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    _Till punktskriftsläsaren 

     

    _Det finns svällpappersbilder. 

      _Uppgifter i boken är numrerade. 

      _Saker som ska räknas är ofta bara 

    en bokstav i boken. _Varje bokstav 
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                                      _I



    många sätt att svara. 

      _Du och din lärare bestämmer hur 

    du ska svara. 

      _Lycka till! 

     

    _Skicka gärna dina synpunkter på 

    anpassningen av denna bok till 

    anpassningsfunktionen~àspsm.se 
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    _Begrepp år #3 

 

 

    _Tal och siffror 

 

    _Naturliga tal: _Talen #0  #1  #2  

      #3  #4  #5  ... 

      _Se svällpappersbild. 

     

    _Tal i bråkform: _Till exempel  

      #1ü#2  #3ü#4  

      _Se svällpappersbild. 

     

    _Decimaltal: _Till exempel #0,5 och 

      #1,25  

      _Se svällpappersbild. 

     

    _Negativa tal: _Tal som är mindre än 

      #0, till exempel -#4  -#10  

      _Se svällpappersbild. 

 

 

 

 

 

                                      #1  



 

    _Statistik och sannolikhet 

 

    === _Frekvenstabell ================ 

      _Färg  _Antal 

      röd ...#8 st   

      gul ...#4 st   

      blå ...#2 st   

      grön   #2 st 

    ==================================== 

     

    _Cirkeldiagram 

      _Se svällpappersbild. 

     

    _Stapeldiagram 

      _Se svällpappersbild. 

     

    _Sannolikhet: _Hur sannolikt 

      (troligt) det är att något 

      inträffar. _Sannolikheten att få 

      en sexa när vi kastar en tärning 

      är #1 på #6. 

     

    _Skala: _När vi förminskar eller 

      förstorar något använder vi skala. 

      _Se svällpappersbild. 

 

                                      #2



     

    _Förstoring: _Modellen är större än 

      verkligheten. _Om den är dubbelt 

      så stor är skalan #2:#1. 

      _Se svällpappersbild. 

     

    _Förminskning: _Modellen är mindre 

      än verkligheten. _Om den är 

      hälften så stor är skalan #1:#2. 

      _Se svällpappersbild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      #3  



 

 

    _Spelplan ba 

 

 

    _Se svällpappersbild. 

 

    é _Spela i par. 

    é _Hämta en gemensam spelplan, en 

      spelpjäs (plockis). 

    é _I varje omgång får man gå #1, #2 

      eller #3 steg framåt. 

    é _Den första spelaren flyttar 

      spelpjäsen #1, #2 eller #3 steg. 

    é _Nästa spelare fortsätter med 

      samma spelpjäs och går #1, #2 

      eller #3 steg framåt. 

    é _Den som placerar pjäsen på #21 

      har förlorat 
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   :::: #3 :::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

 

    _Prima matematik 

 

    _Målen och det matematiska 

    innehållet i _Prima utgår från _Lgr 

    #11, och innehåller givetvis 

    programmering. 

      _Mattelabbet tränar eleverna på 

    att undersöka, prova och välja 

    lösningsmetod. _De får dessutom 

    dokumentera, förklara och 

    argumentera för sin lösning och dess 

    rimlighet både muntligt och 

    skriftligt. 

      _Diagnos, _Repetition och 

    _Utmaning ger varje elev möjlighet 

    till en individuell undervisning. 

     

    === _Bildbeskrivningar ============= 

      _Musen heter _Primus. _Primus är 

      grå, har stora öron och en lång 

      svans. _Musen har blåa byxor och 

      en röd- och gulrandig kortärmad 

      tröja.  

 

    #3                                #5



     

      _Pojken heter _Milton. _Milton har 

      ljust kort hår. _Han har grå skor, 

      blåa byxor och en ljus- och 

      mörkgrön randig tröja.  

