SPEGELVÄND, säsong 2
Lärarhandledning

SPEGELVÄND, SÄSONG 2
Om serien och dess syfte

Li anländer till en klinik för mobilberoende ungdomar. Hon mår dåligt och kan inte sluta grubbla på vad
som kan ha hänt hennes försvunna mormor. Vad betyder det sista konstiga sms:et hon fick? På kliniken
möter hon tre andra ungdomar som alla har förmågan att tankeläsa och kommunicera med en parallell
dimension. Li inser snart att hon blivit indragen i ett omfattande och farligt experiment som hon inte kan
backa ifrån. Ett äventyr där utmaningar inom matematiska frågor hjälper ungdomarna vidare i äventyret,
och i att avslöja en illegal konspiration bakom experimentet.

Programseriens koppling till matematik

Varför ska man visa en dramaserie om parallellvärldar, forskning och nyfunnen vänskap inom
matematikämnet? Spegelvänd är en serie som visar hur matematiken finns runt omkring oss i en mängd
olika former. Den visar hur vardagliga föremål bygger på matematiska beräkningar och hur människan
genom sin vilja att förstå världen, ur ett naturvetenskapligt och matematiskt perspektiv, ständigt
fördjupar sin kunskap om hur den hänger ihop. För många är matematik kopplat till tal på en boksida och
förmågan att beräkna decimaler mer än till en väg för att förstå samband och lösa problem. I Spegelvänd
är matematiken i kombination med ett undersökande förhållningssätt grunden till att kompisarna lyckas
avslöja komplotten bakom kliniken för mobildetox som egentligen är en täckmantel för en kapplöpning i
forskning kring att kommunicera med en parallell värld. Serien är därför ett utmärkt för att ge eleverna
möjlighet att ”utveckla intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika
sammanhang” (Lgr 11 matematikämnets syfte). Matematiken vävs in i handlingen. Det kan eleverna
behöva både stöd och efterarbetestid för att upptäcka. Spegelvänd innehåller också tydliga exempel på
matematiska begrepp, metoder och strategier som är del av det centrala innehållet i matematikämnet för
årskurs 4 – 6. Aktuellt centralt innehåll finns listat sist i den här handledningen.

Målgrupp

Programserien är i första hand tänkt att användas i matematikundervisningen för årskurs 4-6.
Serien kan också passa fysikundervisningen eftersom det också finns astronomi i handlingen.

Så här kan du arbeta med serien

Det finns många sätt att använda serien i klassrummet, men oavsett hur man väljer att arbeta är det viktigt
att man inte tappar bort den spännande berättelsen. Visa därför gärna avsnitten utan att låta det gå alltför
lång tid mellan varje tillfälle. De avsnittsspecifika delarna ger konkreta arbetsförslag som direkt går att
tillämpa i undervisningen vilka utgår från följande perspektiv:
• Titta på serien för att väcka intresse och lust till matematikämnet.
• Återvänd med jämna mellanrum till serien och använd den som utgångspunkt för att introducera
de delar av matematiken ni arbetar med.
• Titta på serien för att motivera eleverna i deras arbete med att formulera matematiska
frågeställningar och beskriva vilka strategier de använder för att lösa matematiska problem i
vardagen.

AVSNITT 1
UPPTÄCK OMKRETS OCH PI
ARBETSBLAD 1:1, 1:2

ORD OCH BEGREPP I AVSNITTET
pi, omkrets, diameter, irrationella tal, procent, cirkeldiagram
Matematikern Aristoteles levde på den grekiska ön Syrakusa. Han upptäckte ett förhållande mellan alla
cirklars omkrets och diameter. Förhållandet kom senare att kallas för pi vilket är ett värde på cirka 3,14
och symboliseras 𝜋. Det används vid beräkningar med cirklar. Eleverna ska i uppgift 1:2 upptäcka
förhållandet. Inte på samma sätt som Aristoteles som sägs ha utbrustit “Rubba inte mina cirklar” när han
satt och räknade och ritade i sanden på ön, utan på ett annat vetenskapligt sätt.

