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Mira

Sixten

Att lära sig något nytt, som att lära sig att cykla, kan vara kämpigt. Det kräver uthållighet och till en början kommer det att
bli fel. Vi kommer att ramla många gånger innan vi till slut lär
oss att hålla balansen.
Samma sak gäller när det kommer till matematik. För att bli
bättre problemlösare måste vi arbeta med sådant som vi till en
början inte förstår. Det krävs uthållighet och att vi inte ger upp.
Det krävs också kreativitet och att vi kommer med idéer. Längs
vägen kommer vi att göra massor av misstag, vilket faktiskt
bara är bra! Matematik handlar inte om att fatta, det handlar
om att inte fatta.
I den här boken träffar vi Sixten och Mira. De är bästa kompisar
och har planerat att leka tillsammans hela sommaren. Vi får
följa med på deras äventyr och hjälpa dem längs vägen, genom
att lösa problem, testa nya saker och klura ut olika lösningar.

häng med!

1

SUDD OCH ISBIT
Sommaren har äntligen börjat! Det är första dagen på sommarlovet.
Sixten och Mira bestämmer sig för att gå till lekplatsen. Sixtens
kusin Alexander säger att han kan gå med dem dit.

Sixten och Mira gungar, klättrar i klätterställningen
och hittar på massor med roliga saker. När de kommer
till rutschkanan
bestämmer
sig för
att tävla
om direkt leka. De gungar, klättrar i
När
de kommer till
lekplatsende
börjar
Sixten
och Mira
vem som kommer och
ner hittar
först. på allt möjligt. Till slut ska de åka rutschkana. De sätter sig på
klätterställningen
rutschkanan tillsammans och börjar åka.

2

HEMMA
De tävlar flera gånger och varje gång kommer Mira ner före Sixten. De
förstår inte varför Mira alltid vinner. Alexander förklarar att det beror på
deras kläder. Sixten har på sig regnbyxor för att inte bli smutsig medan
Mira har på sig tights.
Sixten och Mira förstår fortfarande inte riktigt. Alexander säger att man
kan jämföra det med att dra ett suddgummi och en isbit mot samma yta.

*
*
*
*

Testa detta!

Ta ett suddgummi och en isbit och dra mot en slät yta.
Vilken rör sig lättast? Varför blir det så?
Hur kan det kopplas till Sixten och Miras fundering?
Hur skulle Sixten kunna göra för att åka snabbare?

Testa!
Isbit
Suddgummi
Vad händer?

Gör ett eget experiment! Leta reda på några saker i olika material och former. Testa att släppa dessa i en rutschkana. Vad rör sig lättast? Vad är det
som skiljer föremålen från varandra?

3

FÖRBERED HAMBURGARE
Efter en heldag på lekplatsen går Sixten och Mira hem till
Sixten. När de kommer innanför dörren börjar Miras mage
att kurra. Båda två inser att de är jättehungriga.
”Ska vi göra hamburgare?”, frågar Mira.
”Ja!”, svarar Sixten. ”Kollar du efter ingredienser i kylskåpet så kollar jag i skafferiet.”
De hittar en halv gurka, två tomater, 450 gram köttfärs, sex
hamburgerbröd och en ny tub med dressing. Nu har de allt
de behöver och det är bara att sätta igång!

*

De börjar med att skära upp gurkan och får tolv skivor.
Mira gillar gurka mycket mer än vad Sixten gör och
de bestämmer därför att Mira ska få dubbelt så
många skivor som Sixten.
Hur många skivor får de var?

*

De skär sedan upp tomaterna. Mira får fyra skivor.
Sixten får fler skivor än Mira. Hur många skivor kan
Sixten få?

4

Ingredienser
1/2 gurka
2 tomater
50 g köttfärs
6 hamburgerbröd
1 tub dressing

HEMMA

*

När de skurit upp sina grönsaker börjar de dela upp
färsen. De ska göra två hamburgare var och till varje
burgare behövs 90 gram köttfärs.

*

Blir det någon färs över? Hur mycket i så fall?

Nu till hamburgerbröden. Hur stor del av hamburgerbröden går åt?

