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Lärarhandledning

”Vad gillar dina 
kompisar? Del 1 ”
Matematiska färdigheter som eleverna får träna på
Den här övningen är ett suveränt sätt att inleda läsåret på. Genom att träna sig på 
inhämtning av information, statistik och hur dessa värden räknas om till procent får 
eleverna ett perfekt tillfälle att lära känna sina kompisar.

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, Sannolikhet och statistik samt 
Problemlösning:

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

• Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

• Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt 
material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika 
slumpmässiga försök.

• 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

http://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#Tal_i_procentform_och_deras_samband_med_tal_i_bråk-_och_decimalform
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Sannolikhet_chans_och_risk_grundat_på_observationer_experiment_eller_statistiskt_material_från_vardagliga_situationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Sannolikhet_chans_och_risk_grundat_på_observationer_experiment_eller_statistiskt_material_från_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
• Papper
• Pennor
• Miniräknare

Instruktioner

I den här övningen ska eleverna göra en kompisundersökning. De ska ta reda på vad 
deras kompisar tycker om, gillar att göra på fritiden eller något annat roligt som de vill 
veta om sina kompisar. 

Börja med att be eleverna bestämma sig för några frågor som de vill ha svar på om sina 
kompisar. Det räcker med fyra till fem frågor, det viktiga är att varje fråga ska ha ett gäng 
svarsalternativ. När de bestämt sig för frågorna och svarsalternativen så ska eleverna 
göra ett frågeformulär genom att skriva ner frågorna på ett papper. För att lättare hålla 
reda på svaren bör eleven lämna plats för en markering vid varje svarsalternativ, så att 
de enkelt kan räkna samman svaren efteråt.

Ett exempel på ett frågeformulär är:

1. Vilken typ av film gillar du mest?

Roliga filmer____________________________________________

Läskiga filmer___________________________________________

Sorgliga filmer__________________________________________

Barnsliga filmer_________________________________________

2. Är du kär i någon? 

Ja _________________________________________

Nej ________________________________________

3. Vilken är din favoritmat?

Tacos_______________________________________

Pizza________________________________________

Hamburgare__________________________________

Spagetti______________________________________
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4. Vilket är ditt favoritgodis?

Sött_________________________________________

Surt_________________________________________

Lakrits_______________________________________

Choklad______________________________________

 
Eleverna bestämmer själva hur många kompisar som ska vara med i 
kompisundersökningen. Ju fler som är med desto bättre!

När eleverna samlat in alla svar ska de räkna ut hur många procent av kompisarna 
som svarat på de olika svarsalternativen. Alltså vilket svarsalternativ som är vanligast 
respektive minst vanligt. Att räkna om till procent på detta vis är ett snabbt och enkelt 
sätt för eleverna att se hur ”trenderna” går bland deras kompisar. Exempelvis vilka 
maträtter som är godast eller vilka typer av filmer som kompisarna helst kollar på.

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/vad-gillar-dina-
kompisar-1 eller hashtagga med #Beppematik i sociala medier.

Lycka till!

MATTECENTRUM.SE
MATTEBOKEN.SE

www.matteboken.se/beppematik/vad-gillar-dina-kompisar-1
www.matteboken.se/beppematik/vad-gillar-dina-kompisar-1
http://mattecentrum.se
http://matteboken.se
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Underlag för pedagoger att få djupare förståelse i 
procenträkning:

För att räkna ut hur många procent av eleverna som svarat på ett visst svarsalternativ 
måste vi ha reda på två saker. Det första är hur många elever som totalt deltog 
i undersökningen, det andra är hur många elever som kryssade i de olika 
svarsalternativen. 

I exemplet nedan utgår vi från att 36 elever deltog i undersökningen och vi utgår från 
frågan: Vilken typ av film gillar du mest?

Såhär svarade eleverna:

• 18 svarar roliga filmer

• 9 svarar läskiga

• 6 svarar sorgliga 

• 3 svarar barnsliga 

Totalt är det alltså 36 elever som svarat på frågan. Procentuträkningen för varje 
svarsalternativ ser ut enligt följande:

Antalet elever som svarat på just det aktuella alternativet
Det totala antalet elever som deltog i undersökningen

Svaret avrundas och multipliceras med 100 för att få det i procentform.

För de roliga filmerna gäller då: 18/36 = 0,5. I procent blir detta 50%.

För de läskiga gäller: 9/36 = 0,25 = 25%

För de sorgliga filmerna gäller: 6/36 ≈ 0,17 = 17%

Och för barnsliga filmer gäller: 3/36 ≈ 0,08 = 8%

På detta sätt kan eleverna räkna ut hur många procent som svarat på de olika 
kategorierna. Kanske blir det extra spännande att se exakt hur den där eleven som man 
är lite extra nyfiken på, kanske till och med kär i, har svarat jämfört med alla andra.