MATERIAL
•
•
•
•
•
•

Snöre/tråd, ca 1 m per elevpar
Linjal eller måttband
Penna
Sudd
Papper/skrivhäfte
Miniräknare

UPPGIFT 1:1
Mäta omkrets
Repetera vad omkrets innebär, att omkretsen är sträckan runt ett föremål. Visa exempel både på tavlan
och på föremål i klassrummet. Fundera tillsammans på hur en rund omkrets kan mätas, t ex med hjälp av
ett snöre som sedan läggs längs ett måttband.
Dela ut arbetsblad 1:1 / 6:2. Låt eleverna arbeta i par.
2. Dela ut snören (ca 1 m) till eleverna – ett snöre per par. Samla ihop snörena efter lektionens slut
då dessa kommer att användas i flera uppgifter framöver.
3. Låt eleverna gå runt i klassrummet eller utomhus och mäta omkretsen på olika föremål, även
runda, med snöret. Var gärna utomhus, ofta finner man mycket på skolgården att mäta: stolpar,
träd, gungställningar mm.
4. Eleverna dokumenterar i tabellen. De fyller endast i de två första kolumnerna om föremål och
omkrets, den sista kolumnen används till uppgift 6.
1.

UPPGIFT 1:2
Upptäck pi!
Berätta om diameter, kvot och medelvärde innan ni börjar med uppdraget. Diametern är sträckan rakt
över en cirkel. Fundera exempelvis tillsammans hur en diameter av ett träd kan mätas genom att hålla
måttbandet bredvid trädstammen. Medelvärdet beräknas genom att eleverna adderar kvoterna och
dividerar dessa med antalet kvoter.
Ex: x+x+x = kvoten, som i det här fallet är ett värde på pi,. Se arbetsblad 1:2.
3
Dela ut arbetsblad 1:2 till varje elevpar och låt eleverna:
1. Gå ut i snön, sanden eller leta upp träd.
2. Skapa tio olika stora cirklar i snön eller i sanden i en sandlåda, alternativt leta upp tio träd eller
andra runda föremål.
3. Mät omkretsen och dokumentera dessa i tabellen.
4. Dokumentera diametern.
5. Beräkna kvoten mellan omkretsen och diametern med hjälp av miniräknare.
6. Dokumentera kvoten med två decimalers noggrannhet, se arbetsbladet.
7. Beräkna ett medelvärde av sina 10 kvoter.
8. Skriva ned och berätta vilken kvot (pi) de kom fram till.
9. Låt eleverna jämföra sina tal med det officiella värdet på pi, 3,14.
Samtala tillsammans om vad eleverna upptäckte. Ligger deras kvot nära 3,14?

FÖRDJUPNING

Pi – Hur nära pi kom ni i klassen/gruppen?
Räkna ut klassens medelvärde av pi genom att addera samtliga gruppers värde på pi, dividera sedan med
antalet grupper. Resonera om värdet kom närmare det officiella värdet 3,14 eller inte.
Att använda pi till beräkningar
Använd pi för att beräkna olika cirklars omkrets och area genom att mäta deras diametrar.

AVSNITT 2
UPPTÄCK PYTHAGORAS SATS
ORD OCH BEGREPP I AVSNITTET
Pythagoras sats, irrationella tal, rätvinklig triangel, pi, roten ur, räkna baklänges

MATERIAL
•
•
•
•
•

Drygt 12 meter långt rep/snöre
12 elever
Något att markera varje meter med, t ex 12 bitar färgad tejp, snörbitar eller klädnypor
Enmeterslinjal, tumstock eller måttband
Centimeterrutat papper

UPPGIFT 2:1
Rätvinklig triangel/Egyptisk triangel
Eleverna ska använda en så kallad egyptisk triangel, som är en triangel vars sidolängder förhåller sig till
varandra som talen 3, 4 och 5, för att få fram en rät vinkel. Berätta vad en rät vinkel är och leta/visa
exempel på räta vinklar (vinklar med 90 grader) i klassrummet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Låt en elev hålla en liten bit in på snöret/repet.
Låt resterande elva elever mäta upp varsin meter av repet.
Gör en markering med t ex en klädnypa vid varje meter.
En elev håller på varsin markering längs repet.
Därefter ställer eleverna sig i en ring.
Knyt ihop repet så det är 12 meter totalt, d v s 12 mellanrum.
Uppgiften för eleverna är att skapa en rätvinklig triangel.
Det kan behövas vägledning att skapa den räta vinkeln, se bilden.