     

      _Flickan heter _Polly. _Polly har 

      långt ljusbrunt hår. _Hon har röda 

      skor, svart- och gulrandiga 

      strumpor. _Polly har en blå kjol 

      och en röd kofta. _I handen håller 

      hon en morot som hon tittar på.  

    ==================================== 
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   :::: #4 :::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

 

    #1  _På matematikmuseum 

 

    === _Bildbeskrivning =============== 

      _Barnen är på ett matematikmuseum. 

      _På museet finns det två klockor, 

      en med romerska siffror och en 

      vanlig klocka. _Det finns två 

      balansvågar, en pyramid, någon som 

      är utklädd till mumie, spel, 

      siffror, former och plockisar. 

        _Formerna på bilden är bl.a. 

      rätblock, klot och pyramid. _På 

      väggen finns alla siffror från  

      #0--#9. 

        _Polly håller både en linjal och 

      ett måttband i sin hand som hon 

      ska mäta med. _Milton står vid ett 

      bord och mäter hur mycket volym 

      några kärl innehåller. 

    ==================================== 
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   :::: #5 :::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

    _Mål: _I det här kapitlet lär du dig 

 

    é dela upp tal på olika sätt 

    é multiplikation och division, 

      tabell #2 och #4 

    é olika sätt att visa tal och 

      talsystem genom historien 
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   :::: #6 :::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

    #1  _Mattelabbet 

 

    #1.  _Hämta #24 knappar.  

    #2.  _Dela upp knapparna i högar på 

      minst tre olika sätt.  

     

   :::: #7 :::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #3.  _Skriv på mattespråket hur du 

      delat upp dina knappar. ---  

    #4.  _Skriv på mattespråket hur en 

      kompis delat upp sina knappar. ---  

    #5.  _Diskutera. _På hur många olika 

      sätt kan man dela upp knapparna om 

      det ska vara lika många i varje 

      hög?  
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   :::: #8 :::::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Mål: _Taluppdelning. 

 

    === _Textruta ====================== 

      _Taluppdelning 

        _Tal kan delas upp på många 

      olika sätt. 

     

      _I lika stora delar 

      _Se svällpappersbild. 

      #12 = #6 + #6  

     

      _Se svällpappersbild. 

      #12 = #4 + #4 + #4  

     

      _I olika stora delar 

      _Se svällpappersbild. 

      #12 = #10 + #2  

     

      _Se svällpappersbild. 

      #12 = #5 + #5 + #2  

    ==================================== 

     

    #1.  _Alla delar ska vara lika 

      stora. _Dela upp talet #8 på så 

      många olika sätt som möjligt. ---  

 

    #8                               #10



    #2.  _Alla delar ska vara olika 

      stora. _Dela upp talet #8 på olika 

      sätt. ---  

     

   :::: #9 :::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #3.  _Dela upp talet i tiotal och 

      ental.  

     

      a) #24 = #20 + #4 

      b) #41 = #40 + #1 

      c) #52 = --- + --- 

      d) #38 = --- + --- 

      e) #87 = --- + --- 

      f) #93 = --- + ---  

     

    #4.  _Dela upp talet i femmor. 

      a) #10 = #5 + #5 

      b) #15 = --- 

      c) #25 = --- 

      d) #30 = ---  

     

    #5.  _Dela upp talet i tvåor. 

      a) #14 = --- 

      b) #8 = --- 

      c) #10 = --- 

      d) #12 = ---  

 

    #9                               #11



    #6.  _Dela upp talet i två lika 

      stora delar. 

     

      a) #12 = --- + --- 

      b) #40 = --- + --- 

      c) #18 = --- + --- 

      d) #14 = --- + --- 

      e) #50 = --- + --- 

      f) #24 = --- + --- 

      g) #100 = --- + --- 

      h) #200 = --- + --- 

      i) #400 = --- + ---  

     

    #7.  _Det ska vara fem klubbor i 

      varje påse. _Till hur många påsar 

      räcker trettiotvå klubbor? _Visa 

      din lösning. ---  
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   :::: #10 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Mål: _Multiplikation och division, 

    tabell #2 och #4. 

