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Lärarhandledning

”Lek figurdetektiver”
Matematiska färdigheter som eleverna får träna på
I denna övning tränar eleverna på att upptäcka mönster och kunna beskriva dessa 
mönster med hjälp av matematik. I övningen använder vi oss av ett specifikt mönster 
som exempel, men vi uppmuntrar er att undersöka andra mönster som redan finns i 
er närmiljö och att själva skapa egna mönster. Låt eleverna bli detektiver som övar på 
sin problemlösningsförmåga genom att hitta och undersöka dolda samband i mönster 
och vardagsfenomen. Läs gärna sista avsnittet för mer inspirerande material om just 
mönster i vardagen.

Koppling till kursplaner i matematik
Övningen är kopplad till kursplanen i matematik för årskurs 4-6 i följande punkter som 
ligger under Algebra, Geometri respektive Problemlösning:

• Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och 
uttryckas.

• Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Denna övning vänder sig främst till de äldre barnen men om övningen förenklas kan den 
även användas i årskurs 1-3, där samma koppling till kursplanen går att finna.

Material
För att utföra denna övning behövs en stor mängd pärlor, formpasta, flingor eller annat 
ni kan tänkas ha mycket tillgång av. Det behövs även penna, papper och miniräknare.

#BEPPEMATIK

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Hur_m%C3%B6nster_i_talf%C3%B6ljder_och_geometriska_m%C3%B6nster_kan_konstrueras_beskrivas_och_uttryckas
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Hur_m%C3%B6nster_i_talf%C3%B6ljder_och_geometriska_m%C3%B6nster_kan_konstrueras_beskrivas_och_uttryckas
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Symmetri_i_vardagen_i_konsten_och_i_naturen_samt_hur_symmetri_kan_konstrueras
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Matematisk_formulering_av_fr%C3%A5gest%C3%A4llningar_utifr%C3%A5n_vardagliga_situationer
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Nu ska du som pedagog leka detektiv tillsammans med dina elever. Låt fantasin flöda 
och låt övningen bli en riktigt spännande lek så att även de mest svårfångade eleverna 
finner glädje att vara med. Kanske är svaret på övningen ett lösenord till en tjuvs dator 
och knäcker ni gåtan kommer ni in i datorn och vet precis vad tjuven planerar!

Själva övningen går ut på att ta reda på hur många pärlor som behövs för att bygga 
nästa figur i följden, alltså figur nummer 5. För att lösa uppgiften gäller det för dig och 
eleverna att upptäcka det mönster, eller talföljd, som varje figur följer. Låt eleverna 
resonera fritt och, om det behövs, guida dem in på rätt spår utan att avslöja lösningen.

Det finns givetvis flera olika sätt att resonera sig fram till svaret men kanske kommer era 
tankegångar att se ut ungefär såhär:

Börja med att granska figurerna på bordet. I varje figur kan vi se en kvadrat där varje 
sida på kvadraten är lika många pärlor lång som respektive figursnummer. Ta reda på 
hur många pärlor som utgör varje kvadrat. 

Figur 1: 1x1=1 pärla, Figur 2: 2x2=4 pärlor, Figur 3: 3x3=9 pärlor och Figur 4: 4x4=16 
pärlor. 

Det verkar alltså som att varje figur åtminstone har sitt figursnummer gånger sig självt 
antal pärlor i sig! Vi har hittat början på sambandet, nämligen:

Instruktioner
Börja med att lägga ut pärlorna (eller materialet ni valde) på samma sätt som på bilden 
nedan: 

Figur 1 Figur 2 Figur 3

Figur 4
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Antal pärlor i figuren = (Figursnumret * Figursnumret) + … (övriga pärlor)

När det första sambandet nu är upptäckt kan ni fokusera på pärlorna bredvid, alltså de 
som inte ingår i kvadraten. Figur 1 har inga extra pärlor, men hur är det med de andra 
figurerna och hur många pärlor är det extra i varje figur? 

Figur 1: 0 extra pärlor, Figur 2: 2 extra pärlor, Figur 3: 6 extra pärlor och Figur 4: 12 extra 
pärlor. 

För att hitta sambandet för hur många extra pärlor som läggs på i varje figur kan talen vi 
precis kom fram till jämföras med antalet pärlor i kvadraten för respektive figur. Det vi då 
ser är att antalet pärlor som finns utöver kvadraten är precis lika stort som antalet pärlor 
i kvadraten minus figursnumret!

