk vind

8,0–10,7

29–38

Bris

16–21

Frisk vind

10,8–13,8

39–49

Bris

22–27

Hård vind

13,9–17,1

50–61

Kuling

28–33

Hård vind

17,2–20,7

62–74

Kuling

34–40

Hård vind

20,8–24,4 75–88

Kuling

41–47

Storm

24,5–28,4 89–102 Storm

48–55

• Hur fort springer en häst?

Storm

28,5–32,6 103–117 Storm

56–63

Orkan

32,7–

• Hur fort kryper en snäcka?

118–

Benämning till sjöss Knop

Orkan

4

64–
Källa: SMHI

• Hur fort växer en svamp?
ÖVERKURS:
FÖRKLARING:

Hollywoodmatematik

För att beräkna hastigheten mäter man en sträcka,
och delar med den tid förflyttningen tar.

Du har säkert några elever som skulle vara intresserade
av kolla extrema actionfilmklipp från olika källor
och beräkna både hastigheter, massor och hur
långt superhjältarna och agenterna på filmen faller.
YouTube är en bra ingång för detta.

Formel: Hastighet =

Sträcka
Tid

Omvandlingen från enheten m/s till km/h gör vi steg
för steg.
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