 

    === _Textruta ====================== 

      _Multiplikation 

       

      faktor ¿. faktor = produkt 

        

      #2  #2  #2  #2  #2 

      #5 ¿. #2 = #10  

      _Talföljd: #2  #4  #6  #8  #10 

       

      #4  #4  #4  #4  #4 

      #5 ¿. #4 = #20  

      _Talföljd: #4  #8  #12  #16  #20 

    ==================================== 

     

    #1.  _Skriv färdigt 

      multiplikationen. 

     

      a) #2  #2 

        #2 ¿. #2 = --- 

      b) #2  #2  #2 

        #3 ¿. #2 = --- 

      c) #2  #2  #2  #2 

        --- ¿. #2 = --- 

    #10                              #13



      d) #2  #2  #2  #2  #2 

        --- ¿. --- = --- 

      e) #2  #2  #2  #2  #2  #2 

        --- ¿. --- = --- 

      f) #2  #2  #2  #2  #2  #2  #2 

        --- ¿. --- = --- 

      g) #2  #2  #2  #2  #2  #2  #2  #2 

        --- ¿. --- = --- 

      h) #2  #2  #2  #2  #2  #2  #2  #2 

        #2 

        --- ¿. --- = --- 

      i) #2  #2  #2  #2  #2  #2  #2  #2 

        #2  #2 

        --- ¿. --- = --- 

      j) #4  #4 

        #2 ¿. #4 = --- 

      k) #4  #4  #4 

        #3 ¿. #4 = --- 

      l) #4  #4  #4  #4 

        --- ¿. #4 = --- 

      m) #4  #4  #4  #4  #4 

        --- ¿. --- = --- 

      n) #4  #4  #4  #4  #4  #4 

        --- ¿. --- = --- 

      o) #4  #4  #4  #4  #4  #4  #4 

        --- ¿. --- = --- 

      p) #4  #4  #4  #4  #4  #4  #4  #4 

        --- ¿. --- = --- 

    #10                              #14



      q) #4  #4  #4  #4  #4  #4  #4  #4 

        #4 

        --- ¿. --- = --- 

      r) #4  #4  #4  #4  #4  #4  #4  #4 

        #4  #4 

        --- ¿. --- = ---  

     

   :::: #11 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #2.  _Se svällpappersbild. 

      _Peka på bilden och rätt 

      multiplikation. _Skriv produkten.  

       

      #2 ¿. #4 = ---  

      #5 ¿. #4 = ---  

      #2 ¿. #5 = ---  

      #4 ¿. #2 = ---  

      #3 ¿. #4 = ---  

      #2 ¿. #3 = ---  

      #2 ¿. #2 = ---  

      #5 ¿. #2 = ---  

     

    #3. _Fortsätt talföljden. 

     

      a) #0  #2  --- 

      b) #0  #4  ---  

 

 

    #11                              #15



    #4.  _Markera först tvåhoppen. 

      _Markera sedan fyrhoppen.  

       

      #1 

      #2 

      #3 

      #4 

      #5 

      #6 

      #7 

      #8 

      #9 

      #10 

      #11 

      #12 

      #13 

      #14 

      #15 

      #16 

      #17 

      #18 

      #19 

      #20 

      #21 

      #22 

      #23 

      #24 

      #25 

    #11                              #16



      #26 

      #27 

      #28 

      #29 

      #30 

      #31 

      #32 

      #33 

      #34 

      #35 

      #36 

      #37 

      #38 

      #39 

      #40 

     

   :::: #12 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    === _Textruta ====================== 

      _Kommutativa lagen 

        _I multiplikation kan du tänka 

      faktorerna i vilken ordning du 

      vill, produkten är lika stor. 

       

      _Se svällpappersbild. 

      #4 ¿. #2 = #8  

      #2 ¿. #4 = #8  

     

    #12                              #17



      _Se svällpappersbild. 