*

Tuben, som är full med dressing, är ungefär lika stor
som en tandkrämstub. Mira tar två klickar per hamburgare. Efter det finns det tre fjärdedelar av dressingen
kvar i tuben. Sixten som älskar dressing tar det som
finns kvar.
Hur många klickar får Sixten?
Hur många klickar får Sixten på varje hamburgare?
5

SÄTT IHOP HAMBURGARNA
Sixten och Mira är i full färd med att göra hamburgare. De har
förberett allt de behöver: burgare, bröd, dressing, tomat och
gurka. Nu ska de sätta ihop sina hamburgare.
De börjar leka att Sixten är en robot och Mira är uppfinnaren
som skapat roboten. Mira ger Sixten kommandon som styr hur
han ska göra för att sätta ihop hamburgarna.
Hjälp Mira att programmera hur Sixten ska bygga sin hamburgare.
Skapa egna kommandon, som exempelvis ”plocka upp en
tomatskiva” och ”lägg tomatskivan ovanpå dressingen”.

Programmera roboten!
Skapa en kedja med kommaNdon tills
det blir en färdig hamburgare.
Tänk på att ingredienserna inte kan
komma i vilken ordning som helst.

6

HEMMA

7

bygg en egen bil av skräp
Det är fantastiskt väder ute. En perfekt dag för en tur i skogen.
Mira ringer till sin storasyster Lova som lovar att köra Sixten
och Mira till skogen i sin häftiga bil. Lova jobbar på Mathivation
tillsammans med Sixtens kusin Alexander och de älskar
matematik och teknik.
Sixten och Mira vill bygga en modell av Lovas bil som de kan
visa för henne. Modellen ska ha en cool design och kunna åka
framåt utan att man behöver knuffa den. För att göra den miljövänlig ska de bygga den av saker som annars skulle ha kastats.
Hjälp Sixten och Mira att bygga en modell av Lovas bil!

bygg din egen bil!

*
*
*

bilen ska driva framåt själv,
ingen ska behöva knuffa den.
den ska vara byggd av sådant
som egentligen skulle ha kastats,
som mjölkpaket och plastflaskor.
den ska ha en cool design!

8

HEMMA

Testa detta!

gör en ballongbil!
du behöver:
mjölkkartong
blompinnar
trähjul eller lock
tejp
sax
sugrör
ballonger

9

bygg ballongbilen
beskrivning
1 Klipp två sugrör så att de blir lite kortare än
vad mjölkkartongen är bred.

2 Klipp två blompinnar så att de blir lite längre
än vad mjölkkartongen är bred.

3 Trä sugrören över blompinnarna och fäst hjulen
längst ut på blompinnarna. Om ni använder
plastlock, gör ett hål i mitten av locken. Det
görs lättast med en syl eller en spik.

4 Tejpa fast sugrören med blompinnarna och
hjulen under mjölkkartongen.

5 Ta en ny bit sugrör och tejpa fast i ballongens
hål. Se till att det sluter tätt.

6 Fäst ballongen på bilen så att sugröret pekar
bakåt.

7 Designa bilen. Gör den riktigt snygg!

8 Blås upp ballongen och släpp iväg bilen!

när bilen är byggd och testad!

*
*
*

Diskutera hur er bil drivs framåt?
Varför stannar den till slut även om det inte
är något hinder i vägen?
Vad kan göras för att bilen ska rulla bättre?
10

HEMMA

Var noggrann!

dessa moment är viktiga att
göra extra noga.

1

Lycka till!

2
Klipp sugrören i rätt längd.

5

Klipp blompinnarna i rätt längd.

Tejpa fast ballongen så det blir tätt.

11

djuren i skogen
Sixten och Mira har åkt till skogen tillsammans med
Miras storasyster Lova. De har med sig en fikakorg med
en massa gott.
När de kommer in i skogen viskar Mira ”Ser du? Ser du
djuret?” Sixten svarar lite för högt ”Nej, var då?” och
djuret som Mira såg försvinner bakom en buske.
”Ssch” säger Mira försiktigt. Sixten och Mira spanar
efter djur, både högt och lågt.
Djuren är lite rädda för dem och har försökt att gömma
sig men Mira och Sixten kan fortfarande se deras ben.
De räknar till 22 ben.

hitta djuren!

*
*
*

Vad kan det vara för djur? Hur
många ben har de olika djuren?
Om vi får veta att det finns totalt
22 ben i skogen, men inte kan se
något av djuren i bilden:

Hur många djur kan det vara
som mest?
Hur många djur kan det vara
som minst?

12

SKOGEN

*
*
*
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Bokstäver och ord
av pinnar
Sixten, Mira och Miras storasyster Lova är i skogen. De
har med sig en fikakorg och tycker att det börjar bli dags
för en fikapaus.
Medan de letar efter ett bra ställe att fika på, plockar
de med sig lösa pinnar från marken. Till slut kommer de
fram till en glänta som ser ut att vara en utmärkt fikaplats.
De har nu hunnit samla på sig 15 stycken pinnar. Vid
gläntan sitter en tjej som heter Felicia och en kille som
heter Ahmed.

