Kängurutävlingen – Matematikens hopp 2021

Arbeta vidare med Cadet
Matematiskt arbete handlar i stor utsträckning om resonemang. Elever behöver få resonera
om både matematikinnehållet och strategier för att utveckla sin matematiska kompetens.
Låt dem också få argumentera för sina lösningar och sina val av metoder.
Ett sätt att arbeta vidare kan vara att eleverna i mindre grupper resonerar sig fram till en
gemensam lösning. Diskutera gruppernas lösningar i klassen och jämför idéer och angreppssätt. Låt också eleverna få bedöma kamraters lösningar: Har de tagit hänsyn till alla förutsättningar? Är de tydliga? Är resonemanget korrekt? Fungerar lösningsmetoden på andra,
liknande problem? Diskutera vilken information i problemet som är nödvändig och vad som
kan ändras utan att problemet förändras. Många elever kanske också klarar sig utan de olika
svarsalternativen.
Att analysera och diskutera varandras lösningar är bra, men det kräver förstås att man arbetar
långsiktigt så att eleverna vänjer sig vid att både ge kritik på ett konstruktivt sätt och att ta
emot kritik. Om de redan från början får uppleva att det är en del av undervisningen kan det
bli en naturlig och uppskattad form av arbete med problem.
Några frågor att återkomma till när problemet är löst:
–

Kontrollera att lösningen verkligen svarar mot frågan. Är det ett rimligt svar?
Hur vet vi det? Påminner problemet om något annat problem vi löst tidigare?

–

Vilka kunskaper hade vi nytta av när vi löste problemet?

–

Vilka nya frågor kan problemet väcka?

–

Lärde vi oss något nytt av problemet?

Att arbeta vidare med problemen kan innebära att man noggrant går igenom lösningsstrategier och repeterar eller tar upp teori kring använda begrepp. Här finns många tillfällen att
utveckla olika matematiska förmågor. I efterarbetet kan det även vara lämpligt att hämta in
snarlika problem från de andra tävlingsnivåerna detta år och från tidigare års Kängurutävlingar. Alla tidigare tävlingsproblem finns att hämta på Kängurusidan på nätet:
ncm.gu.se/kanguru

Nedan har vi samlat några av problemen från Cadet 2021. Vi ger förslag på hur eleverna kan
arbeta med uppgifterna efter tävlingen och, i vissa fall, tar vi upp specifika svårigheter. Vi ger
även exempel på hur frågeställningarna och förutsättningarna i uppgifterna kan varieras.
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Längd och avstånd
11

Costa bygger ett staket. Han använder 25 träplankor som alla är 30 cm långa. Han
arrangerar träplankorna så att det är samma överlappning mellan två angränsande
plankor. Staketet är 6,9 m långt totalt. Hur stor överlappning är det mellan två
angränsande plankor?

Uppgiften kan varieras på flera sätt, tex genom att placera överlapp på lite olika sätt, kanske
olika överlapp beroende om den är på ena eller andra sidan av underbrädan. Här kan man
också variera antalet brädor, och sedan generalisera för att hitta mönstret. Hur bestäms överlappet om vi har n st brädor med längen l och den totala längden L ?
Låt eleverna hitta på liknande problem och be dem också lösa dem. Ta upp dessa problem i
undervisningen eller att de byter dem mellan elever.
När det gäller lösningen kommer det att finnas elever som använder matematiskt symbolspråk i större eller mindre utsträckning.
Ett sätt att få elever att använda mer symbolspråk är att låta dem försöka att visa hur problemen kan lösas med ekvationer. Exempel:
Anta att varje överlapp är x cm.
Total planklängd 24 x 30 cm = 750 cm
Det är 24 överlapp.
750 – 24x = 690
24x = 60
		
x = 2,5

16

Kartan visar vägarna mellan tre byar.
Från Downend till Uphill är vägen via Middleton 1 km längre än den direkta vägen
mellan byarna. Från Downend till Middleton är vägen via Uphill 5 km längre än den
direkta vägen. Från Uphill till Middleton är vägen via Downend 7 km längre än den
direkta vägen.
Hur lång är den kortaste av de tre direktvägarna mellan byarna?

Frågeställningen kan ändras till ”Hur långt är ett varv runt de tre byarna?”. Blir det problemet svårare eller lättare?
Använd verkliga situationer, tex med Karlstad – Västerås – Sundsvall eller Stockholm –
Malmö – Göteborg?
Låt eleverna konstruera egna liknande problem och byta med varandra. Innan de byter med
varandra ska de inte bara formulera sitt problem utan också själva skriva ner sin egen lösning.
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Area
18

Fem kvadrater placeras som i figuren. Den minsta kvadraten är 1 areaenhet.
Hur långt är avståndet h som visas i figuren?

Uppgifter av det här slaget ger möjlighet att diskutera bildens roll vid geometrisk problemlösning. Bilder är i allmänhet att betrakta som skisser och är inte nödvändigtvis korrekta i alla
avseenden – det går t ex inte att lösa problemet genom att mäta i figuren. När lösningen har
diskuterats kan eleverna få i uppgift att konstruera en korrekt figur.
Lösningen kräver att eleverna kan hantera areor som inledningsvis inte är kända och att de
kan identifiera kongruenta figurer. I lösningen utnyttjas att två differenser mellan areor är
lika, en strategi som används för att formulera ekvationer.
Från Student visar vi ett par area-problem, som kan användas som utmaningar, med eller
utan alternativsvaren.

S16

Bilden visar tre kvadrater, PQRS, TUVR och UWXY. De är placerade tillsammans, kant
mot kant. Punkterna P, T och X ligger på samma räta linje.
Arean av PQRS är 36 och arean av TUVR är 16.
Vad är arean av triangel PXV?

