EXTRAMATERIAL

Extramaterial till Start
Matematik
I detta material finns förslag på olika aktiviteter
kopplade till kapitlen i boken.
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START Matematik
Elever i förberedelsegrupp kan ha väldigt olika förutsättningar att tillgodogöra sig
undervisningen. Några har kanske gått i skola tidigare och bär därför med sig bland
annat studieerfarenhet, andra har ingen skolbakgrund alls. Några kan kanske flera språk,
ibland något gemensamt språk med dig som lärare, andra har kanske bara kunskaper i
sitt modersmål. Det viktiga är att gruppen, oavsett de olika individuella
förutsättningarna, tillsammans ska utvecklas så långt som möjligt i matematik och
samtidigt utveckla kunskaper i svenska och i sina modersmål. Utvecklingen kommer att
se olika ut för olika individer, men hela gruppen har betydelse för att alla utvecklas så
långt som möjligt.
Individuella och personliga skillnader kan bidra till att det krävs tålamod för att bygga
upp en trygg atmosfär i gruppen. Det kan också finnas kulturella skillnader som gör att
hierarkier eller mindre önskade beteenden etablerar sig. Det är viktigt att vara ödmjuk
inför skillnaderna, men också tydlig med hur eleverna förväntas vara mot varandra och
mot dig som lärare samt hur de kan förvänta sig att du är mot dem i ert
matematikklassrum. Genom att du bemöter eleverna med respekt och välvilja samt
uppmärksammar och förklarar när något inte går rätt till kan ni bygga upp ett tryggt och
tillåtande klassrumsklimat. Då finns det bra förutsättningar för eleverna att utvecklas i
matematik.
I boken START Matematik finns ett urval av matematiska ord och fraser som eleven
kan översätta till sitt modersmål, det finns exempel på hur övningar ska göras samt egna
övningar för eleven att arbeta med. Utöver det individuella arbetet i boken är det viktigt
att eleverna får tillfälle att resonera och kommunicera muntligt i matematik. Vid det
gemensamma arbetet i klassrummet får eleverna ta del av hur du uttrycker dig, vilket är
mycket betydelsefullt för deras egen matematik- och språkutveckling. Här får du förslag
på hur ni kan arbeta gemensamt för att förstärka förståelsen, repetera eller fördjupa det
matematiska innehåll som tas upp i START Matematik.
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1 SIFFROR OCH TAL
Heltal, sida 3-8
AKTIVITET – RABBLA TAL

Låt gruppen rabbla de naturliga talen högt från 0 till 100 och från 100 till 0. Gå inte i
ordning, utan ge ordet till den elev som ska säga nästa tal, så att alla måste vara
uppmärksamma hela tiden. Testa också att rabbla olika ”talskutt”, t ex 10-skutt från 0 till
400 och från 400 till 0.
Om någon elev vill ha listan över symboler och namn från s. 4 framför sig så är det bra
att individanpassa så att utmaningen blir lagom.
AKTIVITET - TALLINJE

Materiel: rutade papper eller räknehäften, pennor, suddgummin och linjaler
Rita en tallinje från -5 till 5 på tavlan. Be eleverna rita av steg för steg allteftersom du
ritar. Det tränar eleverna att använda linjal samt att tolka och följa en instruktion.
Poängtera att det underlättar att följa linjerna i räknehäftet och att avståndet mellan
markeringarna på tallinjen måste vara lika långt för samma differens. Be eleverna skapa
ett par uppgifter i stil med uppgifterna på s. 6-7 utifrån sin tallinje. Låt dem byta
uppgifter med en kompis och lösa varandras uppgifter.
AKTIVITET – STORLEKSORDNA

Materiel: 3 tomma kort eller lappar per elev, pennor och suddgummin
Dela ut tre tomma lappar till varje elev. Be eleverna skriva tre valfria heltal på sina
lappar, ett tal på varje lapp. Du kan välja att begränsa talområdet, t ex från -10 till 10.
Samla in lapparna och blanda dem. Dela in eleverna i grupper om 2-3 st. Dela ut lika
många lappar till varje grupp och be dem lägga talen i storleksordning på en rad. Be
eleverna göra avstånden mellan lapparna proportionella.
Grupperna får läsa upp vilka tal de har fått och visa de andra grupperna vilken ordning
och vilket inbördes avstånd de har valt.
UTVECKLING 1: Slå ihop grupperna två och två och be dem föra
samman sina tal. Hjälps slutligen åt att föra samman alla gruppernas tal på
en lång tallinje med proportionella avstånd.
UTVECKLING 2: Här behöver du ha tillgång till skolkritor och
måttband. Be grupperna rita och gradera en tallinje på skolgården på
vilken de markerar sina tal.
Ordningstal, sida 9-10
AKTIVITET – TALKORT

Materiel: 30 tomma kort eller lappar per kortlek ni vill göra, pennor och suddgummin
Hjälps åt i gruppen att göra en talkortlek. Dela ut några kort till varje elev. Be eleverna
skriva ordningstalen med symboler på ena sidan och ord på den andra. Utgå från listan
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på s. 9. Ni kan göra en gemensam kortlek, eleverna kan skapa varsin eller så kan de göra
en kortlek tillsammans med en kompis.
Låt en elev komma fram och dra ett ”hemligt” kort. Eleven väljer att säga ordningstalet
före eller efter det som står på kortet och klasskompisarna ska säga vilket talet på kortet
är. Be eleven använda fraserna ”Ordningstalet före det här ordningstalet är …” eller
”Ordningstalet efter det här ordningstalet är…” och ”Vilket är ordningstalet på kortet?”.
Den som svarar säger ”Ordningstalet på kortet är…”. Skriv fraserna på tavlan.
Om du vill göra det lättare för eleven som kommer fram kan du låta dem välja att istället
berätta vilket ordningstalet på kortet är och fråga klasskamraterna om vilket tal som
kommer närmast före eller efter. Be eleven använda fraserna ”Ordningstalet på kortet är
…”, ”Vilket ordningstal kommer närmast före? eller ”Vilket ordningstal kommer
närmast efter?.
Datum, sida 11
AKTIVITET – TIDSAXEL

Materiel: papper på rulle eller flera hoptejpade papper, pennor, suddgummin och linjaler
Här kan det passa att ämnesintegrera med SO eller NO. Rita en tidsaxel (tallinje) inom
ett avgränsat intervall, tillsammans på tavlan eller på det långa papperet. Alternativt ritar
eleverna varsin tidsaxel i sina räknehäften samtidigt som du ritar en på tavlan. Var noga
med att sätta ord på varje steg du gör. Poängtera att det underlättar att följa linjerna i
räknehäftet och att avståndet mellan markeringarna på tallinjen måste vara lika långt för
samma differens.
Exempel på tidsintervall är 1600-talet eller åren då eleverna i gruppen föddes. Välj ut
händelser under den tidsperioden som ni hittar i t ex historieboken eller kemiboken.
Skriv händelserna intill tidsaxeln. Ett annat tema för tidsaxeln kan vara att du och
eleverna tar reda på några intressanta datum i era födelseländers historia och placerar in
dem på en tidsaxel.
Talföljder, sida 12
AKTIVITET – TALFÖLJDER

Materiel: rutade papper eller räknehäften, pennor och suddgummin
Skapa några talföljder med naturliga tal, negativa tal och ordningstal på tavlan. Lämna
luckor. Låt eleverna föreslå vilka tal som saknas och förklara med ord eller komma fram
och visa på tavlan hur de kom fram till det.
Be eleverna skapa tre egna talföljder med naturliga tal, negativa tal och ordningstal. De
ska lämna ett par luckor i varje talföljd. Para ihop dem med någon som är på ungefär
samma matematiska nivå. Uppmuntra dem att göra riktigt kluriga talföljder. Låt dem
sedan byta talföljder med varandra och försöka komma på vilka tal som saknas.
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2 KLOCKAN OCH TID
Klockan, sida 13-17
AKTIVITET – KLOCKKORT