”Vad har ni samlat med er?” frågar
Ahmed. Sixten berättar att de har
hittat lite pinnar. Ahmed undrar vad
de har tänkt att göra med pinnarna
men varken Sixten eller Mira har
någon idé.
”Jag
har
en idé!”
Felicia
glatt.
Felicia
att leka. De gungar, klättrar i
När de
kommer
tillutropar
lekplatsen
börjar
Sixten
ochberättar
Mira direkt
Sixten
och Mira kan
skapa
med pinnarna.
klätterställningen
och
hittarbokstäver
på allt möjligt.
Till slut ska de åka rutschkana. De sätter sig på
rutschkanan tillsammans och börjar åka.

14

SKOGEN

*
*
*

Skriv med pinnar!
Börja med att skapa första bokstaven i alfabetet med pinnarna. Spara
den bokstaven och skapa nästa. Hur långt i alfabetet kommer Sixten
och Mira med sina 15 pinnar?
Kan Sixten och Mira skriva sina namn med pinnarna?
Kan du skriva ditt namn med de 15 pinnarna?

prova
att skriva:
mira
sixten
ditt namn

15

sudoku
Sixten och Mira är på utflykt i skogen. De har träffat två
nya kompisar, Felicia och Ahmed. Sixten och Mira bjuder
sina nya kompisar på fika. När de har ätit klart frågar
Felicia och Ahmed om Sixten och Mira vill spela ett spel
med dem. Spelet heter sudoku.
”Jag vill gärna vara med” säger Mira. Sixten instämmer.
I sudoku finns det rutor. Rutorna sitter ihop och bildar
rader och kolumner. Alla rutor ska fyllas i.

p rova
u!
k
o
d
u
s
på

kolumn
rad

Så funkar det!

*
*

Varje rad får bara ha en ruta
med samma färg, form eller siffra.
Varje kolumn får bara ha en ruta
med samma färg, form eller siffra.

gör färgsudoku!

16

SKOGEN

gör sudoku
med frukter,
former och siffror!

1

3

1 2
2
3
3 1 2

T i ps !

gö r d it t
oku
eg et s u d
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Pollinering
Det är en fin sommardag. Sixten och Mira är ute på promenad. De pratar om allt mellan himmel och jord. När de
går förbi en äng säger Mira ”Åh titta vad vackert det är
med alla blommor”. ”Ja! Titta på alla bin.” säger Sixten.
Bin hjälper till att pollinera blommor, vilket gör att nya
blommor växer. Antalet bin blir mindre och mindre för
varje år och därför minskar även antalet blommor.

Duktiga bin!

Vi utgår från att ett bi kan pollinera en blomma!
På ängen med blommorna flyger det runt 100 bin,
som då kan pollinera totalt 100 blommor.

Vad händer när
det blir färre bin?

*
*
*

dela in ängen i tio lika stora
delar.
Om ett år kommer en tiondel av
blommorna att vara borta. Hur
många blommor finns då kvar?
Hur många bin behövs det för
att pollinera blommorna som
är kvar?

18

SKOGEN

jämna tal

udda tal

jämna tal kan delas i
två lika stora heltal.

Udda tal kan inte delas i
två lika stora heltal.

jämna tal: 2, , 6, 8

udda tal: 1, 3, 5, 7

rita din egen äng!

*
*
*
*

Dela in ängen i fyra lika stora delar. Rita ett jämnt antal
blommor i varje del. Det måste finnas lika många blommor i varje ruta.
Rita in hur många bin som krävs för att pollinera alla
blommorna på ängen.
En fjärdedel av bina dör. Hur många blommor finns kvar
på ängen? Kryssa över blommorna som skulle försvinna.
Hur skulle ängen se ut om en åttondel av bina försvann?

lika
o
a
r
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mo
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o
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n
ka

19

Ett märkligt flygplan
Sixten och Mira är ute på promenad. De går över ett fält.
En bit bort syns något som ser ut som ett flygplan på
pelare, med propellerblad som snurrar. Vid en av pelarna
står en bil. Mira och Sixten bestämmer sig för att gå dit
och fråga vad i allsin dar det är för något.
”Hej”, säger Sixten lite försiktigt till kvinnan som precis
stängt bakluckan på en bil.
”Hej!” svarar kvinnan som berättar att hon heter Anna
och jobbar som ingenjör.
”Vad är det för något?” frågar Sixten och pekar mot den
stora flygplansliknande maskinen.