Samtala med eleverna vad de upptäckte (förhållandet mellan 3,4 och 5).
Diskussionsfrågor
•
Hur många meter är den ena kortsidan i triangeln?
•
Hur många meter är långsidan?
•
Hur många meter är hypotenusan/den sneda sidan i triangeln?

UPPGIFT 2:2

Introduktion till area
Eleverna ritar av deras skapade triangel på ett centimeterrutat papper.
Triangeln ska förminskas 100 gånger. Vägled eleverna att:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Rita den 3 cm istället för 3 meter = 300 cm.
3 cm • 4 cm • 5 cm med rät vinkel mellan sidorna som är 3 cm
respektive 4 cm.
Rita därefter en kvadrat som är 3 cm • 3 cm utifrån
triangelns kortsida som är 3 cm.
Göra likadant för triangelns långsida som är 4 cm.
Räkna antalet rutor i kvadraten med sidorna 3 cm • 3 cm och
skriva antalet rutor i kvadraten.
Räkna antalet rutor i den kvadrat som är 4cm • 4cm. Eleverna skriver ned antalet rutor i
kvadraten.
Försöka upptäcka hur man räknar ut antalet rutor/ytan i en kvadrat utan att räkna dem en och
en? (sida • sida = antalet rutor)

Diskussionsfrågor
Diskutera area tillsammans; ytan som kan räknas ut genom att multiplicera sida • sida,
alltså basen • höjden. A = b • h
Exempel: En kvadrat med sidorna 2 cm har då arean 4 cm2 (kvadratcentimeter).

FÖRDJUPNING
Upptäck Pythagoras sats
Pythagoras var en grekisk vetenskapsman från Samos som levde på 500-talet före vår tideräkning.
Han var lärare åt elever och de kallade sig matematiker. Han upptäckte precis som ni gör att om man
adderar dessa två kvadraters areor med varandra så är det detsamma som den största kvadratens area.
Han kom då på att den ena sidan i en triangel multiplicerat med sig själv adderat med den andra sidan
multiplicerat med sig själv är lika mycket som hypotenusan multiplicerat med sig själv.
Han skapade Pythagoras sats: a² + b² = c²
Arbeta tillsammans och låt nu eleverna beräkna:
1. Hur många kvadratcentimeter är dessa två kvadrater (3 • 3 och 4 • 4) tillsammans?
Skriv ned det.
2. Rita en kvadrat som delar sida med hypotenusan (den sneda sidan i triangeln).
3. Hur långa är den här kvadratens sidor?
4. Hur stor yta/hur många rutor har denna kvadrat?
5. Vad upptäcker eleverna om de jämför detta svar med de två andra kvadraterna som de adderade?

AVSNITT 3

UPPTÄCK KOMBINATORIK
ORD OCH BEGREPP I AVSNITTET

omkrets, cirkel, åttahörning, primtal, kombinatorik
Kombinatorik handlar om att ordna och kombinera. Ge vardagsexempel t ex hur många varianter av
glasstrutar man kan göra med två strutar, två sorters glass och fyra sorters topping. Man kan även
demonstrera hur många olika klädoutfits man kan skapa med x antal olika kläder, underdelar och
överdelar. Visa på tavlan att man kan rita de olika kombinationerna, men även att man kan dra streck
mellan de olika kombinationerna.

MATERIAL
•
•
•
•

Penna
Sudd
Papper/skrivhäfte
Plockmaterial, t ex gem i olika färger, kottar, stenar

Uppgift 3:1
Praktisk kombinatorik
Denna uppgift kan man med fördel genomföra utomhus. Eleverna får här möjlighet att arbeta laborativt
med plockmaterial som t ex gem, kottar, pinnar, stenar eller annat lämpligt.
Dela ut exempelvis 3 gem i 3 olika färger, eller annat material från naturen.
2. Låt eleverna lägga gemen i par och upptäcka de olika kombinationer som går att skapa.
3. Låt eleverna dokumentera genom att rita kombinationerna på ett papper/skrivhäfte.
4. Gå sedan gemensamt igenom de olika kombinationer som eleverna upptäckt.
1.