Materiel: ca 60 tomma kort eller lappar, pennor, suddgummin och linjaler
Hjälps åt i gruppen att göra en klockkortlek. Dela ut tre tomma kort till varje elev. Be
eleverna skriva valfritt klockslag både analogt och digitalt på ena sidan och klockslaget
beskrivet med ord på den andra sidan. Ta hjälp av faktarutorna på s. 14. Samla in korten
och blanda dem.
Visa ena sidan av ett kort för gruppen och ge en elev i taget ordet. Eleven ska uttrycka
klockslaget på det sätt som står på andra sidan av kortet. Du kan be de andra eleverna
säga om de håller med eller inte för att uppmuntra det aktiva lyssnandet. Du kan också
fråga om de vet något ytterligare sätt att uttrycka klockslaget på.
Om någon elev vill ha faktarutan från s. 14 framför sig så är det bra att individanpassa så
att utmaningen blir lagom.
UTVECKLING 1: Personlig utveckling, låt ett par elever sitta med
kortlekarna och träna. Om några elever är tävlingsinriktade (gärna med
liknande kunskapsnivå och ömsesidig respekt) kan de ta tid på varandra
och försöka klara så många kort som möjligt på en viss tid, t ex 30
sekunder. Be dem fokusera på det personliga ”rekordet” och försöka klara
fler kort på samma tid nästa gång. Du eller de själva kan notera deras
resultat efter övningen och jämföra med om de gör övningen vid ett annat
tillfälle.
AKTIVITET – TIDSSKILLNADER

Materiel: klockkort, rutade papper eller räknehäften, pennor och suddgummin
Använd klockkorten. Ta upp två kort och be eleverna säga hur lång tid som har gått
mellan klockslagen. De kan räkna i huvudet, eller göra anteckningar och beräkningar på
papper. Byt ordning på de två klockslagen och be eleverna säga hur lång tid som då har
gått mellan klockslagen. Låt eleverna sitta två och två med några klockkort och träna på
att räkna ut tidsskillnader på liknande sätt.
Tid, sida 18-20
AKTIVITET – UPPSKATTA TID

Materiel: tidtagarur (mobiltelefon), papper och pennor
Placera eleverna i par med ett tidtagarur (t ex mobilen) per par. En tar tid och den andra
ska gissa när det har gått t ex 10 s, 30 s, 1 min. Eleverna kan tävla om vem som kommer
närmast 2 min genom att starta tidtagaruret och lägga det uppochner. Den som först
tror att det har gått 2 min tittar då på tidtagaruret och skriver upp tiden. När den andre
tror att det har gått 2 min vänder den på tidtagaruret. Om eleverna är tre i någon grupp
kan de turas om att vara tävlingsledare och notera de andras gissningar.
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Låt gärna eleverna berätta eller visa hur de gjorde för att uppskatta tiden så bra som
möjligt.
AKTIVITET – GISSA OCH MÄT TID

Materiel: tidtagarur (mobiltelefon), rutade papper eller räknehäften, pennor,
suddgummin och linjaler
Gör en tabell med fyra kolumner och sex rader på tavlan (se bild). Be eleverna rita en
likadan tabell samtidigt som du ritar. Ta upp orden en kolumn, flera kolumner, och en
rad, flera rader. Berätta vad du gör och vilka mått eleverna bör ha på sina rader och
kolumner. Gör och kopiera i förväg upp några exemplar av en tabell och ge till de elever
som inte får till det.
AKTIVITET
Att gå över
skolgården
…
…

GISSAD TID
2 min 30 s

UPPMÄTT
TID
1 min 40 s

DIFFERENS
2 min 30 s – 1 min 40 s
= 50 s

…
Hitta på fem olika aktiviteter, gärna ute på skolgården. Det kan t ex vara att springa ett
varv runt fotbollsplanen, eller att hoppa jämfota 30 gånger. Skriv in aktiviteterna i första
kolumnen. Be eleverna gissa hur lång tid det tar. Gå sedan ut och ta tid och beräkna
differensen mellan den uppskattade och den uppmätta tiden.
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3 ADDITION OCH SUBTRAKTION
Huvudräkning, sida 21-23
AKTIVITET – HÖGST SUMMA, HUVUDRÄKNING

Materiel: en vanlig kortlek per två/tre elever, rutade papper eller räknehäften, pennor
och suddgummin
Sortera ut korten 1-10 ur en vanlig kortlek. Dessa kort representerar de tio siffrorna, 09. Förklara för eleverna att 10:orna är 0:or och att essen är 1:or. Gör aktiviteten på
tavlan gemensamt en gång först. Låtsas då att det är två elever som drar ett kort
varannan gång.
Eleverna ska använda huvudräkning och addera två tvåsiffriga tal och få så hög summa
som möjligt. Den elev som börjar drar ett kort ur kortleken. Efter varje kort väljer
eleven på vilken av fyra positioner hos de två tvåsiffriga termerna de vill placera siffran
de drog.
XX + XX = ?
Be eleverna berätta för varandra var de placerar siffran, de kan då använda fraserna:
- ”Jag placerar siffran som tiotal i den första termen.”
- ”Jag placerar siffran som ental i den första termen.”
- ”Jag placerar siffran som tiotal i den andra termen.”
- ”Jag placerar siffran som ental i den andra termen.”.
Sedan drar nästa elev ett kort och väljer och berättar var siffran ska placeras. Eleverna
gör samma sak tre gånger till, men det blir färre och färre positioner att välja på. När alla
positionerna är fyllda räknar eleverna ut sina summor och berättar vad de blev, ”Jag fick
summan …”. Den som får störst summa vinner. Kör några omgångar så att eleverna
hinner reflektera och testa lite strategier.
UTVECKLING 1: Lägst summa, samma tillvägagångssätt som ”Högst
summa”, men den som får lägst summa vinner.
AKTIVITET – STÖRST DIFFERENS, HUVUDRÄKNING

Materiel: en vanlig kortlek per två/tre elever, rutade papper eller räknehäften, pennor
och suddgummin
Samma tillvägagångssätt som ”Högst summa”, men den som får störst differens vinner.
Nu avslutar eleverna med frasen ”Jag fick differensen …”. Till skillnad från vid addition
får det nu stor betydelse om siffrorna man drar placeras i första eller andra termen.
XX - XX = ?
UTVECKLING 1: Minst differens, samma tillvägagångssätt som ”Störst
differens”, men den som får minst differens vinner.
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Algoritmer, sida 24-26
AKTIVITET - HÖGST SUMMA, ALGORITM

Materiel: en vanlig kortlek per två/tre elever, rutade papper eller räknehäften, pennor
och suddgummin
Eleverna ska använda algoritmer addition med tresiffriga tal och få så hög summa som
möjligt. Varje elev ska dra sex kort, ett i taget. Eleverna turas om att slå. Efter varje slag
ska de välja på vilken av sex positioner (XXX + XXX = ______, OBS! lodrät
uppställning) de vill placera resultatet. Be eleverna berätta för varandra om de placerar
resultatet som ental, tiotal eller hundratal. Den som får störst summa vinner. Kör ett par
omgångar.
Sortera ut korten 1-10 ur en vanlig kortlek. Dessa kort representerar de tio siffrorna, 09. Förklara för eleverna att 10:orna är 0:or och att essen är 1:or. Gör aktiviteten på
tavlan gemensamt en gång först. Låtsas då att det är två elever som drar ett kort
varannan gång.
Eleverna ska använda algoritm och addera två tresiffriga tal och få så hög summa som
möjligt. Den elev som börjar drar ett kort ur kortleken. Efter varje kort väljer eleven på
vilken av sex positioner hos de två tresiffriga termerna de vill placera siffran de drog.
XXX
+ XXX
?
Be eleverna berätta för varandra var de placerar siffran, de kan då använda fraserna:
- ”Jag placerar siffran som hundratal i den första termen.”
- ”Jag placerar siffran som tiotal i den första termen.”
- ”Jag placerar siffran som ental i den första termen.”
- ”Jag placerar siffran som hundratal i den andra termen.”
- ”Jag placerar siffran som tiotal i den andra termen.”
- ”Jag placerar siffran som ental i den andra termen.”.
Sedan drar nästa elev ett kort och väljer och berättar var siffran ska placeras. Eleverna
gör samma sak tre gånger till, men det blir färre och färre positioner att välja på. När alla
positionerna är fyllda räknar eleverna ut sina summor och berättar vad de blev, ”Jag fick
summan …”. Den som får störst summa vinner. Kör några omgångar så att eleverna
hinner reflektera och testa lite strategier.
UTVECKLING 1: Lägst summa, samma tillvägagångssätt som ”Högst
summa”, men den som får lägst summa vinner.
AKTIVITET – STÖRST DIFFERENS, ALGORITM

Materiel: en vanlig kortlek per två/tre elever, rutade papper eller räknehäften, pennor
och suddgummin
Samma tillvägagångssätt som ”Högst summa”, men den som får störst differens vinner.
Nu avslutar eleverna med frasen ”Jag fick differensen …”. Till skillnad från vid
addition får det nu stor betydelse om siffrorna man drar placeras i första eller andra
termen.
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XXX
- XXX
?

