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Lärarhandledning

”Fruktstund”
Matematiska färdigheter som eleverna får träna på
I den här utmaningen får eleverna på ett roligt sätt bekanta sig med ekvationer och 
träna sig i att se mönster. Genom att skapa sina egna ”prisjakts-kombinationer” får de 
även prova på att skapa sina egna ekvationer för andra att lösa.

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

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

• Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att 
beteckna ett obekant tal med en symbol

• Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven

• Metoder för enkel ekvationslösning

• Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och 
uttryckas

• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer

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

Material
Till övningen behövs följande
• Penna
• Papper
• En utskrift av fruktbilden på sista sidan

#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#Obekanta_tal_och_deras_egenskaper_samt_situationer_där_det_finns_behov_av_att_beteckna_ett_obekant_tal_med_en_symbol
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Obekanta_tal_och_deras_egenskaper_samt_situationer_där_det_finns_behov_av_att_beteckna_ett_obekant_tal_med_en_symbol
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Enkla_algebraiska_uttryck_och_ekvationer_i_situationer_som_är_relevanta_för_eleven
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Metoder_för_enkel_ekvationslösning
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Hur_mönster_i_talföljder_och_geometriska_mönster_kan_konstrueras_beskrivas_och_uttryckas
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Hur_mönster_i_talföljder_och_geometriska_mönster_kan_konstrueras_beskrivas_och_uttryckas
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Strategier_för_matematisk_problemlösning_i_vardagliga_situationer
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Instruktioner

Visa eleverna bilden nedan. En utskrivbar version av bilden finns längst bak i denna 
handledning. Ni får gärna klippa och klistra fritt i bilden för att inte visa alla rader 
samtidigt. I många fall kan det bli mer begripligt för eleverna om de enbart får se en rad 
i taget, så börja gärna med raden med äpplena och resonera vidare därifrån tillsammans. 
Känns det som om eleverna klarar av att ta in mer information på en och samma gång 
kan du visa dem hela bilden, låta eleverna studera den en stund och sedan försöka 
besvara frågan ”Vad blir det totala priset om ni vill köpa en kokosnöt, ett äpple och en 
banan?”

Lösningsförslag

Vi börjar med att titta på första raden i fruktekvationen. Vi kan där se att priset för 3 
äpplen är 30 kr. Vi dividerar 30 med 3 för att få reda på priset av ett äpple, 10 kr.

Äpple = 10 kr

På nästa rad i fruktekvationen ser vi att priset för ett äpple och två bananer är 18 kr. Vi 
vet redan att ett äpple kostar 10 kr så den resterande kostnaden av fruktköpet på rad 
två, 8 kr, måste därför motsvara de två bananerna. Vi dividerar 8 med 2 för att få reda på 
priset för en banan, 4 kr.

Äpple= 10 kr

Banan = 4 kr

På den tredje raden ser vi att priset för en banan minus priset för en kokosnöt är 2 kr, 
bananen kostar alltså 2 kr mer än kokosnöten. Eftersom priset för en banan är 4 kr måste 
då priset för en kokosnöt vara 2 kr.
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Äpple= 10 kr

Banan = 4 kr

Kokosnöt = 2 kr

På sista raden ska vi nu addera priset för ett äpple, en banan och en kokosnöt. Tittar vi 
på vad vi kommit fram till ovan blir summan som vi är ute efter:

10 + 4 + 2 = 16 kr.

Svaret på frågan ”Hur mycket kostar ett äpple, en banan och en kokosnöt tillsammans?” 
är alltså 16 kr.

Förslag på utveckling av övningen

När ni har löst fruktekvationen tillsammans kan ni be eleverna att skissa på sina egna 
”gissa-priset”-system. De kan såklart välja att rita vad som helst i sina system: saker 
som de gillar att äta, Pokemon, ”Star Wars”-figurer, endast fantasin sätter gränser! Låt 
sedan eleverna försöka att lösa varandras uppgifter.

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/fruktstund eller 
hashtagga med #Beppematik i sociala medier.

Lycka till!

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