Anna förklarar att det är ett vindkraftverk. Ett vindkraftverk omvandlar kraften från vinden till el. Vinden gör så
att propellerbladen snurrar och då bildas el med hjälp av
en maskin inuti vindkraftverket. Elen används till lampor
och till att värma element som gör det varmt i våra hus.
Anna berättar även att ett varv ger el till två element.
”Är du här för att hämta el?” frågar Mira.
Anna svarar:
”Elen kommer till husen via ledningar. Jag är här för att
kontrollera rullagret i vindkraftverket. Lagret används
för att de stora tunga bladen ska kunna snurra lättare.”
”Ni borde komma på ett studiebesök i rullager-fabriken
någon gång!”, säger Anna glatt till Sixten och Mira.
Sedan ger hon Sixten och Mira ett uppdrag.
20
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*
*
*
*

Hur många varv behövs för att
ge el till 12 element?
Hur många varv behövs för att
ge el till 15 element?
Om vindkraftverket har snurrat
7 varv, hur många element kan
då vara på?
Ett varv tar sex sekunder. Hur
många element kan få el efter
15 sekunder?

21

Ps st!
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Luftmotstånd
Sixten och Mira är på väg hem efter en lång promenad.
Det har varit en spännande dag, de har bland annat fått
se ett vindkraftverk!
De börjar fundera över det här med vind. Vilket märkligt
fenomen! På vägen till vindkraftverket kändes det som
att vinden hjälpte dem framåt, men nu på vägen hem
blåser vinden ganska hårt i deras ansikten och det känns
tyngre att gå.
Väl hemma frågar Mira sin pappa om vinden. Han berättar att det finns något som heter luftmotstånd. Han ger
Sixten och Mira ett uppdrag.

testa detta!
Ni behöver två lika stora papper och någonting att ta tid med.

*
*
*
*

Vik ett av pappren sex gånger. Låt det
andra pappret vara ovikt.
Stå på en stol eller ett bord för att
nå en högre höjd.
Släpp ett papper i taget och undersök
hur lång tid det tar innan pappret
når golvet.
Jämför tiderna! Är det någon skillnad?
Varför tror ni?

22

Vad är luft?

LUFTEN
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På samma sätt som vatten är
fyllt med vattenmolekyler,
finns det molekyler i luft.

diskutera vidare

*
*
*

finns det andra exempel
på luftmotstånd?
har ni känt av luftmotstånd?
hur fungerar en fallskärm?

23

drönaren
Sixten och Mira funderar på vad de ska hitta på idag.
Miras pappa frågar om de vill låna hans drönare. Det vill
de! En drönare är som en flygande robot som man styr
med en handkontroll. Man kan fästa en kamera på drönaren så att man kan filma det som svischar förbi. Mira
ska styra drönaren och Sixten ska hjälpa till genom att
berätta hur Mira ska styra.
Titta på banan och hjälp Sixten att berätta för Mira hur
hon ska köra. Sixten skriver ner en rad med kod för att
komma ihåg vad han ska säga till Mira. Han använder
följande kommandon:

kommandon
V = vänster
H = höger
f = framåt
s = stopp
r = rotera

start

Klura på detta!
Hur kan koden se ut för att
Mira ska ta sig fram till målet?
24
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LUFTEN

Prova självA!
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*
*
*

bygg en egen bana.
Sätt en ögonbindel på en kompis
som låtsas vara drönare.
säg kommandon (V, H, F, S eller R)
i olika följder för att kompisen
ska ta sig fram till målet.

25

Slänggungan
Sixten och Mira kommer hem efter en dag på en
nöjespark. De har åkt massor med karuseller!
Miras favorit var slänggungan. Hon tyckte att det
var fantastiskt att dingla med benen fritt i luften.

ha r du tänkt
på hu r al la
ka ru se ll er se r
ut in uti?

Sixten kommer på idén att de kan bygga en
mini-slänggunga. Inte en som man kan åka i,
för det kräver väldigt mycket säkerhet, men en
modell att titta på.

26

LUFTEN

Gillar du också
karuseller?

du behöver:

*
*
*
*
*
*
*
*

Hårdare material såsom kartong
eller plast
En större och en mindre ring av
kartong eller plast
En trästav
Snöre eller band

Ps st!