UTVECKLING 1: Minst differens, samma tillvägagångssätt som ”Störst
differens”, men den som får minst differens vinner.
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4 PROBLEMLÖSNING 1
sida 27-31
AKTIVITET - MARKNADSUNDERSÖKNING

Materiel: annonsblad med både jämförspriser och styckepriser, papper, pennor och
suddgummin
Förklara att vissa priser är priser per kilogram eller liter och att andra priser är angivna
per förpackning. Ta hjälp av ett annonsblad för att visa på skillnaden i hur priserna
anges.
Gå till en torgmarknad eller en butik och ta reda på priser på t ex matvaror eller kläder.
Be varje elev samla namn och pris på ca 10 produkter. Det ska framgå om det är
jämförspris eller styckepris. Sammanställ en gemensam prislista i klassrummet när ni
kommer tillbaka.
Låt eleverna skapa några egna uppgifter med addition och subtraktion utifrån prislistan,
de får gärna ta hjälp med fraser från s. 27-31. Uppmuntra dem att göra lite kluriga
uppgifter. Du kan låta eleverna byta uppgifter med någon som är på ungefär samma
matematiska nivå. Men du kan också samla in uppgifterna, skriva rent dem och dela ut
som ett ”Problemlösningshäfte” som gruppen har gjort tillsammans.
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5 MULTIPLIKATION OCH DIVISION
Huvudräkning, sida 32-35
AKTIVITET - TABELLKORT

Materiel: 90 tomma kort eller lappar, pennor och suddgummin
Hjälps åt i gruppen att göra en tabellkortlek. Dela ut tomma kort till varje elev.
Beroende på hur många elever det är i din grupp så får de ansvar för hela eller delar av
tabellerna 0 till 9. Genom att ta med ”0:ans tabell” nöter eleverna in att vad som än tas
noll gånger är lika med noll. Be eleverna skriva två faktorer på ena sidan av kortet och
deras produkt på den andra sidan. De bör dubbelkolla med miniräknare när de
konstruerar korten.
Samla in och blanda korten. Dra ett kort och visa eleverna multiplikationen. Fråga ”Vad
är produkten av faktorn … och faktorn …?”. Ge ordet till en elev i taget och anpassa
valet av elev efter nivån på multiplikationen. Be eleven att svara ”Produkten är ….”. Säg
omväxlande ”Vad är … gånger …?” och be då eleven att svara ”… gånger … är lika
med ….”.
UTVECKLING 1: Delbarhet, visa istället eleverna den sida av kortet där
produkten står och fråga ”Produkten är …, vilka kan faktorerna vara?”.
Eleverna svarar då ”Faktorerna kan vara … och ….”. Summera genom att
säga ”… är alltså delbart med … och …”. Fråga gärna om produkten är
delbar med några andra tal också.
Algoritmer, sida 36-41
AKTIVITET – STÖRST PRODUKT

Materiel: en vanlig kortlek per två/tre elever, rutade papper eller räknehäften, pennor
och suddgummin
Sortera ut korten 1-10 ur en vanlig kortlek. Dessa kort representerar de tio siffrorna, 09. Förklara för eleverna att 10:orna är 0:or och att essen är 1:or. Gör aktiviteten på
tavlan gemensamt en gång först. Låtsas då att det är två elever som drar ett kort
varannan gång.
Eleverna ska använda huvudräkning och multiplicera ett tvåsiffrigt tal med ett ensiffrigt
och få så stor produkt som möjligt. Den elev som börjar drar ett kort ur kortleken. Efter
varje kort väljer eleven på vilken av tre positioner hos de två faktorerna de vill placera
siffran de drog.
XX · X = ?
Be eleverna berätta för varandra var de placerar siffran, de kan då använda fraserna:
- ”Jag placerar siffran som tiotal i den första faktorn.”
- ”Jag placerar siffran som ental i den första faktorn.”
- ”Jag placerar siffran som ental i den andra faktorn.”.
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Sedan drar nästa elev ett kort och väljer och berättar var siffran ska placeras. Eleverna
gör samma sak två gånger till, men det blir färre och färre positioner att välja på. När alla
positionerna är fyllda räknar eleverna ut sina produkter och berättar vad de blev, ”Jag
fick produkten …”. Den som får störst produkt vinner. Kör några omgångar så att
eleverna hinner reflektera och testa lite strategier.
UTVECKLING 1: Minst produkt, samma tillvägagångssätt som ”Högst
produkt”, men den som får minst produkt vinner.
UTVECKLING 2: Lägg till en hundratalsposition i den första faktorn.
AKTIVITET – STÖRST KVOT

Materiel: en vanlig kortlek per två/tre elever, rutade papper eller räknehäften, pennor
och suddgummin
Samma tillvägagångssätt som ”Störst produkt”, men den som får störst kvot vinner.
XX = ?
X
Föreslå att eleverna använder fraserna:
- ”Jag placerar siffran som tiotal i täljaren.”
- ”Jag placerar siffran som ental i täljaren.”
- ”Jag placerar siffran som ental i nämnaren.”
Sedan drar nästa elev ett kort och väljer och berättar var siffran ska placeras. Eleverna
gör samma sak två gånger till, men det blir färre och färre positioner att välja på. När alla
positionerna är fyllda räknar eleverna ut sina kvoter och berättar vad de blev, ”Jag fick
kvoten …”. Den som får störst kvot vinner.
Observera att eleverna troligen kommer att få rester kvar i sina divisioner. Förklara hur
de ska hantera resterna. Berätta också att man säger att täljaren inte är delbar med
nämnaren om det blir någon rest. Kör några omgångar så att eleverna hinner reflektera
och testa lite strategier.
UTVECKLING 1: Minst kvot, samma tillvägagångssätt som ”Störst kvot”,
men den som får minst kvot vinner.
UTVECKLING 2: Lägg till en hundratalsposition i täljaren.
AKTIVITET – KREATIV REPETITION

Materiel: fyra tomma lappar per elev, pennor och suddgummin
Dela ut minst fyra tomma lappar till varje elev. Be dem hitta på och skriva uppgifter
med addition, subtraktion, division och multiplikation. Be dem att klura till det lite och
testa att deras egna uppgifter går att lösa.
Samla in lapparna, vik dem på mitten och lägg i en låda. Låt de elever som vill komma
fram och dra en lapp ur lådan och visa på tavlan hur de löser uppgiften. Om eleven
tycker att uppgiften är för svår kan du och klasskompisarna hjälpa till eller så kan eleven
få dra en ny lapp.
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Ett alternativ är att du skriver rent uppgifterna och sätter samman till ett uppgiftsblad
eller en diagnos på beräkningsmetoder. Det brukar vara roligt för eleverna att ha bidragit
till materialet.
UTVECKLING 1: En del elever kanske kan lära sig multiplikation med
flersiffriga tal. Genom samarbete med andra lärare kanske ni kan erbjuda
ett valbart tillfälle med fördjupad multiplikationsträning.
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6 PROBLEMLÖSNING 2
Multiplikation och division, sida 42-46
AKTIVITET – MARKNADSUNDERSÖKNING (se även kapitel 4)

Materiel: annonsblad med både jämförspriser och styckepriser, papper, pennor och
suddgummin
Förklara att vissa priser är priser per kilogram eller liter och att andra priser är angivna
per förpackning. Ta hjälp av ett annonsblad för att visa på skillnaden i hur priserna
anges.
Gå till en torgmarknad eller en butik och ta reda på priser på t ex matvaror eller kläder.
Be varje elev samla namn och pris på ca 10 produkter. Det ska framgå om det är
jämförspris eller styckepris. Sammanställ en gemensam prislista i klassrummet när ni
kommer tillbaka.
Låt eleverna skapa några egna uppgifter med multiplikation och division utifrån
prislistan, de får gärna ta hjälp med fraser från s. 42-46. Uppmuntra dem att göra lite
kluriga uppgifter. Du kan låta eleverna byta uppgifter med någon som är på ungefär
samma matematiska nivå. Men du kan också samla in uppgifterna, skriva rent dem och
dela ut som ett ”Problemlösningshäfte” som gruppen har gjort tillsammans.

