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Lärarhandledning

”Rättvis choklad”
Matematiska färdigheter som eleverna får träna på
Eleverna får här öva på att dela upp större tal i mindre faktorer. Temat för denna 
utmaning är choklad men det är självklart helt upp till dig som pedagog om du vill 
använda dig av choklad eller om du hellre byter ut chokladen mot någonting annat 
delbart såsom en klase vindruvor eller legobitar. 

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

• Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier 
och metoder

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

• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer

Övningen går även att koppla till kursplanen för årskurs 1-3 under rubriken och 
Problemlösning men rekommenderas framförallt för elever i årskurs 4-6.

Material
Till övningen behövs följande
• En 12-bitars chokladkaka eller dylikt
• Penna 
• Papper

#BEPPEMATIK

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#formulera_och_lösa_problem
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#formulera_och_lösa_problem
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#Strategier_för_matematisk_problemlösning_i_vardagliga_situationer


Lärarhandledning #Beppematik: ”Rättvis choklad” 

2

Instruktioner

Visa eleverna en 12-bitars chokladkaka och be dem att hjälpa dig ta reda hur många 
man kan bjuda in på en rättvis mysstund, alltså en mysstund där alla får lika många 
chokladbitar. Chokladbitarna på mysstunden ska vara hela och får alltså inte delas så att 
någon får en halv chokladbit. Låt eleverna tänka själva en stund och om du känner att 
de behöver sättas igång med ett förtydligande kan du visa följande:

Om eleven inte bjuder in någon alls får eleven alla 12 bitarna för sig själv. Om eleven 
bara bjuder in en kompis får de 6 bitar var. Be dem fylla i resten av tabellen. Tabeller för 
utskrift finns längs ned i detta dokument. Hur många kompisar kan de vara som mest 
om alla ska få lika många (hela) bitar?

När eleverna har tänkt klar bör deras tabeller se ut som följer:

Antal kompisar Antal bitar per kompis

1 12

2 6

Antal kompisar Antal bitar per kompis

1 12

2 6

3 4

4 3

6 2

12 1
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Förslag på utveckling av övningen

Eleverna skulle nu kunna göra samma sorts uppdelning i faktorer med chokladkakor 
som är 10, 20 respektive 30 bitar stora, eller valfri annan storlek efter kunskapsnivå. Låt 
dem fylla i tabellen på samma sätt som tidigare.

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/rattvis-choklad eller 
hashtagga med #Beppematik i sociala medier.

Lycka till!

http://mattecentrum.se
http://matteboken.se
www.matteboken.se/beppematik/rattis-choklad
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3 x 4 = 12
Faktor

Faktorer

Faktor Produkt

} } }

Underlag för pedagoger att få djupare förståelse 
för faktorer:
Alla tal kan delas upp i faktorer. Detta innebär att ett visst tal kan bildas genom 
multiplikation av två eller fler mindre tal. I just detta exempel har vi en chokladkaka med 
12 bitar och letar alltså därför efter de faktorer som multiplicerat med varandra bildar 
produkten 12. Siffrorna i en uträkning som denna har alla egna namn i matematikens 
värld, se nedan:



Antal kompisar Antal bitar per kompis


