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Lärarhandledning

”Stämmer myten?”
Matematiska färdigheter som eleverna får träna på
Denna utmaning går ut på att testa sanningshalten i ett påstående som har gäckat 
många människor genom åren. Det påstås nämligen att det inte går att vika ett papper 
på mitten mer än sju gånger i rad! När eleverna själva sätter detta på prov får de, 
förutom att öva på bråktal genom att dela upp sina papper i mindre delar, även kritiskt 
granska information som har spridits människor emellan i generationer.

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, Sannolikhet och statistik samt 
Problemlösning:

• Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier 
och metoder.

• Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

• Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt 
material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika 
slumpmässiga försök.

• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Övningen går även att koppla till kursplanen för årskurs 1-3 under rubrikerna 
Taluppfattning och tals användning samt Problemlösning men rekommenderas 
framförallt till 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#Tal_i_br%C3%A5k-_och_decimalform_och_deras_anv%C3%A4ndning_i_vardagliga_situationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Sannolikhet_chans_och_risk_grundat_p%C3%A5_observationer_experiment_eller_statistiskt_material_fr%C3%A5n_vardagliga_situationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Sannolikhet_chans_och_risk_grundat_p%C3%A5_observationer_experiment_eller_statistiskt_material_fr%C3%A5n_vardagliga_situationer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Sannolikhet_chans_och_risk_grundat_p%C3%A5_observationer_experiment_eller_statistiskt_material_fr%C3%A5n_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
• Papper i olika storlekar
• Penna

Instruktioner
Ok – påståendet är superenkelt egentligen – det sägs att det inte går att vika ett papper 
på mitten mer än sju gånger i rad. Detta ska eleverna idag sätta på prov! Låt eleverna 
hålla reda på vikandet genom att skriva in vilka bråk de bildar varje gång de viker 
pappret i en tabell i stil med den nedan.  

Antal vik Storlek på varje bit

1 1/2 (en halv)

2 1/4 (en fjärdelel)

3

4

5

6

7

Först blir det halvor, sedan fjärdedelar, åttondedelar osv.

Om eleverna blir osäkra på bråken under vikandets gång kan de alltid veckla ut pappret 
igen och se hur många rutor vecken i pappret bildar. Om en elev vecklar ut pappret efter 
det tredje viket och räknar att det finns åtta rutor har eleven alltså bildat åttondelar och 
kan skriva in 1/8 i tabellen.

Fråga gärna eleverna innan de börjar att vika sina papper om de kan lista ut hur många 
delar pappret måste delas upp i om de faktiskt lyckas vika pappret hela sju gånger. Låt 
dem även klura lite på om de tror att det bir någon skillnad beroende på storleken på 
pappret de väljer att vika och låt dem sedan testa sina teorier med några olika stora 
papper.
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Underlag för pedagoger att få en djupare förståelse 
för bråkhalvering:
Börja gärna med att testa att vika ett papper på mitten några gånger och veckla ut det 
för att se hur antalet vik och antalet rutor som bildas av vecken på pappret hänger ihop. 
Som du ser bildas det dubbelt så många ”vikdelar” (rutor) som det fanns innan varje 
ny gång pappret viks på mitten. Om vi tänker i termer om på hur stort bråk en ruta på 
pappret representerar så blir talet i nämnaren även det dubbelt så stort för varje gång 
pappret viks. 

Så här ser det ut om vi lyckas vika ett papper sju gånger:

Pappret viks en första gång och delas då upp i två rutor (halvor) – varje del är alltså ½ 
stor.

Pappret viks en andra gång och delas då upp i fyra rutor (fjärdedelar) – varje del är alltså 
¼ stor.

Tredje gången bildas åtta rutor (åttondelar) – varje del är alltså 1/8 stor.

Fjärde gången bildas 16 rutor (sextondelar) – varje del är alltså 1/16 stor.

Femte gången bildas 32 rutor (trettioandredelar) – varje del är alltså 1/32 stor.

Sjätte gången bildas 64 rutor (sextiofjärdedelar) – varje del är alltså 1/64 stor.

Om vi lyckas vika pappret en sjunde gång bildas sedan 128 rutor 
(etthundratjugoåttondedelar) – varje del är alltså 1/128 stor.

Enligt påståendet i början ska fler vik än så inte vara möjligt. Hur många vik lyckas dina 
elever göra?

Tips! Allt om vetenskap har skrivit om detta:  
www.alltomvetenskap.se/nyheter/hur-manga-ganger-kan-man-vika-ett-papper

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/stammer-myten eller 
hashtagga med #Beppematik i sociala medier.
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