      #4 ¿. #2 = #8  

      _Talföljd: #2  #4  #6  #8 

     

      _Se svällpappersbild. 

      #2 ¿. #4 = #8  

      _Talföljd: #4  #8 

    ==================================== 

     

    _När ena faktorn är #2 kan du tänka 

    dubbelt. 

     

    #5.  _Skriv produkten. 

     

      a) #3 ¿. #2 = ---  

        #2 ¿. #3 = --- 

      b) #4 ¿. #2 = ---  

        #2 ¿. #4 = --- 

      c) #5 ¿. #2 = ---  

        #2 ¿. #5 = --- 

      d) #6 ¿. #2 = ---  

        #2 ¿. #6 = --- 

      e) #7 ¿. #2 = ---  

        #2 ¿. #7 = --- 

      f) #8 ¿. #2 = ---  

        #2 ¿. #8 = --- 

      g) #9 ¿. #2 = ---  

        #2 ¿. #9 = --- 

    #12                              #18



      h) #10 ¿. #2 = ---  

        #2 ¿. #10 = ---  

     

    #6.  _Skriv och rita en räkne- 

      händelse till multiplikationen.  

      #2 ¿. #6 = #12  

      ---  

     

   :::: #13 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    === _Textruta ====================== 

      _Multiplikation med #4 

        _När ena faktorn är #4 kan du 

      tänka dubbelt och dubbelt igen. 

     

      _Se svällpappersbild. 

      #2 ¿. #5 = #10  

     

      _Se svällpappersbild. 

      #4 ¿. #5 = #20  

    ==================================== 

 

 

 

 

 

 

 

    #13                              #19



     

    dubbelt. d = dubbelt  

     

    #7.  _Skriv produkten. 

     

      a) _Se svällpappersbild. 

        #2 ¿. #3 = ---  

        #4 ¿. #3 = ---  

        #3 d --- d ---  

      b) _Se svällpappersbild. 

        #2 ¿. #4 = ---  

        #4 ¿. #4 = ---  

        #4 d --- d ---  

      c) _Se svällpappersbild. 

        #2 ¿. #2 = ---  

        #4 ¿. #2 = ---  

        #2 d --- d ---  

      d) _Se svällpappersbild. 

        #2 ¿. #5 = ---  

        #4 ¿. #5 = ---  

        #5 d --- d ---  

      e) _Se svällpappersbild. 

        #2 ¿. #6 = ---  

        #4 ¿. #6 = ---  

        #6 d --- d ---  

      f) #2 ¿. #7 = ---  

        #4 ¿. #7 = ---  

        #7 d --- d --- 

    #13                              #20



      g) #2 ¿. #8 = ---  

        #4 ¿. #8 = ---  

        #3 d --- d --- 

      h) #2 ¿. #9 = ---  

        #4 ¿. #9 = ---  

        #9 d --- d --- 

      i) #2 ¿. #10 = ---  

        #4 ¿. #10 = ---  

        #10 d --- d ---  

     

   :::: #14 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    === _Textruta ====================== 

      _Division med #2 

        _Polly och _Milton delar lika på 

      tolv apelsiner. 

        _Hur många apelsiner får de var? 

      _Se svällpappersbild. 

     

      #12ü#2 = #6 

        

      täljare ü nämnare = kvot  

    ==================================== 

     

 

 

 

 

    #14                              #21



    #8.  _Skriv kvoten. 

     

      a) _Se svällpappersbild.  

        #6ü#2 = ---  

      b) _Se svällpappersbild.  

        #10ü#2 = ---  

      c) _Se svällpappersbild.  

        #8ü#2 = ---  

       

      _När nämnaren är #2 kan du tänka 

      hälften. 

       

    #9.  _Skriv kvoten. 