Uppgift 3:2

Rita kombinatorik
1. Eleverna ritar till exempel tre tröjor och två par
byxor.
2. De kan nu rita så många olika kombinationer
som de kan hitta. De ritar i sin skrivbok/på
pappret.
3. Låt även eleverna dra streck mellan de olika
kombinationerna exempelvis så här:

FÖRDJUPNING 3:1

Räkna kombinatorik
Att räkna fram olika kombinationer kan vara abstrakt för eleverna, men är en effektivare metod vid
högre antal valmöjligheter istället för att rita.
Öka antalet kombinationer, lägg exempelvis till två par skor.
2. Förklara att man kan multiplicera
valmöjligheterna med varandra, se
exempelbilden.
3. För att utveckla uppgiften ytterligare kan
exempelvis huvudbonader läggas till.
1.

Fler exempel på uppgifter:
1. Smörgåsar med pålägg. Eleverna kan till
exempel ha en brödskiva, ost, gurka, kaviar,
paprika, ägg.
Hur många kombinationer av smörgåsar
kan eleven göra om de får välja två pålägg på
varje brödskiva?
2. Låt eleverna skapa egna uppgifter med kombinatorik och låta klasskamrater lösa dessa.

FÖRDJUPNING 3:2
Kombinatorik med siffror
Sifferkombinationer – här behöver eleverna tänka på ett annat sätt eftersom vi nu använder siffror istället.
Koden i avsnittet är femsiffrig. Det finns alltså fem platser att trycka in koden på. Varje plats har tio
möjliga siffror det vill säga 0-9. Man tänker alltså så här: 10 • 10 • 10 • 10 • 10 = 100 000.
Låt eleverna räkna ut antalet kombinationer som Li, tvillingarna och Lionel kan få fram från den
femsiffriga koden vid staketet.
2. Variera med flera koder med olika antal platser för att befästa sättet att tänka på.
1.

AVSNITT 4

UPPTÄCK DET GYLLENE SNITTET
ARBETSBLAD 4:1

ORD OCH BEGREPP I AVSNITTET

gyllene snittet, talföljd, irrationellt tal, kvadrat, sjusiffrigt tal, 100 gånger
Berätta om det gyllene snittet, t ex utifrån UR:s Jorden är platt – Matematik, Geometrin - bland blommor
och bin och animerad apelsin. Programmet finns tillgängligt under UR Access. Ni kan också titta på
fönster, dörrar, konstverk och diskutera vilka ni upplever som vackra i formen. I västvärlden upplever vi
oftast att förhållanden som motsvarar det gyllene snittet är tilltalande. Därav är fönster, dörrar och
konstverk gärna skapade med det förhållandet. I avsnittet nämns även den italienske matematikern
Fibonacci. Han upptäckte en talföljd där summan av de två på varandra följande tal är det tredje talet.
Talföljden kallas därför Fibonaccis talföljd.
Ta också upp begreppet kvot med eleverna då begreppet kommer att användas i denna uppgift.

MATERIAL
•
•
•
•
•

Penna
Papper
Linjal
Miniräknare
Färgpennor

UPPGIFT 4:1
Hur gyllene upplever du det gyllene snittet?
Uppgiften för eleverna är att upptäcka det gyllene snittet 1,618.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dela ut arbetsblad 4:1 Gyllene snittet.
Be eleverna att välja några rektanglar de gillar för att de är vackra i sina proportioner.
Låt eleverna mäta sidorna på rektanglarna i klassrummet, utomhus, på böcker osv. Notera.
Eleverna kan nu räkna ut kvoten mellan sidornas långsida och kortsida för respektive rektangel.
Dokumentera.
Frågor som kan ställas till eleverna: Vilka kvoter får eleverna? Var finner eleverna gyllene snittet?
Jämför vilka av de rektanglar eleverna valt, som har det gyllene snittet. Diskutera tillsammans.

