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Lärarhandledning

”Lista ut godiset”
Matematiska färdigheter som eleverna får träna på
I denna övning tränar eleverna på ekvationslösning. Detta görs genom att eleverna 
uppmanas att försöka lista ut hur många godisbitar som finns i en tablettask med 
hjälp av matematik. Lyckas de klura ut rätt svar så får de äta upp alla godisbitarna som 
belöning. Godiset går självklart att byta ut mot någonting annat som uppskattas av 
eleverna om så önskas.

Koppling till kursplaner i matematik
Övningen är kopplad till kursplanen i matematik för årskurs 4-6, framförallt till följande 
punkter under Algebra:

• Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att 
beteckna ett obekant tal med en symbol. 

• Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven. 

• Metoder för enkel ekvationslösning

Material
Ni behöver tablettaskar med godis, russin eller annat som anses lämpligt för eleverna att 
äta. Det behövs även en penna och ett stort papper för att kunna rita upp ekvationerna.

Instruktioner
Börja med att visa upp tablettasken för eleverna. Skaka lite på den så de hör att de 
skramlar runt någonting mumsigt i den. Berätta att de kan få äta upp innehållet om de 
kan lista ut hur många godisbitar som finns inuti asken. Eleverna får inte känna eller 
skaka på asken utan det enda de får är en ledtråd från dig som pedagog. Ledtråden 
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kommer vara en uppställd ekvation där tablettasken är den obekanta variabeln (alltså 
antalet godisbitar i asken) och du kan självklart anpassa ledtråden till den nivå som du 
finner lämplig för just dina elever. 

Exempel på hur övningen kan utföras:

Börja med att lägga tre godisbitar i asken när eleverna inte ser på och berätta sedan att 
de får äta upp alla godisbitar om de kan lista ut exakt hur många som ligger i asken. Ge 
följande ledtråd till eleverna samtidigt som du skriver ner ekvationen på ett papper som 
eleverna ser: ”Om jag skulle stoppa i två godisbitar till i asken så skulle där finnas fem 
godisbitar”. 

Ungefär så här skulle ditt papper kunna se ut efter uppställningen:

+ 2 = 5

+ 2 - 2 = 5 - 2
= 3

Med hjälp av ledtråden kommer de flesta troligtvis kunna klura ut att det måste finnas 
tre godisbitar i asken men innan eleverna äter upp godiset, be dem att kolla på siffrorna 
i ekvationen. Fråga om de kan göra någonting med siffrorna för att det ska bli tre. Skriv 
ner på pappret precis vad ni gör så att eleverna får se det.

Nu har eleverna precis löst en ekvation! Istället för bokstaven X som oftast används 
för att beteckna en okänd variabel i en ekvation har vi istället använt någonting som 
eleverna kan relatera till – en tablettask. 

Nu kan du och eleverna själva på liknande sätt som i exemplet ovan byta ut antalet 
godisbitar i asken, ge ledtrådar och skriva upp nya ekvationerna. Här är några till 
exempel på ledtrådar:

• Om jag tar bort 3 godisbitar från asken så kommer jag att ha tre stycken kvar.

• Om jag lägger till 4 godisbitar i asken så har jag 10 stycken.
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Förslag på utveckling av övningen

Övningen kan utvecklas och göras svårare genom att använda sig av multiplikation och 
division istället för subtraktion och addition i ekvationen. Ledtråden kan då utformas 
som: 

• Om två personer vill dela på godiset i asken kommer de att få tre var. 

• Om åtta personer ska få en godis var behöver jag två askar. 

Utnyttja de fyra räknesätten men glöm inte att skriva ner allt på pappret samtidigt som 
du pratar så att eleverna ser vad som händer matematiskt.

Låt gärna eleverna konstruera sina egna ekvationer och ledtrådar för att utmana 
varandra. Eleverna får då både träna på att skapa egna ekvationer och att prata 
matematik med kompisarna, vilket kommer leda till massvis med kunskap och ökat 
mattesjälvförtroende.

Dela med er!

Hur ser det ut när ni gör övningen på fritids, i klassrummet eller hemma? Fota och filma 
gärna! Kommentera på www.matteboken.se/beppematik/lista-ut-godist eller hashtagga 
med #Beppematik i sociala medier.

Lycka till!
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