Vi har hittat det sista sambandet för mönstret så vi slår ihop allt vi har kommit fram till 
en formel:

Antal pärlor i figuren = (Figursnumret * Figursnumret) + (Antal pärlor i kvadraten – 
Figursnumret)

Sedan tidigare vet vi redan att antalet pärlor i kvadraten är figursnumret * figursnumret 
så:

Antal pärlor i figuren = (Figursnumret * Figursnumret) + (Figursnumret * Figursnumret – 
Figursnumret)

Figur 5 kommer därför att ha fölande antal pärlor: (5*5)+(5*5-5) = (25)+(25-5) = 45 pärlor. 
Vi har knäckt gåtan och tjuvens planer kan stoppas! 

Lägg gärna upp figur 5 på slutet och räkna antalet pärlor för att se så att svaret stämmer.

Förslag på utveckling av övningen

Mönster går att hitta överallt, så övningen behöver inte sluta här. Kanske vill ni börja 
med att klura ut hur många pärlor det finns i figur nummer 6, eller varför inte skapa 
era egna mönster som eleverna kan knäcka? Låt eleverna själva hitta på mönster och 
utmana sina kompisar. Rita upp och testa, endast fantasin sätter gränserna! Hur ser 
formeln och svaret ut för era egna mönster?

En annan bra övning är såkallade tändsticksproblem. Sådana problem finns det massor 
av på internet. Plocka ut dem ni anser är bäst kunskapsanpassade för era elever och sätt 
igång!
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Förslag på liknande övningar

Mönster finns verkligen överallt! Ta med er era elever ut och ta en titt runt fritids eller på 
skolgården. Kan ni hitta några mönster? Upprepar sig mönsterna likadant eller blir de 
kanske större och större eller mindre och mindre? 

De flesta mönster går att beskriva med hjälp av matematiken. Ett sätt av beskriva 
mönster är med hjälp av talföljder, så som ni precis har sett i övningen med figurerna. 
Ett känt exempel på en talföljd som förekommer i naturen i form av spiralstrukturer, 
bland annat på en solros, en kotte eller en snäcka, är Fibonaccis talföljd. Kan ni hitta 
Fibonaccis talföljd i kottarna på er skolgård?

Mönster kan också beskrivas med hjälp av någonting som kallas fraktaler! Fraktaler 
är en gren inom matematiken som enklast kan beskrivas som upprepande mönster. 
Faktum är att med hjälp av fraktaler kan vi beskriva stora delar av vår verklighet.

Ta till exempel ett träd. Trädet börjar med en stam som förgrenar sig tre gånger. Varje 
gren delar sig i sin tur tre gånger och också de grenarna delar sig därefter tre gånger 
och så fortsätter trädet att växa med samma upprepande mönster. I slutändan får vi 
något som verkligen liknar ett träd:

Växternas mönster är någonting som har fascinerat oss människor under en väldigt lång 
tid. Med hjälp av den förståelse för växter som vi på så sätt har fått har forskare kunnat 
simulera fram en skog och beräkna hur mycket koldioxid den skogen skulle ta upp. 
Detta har hjälp oss att förstå växthuseffekten och betydelsen av stora skogar i världen!
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På samma sätt kan vi inom biologin med hjälp av fraktaler beskriva hur våra organ ser 
ut och till och med upptäcka sjukdomar! Ta till exempel kärlen på en njure; i en frisk 
njure förgrenar sig kärlen på liknande sätt som trädens grenar, men är njuren sjuk slutar 
kärlen att grena sig med samma upprepande mönster och kan istället få ett kaosartat 
utseende. Genom att undersöka om kroppens organ följer dessa upprepande mönster 
kan vi upptäcka sjukdomar innan de ens ger symptom.

Vi utnyttjar även fraktaler inom animering när vi skapar spel eller filmer. Eftersom vi 
kan beskriva naturliga fenomen med hjälp av fraktaler, till exempel hur träd växer eller 
hur berg formas, så kopierar vi dessa upprepande mönster när vi skapar landskap 
inom animering. Vi har blivit så duktiga på det att spel och filmer ofta är väldigt 
verklighetstrogna!

Som ni ser kan vi med hjälp av mönster lösa oerhört många gåtor och göra allt från 
att upptäcka sjukdomar till att skapa roliga datorspel. Resonera med era elever om 
betydelsen av mönster. Vilka mönster kan de kan hitta och hur tror eleverna att mönster 
kan hjälpa oss i våra vardagliga liv? 

Det finns mängder av inspirerande material som handlar om mönster och fraktaler. Sök 
på YouTube och kolla tillsammans med era elever. Kom ihåg att mönster inte enbart 
behöver vara till för lösa alla våra gåtor, de är också otroligt vackra så ibland räcker det 
bara att titta på dem. 

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/lek-figurdetektiver eller 
hashtagga med #Beppematik i sociala medier.

Lycka till!

http://mattecentrum.se
http://matteboken.se
http://www.matteboken.se/beppematik/lek-figurdetektiver