Sax, lim och penna
Kulor av lämplig sort och storlek
Något att stabilt fästa en trästav i
(exempelvis en större flörtkula)

H u r m ån g
a o l ik a
so rte rs b
lo m m o r
k a n d u?

Föremål som kan snurra runt i
slänggungan.

Hjälp Sixten och Mira att
bygga sin egen slänggunga!
Följ instruktionerna!
27

bygg slänggungan
instruktion
1 Vi börjar med grunden. Grunden ska bestå av

en ytterring, en innerring och kulor däremellan.
Ytterringen måste ha en högre kant än innerringen.
Placera kulorna mellan ytterringen och innerringen. Här måste storleken på inner- och ytterringen anpassas till kulorna. Kulorna ska ligga
tätt mot varandra.

2 Nu behövs en cirkulär platta av hårt material.

Plattan ska vara nästan lika stor som ytterringen och placeras på kulorna. Det ska gå att
rotera plattan fritt ovanpå kulorna. Kan ni nu se
varför kanten på ytterringen måste vara högre
än inneringens?

3 Klipp till en trästav till önskad längd. Fäst ena
änden av trästaven i något stabilt och limma
fast på plattan.

4 Dags för toppen av slänggungan. Klipp till en

platta av hårt material av önskad storlek. Sätt
fast plattan högst upp på trästaven. Fäst de
föremål som ska åka runt i slänggungan i utkanten av plattan med hjälp av snöret.

28

LUFTEN
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*

när ni är klara med
er slänggunga är det
dags att använda den!
Välj ett föremål. Rotera slänggungan ett
halvt varv. Var befinner sig föremålet nu?
Vad händer om ni roterar ett halvt varv till?
Var hamnar föremålet?
Om ni roterar föremålet 4 varv, var hamnar
föremålet?
Hur många varv kan ni rotera och alltid
komma tillbaka till samma punkt?
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stenar i mönster
Det är en solig sommardag och Sixten och Mira har följt
med Miras föräldrar till stranden. De badar, kastar stenar
i vattnet och bygger sandslott. Mira klättrar upp på en
klippa och lägger märke till några fina stenar på strandbotten. Hon ropar på Sixten att han ska komma och titta.
Sixten upptäcker att stenarna ligger i ett fint mönster.
Sixten och Mira kallar varje formation av stenar för en
figur. På nästa sida ser du de fyra första figurerna.

klura på detta!

*
*
*

Med hur många stenar ökar det
från en figur till nästa figur?
Hur många stenar skulle det
finnas i figur 5?
Hur många stenar skulle det
finnas i figur 10?
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HAV E T
ti ps !
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Världen
under ytan

Stenar på botten
som bildar figurer.
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Krypterad flaskpost
Sixten och Mira är på stranden med Miras föräldrar.
De bestämmer sig för att gå på upptäcktsfärd. När de går
längs strandkanten brister Sixten plötsligt ut i ett glatt tjut.
Sixten har hittat en flaskpost! Han tar ut lappen ur flaskan
och försöker läsa vad som står. Det är tre rader med text:

RAM M OS
QS P H S B N N F S J O H
13 1 20 5 13 1 20 9 11

Sixten läser det som står på den första raden högt,
kliar sig i huvudet och försöker sig på nästa rad.
”Qsph.. vadå?”
Varken Mira eller Sixten förstår texterna. De bestämmer
sig för att ringa till Miras moster Pia som jobbar som
programmerare. De undrar om hon kan hjälpa till.
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HAV E T

Pia berättar att man brukar kryptera hemliga meddelanden.
Kryptering innebär att man gömmer ett meddelande bakom
någon form av mönster eller ordning. Exempelvis: ett A kan
bli ett B och ett B kan bli ett C. Enligt den krypteringen måste
då bokstaven Ö bli ett A.
Ta hjälp av alfabetet och försök att lista ut vad de olika
orden egentligen ska vara! Tänk på att orden kan vara krypterade på olika sätt.
Kryptera ett eget meddelande och se om
en kompis kan förstå vad du har skrivit!

vad är flaskpost?
FLASKPOST ÄR NÄR MAN SKRIVER
ETT MEDDELANDE OCH LÄGGER DET
I EN FLASKA.
SEDAN SÄTTER MAN I KORKEN OCH
KASTAR FLASKAN I HAVET.
ETT HEMLIGT MEDDELANDE GUPPAR
SEDAN PÅ HAVET TILLS NÅGON HITTAR FLASKAN OCH ÖPPNAR den.