UPPGIFT 4:2
Gyllene snittet – en tavla
• Låt eleverna rita en tavla med sin vackraste rektangel som ram. Har rektangeln det gyllene snittet?

AVSNITT 5

UPPTÄCK OLIKA DIMENSIONER
ARBETSBLAD 5:1, 5:2, 5:3

ORD OCH BEGREPP I AVSNITTET
2D – tvådimensionell, 3D – tredimensionell, höjd, bas, djup, kvadrat

MATERIAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kopieringsmaterial 5:1, 5:2 samt 5:3
Penna
Sudd
Linjal
Snöre ca 1m
Ev miniräknare
Färgpennor
Sax
Lim

UPPGIFT 5:1
Räkna ut area på vardagsföremål
1. Dela ut arbetsblad 5:1. Låt eleverna arbeta i par.
2. Eleverna börjar med att mäta basen och höjden på olika föremål (2d) med hjälp av ett snöre
(ca 1m) och linjal – gå gärna ut och leta rektanglar för att mäta och dokumentera i tabell 5:1.
A=b•h
3. När eleverna mätt färdigt räknar eleverna ut arean på figurerna – viktigt att ange enhet, till
exempel cm2.
4. Uppgiften kan även göras med andra geometriska figurer, t ex trianglar och sammansatta figurer.

Uppgift 5:2

Utveckla den muntliga begreppsförmågan
Eleverna får här möjlighet att utveckla sin begreppsförmåga muntligt.
1.
2.
3.
4.

5.

Dela ut arbetsblad 5:2 samt 5:3. Eleverna ska arbeta i par.
Låt eleverna klippa ut de geometriska 3D-objekten samt begreppskorten. Det finns tomma
begreppskort om man önskar fylla på med fler begrepp.
Limma ihop 3D-objekten.
Eleverna turas om att dra ett begreppskort och ska sedan muntligt försöka applicera begreppet på
de olika 3d-objekten genom att visa och berätta för sin klasskamrat.
Exempel: “Man kan se trianglar på sidorna av den här på den här tetraedern.”
Låt gärna eleverna använda begreppskorten på andra objekt i klassrummet, t ex en tärning, ett
sudd, pennburk, en bok osv.

6.

Vill man kombinera detta uppdrag med t ex konstruktionsbyggen i teknikämnet kan man låta
eleverna bygga objekten med tandpetare och häftmassa/gula blötlagda ärtor.

FÖRDJUPNING 5
Volym och volymenheter
Här kan man koppla volym till de tredimensionella objekten. Exempelvis räkna ut volymen på rätblocket
och kuben genom att ta bottenarean • höjden, alltså V = l • b • h
Bottenarean får man fram genom att multiplicera längd • bredd.
Man kan även diskutera olika volymenheter som exempelvis cm3, dm3 och m3, koppla gärna
till vardagsföremål till exempel att ett 1-liters yoghurtpaket innehåller 1 dm3.

AVSNITT 6

UPPTÄCK NYTTAN MED EN FORMEL
ARBETSBLAD 1:1 och 6:2

ORD OCH BEGREPP I AVSNITTET
gyllene snittet, pi, roten ur

Pi är den sextonde bokstaven i det grekiska alfabetet. Pi är ett irrationellt tal, vanligtvis avrundat till
3,14. Inom matematiken är ett irrationellt tal är ett decimaltal som inte kan skrivas som en kvot av två
heltal. Pi har till exempel flera biljoner decimaler.
Gå igenom pi π så att eleverna förstår att det är ett tal som man får om man dividerar omkretsen hos en
cirkel med cirkelns diameter. Det går cirka tre diametrar längs en cirkels omkrets. Hänvisa till
laborationen i uppgift 1:2 där eleverna upptäckte pi, d v s upptäckte att omkretsen dividerat med
diametern är cirka 3,14.
Det kan beskrivas med formeln:

MATERIAL
•
•
•
•

Snöre, måttband eller linjal
Arbetsblad 6:1/1:2, 6:2
Penna
Miniräknare

UPPGIFT 6:1
Räkna ut diametern
Förklara även att man kan vända på formeln:
Låt eleverna, med hjälp av denna formel, räkna ut diametern på de runda föremål som de
dokumenterat i tabellen 1:1. Eleverna har där tidigare dokumenterat omkrets.
2. När eleverna har räknat ut diametern för föremålen dokumenterar de det i tabellen på det tidigare
arbetsbladet.
1.

