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Lärarhandledning

”Vem vill bli en YouTuber”
Matematiska färdigheter som eleverna får träna på
I den här utmaningen får eleverna leka med tanken på att själva vara Youtube-stjärnor. 
Samtidigt som de funderar på vad just deras kanaler skulle kunna handla om får de 
öva på beräkningar av medelvärde när de hjälper Beppe i hans jakt på sponsring till sin 
kanal.

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

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

• Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i 
statistiska undersökningar

• 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 
Problemlösning men rekommenderas framförallt för elever i årskurs 4-6.

Material
Till övningen behövs följande
• Penna
• Papper
• Miniräknare eller mobiltelefon
• Eventuellt Ipad eller annan lämplig inspelningsmanick

#BEPPEMATIK

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#formulera_och_l%C3%B6sa_problem
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#formulera_och_l%C3%B6sa_problem
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#L%C3%A4gesm%C3%A5tten_medelv%C3%A4rde_typv%C3%A4rde_och_median_samt_hur_de_kan_anv%C3%A4ndas_i_statistiska_unders%C3%B6kningar
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#L%C3%A4gesm%C3%A5tten_medelv%C3%A4rde_typv%C3%A4rde_och_median_samt_hur_de_kan_anv%C3%A4ndas_i_statistiska_unders%C3%B6kningar
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#v%C3%A4lja_och_anv%C3%A4nda_l%C3%A4mpliga_matematiska_metoder_f%C3%B6r_att_g%C3%B6ra_ber%C3%A4kningar_och_l%C3%B6sa_rutinuppgifter
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#v%C3%A4lja_och_anv%C3%A4nda_l%C3%A4mpliga_matematiska_metoder_f%C3%B6r_att_g%C3%B6ra_ber%C3%A4kningar_och_l%C3%B6sa_rutinuppgifter
https://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

Berätta för eleverna att Beppe behöver deras hjälp.

Det finns nämligen ett företag som tycker att det han gör på sin YouTube-kanal så 
sjukt bra att om han bara kan komma upp i tillräckligt många likes och views i snitt per 
avsnitt under en provperiod så kommer de att betala honom (sponsra honom) för varje 
nytt avsnitt som han gör resten av året!

De vill att han ska ha 20 000 likes och 500 000 views (visningar) i snitt för varje klipp som 
han lägger ut under provperioden på en månad.

Beppe lägger upp ett klipp i veckan och han har redan lagt ut sina första tre klipp med 
blandade resultat. Han inser nu att det är på det fjärde och sista klippet som allt hänger. 

Så här har det gått hittills för Beppe:

Klipp 1: 28 000 likes, 447 000 views

Klipp 2: 12 000 likes, 613 000 views

Klipp 3: 17 000 likes, 280 000 views.

Beppe har räknat ut att medelvärdet för de tre första klippen är 19 000 likes och 447 000 
views, men han behöver ju mer än så! Frågan är dock, hur mycket mer?

Beppe behöver nu elevernas hjälp. Han har bara ett klipp kvar att lägga upp och om 
han inte når upp till företagets förväntningar blir det ingen sponsring för hans del. Hjälp 
Beppe att lista ut hur många likes och views som han behöver på det fjärde klippet för 
att medelvärdet för samtliga fyra klipp ska nå upp till 20 000 likes och 500 000 views!

Underlag för pedagoger att få djupare förståelse för 
medelvärde samt lösningen på uppgiften:

Att undersöka hur många likes klippen har i snitt är detsamma som att ta reda på vad 
medelvärdet av likes för dessa klipp är. 

I uppgiften ovan har vi fått reda på antalet likes för tre olika filmklipp, 28 000, 12 000 och 
17 000. För att räkna ut medelvärdet gäller följande samband:

Medelvärdet (likes)  =

= = 19 000 likes

Summan av antalet likes

Antalet klipp

28 000+12 000+17 000

3

57 000

3
Med andra ord kan man säga att det i snitt är 19 000 personer som gillar Beppes 
YouTube-klipp.
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På samma sätt kan vi nu räkna ut medelvärdet för antalet visningar av klippen:

I snitt är det alltså 447 000 personer som kollar på Beppes YouTube-klipp.

Nu gäller det att ta reda på hur många likes respektive visningar som behövs för att nå 
hela vägen upp till ett medelvärde på 20 000 likes respektive 500 000 visningar. 

Vi börjar med att sammanställa det vi vet inför den här uträkningen.

1. Vi vet hur många likes och visningar vi har på de första tre klippen (28 000, 12 000 
och 17 000 likes respektive 447 000, 613 000 och 280 000 views).

2. Vi vet vad vi vill att medelvärdet på likes och visningar ska landa på (20 000 likes och 
500 000 views).

3. Vi vet att medelvärdet ska gälla för Beppes fyra klipp.

Vi börjar med antalet likes. Vi stoppar in den information som vi har och stuvar sedan 
om lite i sambandet för att lösa problemet:

Medelvärdet (visningar)  =

= ≈ 447 000 visningar

Summan av antalet visningar

Antalet klipp

447 000+613 000+280 000

3

1 340 000

3

Medelvärdet (likes)  =
Summan av antalet likes

Antalet klipp

=

=

20 000

20 000

57 000 + Klipp 4 = 20 000 x 4

57 000 + Klipp 4 = 80 000

Klipp 4 = 80 000 – 57 000

Klipp 4 = 23 000

28 000 + 12 000 + 17 000 + Klipp 4

4

57 000+ Klipp 4

4
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För att Beppe ska få sponsring av företaget behöver han alltså få minst 23 000 likes på 
det fjärde klippet.

Nu gör vi likadant med antalet visningar:

Medelvärdet (visningar)  =
Summan av antalet visningar

Antalet klipp

=

=

500 000

500 000

1 340 000 + Klipp 4 = 500 000 x 4

1 340 000 + Klipp 4 = 2 000 000

Klipp 4 = 2 000 000 – 1 340 000

Klipp 4 = 660 000

447 000 + 613 000 + 280 000 + Klipp 4

4

1 340 000 + Klipp 4

4

Beppe behöver alltså minst 660 000 visningar på sitt fjärde klipp för att kunna få den 
efterlängtade sponsringen.

Förslag på utveckling av övningen

YouTube har åldersgräns så för de flesta av dina elever kanske det dröjer några år innan 
de kan skapa sina egna YouTube-kanaler att lägga ut videos på men om eleverna skulle 
starta sina egna kanaler idag, vad skulle de då handla om? Om ni har tid och möjlighet 
kan de elever som vill prova på att spela in sina egna klipp och eventuellt visa upp dem 
för varandra. Varför inte ha en liten filmvisning i slutet av veckan?

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/youtuber eller 
hashtagga med #Beppematik i sociala medier.

Lycka till!

http://mattecentrum.se
http://matteboken.se
www.matteboken.se/beppematik/youtuber

