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Lärarhandledning

”Jag har en hemlis att berätta”
Matematiska färdigheter som eleverna får träna på
I den här övningen kommer eleverna få en inblick och bekanta sig med uttrycket 
exponentiell tillväxt. Detta görs genom att undersöka hur snabbt en hemlis kan sprida 
sig på en skola och varför det kan vara bra att hålla en hemlis för sig själv.

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:

• Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

• Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla 
undersökningar.

• 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. 

Material
Till övningen behövs följande
• Penna
• Papper
• Miniräknare, alternativt mobiltelefon

#BEPPEMATIK

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#anv%C3%A4nda_och_analysera_matematiska_begrepp_och_samband_mellan_begrepp
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grafer_f%C3%B6r_att_uttrycka_olika_typer_av_proportionella_samband_vid_enkla_unders%C3%B6kningar
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grafer_f%C3%B6r_att_uttrycka_olika_typer_av_proportionella_samband_vid_enkla_unders%C3%B6kningar
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

Inled denna uppgift med att berätta följande för era elever:

Alltså tänk er att ni berättar en hemlis för någon. Typ – jag är 
så himla kär i Jonas. Han e så sjuuuuukt snygg i sin backslick. 
Den här hemlisen berättar ni för er bästa kompis som är 
SÄMST på att hålla hemlisar. Bara FEM minuter senare har 
polaren berättat det för två andra. Efter ytterligare FEM 
minuter har var och en av dessa två berättat hemlisen för två 
personer till osv. 

Visa eleverna en utskrift av bilden nedan eller rita upp något liknande själv på tavlan 
eller på ett papper:

5 
minuter

10 
minuter

15 
minuter

Prata igenom bilden med eleverna och konstatera att efter 15 minuter finns det 15 barn 
som känner till hemlisen. Notera att den första personen, den som hade hemlisen från 
början, är inte med i bilden eller i totala antalet personer som känner till hemlisen. 

Efter 5 minuter är det alltså två nya personer som känner till hemlisen (totalt tre 
personer), efter ytterligare 10 minuter känner fyra nya personer till hemlisen (totalt sju 
personer). När det har gått 15 minuter har ytterligare åtta personer hört hemlisen, vilket 
betyder att totalt 15 personer känner till hemlisen. 

Fråga eleverna om de kan lista ut hur lång tid tar det innan hela skolan känner till 
hemlisen?
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För att ta reda på svaret kan eleverna fortsätta rita ut personer enligt bilden ovan, men 
det blir dock ganska många personer att rita efter ett tag. Istället för att rita kan ni låta 
eleverna diskutera tillsammans om det finns ett smidigare sätt att göra det på. Tänk 
på att en av de första sakerna eleverna måste lista ut är hur många elever som går på 
skolan, vilket är ett tal ni kan ge dem när de kommit på detta. Som hjälp för att lista ut 
svaret kan ni visa tabellen som finns längst bak i denna pdf.

Underlag för pedagoger att få djupare förståelse 
för exponentiell tillväxt, samt förslag på hur 
uppgiften kan lösas:
Den här uppgiften är ett exempel på exponentiell tillväxt, som i det här fallet betyder att 
antalet nya personer som känner till hemlisen dubblas var femte minut. 

Vi tittar på bilden igen:

Minuter Antal nya personer som kan hemlisen Totalt antal personer som kan hemlisen

0 1 1

5 2 (= 2^1) 1 + 2 = 3

10 4 (= 2^2) 3 + 4 = 7

15 8 (= 2^3) 7 + 8 = 15

20 16 (= 2^4) 15 + 16 = 31

25 32 (= 2^5) 31 + 32 = 63

30 64 (= 2^6) 63 + 64 = 127

35 128 (= 2^7) 127 + 128 = 255

...

5 
minuter

10 
minuter

15 
minuter

För att få en enklare bild över hur många som faktiskt känner till hemlisen efter ett visst 
antal minuter ställer vi upp följande tabell:



Lärarhandledning #Beppematik: ”Jag har en hemlis att berätta” 

Tabellen visar i andra kolumnen att antalet nya personer som känner till hemlisen 
dubblas varje gång och den tredje kolumnen visar det totala antalet, där vi adderar de 
som redan kan hemlisen med de nya som får reda på hemlisen. Matematiskt kan vi säga 
att det följer formeln ∑_(n=0)▒2^n .

Låt oss titta på en skola där det går 200 elever. Enligt tabellen ovan kan vi se att efter 
30 minuter känner 126 elever till hemlisen och efter 35 minuter känner 254 elever 
till hemlisen. Alltså behöver det endast gå 35 minuter innan hela skolan känner till 
hemlisen. För den nivå på matematiken som krävs för elever som går i årskurs 4-6 räcker 
det med att eleverna svarar:

”Efter 35 minuter kommer alla elever på skolan veta om hemlisen.”

Förslag på utveckling av övningen

För de elever som är nyfikna och vill räkna mer kan ni utmana genom att be dem ta reda 
på hur lång tid det skulle ta innan alla människor i hela Sverige fick reda på hemlisen.

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/jag-har-en-hemlis-att-
beratta eller hashtagga med #Beppematik i sociala medier.

Lycka till!

MATTECENTRUM.SE
MATTEBOKEN.SE

http://www.matteboken.se/beppematik/jag-har-en-hemlis-att-beratta
http://www.matteboken.se/beppematik/jag-har-en-hemlis-att-beratta
http://mattecentrum.se
http://matteboken.se
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Minuter Antal personer som kan hemlisen

0 1

5 3

10 7

15 15

20 31

25 63

30 127

35 255

40 511

45 1023

50 2047

55 4095

60 8191
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