Numeriska uttryck, sida 47-51
AKTIVITET – NUMERISKA UTTRYCK MED MINIRÄKNARE

Materiel: miniräknare (eller mobiltelefoner), pennor och suddgummin
Be eleverna lösa uppgifterna 17 och 18 på s. 48 med miniräknare. De ska sedan jämföra
resultatet med när de löser uppgifterna utan miniräknare. Diskutera vad det blir för
skillnad och vad det kan bero på.
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7 MASSA, LÄNGD OCH VOLYM
Massa, sida 52-54
AKTIVITET – UPPSKATTA OCH MÄT

Materiel: några föremål med olika vikt, några vågar, rutade papper eller räknehäften,
pennor, linjaler och suddgummin
Rita en tabell med fyra kolumner och sex rader på tavlan (se bild). Be eleverna rita en
likadan tabell samtidigt som du ritar. Ta upp orden en kolumn, flera kolumner, och en
rad, flera rader. Sätt ord på vad du gör och berätta vilka mått eleverna bör ha på sina
rader och kolumner. Rita och kopiera i förväg upp några exemplar av en tabell till de
elever som inte lyckas med sin tabell.
FÖREMÅL

UPPSKATTAD
MASSA
1 kg

UPPMÄTT
MASSA
800 g

DIFFERENS

En
1 000 g – 800 g = 200 g
matematikbok
…
…
…
…
Låt eleverna välja fem olika föremål som de skriver namnet på i första kolumnen. Be
dem uppskatta föremålens vikt och skriva in uppskattningen i tabellen. Sedan väger de
föremålen och skriver in resultatet. Till sist beräknar de differensen mellan den
uppskattade och den uppmätta vikten och skriver den i sista kolumnen.
Längd, sida 55-57
AKTIVITET – UPPSKATTA OCH MÄT

Materiel: några föremål med olika längd, måttband, tumstock, rutade papper eller
räknehäften, pennor, linjaler och suddgummin
Rita en tabell med fyra kolumner och sex rader på tavlan (se bild). Be eleverna rita en
likadan tabell samtidigt som du ritar. Ta upp orden en kolumn, flera kolumner, och en
rad, flera rader. Sätt ord på vad du gör och berätta vilka mått eleverna bör ha på sina
rader och kolumner. Rita och kopiera i förväg upp några exemplar av en tabell till de
elever som inte lyckas med sin tabell.
FÖREMÅL
Ett klassrum
…
…
…
…

UPPSKATTAD
LÄNGD
10 m

UPPMÄTT
LÄNGD
7,5 m

DIFFERENS
10 m - 7,5 m = 2,5 m
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Låt eleverna välja fem olika föremål som de skriver namnet på i första kolumnen. Be
dem uppskatta föremålens längd och skriva in uppskattningen i tabellen. Sedan mäter de
föremålen och skriver in resultatet. Till sist beräknar de differensen mellan den
uppskattade och den uppmätta längden och skriver in den i sista kolumnen.
Volym, sida 58-60
AKTIVITET – UPPSKATTA OCH MÄT

Materiel: några föremål med olika volym, mätglas, teskedar, matskedar, decilitermått,
litermått, rutade papper eller räknehäften, pennor, linjaler och suddgummin
Visa olika sätt att mäta volym. Ett föremål som är ihåligt kan man fylla med vatten och
sedan mäta vattnets volym i t ex ett litermått. Ett föremål som är solitt kan man sänka
ner i t ex ett litermått som är delvis fyllt med vatten och se hur vattennivån förändras.
Rita en tabell med fyra kolumner och sex rader på tavlan (se bild). Be eleverna rita en
likadan tabell samtidigt som du ritar. Ta upp orden en kolumn, flera kolumner, och en
rad, flera rader. Sätt ord på vad du gör och berätta vilka mått eleverna bör ha på sina
rader och kolumner. Rita och kopiera i förväg upp några exemplar av en tabell till de
elever som inte lyckas med sin tabell.
FÖREMÅL

UPPSKATTAD
VOLYM

UPPMÄTT
VOLYM

DIFFERENS

En låda
…
…
…
…
Låt eleverna välja fem olika föremål som de skriver namnet på i första kolumnen. Be
dem uppskatta föremålens volym och skriva in uppskattningen i tabellen. Sedan mäter
de volymen och skriver in resultatet. Till sist beräknar de differensen mellan den
uppskattade och den uppmätta volymen och skriver in den i sista kolumnen.
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8 TAL I BRÅKFORM
Tal i bråkform, sida 61-65
AKTIVITET - TALKORT

Materiel: ca 60 tomma kort eller lappar, rutade papper eller räknehäften, pennor och
suddgummin
Hjälps åt i gruppen att göra en talkortlek. Dela ut några tomma kort till varje elev. Ge
eleverna ansvar för några av bråken från listan på s. 62-63. Dessa ska de skriva med
symboler på ena sidan av kortet och med ord på den andra. Be varje elev att också
skriva minst två valfria bråk som inte finns i listan.
Samla in och blanda korten. Låt en elev i taget komma fram och dra ett kort. Be eleven
läsa namnet på bråket högt. De andra eleverna ska skriva bråket med symboler i sina
räknehäften. Eleven som har dragit kortet visar de andra hur bråket skrivs med
symboler.
UTVECKLING 1: Låt en elev i taget komma fram och dra ett kort. Be
eleven rita en illustration av bråket på tavlan. De andra eleverna ska skriva
bråket med symboler i sina räknehäften. Eleven som har dragit kortet
visar de andra hur bråket skrivs med symboler.
AKTIVITET – OMVANDLA OCH FÖLJA RECEPT

Materiel: ett kök, ett recept och pengar till råvaror
Nu har ni arbetat med heltal, tal i bråkform, tid, massa och volym. Dessa matematiska
ingredienser skapar goda förutsättningar för att baka eller laga mat efter recept. Om det
är december kan ni t ex laga risgrynsgröt och baka saffransbröd eller pepparkakor.
Annars kanske någon elev har ett favoritbröd eller en maträtt som ni kan laga. Är det
flera elever som har det så kan ni dra lott om vems recept ni ska använda den här
gången.
Låt eleverna räkna på hur mycket som behövs av varje ingrediens om det ska räcka till
hela gruppen. Några elever kan gå och handla rätt mängder. Dela in grupper om två eller
tre elever där någon som har lite köksvana är i varje grupp. Sedan är det bara att sätta
igång.

Jämföra tal i bråkform, sida 66
AKTIVITET – STORLEKSORDNA

Materiel: 3 tomma kort eller lappar per elev, pennor och suddgummin
Dela ut tre tomma lappar till varje elev. Be eleverna skriva tre valfria tal i bråkform på
sina lappar, ett tal på varje lapp. Du kan välja att begränsa talområdet, t ex mellan 0 och
2.
Dela in eleverna i grupper om 2-3 st. Samla in lapparna och blanda dem. Dela ut lika
många lappar till varje grupp och be dem lägga talen i storleksordning på en rad.
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Låt grupperna läsa upp vilka tal de har fått och visa de andra grupperna i vilken ordning
de har lagt talen.
UTVECKLING 1: Be eleverna göra avstånden mellan lapparna
proportionella.
UTVECKLING 2: Slå ihop grupperna två och två och be dem föra
samman sina tal. Hjälps slutligen åt att föra samman alla gruppernas tal på
en lång storleksordnad rad. Det kan bli lite för mycket resonemang och
information att hålla i huvudet om man ska ha proportionella avstånd
mellan såhär många tal i bråkform. Det är bättre att eleverna försöker med
betydligt färre tal.
UTVECKLING 3: Här behöver du ha tillgång till skolkritor och
måttband. Be grupperna rita och gradera en tallinje från 0-2 på skolgården
på vilken de markerar gruppens tal. Gå runt och titta på varandras tallinjer
och diskutera om talen är rätt placerade.