ab c d e fg h ij k l m n
o p q r st u v x y z å ä ö
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det flyter
Sixten och Mira ska åka ut på havet tillsammans med
Miras föräldrar i deras båt. De sätter på sig flytvästar
och hoppar i båten.
”Pappa, hur kommer det sig att båten flyter egentligen? Om man kastar en sten i vattnet så sjunker den
ju” säger Mira.
”Jadu, Mira. Om något flyter eller inte beror på flera
olika saker, bland annat material och form. Ni kan få
undersöka saken!”
Miras pappa kommer på ett test som Mira och Sixten
kan göra för att lista ut varför vissa saker flyter och
andra saker sjunker. Han tar upp en hink som de har
i båten och plockar fram en puttekula och en träkula
som han råkar ha i fickan. Han hinkar upp lite vatten
och ställer hinken i båten.

häll vatten i en
hink och testa!

34

du behöver

*
*
*
*

hink
puttekula
träkula
vatten

HAV E T

ti ps !
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Fundera på detta

*
*
*
*

*
*

Vad skulle hända om Miras pappa lade
puttekulan i hinken med vatten?
Vad skulle hända om han lade träkulan
i hinken?
Testa att lägga en puttekula och en
träkula i en hink med vatten.
Flyter kulorna? Varför? Varför inte?
Hur kommer det sig att vissa saker
flyter och andra inte?

utmaning
Sixten och Mira funderar på hur båten kan flyta. Har ni
någon idé om varför båten inte sjunker när de sätter
sig i den?
Testa att bygga en liten båt eller använd en låda som
båt och undersök hur mycket ni kan lasta på er båt
utan att den sjunker. Spelar det någon roll hur ni
lastar båten?
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brokonstruktioner
Sixten och Mira är på väg hem efter en fantastisk dag
vid havet tillsammans med Miras föräldrar. I bilen spanar
Sixten ut genom fönstret. Han ser en lång bro där mängder
av bilar kör över.
”Oj, vad mycket vikt den där bron måste klara av!”
utropar Sixten. Både Sixten och Mira blir väldigt nyfikna
på broar. Det finns många olika typer av broar. Vissa ser
väldigt häftiga ut! Hur vet man egentligen vilken typ
av bro man ska bygga? Kan man välja den man tycker
är coolast?
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HAV E T
När de kommer hem frågar de Miras syster Johanna om
hon kan hjälpa dem att bygga egna broar och testa om
någon bro är bättre än någon annan.
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Johanna jobbar med Mathivation och är intresserad av
matematik och teknik. Hon tar fram flera konstruktionsförslag åt Sixten och Mira.

olika brokonstruktioner

bli k
on st
r u kt
fö r
en d ö r
ag.
bygg
och
testa
!

uppdrag

*
*
*

diskutera vidare
Vilka broar finns i er närhet?
Hur ser de ut och hur är de byggda?
Tror ni att någon bro är svårare att
bygga än någon annan?
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*
*
*
*

Bygg konstruktionerna
med hjälp av kartong.
testa att lägga lite vikt
på broarna.
Vilken konstruktion
håller bäst?
Varför då tror du?

hur kan vi tillverka
mer miljövänligt?
Sixten och Mira ska på studiebesök i en fabrik som tillverkar
rullager. Där får de träffa ingenjörerna Emma och Li som ska
visa hur rullager tillverkas, monteras och förpackas. Sixten
och Mira får följa med genom fabriken från början till slut.
Det första som händer i fabriken är att innerringarna och
ytterringarna härdas. Att härda innebär att ringarna först
hettas upp till väldigt höga temperaturer och sedan kyls ner
väldigt snabbt igen. Härdning gör så att ringarna blir starkare
och tåligare.

r u l lag e r
yt te r r in

in ne rr in g

I fabriken hettas ringarna upp i stora ugnar.
Sedan kyls de ner i kemiska vätskor. Det är
viktigt att härdningen sker på ett så miljövänligt sätt som möjligt.
Ingenjörerna Emma och Li ber Sixten och
Mira om hjälp med att hitta olika sätt att
göra härdningen mer miljövänlig.
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FABRIKEN
hjälp ingenjörerna!

*
*

Läs igenom stegen i ”PROCESSEN” och
”BRA ATT VETA”.
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Ge tre förslag på hur processen kan göras
mer miljövänlig.

Processen

1.
2.
3.
.