A 14 2/3	    B 15 1/3	   C 16	  D 17 2/3	   E 18

S23

Figuren visar en triangel ABC delad i fyra delar med två räta linjer. Areorna av de
mindre trianglarna är 1, 3 och 3.
Vilken area har triangeln ABC?

A 12	    B 12.5	   C 13	  D 13.5	   E 14
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Vinklar
12

Fem identiska rätvinkliga trianglar är placerade så att deras större spetsiga vinkel möts på
samma sätt och bildar en stjärnliknande figur.

Placera istället trianglarna så att trianglarnas minsta vinkel möts. Hur många trianglar
behövs för att bilda en figur på det sättet?
Diskutera begrepp som rör trianglar , tex triangel, trehörning, vinkel, rätvinklig, spetsig,
trubbig, liksidig, likbent. Låt eleverna göra en ordlista där de får skriva ner i ord vad begreppen innebär. Här är det viktigt att följa upp vad de skriver och kanske låta eleverna läsa
varandras förklaringar. Vad stämmer? Vad saknas? Vad är onödig information?
Uppgiften kan varieras på flera sätt, t ex genom att diskutera hur problemet hade sett ut om
det inte var rätvinkliga identiska trianglar utan andra typer.
Från Junior finns fler problem som rör vinklar.

J14

Figuren visar en halvcirkel med medelpunkten O. Storleken på två av vinklarna är givna.
Hur stor är vinkeln α ?

A 9°		

B 11°		

C 16°		

D 17,5°

E 18°

J17

Vad är summan av de 6 markerade vinklarna i bilden?

A 360°		

B 900°

C 1080°

D 1120°

E 1440°
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J19

En myra klättrar uppför backen från C till A. Myran går sedan ner för trappan från A till
B (se bild). Vilket är förhållandet mellan längden av sträckan CA och längden av myrans
väg nedför trappan AB?

A 1		

B 1/2		

C 1/3		

D √2/2

E √3/3

Statistik och data
I årets Känguru finns tre versioner av ett problem i olika klasser som handlar om en
väder-app.

C3

Sven tittar på en väderleksprognos och ser att den förväntade maxtemperaturen sjunker
från dag till dag de kommande 5 dagarna. Vilken prognos tittar Sven på?

A

D

S1

J1

		

B

C

E

Paulas väder-app visar en prognosbild över vädret och maxtemperaturer de följande sju
dagarna.

Jenny tittar på sin väderapp i telefonen. Den visar vilken maxtemperatur det förväntas
bli de kommande fem dagarna.
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I de två senare problemen är frågan ”Hur ser motsvarande graf ut?”.
I själva tävlingssituationen har eleverna fem alternativ att välja på. Låter man istället problemen vara en del av undervisningen om att tolka data och rita diagram så kan eleverna få rita
lämpligt diagram. Det kanske ska föregås av en diskussion om diagram och en beskrivning
med ord hur maxtemperaturen varierar under de aktuella dagarna. Den tankegången är
problemet från Cadet exempel på.
Vill man inte använda de här bilderna kan eleverna själva få leta reda på information om
vädret de närmaste dagarna på hemorten eller någon annan plats. Här kan man t ex använda
SMHI:s tiodygnsprognos. I de här problemen behandlas hur maxtemperaturen ändras men
förstår eleverna övrig information om vädret som ges? Det kan bli inledningen till lektioner
i meteorologi. Följ en prognos under en skolvecka och gör egna mätningar och jämför hur
dessa stämmer med prognosen.
Begrepp i uppgiften som kan behandlas i undervisningen är diagram, medelvärde och tolka
och rita egna grafer.

Tal
4

Hur många fyrsiffriga tal har egenskapen att dess siffror är konsekutiva (de följer på
varandra) och står i stigande ordning i talet?

Uppgiften kan varieras på flera sätt, tex genom att öka antalet siffror i talet eller att ta bort
villkoret att de siffrorna ska vara konsekutiva.
Kan eleverna hitta något mönster i lösningarna till motsvarande uppgifter med olika antal
siffror i talen?

10

En flaska som är fylld till en femtedel väger 560 g. Samma flaska som är fylld till fyra
femtedelar väger 740 g. Vad väger en tom flaska?

Här handlar det om bråk, och uppgiften kan varieras på flera sätt, t ex genom att ändra
bråken till att de har olika nämnare. Då blir själva övningen att se på skillnaden mellan bråk
med olika nämnare.

13

I en frågesport med 20 frågor ger varje rätt svar 7 poäng. Varje fel svar ger -4 p. Om inget
svar lämnas blir det 0 p. Eric fick 100 p. Hur många frågor svarade han inte på?

Uppgiften kan varieras på flera olika sätt, tex genom att ändra antalet frågor och poängsättningen.
En variant är istället fråga ”Vilka poäng kan man inte få i den här frågesporten?”
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19

Från början har vi ett bråk där täljare och nämnare är positiva. Täljaren ökar sedan med
40 %. Med hur mycket ska nämnaren minska för att värdet på bråket ska bli dubbelt så
stort som från början?

Diskutera de olika skrivsätten för samma tal; decimalform, bråkform och som procent.
Elever har ibland svårt att se att tal skrivna på olika sätt kan vara samma tal. Undervisningen
kan också innehålla diskussioner kring täljare, nämnare och kvot. Några förslag på frågor:
Om nämnaren halveras, vad händer då med kvoten?
Om täljaren halveras, vad händer med kvoten?
Om täljaren dubbleras, hur ska nämnaren ändras för att kvoten ska förbli densamma?
Om nämnaren dubbleras, hur ska täljaren ändras för att kvoten ska förbli densamma?
Om nämnaren halveras och täljaren dubbleras, vad händer med kvoten?
Osv…
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