Addition och subtraktion av tal i bråkform, sida 67-68
AKTIVITET – BRÅKFORM OCH BLANDAD FORM

Materiel: rutat papper eller räknehäften, pennor, linjaler och suddgummin
Visa lite växlingar mellan blandad form och ren bråkform på tavlan. Använd gärna
begreppen ”blandad form” och ”bråkform”, men även fraser som t ex ”Jag växlar ner
en hel till fyra fjärdedelar.” och ”Jag växlar upp fyra fjärdedelar till en hel.”. Ta hjälp av
uppgift 9c och 9d samt 10c och 10d på s. 67-68 till att förklara.
Låt eleverna formulera egna additions- och subtraktionsuppgifter med andelar i både
bråkform och blandad form. De ska kunna lösa sina uppgifter själva, men uppmuntra
dem att göra lite kluriga uppgifter. Du kan låta eleverna byta uppgifter med någon som
är på ungefär samma matematiska nivå.
AKTIVITET – LIKHETER MED BRÅK

Materiel: Rutat papper eller räknehäften, pennor, linjaler och suddgummin
Skriv på tavlan upp ett par likheter med tal i bråkform där en täljare eller nämnare är
okänd.
1
x
=
4
8
14
1
=3
x
2

Eleverna ska försöka komma på vilket det okända talet x ska vara. Be eleverna skapa
några egna likheter (ekvationer) med tal i bråkform eller blandad form där ett tal x är
okänt. . De ska kunna lösa sina uppgifter själva, men uppmuntra dem att göra lite kluriga
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uppgifter. Låt dem sedan byta uppgifter med någon som är på ungefär samma
matematiska nivå.
UTVECKLING 1: Be eleverna använda addition och subtraktion i sina
likheter (ekvationer).
2

2
3
x
=1
+
7
7
7
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9 TAL I DECIMALFORM
Positionssystemet, sida 69-70
AKTIVITET – VILKET ÄR TALET?

Materiel: 3 tomma kort eller lappar per elev, pennor och suddgummin
Dela in eleverna i par eller tre-grupper. Dela ut lappar/kort med några olika tal i
decimalform till varje elev. Talen ska hållas hemliga för de andra i gruppen. Eleverna ska
sedan beskriva vad talet på lappen består av för delar för kompisarna som ska skriva
talet med symboler. På så sätt får eleverna träna på att växla från symboler till att sätta
ord på talens uppbyggnad och de får direkt återkoppling på om deras beskrivning var
bra.
UTVECKLING 1: Låt eleverna skriftligt formulera egna uppgifter i stil
med ”Vilket är talet?”, uppgift 1 på s. 70, och byta uppgifter med
varandra.
Jämföra tal i decimalform, sida 71
AKTIVITET – STORLEKSORDNA

Materiel: 3 tomma kort eller lappar per elev, pennor och suddgummin
Dela ut tre tomma lappar till varje elev. Be eleverna skriva tre valfria tal i decimalform
på sina lappar, ett tal på varje lapp. Du kan välja att begränsa talområdet, t ex från -1 till
1. Samla in lapparna och blanda dem. Dela in eleverna i grupper om 2-3 st. Dela ut lika
många lappar till varje grupp och be dem lägga talen i storleksordning på en rad. Be
eleverna göra avstånden mellan lapparna proportionella.
Grupperna får läsa upp vilka tal de har fått och visa de andra grupperna vilken ordning
och vilket inbördes avstånd de har valt.
UTVECKLING 1: Slå ihop grupperna två och två och be dem föra
samman sina tal. Hjälps slutligen åt att föra samman alla gruppernas tal på
en lång tallinje med proportionella avstånd.
UTVECKLING 2: Här behöver du ha tillgång till skolkritor och
måttband. Be grupperna rita och gradera en tallinje på skolgården på
vilken de markerar sina tal.
Addition och subtraktion av tal i decimalform, sida 72-74
AKTIVITET – LIKHETSSPINDELN

Materiel: rutade papper eller räknehäften, pennor, linjaler och suddgummin
Gör en likhetsspindel som den nedan på tavlan. Beräkningarna vid spindelns fötter ska
alltså ge resultatet i spindelns kropp. Be eleverna rita av spindeln i sina räknehäften och
skriva egna förslag på tal istället för frågetecknen. Låt eleverna berätta vad de har skrivit
för tal. Visa på när frågetecknet är ett obekant tal på grund av att övriga tal är kända.
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Det är då en ekvation eleverna har löst och de har ersatt frågetecknet med samma tal.
Visa också på när frågetecknen är variabler och alltså kan variera på grund av att det
finns flera obekanta som är beroende av varandra, då kan eleverna ha ersatt
frågetecknen med olika tal.

UTVECKLING 1: Nivån på den här prealgebraiska övningen kan
varieras utifrån årskurs och kunskapsnivå. Variationerna kan bestå i olika
talområden och talformer (naturliga tal, negativa tal, tal i decimalform, tal i
bråkform, tal i procentform, algebraiska uttryck), variationen kan också
bestå i att byta räknesätt.
UTVECKLING 2: Låt eleverna göra egna likhetsspindlar där du talar om
talet i mitten och vilket räknesätt de ska använda. Para ihop dem med
någon som är på ungefär samma matematiska nivå. Anpassa talet i mitten
och räknesätten efter paret. Uppmuntra dem att göra riktigt kluriga
spindlar. Låt dem sedan byta spindlar
Talföljder, sida 75
AKTIVITET – TALFÖLJDER

Materiel: rutade papper eller räknehäften, pennor och suddgummin
Skapa några talföljder med rationella tal (tal i bråkform och tal i decimalform) på tavlan.
Lämna luckor. Låt eleverna föreslå vilka tal som saknas och förklara med ord eller
komma fram och visa på tavlan hur de kom fram till det.
Be eleverna skapa tre egna talföljder med rationella tal (tal i bråkform och tal i
decimalform). De ska lämna ett par luckor i varje talföljd. Para ihop dem med någon
som är på ungefär samma matematiska nivå. Uppmuntra dem att göra riktigt kluriga
talföljder. Låt dem sedan byta talföljder med varandra och försöka komma på vilka tal
som saknas.
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10 PROBLEMLÖSNING 3
Bråkform, decimalform och procentform, sida 76-78
AKTIVITET – TALKORT

Materiel: 30 tomma kort eller lappar per kortlek ni vill göra, pennor och suddgummin
Hjälps åt i gruppen att göra en talkortlek. Dela ut några tomma kort till varje elev. Be en
tredjedel av eleverna skriva tal i bråkform med symboler på ena sidan av korten och
motsvarande tal i decimalform och procentform på den andra sidan. Be nästa tredjedel
att skriva tal i decimalform med symboler på ena sidan av korten och motsvarande tal i
bråkform och procentform på den andra sidan. Be sista tredjedelen att skriva tal i
procentform med symboler på ena sidan av korten och motsvarande tal i decimalform
och bråkform på den andra sidan.
Samla in och blanda korten. Dra ett kort ur högen och visa gruppen den sida där bara en
talform finns med. Låt en elev säga de två andra talformerna. Hjälps åt att få uttalet rätt.
Eleven kan också komma fram och skriva de andra talformerna på tavlan och ni kan
kolla med resten av gruppen om de tycker att det stämmer.
UTVECKLING 1: Kortleken passar också bra att använda i smågrupper
eller i par. Låt eleverna fundera ut hur de kan använda kortleken för att
träna på att växla mellan talformerna. Om de behöver ger du dem
instruktioner om hur de kan göra.

