
1

Lärarhandledning

”Mattespaning”
Matematiska färdigheter som eleverna får träna på
I den här övningen får eleverna träna på att hitta mönster och beskriva dem med 
hjälp av de grundläggande räknesätten multiplikation och division. Eleverna ska ut på 
mattespaning i sin egen lekmiljö, på fritids eller på skolgården. De ska själva upptäcka 
mönster och beskriva dem med hjälp av matematik. Resultaten kan bli hur spännande 
som helst!

Koppling till kursplaner i matematik
Övningen är kopplad till kursplanen i matematik för årskurs 4-6 i följande punkter som 
ligger under Taluppfattning och tals användning samt Geometri och Problemlösning:

• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid 
överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och 
miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

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

• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Övningen går även att koppla till kursplanen i matematik för årskurs 1-3 till 
motsvarande punkter och passar också denna åldersgrupp.

Material
Till denna övning behövs ett äggpaket med tolv stycken ägg samt pennor och papper. 
Vill ni inte använda er av riktiga ägg i övningen fungerar självklart en bild på ett paket 
ägg eller en äggkartong fylld med flirtkulor lika bra.

#BEPPEMATIK

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Centrala_metoder_f%C3%B6r_ber%C3%A4kningar_med_naturliga_tal_och_enkla_tal_i_decimalform_vid_%C3%B6verslagsr%C3%A4kning_huvudr%C3%A4kning_samt_vid_ber%C3%A4kningar_med_skriftliga_metoder_och_minir%C3%A4knare
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Centrala_metoder_f%C3%B6r_ber%C3%A4kningar_med_naturliga_tal_och_enkla_tal_i_decimalform_vid_%C3%B6verslagsr%C3%A4kning_huvudr%C3%A4kning_samt_vid_ber%C3%A4kningar_med_skriftliga_metoder_och_minir%C3%A4knare
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Centrala_metoder_f%C3%B6r_ber%C3%A4kningar_med_naturliga_tal_och_enkla_tal_i_decimalform_vid_%C3%B6verslagsr%C3%A4kning_huvudr%C3%A4kning_samt_vid_ber%C3%A4kningar_med_skriftliga_metoder_och_minir%C3%A4knare
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#Strategier_f%C3%B6r_matematisk_probleml%C3%B6sning_i_vardagliga_situationer
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Instruktioner

Innan eleverna går ut och gör sina egna mattespaningar ska du som pedagog visa ett 
exempel för att tydliggöra för eleverna exakt vad en mattespaning är. Börja med att 
ställa fram äggpaketet på bordet. Låt eleverna titta på det och fråga dem vad de ser. 
Troligtvis kommer några av dem svara att de ser ägg. Du ska då berätta för dem att du 
faktiskt ser någonting annat också, nämligen multiplikation och division.

För eleverna kommer det säkert att låta helt galet; hur kan man se multiplikation 
och division bara genom att kolla på ägg? Här gäller det att förklara för dem att du 
inte enbart tittar på äggen utan du tittar även på mönstret som äggen bildar. Det 
finns två rader ägg där vardera rad innehåller sex stycken ägg och med hjälp av den 
informationen kan du ta reda på det totala antalet ägg i hela kartongen utan räkna dem 
var och en för sig! Detta för att du vet att det är sex stycken ägg i en rad och du då bara 
kan dubbla antalet i en rad eftersom paketet har två rader. Du har alltså ett äggpaket på 
6*2=12 stycken ägg. Beskriv för dem på pappret vad du just gjorde. Ta hjälp av följande 
frågor och bilder:

1. Hur många rader har vi? (2)

2. Hur många ägg är det i varje rad? (6)

3. Hur många ägg har vi totalt? (12) 

Eleverna har precis utfört en multiplikation i huvudet:

2 2 X 6 = 12
6

{

Du kan även vända på det och fråga:

1. Hur många ägg har vi totalt? (att det är 12 stycken ägg kan ni ta reda på genom att 
läsa på paketet)

2. Hur många ägg är det i varje rad? (6)

3. Hur många rader har vi? (2) 

De två sista frågorna går att byta plats på. Eleverna har precis utfört en division i 
huvudet:
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Syftet med att beskriva äggpaketet på detta sätt är att öva på att beskriva mönster med 
ett matematiskt språk. Nu är det dags för eleverna att gå på sina egna mattespaningar! 
Vilka exempel kan de hitta på fritid? Det kan röra sig om iskuber i frysen, plattor på 
golvet, fönster eller barn vid ett bord. Gå runt och upptäck vilka uträkningar som 
gömmer sig på ert fritids och visa upp resultaten för varandra. Lycka till!

Förslag på utveckling av övningen

Övningen kan även göras om det till en gissningslek. Eleverna går ut på sina 
mattespaningar och hittar mönster som går att beskriva med hjäp av uträkningar, sedan 
går de till dig som pedagog, eller kanske till en vän, och beskriver vilka uträkningar som 
finns i just deras mönster. Efter att du har fått en bild för dig av hur mönstret ser ut är 
det dags att gissa: vad är det egentligen som eleven har sett? Behöver du kanske fler 
ledtrådar av eleven, till exempel ungefär hur stort mönstret är eller i vilket rum man kan 
hitta det? Ni är inte klara förrän det rätta svaret är framme! Ta äggkartongen som ett 
exempel. Eleven skulle då kunna beskriva ett mönster med två rader och sex stycken i 
varje rad, alltså tolv stycken totalt. Vad kan det vara?

Om det finns möjlighet att ta bilder på de mönster som eleverna hittar så är ett tips 
att göra multiplikations- och divisionstavlor likt äggexemplet ovan som sätts upp på 
väggarna. Då kan eleverna visa upp tavlorna och berätta vad de gjort på fritids för sina 
föräldrar.

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/mattespaning eller hashtagga 
med #Beppematik i sociala medier.

Lycka till!
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{ 12 / 2 = 6
12 / 6 = 2
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