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Lärarhandledning

”Matteakuten - 
Singapore style”
Matematiska färdigheter som eleverna får träna på
Den här Beppematik-utmaningen är lite speciell och kommer kanske inte att passa 
alla elever.  Genom att rita figurer – här kallade rutor och fönster – får eleverna bekanta 
sig med ett nytt verktyg för problemlösning som de förhoppningsvis kommer ha 
mycket nytta av framöver. Vi kommer i denna övning att lösa uppgifter om bråk- och 
procenträkning med hjälp den så kallade Singaporemodellen, en metod som är väldigt 
hjälpsam vid en viss typ av textbaserade problem.

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

• Föra och följa matematiska resonemang

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

• 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. 

#BEPPEMATIK

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#formulera_och_l%C3%B6sa_problem
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#formulera_och_l%C3%B6sa_problem
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#f%C3%B6ra_och_f%C3%B6lja_matematiska_resonemang_och
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#Strategier_f%C3%B6r_matematisk_probleml%C3%B6sning_i_vardagliga_situationer
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Material
• Pennor, gärna i flera olika färger.
• Papper
• Miniräknare eller mobiltelefon

Instruktioner

Börja med att visa eleverna följande uppgift:

Klas-Konrad lägger 20% 
av sina pengar på ”Hello 
Kitty”-prylar. Sedan lägger 
han 2/5 av pengarna som 
blev över på glass. När han 
är klar har han 72 kr kvar. 
Hur mycket pengar hade 
han från början?
Fråga eleverna hur de skulle göra för att lösa den här uppgiften. Om eleverna verkar 
lite osäkra så fråga hur många av dem som direkt känner att det här verkar vara en svår 
uppgift. Berätta att det är väldigt vanligt att känna sig lite osäker när man ska lösa en 
textbaserade uppgifter, men att det finns ett himla fiffigt knep som de kan använda sig 
av nästa gång de stöter på en liknande uppgift.  

Eleverna ska nu få se ett helt nytt sätt att lösa den här typen av uppgifter på - ett sätt 
som mer går ut på att rita än att faktiskt räkna. Nedan följer en beskrivning av hur man 
använder sig av Singaporemodellen för att lösa just uppgiften ovan. Det kan varmt 
rekommenderas att se Beppematik-klippet med samma titel som denna handledning 
innan ni drar igång den här utmaningen för att hinna bli lite varma i kläderna.
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Underlag för pedagoger att få en djupare förståelse 
för Singaporemodellen:
Singaporemodellen är precis som namnet skvallrar om en metod hämtad från 
matematikundervisningen i Singapore. Metoden kan med fördel användas för att lösa 
textbaserade problem som innehåller både bråk- och procenträkning i flera led. Enkelt 
förklarat kan det sägas att metoden går ut på att ge eleverna en enkel och visuell 
möjlighet att se uppgiften de har framför sig. I Singaporemodellen använder man sig av 
en slags rutor och fönster som kan se ut olika sätt. I den här övningen har vi valt att rita 
dem på följande vis:

När man räknar med Singaporemodellen ska man tänka i rutor och fönster.

Ruta = det hela

Fönster = mindre delar av helheten

I det här fallet symboliserar den stora rutan innehållande fem mindre fönster (delar) 
helheten, alltså den summa som efterfrågas i uppgiften – de pengar som Klas-Konrad 
hade från början. 

Eftersom den här typen av uppgift innehåller procent- och bråkräkning så kommer vi 
att behöva hantera delar som är mindre än ”det vi hade från början”. Om vi istället för 
att enbart se dessa delar som siffror ser dem som små fönster som steg för steg ska 
sättas ihop i rätt ordning för att få fram hela rutan så som den såg ut från början blir 
det lättare för eleverna att hålla reda på var i uppgiften de befinner sig samt vad nästa 
steg i arbetet med att hitta ”helheten” bör vara. Det är här Singaporemodellen har visat 
sig fungera väldigt bra för många elever världen över. Nedan följer en steg-för-steg-
beskrivning av hur uppgiften ovan kan lösas med hjälp av Singaporemodellen. Längst 
bak i dokumentet finner du dessa rutor med fönster i utskriftsformat om du vill använda 
dig av dem samtidigt som du går igenom lösningen till problemet med dina elever.

Lösning av uppgiften med Singaporemodellen:

Steg 1: Börja med en helt tom ruta utan fönster. Första gången som Klas-Konrad handlar 
så handlar han ”Hello Kitty”-prylar för 20% av sina pengar. Det är detsamma som en 
femtedel! Dela in rutan i femtedelar – alltså i 5 lika stora fönster.
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Steg 2: Vid sitt första köp bränner Klas Konrad alltså en femtedel av alla sina pengar. Vi 
tar därför bort ett fönster (en femtedel) från hela rutan. Då blir rutan såhär stor.

Steg 3: Nu handlar Klas-Konrad igen. Denna gång handlar han glass för 2 femtedelar av 
pengarna som är kvar efter ”Hello Kitty”-köpet. Dela upp det som är kvar av rutan i fem 
nya, lika stora fönster.

Steg 4: Vi tar bort de 2 femtedelarna som det handlades glass för och kvar har vi:

Steg 5. Kvar efter Klas-Konrads båda köp har vi 3 femtedelar av de pengar som Klas-
Konrad hade innan han köpte glass. I texten har vi fått veta att dessa 3 femtedelar 
tillsammans motsvarar 72 kr,  det står ju i uppgiften att han hade 72 kr kvar när han 
hade handlat färdigt. Ta reda på vad en av dessa femtedelar är värd genom att dela 72 kr 
med 3. Svaret blir då att en av dessa femtedelar är värd 24 kr.

24 kr
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Steg 6. Nu ska vi försöka backa i våra rutor tills vi kommer tillbaka till den översta som 
är värd lika mycket som vad Klas-Konrad hade från början. Börja med att hoppa till rutan 
i steg 3 med 5 små fönster. Vi tog precis reda på att ett sådant litet fönster var värt 24 kr. 
För att få veta vad hela rutan i steg 3 är värd tar vi  24 kr x 5 = 120 kr. Hela rutan i steg 3 
är alltså värd 120 kr. 

Steg 7. Om vi kikar på bilderna av rutorna ser vi dock att rutan i steg 2 är lika stora som 
rutan i steg 3.  De 4 lite större fönsterna i steg 2 är alltså tillsammans värda 120 kr de 
också. Vad är då ett sådant fönster som finns i steg 2 värt? 120/4 = 30 kr. 

Steg 8. Hela rutan i steg 1 innehåller 5 sådana fönster som finns i steg 2. Vart och ett av 
de fönsterna var värda 30 kr så hela rutan i steg 1 är alltså värd 5 x 30 = 150 kr.

Klas-Konrad hade alltså 150 kr från början innan han köpte ”Hello Kitty”-prylar och 
glass!

Om du upptäcker att du har elever som uppskattar det här sättet att lösa uppgiften på 
kan de med fördel utmanas vidare till att konstruera egna, liknande, uppgifter, fast med 
nya siffror för att se om även dessa kan lösas med hjälp av Singaporemodellen.

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/matteakuten eller 
hashtagga med #Beppematik i sociala medier.

MATTECENTRUM.SE
MATTEBOKEN.SE

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



