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Lärarhandledning

”Byggmästarna”
Matematiska färdigheter som eleverna får träna på
Genom att på ett kul och avslappnat sätt bygga figurer med russin och tandpetare får 
eleverna möjlighet att bekanta sig med några av de vanligaste geometriska figurerna 
samtidigt som de övar på att planera sitt arbete och ta fram lämpliga strategier för att 
lösa problem.

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

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

• Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 
för frågeställningar, beräkningar och slutsatser 

• Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, 
pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska 
egenskaper hos dessa objekt

• Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga 
situationer

• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer

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

#BEPPEMATIK

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#anv%C3%A4nda_matematikens_uttrycksformer_f%C3%B6r_att_samtala_om_argumentera_och_redog%C3%B6ra_f%C3%B6r_fr%C3%A5gest%C3%A4llningar_ber%C3%A4kningar_och_slutsatser
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#anv%C3%A4nda_matematikens_uttrycksformer_f%C3%B6r_att_samtala_om_argumentera_och_redog%C3%B6ra_f%C3%B6r_fr%C3%A5gest%C3%A4llningar_ber%C3%A4kningar_och_slutsatser
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundl%C3%A4ggande_geometriska_objekt_d%C3%A4ribland_polygoner_cirklar_klot_koner_cylindrar_pyramider_och_r%C3%A4tblock_samt_deras_inb%C3%B6rdes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundl%C3%A4ggande_geometriska_objekt_d%C3%A4ribland_polygoner_cirklar_klot_koner_cylindrar_pyramider_och_r%C3%A4tblock_samt_deras_inb%C3%B6rdes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grundl%C3%A4ggande_geometriska_objekt_d%C3%A4ribland_polygoner_cirklar_klot_koner_cylindrar_pyramider_och_r%C3%A4tblock_samt_deras_inb%C3%B6rdes_relationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Skala_och_dess_anv%C3%A4ndning_i_vardagliga_situationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Skala_och_dess_anv%C3%A4ndning_i_vardagliga_situationer
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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Material
• Russin
• Tandpetare
• Penna
• Papper

Instruktioner

Inled byggstunden med att låta eleverna själva välja ut tre figurer som de vill bygga, till 
exempel en triangel, en kvadrat och en kub. Vilka figurer de väljer spelar ingen roll. 

Be dem att studera figurerna som de har tänkt bygga noggrant (bilder på några vanliga 
figurer för utskrift hittar du längst bak i detta dokument). Låt dem därefter själva rita 
upp sina figurer på ett papper och försöka lista ut hur många russin och tandpetare de 
behöver för att bygga en liten version av var och en av sina figurer. 

När eleverna har redovisat för dig hur många russin och tandpetare som de behöver 
är det bara att börja dela ut byggmaterialet så att de kan sätta igång att bygga. Denna 
uppgift bör inte utföras på tid, alltså i tävlingsform, utan låt istället eleverna ta den tid 
som de behöver för att i lugn och ro bekanta sig med sina geometriska former.

När eleverna är klara med sina figurer kan de gå vidare till nästa utmaning. Om de får 
50 st russin och 50 st tandpetare, hur många figurer klarar de då av att bygga? Är det 
någon som klarar av att bygga runda figurer såsom klot och cylindrar?

Det kanske till och med är så att någon av eleverna lyckas uppfinna en helt ny figur 
som inte har ett namn än i samband med det egna byggandet. Då kanske eleven vill 
presentera figuren för kamraterna som är med och bygger och föreslå vad en sådan figur 
bör heta?

Förslag på utveckling av övningen
Låt eleverna gå på figurjakt i närmiljö och försöka identifiera så många geometriska 
former som möjligt. Låt gärna eleverna redovisa sina upptäckter för varandra. Eleverna 
kan med fördel bege sig ut på skolgården för att leta vidare där om tid finns. Kanske 
hittar de en extra klurig figur som de vill testa att bygga?

Vi går nu vidare till medelvärdet, alltså genomsnittet av alla tal i en grupp. Om man vill 
räkna ut medelvärdet för flera olika värden gäller följande samband:

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/byggmastarna eller 
hashtagga med #Beppematik i sociala medier.

www.matteboken.se/beppematik/gor-er-egen-mattebok
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