Andel, helhet och del, sida 79-80
AKTIVITET – ANDELAR

Materiel: Snören, vita papper A4, saxar, måttband (ev. linjal)
Eleverna har ett snöre framför sig (kan vara olika långa). Gör dem inte för korta så att
de kan dela upp dem i olika delar. Be eleverna att klippa bort hälften eller 50%. Hur lång
bit har de då? Eleverna kommer att svara olika längder eftersom snörena (helheten) var
olika långa från början. Kan andelar vara olika långa? Ja, det beror på helheten. De kan
nu fortsätta att klippa bort 25% eller en fjärdedel av helheten (snörets längd från
början).
De kan också få klippa bort andelar från ett A4-papper. Det är ganska lätt med 1/2 och
1/4, 2/4 och 3/4. Det blir svårare med exempelvis femtedelar. Be eleverna klippa bort
1/2 av pappret. De kommer kanske klippa bort på olika sätt - kul att jämföra dessa.
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Andel med miniräknare, sida 83-85
AKTIVITET – UTTRYCKA ANDELAR

Materiel: blandat plockmaterial (t ex enhetskuber eller knappar), miniräknare
Dela in eleverna i par, här brukar det fungera bra om eleverna är på olika matematiska
kunskapsnivåer. Dela ut ca 30 bitar plockmaterial med lite blandade egenskaper till varje
grupp. Be en elev i taget lägga fram en helhet av plockmaterial. Eleven ska sedan
formulera en fråga i stil med ”Hur stor andel är runda?”. Kompisen ska svara på frågan i
bråkform, decimalform och procentform. De får gärna ta hjälp av miniräknaren och
avrunda till hela procent. Sedan är det den andra elevens tur att lägga fram en helhet och
formulera en fråga.
UTVECKLING 1: Här behövs även rutade papper eller räknehäften,
pennor, linjaler och suddgummin. Rita det tomma fyrfältsbladet på tavlan
och be paren rita av det. De ska nu tillsammans lägga fram en helhet och
formulera en fråga som de skriver i mitten av sitt blad. Efter det fyller de i
de andra rutorna på bladet.
Samla in bladen och ta upp ett av dem som är korrekt ifyllt. Visa frågan
och resultatet för hela gruppen. Ställ sedan utvecklande frågor där delen
och helheten ändras. Exempel på frågor:




Jag lägger till en triangelformad knapp. Hur stor andel är då
runda?
Jag byter en kvadratisk knapp mot en triangelformad. Hur stor
andel är då runda?
Jag tar bort en rund knapp och lägger till två kvadratiska
knappar. Hur stor andel är då runda?
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11 TVÅDIMENSIONELLA FIGURER
Tvådimensionella figurer, sida 89-92
AKTIVITET – LÄGESORD OCH FIGURER

Materiel: pennor, suddgummin samt några kopior per elev av en triangel, parallellogram,
romb, rektangel, kvadrat och cirkel på en rad

Rita figurerna på tavlan. Dra sedan ett streck ovanför, mellan, under, till höger om, till
vänster om, genom och runt de geometriska figurerna. Sätt ord på hur du drar till streck.
Skriv namnen på de geometriska figurerna på tavlan och skriv upp de fraser du behöver
använda för att beskriva hur ditt streck är draget.
Dela in eleverna i par. Be en i paret rita ett hemligt streck på sitt papper med
geometriska figurer. Eleven ska sedan beskriva hur strecket är draget och kompisen ska
försöka rita ett likadant streck. Det kan vara bra om den som beskriver ser när kompisen
ritar. Då får den som beskriver direkt feedback på sina beskrivningar och kan rätta till
formuleringar.
UTVECKLING 1: Låt en elev komma fram och beskriva sitt hemliga
streck för hela gruppen. De andra eleverna ska försöka rita ett likadant
streck. Genom att låta de som ritar ställa frågor till den som beskriver när
de inte förstår eller är osäkra tränas kommunikationen ytterligare.
AKTIVITET – TRÄNA PÅ OCH FÖRKLARA BEGREPP

Materiel: rutade papper eller räknehäften, pennor, linjaler och suddgummin
Eleverna arbetar två och två. Den ena sitter med ryggen mot tavlan, den andra
mittemot. Du ritar en figur på tavlan, t ex en rektangel. Eleven som tittar på tavlan ska
beskriva figuren och den andre ska rita hur den tror figuren ser ut. Du kan ange måtten
vid figuren eller låta dem beskriva den själva. Be eleverna använda ord och fraser från s.
89-90 i boken.
UTVECKLING 1: Kombinera ett par olika geometriska figurer så att det
blir en sammansatt figur på tavlan. Eleverna försöker beskriva för
varandra hur figurerna förhåller sig till varandra. T ex att ”det ser ut som
ett hus med en liggande rektangel som huskropp, en liten stående
rektangel som dörr, två kvadratiska fönster och ett tak som en triangel”.
Eleverna kan rita egna sammansatta figurer och beskriva för kompisen
som försöker rita en likadan.
AKTIVITET – SYMMETRISKA FIGURER

Materiel: gärna färgade papper, saxar, pennor, linjaler och suddgummin
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Vik ett papper på mitten och klipp en figur ur den sida som är dubbelvikt. Vik upp
figuren och visa formen på hela den urklippta delen. Berätta att vikningen utgör en
symmetrilinje i figuren eftersom de båda sidorna är spegelbilder av varandra. Låt
eleverna testa att klippa ut några valfria symmetriska figurer. Be dem sedan klippa så att
den utklippta figuren är:
- en triangel
- en parallellogram
- en romb
- en rektangel
- en kvadrat
- en cirkel
Titta på resultatet och diskutera gärna varför vissa figurer är svårare att få bra. De
figurer som har flera symmetrilinjer går att klippa ut på olika sätt, visa exempel på det
om du ser att eleverna har gjort det.
Vinklar, sida 93-95
AKTIVITET – RITA VINKLAR

Materiel: gradskivor, rutat papper, penna, sudd, linjal
Be eleverna rita valfria vinklar , spetsiga, räta eller trubbiga så de får träna på att lägga
gradskivan rätt och att avläsa.
Uppskatta och mäta vinklar, sida 96-97
AKTIVITET – UPPSKATTA VINKLAR

Materiel: stor gradskiva för tavlan
Rita ett par vinklar på tavlan, gärna någon spetsig och någon trubbig. Låt alla uppskatta
hur stora vinklarna är och berätta vad de tror. Skriv upp förslagen på tavlan. En lagom
noggrannhet är att gissa på gradtal som slutar på 0 eller 5.
När alla har ”gissat” mäter du vinklarnas storlek. Närmast vinner! Be den som kom
närmast att förklara hur den resonerade när den gjorde sin uppskattning. Gör om
övningen några gånger så att resonemangen berikas.
UTVECKLING 1: Ange ett gradtal och be eleverna komma fram till
tavlan och utan gradskiva försöka rita en vinkel med det gradtalet. När alla
som vill försöka har ritat varsin vinkel mäter du allas vinklar. Närmast
vinner!
Beräkna vinklar, sida 98-100
AKTIVITET – VINKELSUMMA

Materiel: tomma kort eller lappar, pennor, suddgummin och gradskivor
Dela ut tomma kort eller lappar med plats för eleverna att rita en vinkel. Be eleverna rita
en vinkel på kortet. Ge dem i uppdrag att rita: 20°, 30°, 45°, 60°, 70°, 90°, 120°, 140°
osv. Är det fler eller färre elever i gruppen så ber du dem rita fler vinklar.
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Låt sedan eleverna att gå runt och para ihop sina kort med de som har kort med vinklar
som tillsammans med deras egen vinkel bildar en triangel. Det kan bli vinklar över som
inte passar in med de andra vinklarna. Vilken vinkel skulle då passa in för att bilda en
triangel?
UTVECKLING 1: Samma som ovan men med vinkelsumman för
fyrhörningar.
Materiel: rutade papper eller räknehäften, pennor, linjaler och suddgummin
Låt eleverna skapa egna ”Beräkna vinklar-uppgifter” i stil med uppgifterna på s. 99-100.
Utmana dem att göra uppgifterna lite kluriga. Sätt ihop elevernas uppgifter till ett
arbetsblad som de t ex kan få som läxa. Alternativt parar du ihop dem med någon som
är på ungefär samma matematiska nivå och låter dem byta och försöka lösa varandras
uppgifter.
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12 OMKRETS OCH AREA
Omkrets hos månghörningar, sida 101-104
AKTIVITET – UPPSKATTA OMKRETS

Materiel: meterlinjal
Rita en månghörning på tavlan. Låt alla uppskatta hur lång omkrets månghörningen har
och berätta vad de tror. Skriv upp förslagen på tavlan.
När alla har ”gissat” mäter du sidornas längd och ni beräknar tillsammans vilken
omkretsen är. Närmast vinner! Be den som kom närmast att förklara hur den resonerade
när den gjorde sin uppskattning. Gör om övningen några gånger så att resonemangen
berikas.
UTVECKLING 1: Ange en omkrets och be eleverna komma fram till
tavlan och utan linjal försöka rita en månghörning med den omkretsen.
När alla som vill försöka har ritat varsin månghörning mäter du och ni
beräknar allas omkrets. Närmast vinner!
Area hos månghörningar, sida 105-108
AKTIVITET – UPPSKATTA AREA