UPPGIFT 6:2

Pi- Hur många decimaler på pi vill du lära dig?
Låt eleverna tävla med sina klasskamrater vem som har lär sig flest decimaler på pi! Varför inte dansa till!?

FÖRDJUPNING 6
Se mönster mellan π, omkrets och diameter av runda föremål.
1. Dela ut arbetsblad 6:2.
2. Låt eleverna färdigställa tabellen med tal i de tomma luckorna. Ta hjälp av en miniräknare.

AVSNITT 7

UPPTÄCK KOORDINATER & PROPORTIONALITET
ARBETSBLAD 7:1

ORD OCH BEGREPP I AVSNITTET
procent, parallell, talmönster, proportionalitet, koordinater

MATERIAL
•
•
•
•

Rutigt papper/skrivhäfte
Penna
Sudd
Ev dator om man vill spela digitalt

Uppgift 7:1
Sänka skepp
Eleverna är säkert bekanta med koordinatsystem från t ex kartböcker.
1. Låt eleverna spela ”Sänka skepp”.
2. Rita upp koordinatsystemet på tavlan. Demonstrera på tavlan eller visa en av många onlinevarianter som finns på nätet. Se även instruktionerna i 7:2.
3. Gå igenom reglerna, som står på arbetsbladet, gemensamt så att inga missförstånd uppstår.
4. Rita ut de skepp ni ska ha, till exempel fyra ekor (två rutor per eka), tre snipor (tre rutor per
snipa), tre briggar (fyra rutor var) och en fullriggare (fem rutor).
5. Förklara för eleverna hur koordinaterna skrivs och uttalas, exempelvis (J,3) – ”j tre”.
6. Dela ut instruktionerna som finns på arbetsblad 7:1 och låt eleverna börja spela.
7. Vill man göra spelet lite mer avancerat så kan man utöka koordinatsystemet till exempelvis 15-20
rutor samt öka/minska antalet skepp.

Uppgift 7:2

Upptäck proportionella samband
Dr Cerns kollega Greger upptäcker att signalen till Li blir svagare och svagare.
12 % på 30 sek
24 % på 60 sek
48 % på 2 min
Man ser här ett proportionellt samband mellan dessa tre.
Proportionalitet är något som visar ett samband mellan två storheter. Ett proportionellt samband innebär
att det är samma förhållande mellan två storheter, till exempel kostnad och antal.
Exempel: Ett paket tuggummi kostar 10 kr, två paket kostar 20 kr, fem paket kostar 50 kr. Förhållandet
mellan kostnad och antal ökar lika mycket hela tiden.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Rita ett gemensamt exempel på diagram för att tydliggöra sambandet.
Förklara x-axel, y-axel, samt graderingen.
Den räta grafen ska alltid gå genom origo för att visa ett proportionellt samband.
Origo har koordinaterna (0,0).
Använd olika storheter som exempel för att konkretisera för eleverna.
Till exempel vikt (g) och antal, temperatur och tid (sek eller min) eller antal och kostnad (kr).
När det är dags för eleverna själva att genomföra uppgiften, ställ en fråga, till exempel:
Ett påse godis kostar 15 kr, två påsar kostar 30 kr.
Hur mycket kostar 6 påsar godis?
Redovisa ditt svar genom att visa med ett diagram där du ritar en graf.
Låt sedan eleverna själva rita en x-axel och en y-axel. Det är viktigt att eleverna graderar på axlarna
med lika stort avstånd.
Därefter ritar eleverna grafen och visar då vad ett proportionellt samband innebär och hur det
kan se ut.
Låt eleverna själva fundera över vilka storheter de skulle kunna använda sig av och därefter
fortsätta rita olika diagram.

