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Lärarhandledning

”Mästarsinnet”
Matematiska färdigheter som eleverna får träna på
Denna utmaning är baserad på det klassiska spelet Mastermind. Mastermind går i korta 
drag ut på att en spelmästare bestämmer sig för en sifferkombination som sedan en 
”gissare” har ett visst antal försök på sig att lista ut. Genom att försöka gissa sig fram till 
rätt sifferkombination får eleverna möjlighet att öva på sitt analytiska tänkande samt på 
att välja lämpliga strategier för matematisk problemlösning. 

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 
Problemlösning men rekommenderas framförallt för elever i årskurs 4 – 6. 

Material
Till övningen behövs följande
• 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#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
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Instruktioner

Dela upp eleverna i par och bestäm vem som ska vara mästare och vem som ska vara 
gissare. Den som blir mästare får sedan själv komma på ett slumpmässigt 5-siffrigt 
tal och skriva ner det på en lapp som gissaren inte kan se. Sedan tar gissaren ett rutat 
papper och börjar gissa sifferkombination. 

Det kan se ut som följer:

Mästaren bestämmer sig för talet: 12345

Nu ska gissaren gissa. Första försöket blir 14788. Mästaren ska nu ge ledtrådar till 
gissaren för hur nära eller långt ifrån det ursprungliga talet som gissaren är genom att 
använda följande symboler:

för varje siffra som är på rätt plats

för siffror som inte alls är med i talet

för en siffra som är rätt men på fel plats

Mästaren markerar med symbolerna på gissarens papper, sedan är det dags för gissaren 
att gissa igen.

1 4 7 8 8

Klarar gissaren av att lista ut sifferkombinationen på mindre än 10 försök?
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Förslag på utveckling av övningen

För att göra denna övning svårare kan mästaren istället välja en sju- eller kanske till och 
med tiosiffrig nummerkombination. Det går även att välja ett tresiffrigt tal men begränsa 
antalet gissningar till 5.

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/mastarsinnet eller 
hashtagga med #Beppematik i sociala medier.

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