Ugnen värms upp.
Ringarna läggs på en stor plåt
och förs in i ugnen.
Ringarna hettas upp tills de är
tillräckligt varma.
Ringarna kyls ner i en kemisk
kylvätska.
(Det krävs mycket el för att hålla den
kemiska kylvätskan vid rätt temperatur)

5.

bra att veta
Ugnen behöver vara väldigt varm
och använder mycket energi.
Vissa ringar har små sprickor i
sig som gör att de inte tål härdningen. De måste därför slängas
efter härdningen.

Efter kylningen är härdningen
färdig och ringarna slipas och
poleras.

fundera på
I verkligheten arbetar såklart fabriken redan med hållbara
lösningar. Tror ni att något av era förslag redan används?
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efter härdningen
är rullagren redo
för nästa station,
häng med!

Hjälp truckarna
att köra rätt
Efter att ringarna har härdats behöver rullarna monteras in.
Detta görs i en annan station och därför måste ringarna fraktas
genom fabriken. Transporten sker med hjälp av självkörande
truckar.
För att truckarna ska veta var de befinner sig i fabriken använder de sig av ett koordinatsystem. Varje position i fabriken
representeras av en bokstav och en siffra, på samma sätt som
ett schackbräde är uppbyggt.
Truckarna programmeras för att gå till vissa specifika koordinater som i bilden har markerats med punkter. Till exempel
startar de i koordinaten (2,H) och om vi vill att truckarna ska
gå till koordinaten (2,G) skriver vi “Gå till (2,G)”.

PROGRAMMERA TRUCKARNA
Vilka koordinater ska vi ge truckarna så att de går:

*
*
*

från Truckstationen till Ugnen
från Ugnen till Monteringen
från Monteringen till Truckstationen.
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FABRIKEN

Testa detta!

PROGRAMMERA med koordinater
hur skulle truckarna röra sig i koordinatsystemet?

truckarnas bana

j
I

tr uc kstati on

h

m onter in g

g
f
e
d
c

ug n

b
a

utmaning
Ge truckarna koordinater
så att de bara rör sig längs
den markerade vägen.
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Hur ska vi förpacka?
Studiebesöket går vidare och ingenjörerna Emma och Li visar
Sixten och Mira den del av fabriken där de färdiga rullagren
förpackas. Rullagren läggs först i en enskild förpackning.
Sedan packas de på en stor kvadratisk pall.

moment vid packning
rullager

1

kvadratisk pall

2

rullagren läggs
i en förpackning.

förpackningarna
läggs på en pall.

Emma och Li undrar om Sixten och Mira kan ta reda på vilken
form förpackningen som ett rullager ligger i borde ha.
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Alternativen är triangelformad, cirkelformad och kvadratformad.

triangel
cirkel
kvadrat
42

har du koll
på formerna?

FABRIKEN

klipp ut former
och testa!

*
*
*
*

ert uppdrag
Börja med att klippa ut en kvadrat som har sidlängden 10 cm. Den representerar pallen som vi ska
lägga de förpackade rullagren på.

bbat!
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Hur stora måste de olika förpackningarna vara för
att ett rullager ska få plats? Klipp ut ett rullager och
pröva dig fram! Ett rullager är runt som en cirkel och
2 cm i diameter.
Vilken form bör förpackningen på rullagren ha för att
det ska få plats så många rullager som möjligt på
pallen? Hur många rullager får det då plats?
Vilken form på förpackningarna tror ni används i
verkligheten? Varför?
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mot
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hur lång tid tar det
att tillverka?
Efter att rullagren har förpackats är de redo att skickas ut
till kunderna. Innan Sixten och Mira ska lämna fabriken
frågar de ingenjörerna Emma och Li hur många rullager som
fabriken producerar under en timme. Emma och Li ger Sixten
och Mira lite information så att de kan ta reda på det själva.

*

härdning

Ugnen härdar delar till 800 rullager på åtta timmar.

*

transport

En truck kan bära 10 rullager. Det tar totalt 2 minuter för
en truck att frakta en last rullager från ugn till montering.
Ledtråd: Hur många gånger hinner en truck köra från ugn
till montering på en timme?
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*

Packning

Det tar 10 minuter att packa en pall med rullager. Det
får plats 25 rullager på en pall.
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ert uppdrag
Hur många rullager kan fabriken
producera på åtta timmar?
(packat och klart.)
Vilken av de tre stationerna
är flaskhalsen?

m pat!
b ra k ä

d.v.s vilken process begränsar
hur många rullager som kan
tillverkas på åtta timmar?

f l itiga
so m b in !

