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Lärarhandledning

”Bygg gelétorn”
Matematiska färdigheter som eleverna får träna på
I denna övning får eleverna träna på problemlösning utifrån en vardaglig situation. Detta 
görs genom att eleverna ska bygga ett så högt torn som möjligt med hjälp av geléhallon 
och tandpetare. Innan själva byggandet ska de först sätta upp en budget och utifrån sin 
budget ska de köpa in materialet som behövs för tornet. Hela övningen är en tävling och 
de som lyckas bygga det högsta tornet vinner!

Det är en väldigt rolig övning där eleverna får använda både sin hjärna och sina 
praktiska kunskaper. 

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, 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.

• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

• Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga 
situationer.

• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Övningen går att koppla till kursplanen i matematik för årskurs 1–3 under samma 
punkter som ovan. Däremot kan yngre elever behöva mer vägledning under övningen.

Material
Till denna övning behövs det penna, papper, miniräknare, linjal/mätband, tidtagare, 
geléhallon och tandpetare.
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http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/sameskola/matematik#Centrala_metoder_för_beräkningar_med_naturliga_tal_och_enkla_tal_i_decimalform_vid_överslagsräkning_huvudräkning_samt_vid_beräkningar_med_skriftliga_metoder_och_miniräknare
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/sameskola/matematik#Centrala_metoder_för_beräkningar_med_naturliga_tal_och_enkla_tal_i_decimalform_vid_överslagsräkning_huvudräkning_samt_vid_beräkningar_med_skriftliga_metoder_och_miniräknare
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/sameskola/matematik#Centrala_metoder_för_beräkningar_med_naturliga_tal_och_enkla_tal_i_decimalform_vid_överslagsräkning_huvudräkning_samt_vid_beräkningar_med_skriftliga_metoder_och_miniräknare
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/sameskola/matematik#Rimlighetsbedömning_vid_uppskattningar_och_beräkningar_i_vardagliga_situationer
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/sameskola/matematik#Skala_och_dess_användning_i_vardagliga_situationer
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/sameskola/matematik#Skala_och_dess_användning_i_vardagliga_situationer
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/sameskola/matematik#Strategier_för_matematisk_problemlösning_i_vardagliga_situationer
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/sameskola/matematik#Matematisk_formulering_av_frågeställningar_utifrån_vardagliga_situationer
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Instruktioner
I denna övning är det dags för eleverna att sätta på sig bygghattarna. Uppgiften är att 
bygga ett så högt torn som möjligt med hjälp av geléhallon och tandpetare, men det ska 
göras med en twist. Eleverna har nämligen en budget som de måste hålla sig till. För 
att kunna bygga sina torn ska de köpa geléhallon, tandpetare och den tid de tror att de 
behöver för sitt bygga klart tornet. Den som i slutändan har lyckats bygga det högsta 
tornet vinner! Övningen passar sig bra för grupparbete, där en grupp består av ca tre 
elever.

Totalt är deras budget på 10 000 000 kr. Priset för ett geléhallon är 250 000 kr, en 
tandpetare 100 000 kr och en minuts byggtid är 1 000 000 kr. 

Innan eleverna börjar bygga ska de sätta sig med penna, papper och miniräknare, för 
att försöka lista ut hur mycket som behöver köpas av varje del. Det gäller för eleverna 
att hitta en balans med mängden byggmaterial och tiden de tror sig behöva för att få 
ihop ett torn av materialet. Låt eleverna vara i grupperna när budgeten skapas. När en 
grupp är klar med sina uträkningar och budget ska de visa upp det för dig som pedagog. 
Du kontrollerar att de räknat rätt och ger dem det material de väljer att köpa, samt ett 
papper där tiden de köpt står tydligt.

När alla grupper har köpt loss materialet och tiden som de bestämt sig för är det dags 
att bygga! Du som pedagog ansvarar för att kolla tiden med hjälp av tidtagaruret. 
Förslagsvis är pappret med tiden uppställt synligt framför gruppen. 

Mät tornets höjd med en linjal eller mätband. Högst torn som byggts inom det köpta 
tidsspannet vinner!

Förslag på utveckling av övningen

Den här övningen är anpassningsbar och kan ändras om till olika varianter. Det går till 
exempel att byta ut priset på de olika byggmaterial och tiden, byta ut byggmaterial eller 
lägga till fler byggmaterial. 

Att lägga till byggmaterial är spännande ändring i övningen, om eleverna får en budget 
som inte tillåter dem att köpa allt. Då måste de även fundera ut med vilket material 
som de bäst kan bygga det högsta tornet med och aktivt välja bort material. Tips på 
mer material kan vara tråd, sugrör, tejpbitar eller marshmallows (som då är dyrare än 
geléhallon, men större). 

Det går även bra att ge eleverna helt andra uppdrag att utföra efter en budget, till 
exempel att bygga sitt drömrum eller planera en drömresa. När eleverna själv får tänka 
fritt kring ett ämne kommer det ofta fram riktigt roliga och häftiga förslag. 

Egentligen är det bara fantasin som sätter gränser, lycka till!
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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/bygg-geletorn eller 
hashtagga med #Beppematik i sociala medier.

Lycka till!

MATTECENTRUM.SE
MATTEBOKEN.SE

http://www.matteboken.se/beppematik/bygg-geletorn
http://mattecentrum.se
http://matteboken.se
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