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Lärarhandledning

”Gör er egen mattebok”
Matematiska färdigheter som eleverna får träna på
Den här Beppematik-utmaningen går ut på att låta eleverna skapa sina egna 
matteuppgifter utifrån sina egna erfarenheter och intresseområden. På så sätt kommer 
eleverna att känna sig mer motiverade än vanligt att lösa problemen och får övning av 
sina mattefärdigheter ”på köpet”. En annan väldigt viktig aspekt med denna uppgift är 
att eleverna får öva på att analysera uppgifter och ”prata matte” genom att ge varandra 
feedback.

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 samt 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

• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid 
överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och 
miniräknare. Metodernas användning i olika situationer

• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån 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

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#Centrala_metoder_f%C3%B6r_ber%C3%A4kningar_med_naturliga_tal_och_enkla_tal_i_decimalform_vid_%C3%B6verslagsr%C3%A4kning_huvudr%C3%A4kning_samt_vid_ber%C3%A4kningar_med_skriftliga_metoder_och_minir%C3%A4knare
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Centrala_metoder_f%C3%B6r_ber%C3%A4kningar_med_naturliga_tal_och_enkla_tal_i_decimalform_vid_%C3%B6verslagsr%C3%A4kning_huvudr%C3%A4kning_samt_vid_ber%C3%A4kningar_med_skriftliga_metoder_och_minir%C3%A4knare
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Centrala_metoder_f%C3%B6r_ber%C3%A4kningar_med_naturliga_tal_och_enkla_tal_i_decimalform_vid_%C3%B6verslagsr%C3%A4kning_huvudr%C3%A4kning_samt_vid_ber%C3%A4kningar_med_skriftliga_metoder_och_minir%C3%A4knare
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Matematisk_formulering_av_fr%C3%A5gest%C3%A4llningar_utifr%C3%A5n_vardagliga_situationer


Lärarhandledning #Beppematik: ”Gör er egen mattebok” 

2

Material
Till övningen behövs följande
• Penna
• Papper
• Miniräknare eller mobiltelefon

Instruktioner

Tanken med den här uppgiften är att eleverna själva ska få konstruera textproblem som 
har med någonting som de verkligen bryr sig om att göra. Problem som de tycker är kul 
eller som de verkligen undrar över så att uträkningarna blir spännande att utföra. På så 
sätt kommer det kännas mycket intressantare för dem att lösa uppgifterna till skillnad 
från många andra uppgifter i matteböcker som inte alls knyter an till eleverna känslo- 
eller intressemässigt. De ska dock inte bara skapa egna uppgifter utan även hjälpas åt 
att göra varandras uppgifter så bra och tydliga som möjligt. 

Låt eleverna börja med att skapa valfri egen uppgift i lugn och ro, gärna en som har 
med deras egna intressen att göra. När de känner sig klara med sin uppgift ska de 
byta uppgift med en annan elev och dela ut två smileys (två saker som var bra) och ett 
kugghjul (någonting som kan förbättras) till den andra elevens uppgift medan den andra 
eleven gör samma sak för dem. Låt gärna eleverna fortsätta att byta uppgifter med flera 
andra elever efteråt för att få in extra mycket feedback. Utifrån feedbacken får eleverna 
därefter ändra sina uppgifter om det behövs för att sedan kan de låta en kamrat försöka 
lösa uppgiften.

Använd gärna följande uppgift som exempel för att inspirera eleverna till att hitta sina 
egna intresseområden att basera uppgifterna på:

Beppe har 30 000 kr i månadslön. Efter att ha betalat 
alla sina räkningar har han 8 700 kr kvar. Som alla vet 
älskar Beppe korv över allt annat och han brukar lägga 
drygt 3 500 kr på dessa delikatesser varje månad. 
Men Beppe gillar också hattar. En hatt av Beppes 
favoritmärke kostar 870 kr. Hur många hattar kan 
Beppe köpa denna månad efter att räkningarna och 
korvarna är betalda?
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När eleven ger feedback till sina vänner skulle det kunna se ut som följer, utifrån Beppes 
exempeluppgift:

1. 

Låt eleven hitta två bra saker med kompisens uppgift. Varje bra sak ska markeras med 
en smiley.

Vad bra att du valde att ha med korv i ditt exempel. Det vet ju 
alla att det är din favoritmat, Beppe!

Vad bra att du valde att ha med summor från ditt riktiga liv i 
uppgiften.

2. 

Låt sedan eleven välja en sak med uppgiften som kan göras bättre/annorlunda. Detta 
ska markeras med ett kugghjul.

Beppe, ska du verkligen lägga alla dina pengar på korv och hattar? Tycker du 
inte att dina barn ska få någonting fint också eller kanske att du borde lägga lite 
pengar på någon annan mat än korv ibland?

Lösning av Beppes egen uppgift:

Beppe har 8 700 kr kvar varje månad efter att alla räkningar är betalda. Han väljer 
därefter att lägga 3 500 kr på korv. 

8700 – 3500 = 5 200 kr.

Beppe har alltså 5 200 kr kvar att köpa hattar för varje månad. Varje hatt kostar 870 kr. 
Hur många hattar blir det då?

5200 / 870 =  5,9 hattar.

Eftersom svaret här är något lägre än 6 så har Beppe bara råd till att köpa fem hattar 
varje månad och får dessutom lite pengar över. 

5 x 870 = 4 350 kr

Den summa pengar som Beppe har kvar varje månad efter att ha betalat alla sina 
räkningar, spenderat 3 500 kr på korv samt köpt 5 stycken hattar för 4 350 kr är:

5200 – 4350 = 850 kr.

Svaret på uppgiften är: Varje månad kan Beppe köpa 5 stycken hattar!
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Förslag på utveckling av övningen

Samla gärna ihop alla de uppgifter som eleverna har skapat under denna övning i 
”Elevernas egen mattebok” där de kan testa att lösa alla sina klasskamraters uppgifter. 
Om du vill går det självklart att samarbeta med bild- och mediapedagogerna i denna 
uppgift och kanske få hjälp med att illustrera uppgifterna samt arbeta med layout och 
tryck av det sammanställda materialet. 

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/gor-er-egen-mattebok 
eller hashtagga med #Beppematik i sociala medier.

http://mattecentrum.se
http://matteboken.se
www.matteboken.se/beppematik/gor-er-egen-mattebok