Materiel: meterlinjal
Rita en triangel eller en fyrhörning på tavlan. Låt alla uppskatta hur stor area
månghörningen har och berätta vad de tror. Skriv upp förslagen på tavlan.
När alla har ”gissat” mäter du bas och höjd och ni beräknar tillsammans vilken
omkretsen är. Närmast vinner! Be den som kom närmast att förklara hur den resonerade
när den gjorde sin uppskattning. Gör om övningen några gånger så att resonemangen
berikas.
UTVECKLING 1: Ange en area och be eleverna komma fram till tavlan
och utan linjal försöka rita en triangel eller fyrhörning med den arean. När
alla som vill försöka har ritat varsin figur mäter du och ni beräknar allas
areor. Närmast vinner!
Omkrets hos cirklar, sida 109-110
AKTIVITET – SAMBANDET MELLAN OMKRETS OCH DIAMETER

Materiel: rutade papper eller räknehäften, måttband eller snören, miniräknare, pennor,
linjaler och suddgummin
Rita en tabell på tavlan och be eleverna rita en likadan i sina räknehäften.
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Föremål

Omkrets

Diameter

Kvot
(omkrets/diameter)

Dela in eleverna i par eller smågrupper. Sedan letar de rätt på tre runda föremål och
mäter omkretsen och diametern på dem. Be eleverna beräkna kvoten mellan omkretsen
och diametern. Samla allas resultat på tavlan och fråga om eleverna ser något
gemensamt med resultaten. För in resonemanget på talet pi.
AKTIVITET – UPPSKATTA OMKRETS

Materiel: stor passare för tavlan, meterlinjal och miniräknare
Rita en cirkel på tavlan. Låt alla uppskatta hur lång omkrets cirkeln har och berätta vad
de tror. Skriv upp förslagen på tavlan.
När alla har ”gissat” mäter du diameterns längd och ni beräknar tillsammans vilken
omkretsen är. Närmast vinner! Be den som kom närmast att förklara hur den resonerade
när den gjorde sin uppskattning. Gör om övningen några gånger så att resonemangen
berikas.
Area hos cirklar, sida 111-112
AKTIVITET – UPPSKATTA AREA

Materiel: stor passare för tavlan, meterlinjal och miniräknare
Rita en cirkel på tavlan. Låt alla uppskatta hur stor area cirkeln har och berätta vad de
tror. Skriv upp förslagen på tavlan.
När alla har ”gissat” mäter du radiens längd och ni beräknar tillsammans vilken arean är.
Närmast vinner! Be den som kom närmast att förklara hur den resonerade när den
gjorde sin uppskattning. Gör om övningen några gånger så att resonemangen berikas.
AKTIVITET – SAMMANSATTA FIGURER

Materiel: meterlinjal och miniräknare
Rita en figur på tavlan som är sammansatt av t ex en triangel och en kvadrat. Låt alla
uppskatta hur lång omkrets figuren har och berätta vad de tror. Skriv upp förslagen på
tavlan.
När alla har ”gissat” mäter du sidornas längd och ni beräknar tillsammans omkretsen.
Närmast vinner! Be den som kom närmast att förklara hur den resonerade när den
gjorde sin uppskattning. Det är viktigt att eleverna blir uppmärksamma på att den
gemensamma sidan mellan triangeln och kvadraten inte är en de av omkretsen. Gör om
övningen några gånger så att resonemangen berikas.
UTVECKLING 1: Samma som ovan, men med arean hos den
sammansatta figuren.
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UTVECKLING 2: Be eleverna rita egna sammansatta figurer som du
sätter ihop till ett arbetsblad där omkrets och area ska beräknas. Eleverna
kan t ex få arbetsbladet i läxa.
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13 TREDIMENSIONELLA FIGURER
Tredimensionella figurer, sida 113-114
AKTIVITET – RITA TREDIMENSIONELLA FIGURER

Materiel: rutade papper eller räknehäften, pennor, linjaler och suddgummin
Visa eleverna hur man kan rita figurer för att de ska se tredimensionella ut. Ta hjälp av
figurerna i faktarutan på s. 113 i boken. Förklara att de linjer som ”syns” är heldragna
och de som ”inte syns” är streckade. Den här ordningen kan vara bra att följa när du
ritar t ex ett rätblock:
1. Rita de fyra heldragna linjerna i det främre planet (rektangeln).
2. Rita de tre heldragna linjer som går in i djupet.
3. Rita de två heldragna linjerna i det bakre planet.
4. Rita de tre streckade linjerna för att skapa en starkare känsla av djup i figuren.
5.
AKTIVITET – LÄGESORD OCH FIGURER

Materiel: pennor, suddgummin samt några kopior per elev av ett prisma, ett rätblock, en
kub, en pyramid, en cylinder, en kon och ett klot på en rad
Rita figurerna på tavlan. Dra sedan ett streck ovanför, mellan, under, till höger om, till
vänster om, genom och runt de geometriska figurerna. Sätt ord på hur du drar till streck.
Skriv namnen på de geometriska figurerna på tavlan och skriv upp de fraser du behöver
använda för att beskriva hur ditt streck är draget.
Dela in eleverna i par. Be en i paret rita ett hemligt streck på sitt papper med
geometriska figurer. Eleven ska sedan beskriva hur strecket är draget och kompisen ska
försöka rita ett likadant streck. Det kan vara bra om den som beskriver ser när kompisen
ritar. Då får den som beskriver direkt feedback på sina beskrivningar och kan rätta till
formuleringar.
UTVECKLING 1: Låt en elev komma fram och beskriva sitt hemliga
streck för hela gruppen. De andra eleverna ska försöka rita ett likadant
streck. Genom att låta de som ritar ställa frågor till den som beskriver när
de inte förstår eller är osäkra tränas kommunikationen ytterligare.
AKTIVITET – TRÄNA PÅ OCH FÖRKLARA BEGREPP

Materiel: rutade papper eller räknehäften, pennor, linjaler och suddgummin
Eleverna arbetar två och två. Den ena sitter med ryggen mot tavlan, den andra
mittemot. Du ritar en figur på tavlan, t ex ett rätblock. Eleven som tittar på tavlan ska
beskriva figuren och den andre ska rita hur den tror figuren ser ut. Du kan ange måtten
vid figuren eller låta dem beskriva den själva. Be eleverna använda ord och fraser från s.
89-90 och 113 i boken.
UTVECKLING 1: Kombinera ett par olika geometriska figurer så att det
blir en sammansatt figur på tavlan. Eleverna försöker beskriva för
varandra hur figurerna förhåller sig till varandra. T ex att ”underst är det
en pyramid, på toppen av pyramiden ligger ett klot, ovanpå klotet står en
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cylinder”. Eleverna kan rita egna sammansatta figurer och beskriva för
kompisen som försöker rita en likadan.
Area och volym, sida 115-117
AKTIVITET - RITA OCH BERÄKNA OLIKA AREOR

Materiel: rutat papper, meter-linjal, penna, sudd och linjal.
Be eleverna rita i sina böcker eller på papper olika geometriska figurer, t.ex en rektangel
med basen 5 cm och höjden 3 cm. Beräkna arean.
UTVECKLING 1: Låt eleverna rita valfria figurer . Be dem räkna ut arean
på separat papper (facit). Byt med kompisen som får räkan ut arean.
UTVECKLING 2: Klassrumsaktivitet: "Golvet ska läggas om i detta
klassrum och väggarna ska målas om. Vi behöver beräkna hur mycket
golvmaterial och färg vi behöver - hur ska vi göra?" Denna aktivitet kan ta
en stund, speciellt om det är mycket fönster och dörrar (som ej ska målas).
Beräkna volym, sida 118-120
AKTIVITET - MÄT OCH JÄMFÖR OLIKA VOLYMER

Materiel: Tomma glasburkar av olika form och storlek, gärna så valda att så att det inte
går att direkt avgöra vilken som rymmer mer än någon annan. Plastburkar ca 1-2 liter,
exempelvis lösgodisburk eller glassburk. Flaskor, exempelvis 1,5 liters PET-flaska eller
liknande.. Linjaler och måttband. Vatten och trasa att torka upp spill med.
Varje grupp ska ha 5-6 glasburkar, en stor plastburk, en flaska, vatten och tillgång till
linjal och
måttband om de säger sig behöva det. Eleverna ges instruktionen att ordna burkarna
efter volym och efter sin undersökning förklara hur de har gått tillväga. Om uppgiften
ska vara så öppen som möjligt är det viktigt att inte hjälpa eleverna med möjliga
metoder.
Diskutera gruppernas lösningar i klassen och jämför idéer och angreppssätt. Låt också
eleverna få granska kamraternas lösningar: Har de tagit hänsyn till alla förutsättningar?
Är de tydliga? Är
resonemanget korrekt? Går det att enas om en bästa metod?

