
Didaktisk lek på mattelektionen 
Författare: Eva Seidlova. 
Ämne: Matematik. 
Upphovsland: Tjeckien. 
Testländer: Frankrike och Belgien. 
 
Syftet med övningen - bästa praxis 
Eleverna lär sig att namnge och beskriva matematiska symboler, bilder och 

diagram. 

De ser mattelektionen som en lek, de tycker att det är roligt men de jobbar 
hårt. 
 
 
 
 
 
 
Allmän kommentar 
Övningen kan användas i alla ämnen. Om du har tid och om eleverna gillar 

leken är det upp till dig hur länge övningen pågår. 

 

Undervisningsmaterial 
Läraren förbereder två arbetsblad med matematiska termer (de termer som 

ska granskas). 

Gruppen behöver ett tomt papper och en penna. 
 

Årskurser 
Alla åldrar 

 

Förberedelse och undervisningstid 
Förberedelser: 5–10 minuter. Gör leken: cirka 20–30 minuter (tidsåtgången 

beror på termerna som finns på pappret. Ju fler matematiska termer som finns 

på pappret, desto längre tid tar leken). 

 
Beskrivning av leken 
Jag kallar den för ”rita och gissa”. 

 Läraren delar in eleverna i två grupper (5 min.). 

 Läraren förklarar reglerna (3 min.). 



 Så här går leken till (20 min.). 

På lärarens bord finns två papper med matematiska termer, ett för varje grupp. 
Det är samma termer på båda. Termerna står i en kolumn. Bara en elev från 
varje grupp får komma fram till läraren och titta på termen (eleven ser bara en 
av termerna, de andra är dolda). Eleven läser termen själv, t.ex. decimaltal, och 
går sedan till sin grupp för att rita något som hör ihop med termen. Eleven får 
inte prata med de andra, utan bara rita. Gruppen får sedan gissa vilken 
matematisk term det handlar om. Om gruppen gissar rätt får nästa 
gruppmedlem gå fram och får då en ny term. Innan eleven får se nästa term 
ska han eller hon viska termen till läraren. Är det rätt får de en ny term. Den 
grupp som gissar rätt på alla termerna vinner. Det är viktigt att grupperna har 
samma termer. Grupperna får diskutera tyst så att de inte kan lyssna på 
varandras svar. Det är en väldigt tyst lek. 
 
 
 
Exempel på nyckelord 

 Parabel.  

 Bråk.    

 Cylinder.    

 Triangelns höjd.  

 Trubbvinklig triangel.   

 Tangent till cirkel.   

 Korda.     

 Mittlinje.    

 Parallelltrapets.    

 Ytmått.   

 Radie.     

 Paralleller.    

 Direkt vinkel.   

 Skärningspunkt.  

 Pythagoras sats.   
 



 
Exempel på elevernas ritningar 
 

Parabel                                                         Triangelns höjd 

                                     
 
 
 
Lärarens synpunkter 
Lärarna gillade den här övningen. Den franska läraren sa: ”Jag såg att eleverna 

gillade leken och att de lärde sig massor. Jag gillade den också och kommer helt 

klart att använda den fler gånger. Dessutom försöker jag få mina kollegor att 

använda leken i sina ämnen också. Detta exempel på bästa praxis var exakt vad 

jag tänkte på att prova i början av projektet. Ett exempel på god praxis med en 

övning som lärarna kan anpassa efter sin egen klass och ämnet som de 

undervisar i.” Den belgiska läraren gav liknande synpunkter, och sa även att 

gillade konceptet med en övning som kan användas i alla ämnen: ”Att öva på 

matematiska ord, begrepp och bilder genom att leka en lek kan genomföras i 

många olika klasser och på olika nivåer.” En annan detalj som lärarna gillade 

var det faktum att man kan använda leken under en längre tid i klassrummen, 

men att den även kan göras som en kort genomgångsövning på 10 minuter som 

eleverna gillar.  



 

SPICE-projektet 
SPICE var ett projekt som genomfördes under två år (december 2009 – 
november 2011) av European Schoolnet (http://europeanschoonet.org) 
tillsammans med Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular 
(http://sitio.dgidc.min-edu.pt/Paginas/default.aspx) från Portugal och Dum 
Zahranicnich Sluzeb MSMT (http://www.dzs.cz/) från Tjeckien. 
 
Det främsta syftet med SPICE-projektet var att samla in, analysera, validera och 
dela exempel på innovativa pedagogiska övningar, särskilt de där man 
använder frågebaserat lärande, samtidigt som man får eleverna intresserade av 
vetenskap. Genom SPICE kunde man urskilja, analysera och validera pedagogik 
med bästa praxis och övningar i matematik, vetenskap och teknik (främst IKT-
baserade) för att sprida dem över hela Europa. I projektet SPICE ingick 24 lärare 
från 16 utbildningssystem (från 15 länder). Den här lärarpanelen hjälpte SPICE-
partner att lyfta fram bästa praxis som sedan testades i klassrummen av 41 
lärare under läsåret 2010–2011.  
 
För ytterligare information, se http://spice.eun.org 
 

 

 

 
 

Spice har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. 

Det här dokumentet speglar endast författarens synpunkter och kommissionen ansvarar inte för 

användningen av informationen som det innehåller.  

 

ÖVERSATT AV SCIENTIX (www.scientix.eu) 
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