*
*

Tips! räkna ut detta först.
Hur många rullager kan truckarna transportera på en timme?
På åtta timmar?
Hur många rullager kan packas på en timme?
På åtta timmar?
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Riktigt
bra jobbat!
kom ihåg

*

att lära sig nya saker kan
vara lite kämpigt. men tänk så
kul när du kan något nytt!

*

för att lösa problem måste
vi fundera ut sådant som vi
först inte förstår.

*

det är ok att göra misstag,
de visar vägen till lösningen.
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klura vidare
För Sixten och Mira är sommaren över. Tänk så
mycket roligt de har fått vara med om!
De har lärt sig om friktion, byggt en bil, löst sudoku,
flugit drönare, byggt broar och en egen slänggunga.
Dessutom har de varit på studiebesök i en fabrik.
En fantastisk sommar och de har lärt sig massor!
Hoppas att ni också har lärt er något nytt och vill klura
vidare på nya spännande problem. Lycka till!
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TANKAR OM BOKEN
där misstag är en naturlig och nödvändig del av lärandet.
Det är just det som är ingenjörskonst!

Knep och knåp med Sixten och Mira har skapats i samarbete
mellan SKF och Mathivation. Syftet med denna bok är att på ett
lekfullt och spännande sätt lyfta fram matematik och teknik.

Uppgifterna är framtagna av gymnasieelever och studenter
med stor passion för ämnena.

Vi söker diskussion och reflektion snarare än ett svar. Vi tränar
problemlösning med fokus på kreativitet och uthållighet,

MÖT TEAMET BAKOM UPPGIFTERNA

Johanna Tholén
23 år, Vänersborg

Ahmed Alsaedi
17 år, Malmö

Jag har nyligen examinerats som matematiklärare och läser nu till
ämnet kemi. För mig är det viktigt att visa att matematik kan vara
spännande, fascinerande och fängslande. Jag ville skapa en bok
som lockar barn till att utforska och våga pröva. Det tycker jag att
vi har lyckats med i denna bok!

Jag studerar naturvetenskap på gymnasiet och vid sidan av fotograferar jag gärna och redigerar videos. Jag valde att vara med i
detta projekt för att belysa matematiken på ett positivt sätt. Det
har varit en spännande resa och jag hoppas att boken genererar en
lärorik upplevelse.

Aleksandra Vasic
19 år, Lidköping

Felicia Schönfeldt
17 år, Katrineholm

Jag tog studenten våren 2019 och arbetar nu med Mathivation och
Covus. För mig har matematik varit ett verktyg, för att kunna se
mönster, analysera och lösa problem. Det har gjort att mitt intresse
för matematik ökat. Därför har det varit fantastiskt att få ta fram
en bok som ska hjälpa barn att bli bättre problemlösare.

Mathivation har varit ett sätt för mig att utmana mig själv och min
talarskräck. Men det blev så mycket mer, det stärkte inte bara mitt
självförtroende utan också min självkänsla så att jag vågade ta mig
an en ny utbildning. Boken var en möjlighet för mig att hjälpa och
stärka andra på samma sätt som Mathivation stärkte mig.

Johanna Karlsson
18 år, Vegby

Alexander Samuelsson
21 år, Göteborg

Jag studerar sista året på teknikprogrammet på Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn. Planerar att studera vidare till högstadielärare
i matematik och kemi. Jag ville vara med i projektet då jag såg en
möjlighet att få föra vidare min passion för kunskap genom att
skapa en rolig, utmanande och annorlunda lärobok!

Jag studerar Teknisk Matematik på Chalmers. Kombinationen av
ren och tillämpad matematik i utbildningen är fascinerande. Att arbeta med boken har varit väldigt roligt, jag hoppas den kan visa hur
matematik används i verkligheten och samtidigt ge en möjlighet att
träna upp problemlösningsförmågan på ett roligt och kreativt sätt.

TACK TILL ALLA SOM BIDRAGIT!
Lova Falk, Vida Faghirzade, Tarek Arnaout, Anton Thynell,
Linnéa Frid Jutblad och Ida Trangsrud från Mathivation.

Vi vill rikta ett särskilt tack till ett antal personer som bidragit
med ovärderlig kunskap och stort engagemang under framtagandet av Knep och Knåp med Sixten och Mira:

Tack till de lärare och föräldrar som gett feedback på
boken. Ett särskilt tack till Gunnel Wikå.

Fredrik Hallström, Lars Werner, Sandra Sköld, Jenny Roos,
Gösta Andersson och Malin Hardegård Nyberg från SKF Sverige AB.
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