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Lärarhandledning

”En ska bort”
Matematiska färdigheter som eleverna får träna på
I den här övningen får eleverna träna på problemlösning genom att först analysera ett 
problem och därefter själva hitta lämpliga matematiska uträkningssätt för att tackla 
utmaningen. De kommer att få se fyra olika tal och därefter försöka lista ut vilket av 
de fyra talen som ska bort. Det finns flera olika lösningar till varje problem och denna 
övning är därför även ett lekfullt sätt för eleverna att träna på att med egna ord förklara 
sina tankegångar.

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 Problemlösning:

• Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 
rutinuppgifter 

• Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 
för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer

• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer

Övningen går även att koppla till kursplanen för årskurs 1-3 under rubrikerna 
Taluppfattning och tals användning samt Problemlösning men rekommenderas 
framförallt för elever i årskurs 4-6.

#BEPPEMATIK

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#välja_och_använda_lämpliga_matematiska_metoder_för_att_göra_beräkningar_och_lösa_rutinuppgifter
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#välja_och_använda_lämpliga_matematiska_metoder_för_att_göra_beräkningar_och_lösa_rutinuppgifter
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#använda_matematikens_uttrycksformer_för_att_samtala_om_argumentera_och_redogöra_för_frågeställningar_beräkningar_och_slutsatser
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#använda_matematikens_uttrycksformer_för_att_samtala_om_argumentera_och_redogöra_för_frågeställningar_beräkningar_och_slutsatser
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Rimlighetsbedömning_vid_uppskattningar_och_beräkningar_i_vardagliga_situationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Strategier_för_matematisk_problemlösning_i_vardagliga_situationer
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Material
Till övningen behövs följande
• Penna
• Papper
• Miniräknare eller mobil

Instruktioner

Denna utmaning är snabb och enkel att utföra tillsammans med eleverna. Den 
kan utföras individuellt, i par eller i grupp. Ju fler som deltar desto roligare blir 
diskussionerna och desto större är sannolikheten att eleverna själva kommer fram till 
svar som inte du som pedagog inte har tänkt på tidigare.

I all enkelhet handlar denna utmaning om att du som pedagog ska presentera fyra olika 
siffror för eleverna och att eleverna sedan ska ge förslag på vilken av de fyra siffrorna 
som ska bort, självklart med en motivering till varför de har valt just den siffran som 
de har gjort. Skriv gärna ner de fyra valda siffrorna i ett rutsystem så att de enkelt kan 
överblickas. Det viktiga i denna uppgift är att låta eleverna i lugn och ro, på sitt eget 
sätt, motivera varför de anser att just den siffra som de har valt ska bort. Det finns inget 
rätt eller fel svar så länge motiveringen är rimlig!

Nedan följer några exempel på tal som du kan med fördel kan använda samt några 
svarsförslag. Du kommer säkert att märka att det finns många fler sätt att tänka när du 
sedan ger uppgifterna till dina elever och får följa med i deras resonemang. Talförslagen 
i utskriftsformat hittar du längst bak i detta dokument. Det är självklart även fritt fram 
för dig som pedagog att själva hitta på kombinationer av siffror att presentera för dina 
elever utifrån deras kunskapsnivå.

3 15

12 7

15 4

36 12

Svarsförslag: 7 eftersom det är det enda talet som inte är jämt delbar med 3.

3 eftersom det är det minsta talet.

Svarsförslag: 15 eftersom det är den enda talet som inte är jämt delbart med 4.

4 eftersom alla de andra talen är multipler av 3 när man lägger ihop siffrorna (t.ex. 
3+6=9=3*3, 1+5=6=2*3).
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Svarsförslag: 34 eftersom det är det enda talet som inte är jämt delbart med 7.

21 eftersom det är det enda udda talet (enda talet som inte är jämt delbart med 2).

84 eftersom det är det enda talet som inte har differensen 1 mellan sina två siffror.

56 84

34 21

7 13

12 5

Svarsförslag: 7 eftersom summan av siffrorna i de olika talen bildar en talföljd där 7 inte 
håller ihop med de andra talen (1+2=3, 1+3=4, 5 _ 7).

12 eftersom det är det enda talet som inte är ett primtal.

Förslag på utveckling av övningen

Efter att du som pedagog kommit med förslag på siffror för eleverna att titta på så kan 
du låta dina elever utmana varandra. Låt dem själva välja sifferkombinationer och se 
om deras kompisar kan lista ut vilken som ska bort. Du kan också förbereda genom att 
hitta en kombination av tal med många tänkbara lösningar att ge eleverna och tävla om 
vem som lyckas hitta flest motiveringar till varför olika tal ska bort (t.ex. ”x ska bort för 
att den är störst/minst/inte jämt delbart med 3/udda”, eller ”y ska bort för att det är ett 
primtal/enda talet med två värdesiffror/etc.”) för att öva mer på att hitta olika typer av 
lösningar och motivera sina svar.

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/en-ska-bort eller 
hashtagga med #Beppematik i sociala medier.

Lycka till!

http://mattecentrum.se
http://matteboken.se
www.matteboken.se/beppematik/en-ska-bort
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Underlag för pedagoger som vill få en djupare 
förståelse för primtal
Primtal är en speciell sorts tal som fascinerat matematiker i årtusenden. Dessa tal är alla 
heltal som är större än ett och endast går att dela med siffran 1 och sig självt. Här följer 
några exempel på primtal:

3 är ett primtal. Det går bara att dela med siffran 1 och sig självt (3).

7 är ett primtal. Det går bara att dela med siffran 1 och sig självt (7).

23 är ett primtal. Det går bara att dela med siffran 1 och sig självt (23).

24 är inte ett primtal. Det går att dela med dela med 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 och 24. 

Det finns ett oändligt antal primtal och de kan bli hur stora som helst. Det lyckades en 
grek vid namn Euklides visa för mer än 2000 år sedan.
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