AVSNITT 8
UPPTÄCK AREA

ORD OCH BEGREPP I AVSNITTET
kvadratmeter, area, roten ur

MATERIAL
•
•
•

Måttband, tumstock eller annat mätverktyg
4 m tejp om uppgiften görs inomhus
4 m snöre/grupp om den görs gruppvis

UPPGIFT 8:1
Area inomhus – Hur stort är 1 kvadratmeter?
I serien vill de att en signal ska fångas upp. De har en spegel vars area är 0,5 m². Längre bort finns ett
radioteleskop med arean 70 m • 100 m, det vill säga 7000 m² (kvadratmeter) som skulle kunna fånga upp
signalen bättre. Innan ni går ut (uppgift 8:2) diskutera vad area är och upplev en kvadratmeter.
Mät upp 1 m² med hjälp av fyra meter snöre eller tejp på golvet för att uppleva storleken av 1 m².
Hälften av den arean på denna kvadrat är 0,5 m², så stor som spegeln i avsnittet är.

UPPGIFT 8:2
Area utomhus – Hur stort är 7000 kvadratmeter?
I det här uppdraget ska eleverna få uppleva hur stor 7000m2 är.
Ta med måttband ut.
2. Mät upp 70 m • 100 m, dvs 7000 m².
3. Diskutera tillsammans om vad ni skulle kunna få plats med på denna yta, låt eleverna komma med
förslag. Till exempel en fotbollsplan eller ett flerfamiljshus.
1.

UPPGIFT 8:3
Area utomhus – Hur stort är 100 och 700 kvadratmeter i förhållande till 7000
kvadratmeter?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Låt eleverna mäta upp 10 m • 10 m, dvs 100 m².
Diskutera hur många 1 m²-rutor/ytor som ni tillverkade inomhus som får plats i en 100 m²ruta. (100st)
Mät upp 70 m • 10 m, dvs 700 m².
Diskutera hur många 100 m²-rutor/ytor som får plats i en 700 m²-ruta. (7 st)
Diskutera hur många 700 m²-rutor som får plats i en 7000 m²-ruta. (10 st)
Knyt ihop genom att visa upp och diskutera resultaten i helklass. Försök att få eleverna att se
sambandet mellan resultaten.

Seriens koppling till Lgr11, årskurs 4-6
Taluppfattning och tals användning
• Rationella tal och deras egenskaper.
• Positionssystemet för tal i decimalform.
• Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några
kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
• Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
• Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning,
huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i
olika situationer.
• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
Algebra
• Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med
en symbol.
• Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
• Metoder för enkel ekvationslösning.
• Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
• Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella
programmeringsmiljöer.
Geometri
• 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, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i
vardagliga situationer.
• Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
• Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och
uppskattas.
• Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga
måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
Samband och förändring
• Proportionalitet och procent samt deras samband.
• Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
• Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
Sannolikhet och statistik
• Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga
situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
• Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
• Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
Tolkning av data i tabeller och diagram.
• Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
Problemlösning
• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Lärarhandledning är skriven av Marielle Bengtsson och Lise-Lotte Grinde
Upphovsrätten till innehållet i den här lärarhandledningen tillkommer UR, om inte något annat särskilt
anges. Lärarhandledningen får fritt kopieras, distribueras digitalt och visas i undervisningssammanhang.
När lärarhandledningen eller delar av innehållet används på olika sätt ska den ideella upphovsrätten iakttas.
Det här betyder att du som lärare i din undervisning bland annat får kopiera upp så många kopior du
behöver av hela eller delar av lärarhandledningen och dela ut till elever, tillhandahålla den digitalt till
eleverna i en elevportal eller liknande, eller visa i en Powerpointpresentation. Viktigt att tänka på när du
använder lärarhandledningen, på olika sätt, är att det alltid ska gå att se vem eller vilka som har
upphovsrätten. Om lärarhandledningen kopieras upp i sin helhet så framgår det redan, men om det är så att
du väljer att bara använda någon del behöver du skriva i anslutning till det du använder vem eller vilka det är
(UR och/eller annat namn, som framgår i lärarhandledningen).