AKTIVITET - MÄT OCH JÄMFÖR OLIKA GIVNA VOLYMER

Materiel: Genomskinliga, ihåliga volymsatser som rätblock, pyramid, kub, prisma, kon
(som det går att hälla vatten i), karamellfärgat vatten, litermått, rutat papper, penna,
linjal och sudd. Rätblocket, kuben, konen och pyramiden ska ha samma höjd. Oftast i
sådana här satser så har alla objekten detta.
Häll upp färgat vatten (tex grönt) i kuben. Fråga eleverna om de tror att allt detta vatten
får plats i pyramiden.
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14 KOORDINATSYSTEM OCH GRAFER
Koordinatsystem, sida 121-123
AKTIVITET - KARTBÖCKER

Materiel: kartböcker
Leta efter elevernas hemländers huvudstäder, deras födelsestäder eller andra viktiga
platser i registret till kartboken. Visa hur man tolkar sättet t ex en stads position anges i
kartbokens register. Gör en jämförelse med x- och y-axlarna i koordinatsystem.
AKTIVITET - PROGRAMMERING

Materiel: smartphone eller surfplatta och en programeringsapp (t ex Robot School eller
Robo Logic 2)
Om eleverna programmerar för att åstadkomma önskade förflyttningar i t ex en digital
värld tränar de sitt positionstänkande. De måste ta hänsyn till i vilken ritning de anger en
förflyttning och hur lång förflyttningen ska vara. Dra paralleller mellan den
programmeringen och koordinatsystemen i matematikundervisningen.

Grafer, sida 124-126
AKTIVITET RITA GRAFER

Materiel: våg, rutat papper, penna, sudd, linjal och t.ex. en påse med äpplen.
Berätta för eleverna att du i morse gick till butiken och köpte dessa äpplen. De kostade
(t.ex.) 35 kr. Du vill veta vad de kostar per kilo, hur ska vi göra då? Eleverna ger
förmodligen ett förlag att vi bör väga dem. Väg äpplena och räkna ut vad de kostar per
kilo. T.ex. ni väger äpplena och ser att de väger 1,75 kg. Kilopris: 35 kr/1,75 kg = 20
kr/kg.
Nu ska ni visa i en tabell hur priset /kostanden beror av vikten i en tabell.
Vikt (kg)
Kostnad (kr)
1
2
3
4
5
6
Efter eleverna gjort detta ska de rita en graf för att visa att hur kostanden stiger beroende
på hur mycket äpplen man köper (visuellt)
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15 DIAGRAM
sida 127-138
Stolpdiagram, sida 127-130
Stapeldiagram, sida 131-133
Cirkeldiagram, sida 134-136
Linjediagram, sida 137-138
AKTIVITET – DIAGRAM I TIDNINGAR

Materiel: datorer, mobiltelefoner och dagstidningar
Leta efter diagram i dagstidningar, tryckta tidningar eller webbtidningar. Titta
tillsammans på några olika diagram och resonera kring dem:
-

Vad är det för slags diagram? Hur ser man det?
Vad handlar diagrammet om? Vad står axlarna för?
Är det lätt att förstå vad diagrammet visar?

UTVECKLING 1: Här behöver eleverna även rutade papper eller
räknehäften, pennor och suddgummin. Be eleverna välja något av de
diagram ni har hittat och formulera frågor om diagrammen i stil med dem
i kapitlet i boken.
AKTIVITET – LINJEDIAGRAM

Materiel: tårtljus (eller andra smala stearinljus), tändsticksaskar, tidtagarur
(mobiltelefoner), papper, pennor, linjal och suddgummin
Dela in eleverna i par eller smågrupper. Rita en tabell på tavlan och be eleverna rita en
likadan tabell.
tid ljuset brinner i s (x)
0

längd på ljuset i mm (y)

Dela ut ett ljus och en tändsticksask till varje grupp. Berätta att de ska rita ett
linjediagram med ljusets längd på y-axeln och tiden ljuset brinner på x-axeln.
Be eleverna mäta hur långt ljuset är från början. De ska också fylla i hur ofta de tänker
mäta ljusets längd medan det brinner. Ett tårtljus brinner ner ganska snabbt och det kan
därför vara bra att mäta ganska ofta. Berätta att de ska stoppa tiden och släcka ljuset när
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de ska mäta. Eleverna för in sina resultat i tabellen och ritar ett linjediagram som visar
resultatet.
UTVECKLING 1: Ta med olika ljus och jämför hur snabbt de brinner
ner. Jämför diagrammen för olika ljus. Vad märker ni för skillnader?
AKTIVITET – UNDERSÖKNING

Materiel: rutade papper eller räknehäften, pennor, linjaler och suddgummin
Låt eleverna göra egna undersökningar i gruppen, på skolan eller hemma. Resultatet ska
de visa i en tabell och lämpligt diagram.
UTVECKLING 1: Här behöver ni tillgång till datorer med ett
kalkylprogram. Låt eleverna mata in sina x-värden (oberoende variabeln)
och y-värden (beroende variabel) i kalkylprogrammet och generera ett
lämpligt diagram.
AKTIVITET – FREKVENSTABELL

Materiel: tärningar, rutade papper eller räknehäften, pennor, linjaler och suddgummin
Dela in eleverna i par eller smågrupper. Rita en tabell på tavlan och be eleverna rita en
likadan tabell.
Utfall
1
2
3
4
5
6

Frekvens

Relativ frekvens

Be dem kasta tärningen 100 gånger. Varje gång antecknar de vilket utfall det blir genom
att dra ett streck i frekvenskolumnen. När de har kastat 100 gånger summerar de antalet
streck för varje utfall i frekvenskolumnen.
Låt grupperna berätta vilket deras vanligasta utfall var (typvärdet). Summera alla
gruppers gemensamma frekvens för de olika utfallen. Vilket är gruppernas gemensamma
typvärde?
UTVECKLING 1: Räkna ut den relativa frekvensen för alla utfall. Alltså
hur stor andel de olika utfallen utgör av alla kast.
UTVECKLING 2: Hästkapplöpning. Förklara för eleverna att ni nu ska
kasta två tärningar 100 gånger och att ni ska räkna ut summan av vad
tärningarna visar. Vilka möjliga utfall finns det? Dessa utfall är era
hästnummer.
Rita en tabell på tavlan.
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Hästnummer
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Spelare

Frekvens

Fråga eleverna vilken häst de vill ”satsa på”. Förhoppningsvis väljer de
olika hästnummer. Skriv namnet på den som satsar på en häst i andra
kolumnen.
Dela upp de 100 kasten jämnt på eleverna i gruppen och låt en elev i taget
kasta sina kast. Räkna ut summan av vad tärningarna visar efter varje kast
och dra ett streck efter det hästnumret i frekvenskolumnen.
Efter de 100 kasten har ni en vinnare. Vilket nummer vann? Varför
fördelade sig summorna som de gjorde?
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16 LÄGESMÅTT OCH
SPRIDNINGSMÅTT
sida 139-142
AKTIVITET – LÄGESMÅTT I TIDNINGAR

Materiel: datorer, mobiltelefoner och dagstidningar
Leta efter statistik i dagstidningar, tryckta tidningar eller webbtidningar. Kan ni hitta
sammanhang där de olika lägesmåtten förekommer? Vilket lägesmått verkar vanligast?
Vilket verkar minst vanligt?
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