     

      a) #20ü#8 = --- 

      b) #8ü#2 = --- 

      c) #18ü#2 = --- 

      d) #4ü#2 = --- 

      e) #16ü#2 = --- 

      f) #2ü#2 = --- 

      g) #10ü#2 = --- 

      h) #12ü#2 = --- 

      i) #14ü#2 = --- 

      j) #6ü#2 = ---  

     

 

 

 

    #14                              #22



   :::: #15 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    === _Textruta ====================== 

      _Division med #4 

        _Fyra barn delar lika på tolv 

      klossar. _När vi delar med #4 kan 

      vi tänka hälften och hälften igen. 

      _Varje barn får tre klossar. 

     

      #12ü#4 = #3  

     

      _Se svällpappersbild. 

    ==================================== 

     

    #10.  _Skriv kvoten. 

     

      a) _Se svällpappersbild.  

        #24ü#4 = ---  

      b) _Se svällpappersbild.  

        #16ü#4 = ---  

      c) _Se svällpappersbild.  

        #32ü#4 = ---  

      d) _Se svällpappersbild.  

        #28ü#4 = ---  

     

 

 

 

    #15                              #23



    #11.  _Skriv kvoten. 

     

      a) #16ü#4 = --- 

      b) #8ü#4 = --- 

      c) #20ü#4 = --- 

      d) #40ü#4 = --- 

      e) #4ü#4 = ---  

     

   :::: #16 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    === _Textruta ====================== 

      _Multiplikation och division 

        _Multiplikation och division hör 

      ihop. 

      _Se svällpappersbild. 

     

      #5 ¿. #4 = #20  

      #4 ¿. #5 = #20  

      #20ü#5 = #4  

      #20ü#4 = #5  

    ==================================== 

     

 

 

 

 

 

 

    #16                              #24



    #12.  _Skriv färdigt 

      multiplikationen och divisionen. 

     

      a) _Se svällpappersbild.  

        #2 ¿. #3 = ---  

        #3 ¿. #2 = ---  

        #6ü#2 = ---  

        #6ü#3 = ---  

      b) _Se svällpappersbild.  

        #6 ¿. #4 = ---  

        #4 ¿. #6 = ---  

        #24ü#6 = ---  

        #24ü#4 = ---  

      c) _Se svällpappersbild.  

        #3 ¿. #4 = ---  

        #4 ¿. #3 = ---  

        #12ü#3 = ---  

        #12ü#4 = ---  

      d) _Se svällpappersbild.  

        #5 ¿. #2 = ---  

        #2 ¿. #5 = ---  

        #10ü#5 = ---  

        #10ü#2 = ---  

      e) _Se svällpappersbild.  

        #2 ¿. #4 = ---  

        #4 ¿. #2 = ---  

        #8ü#2 = ---  

        #8ü#4 = ---  
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      f) _Se svällpappersbild.  

        #5 ¿. #4 = ---  

        #4 ¿. #5 = ---  

        #20ü#5 = ---  

        #20ü#4 = ---  

     

    #13.  _Se svällpappersbild.  

      _Skriv de multiplikationer och 

      divisioner som hör till.  

       

      #7 ¿. #4 = ---  

      --- ¿. --- = ---  

      ---ü--- = ---  

      ---ü--- = ---  

     

   :::: #17 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #14.  _Skriv en multiplikation eller 

      division som passar till 

      uppgiften. _Lös uppgiften. 

     

      a) _Det finns sexton spelpjäser i 

        fyra olika färger. _Hur många 

        spelpjäser finns det i varje 

        färg? ---  

        _Svar: --- 

 

 

    #17                              #26



      b) _Polly lägger tre rader med 

        stenar. _I varje rad lägger hon 

        fyra stenar. _Hur många stenar 

        är det tillsammans? ---  

        _Svar: --- 

      c) _Linn och _Milton hittar fyra 

        påsar med sex kulor i varje.  

        _Hur många kulor hittar de? ---  

        _Svar: ---  
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   :::: #18 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Mål: _Olika sätt att visa tal och 

    talsystem genom historien. 

 

    === _Textruta ====================== 

      _Tal 

      _Se svällpappersbild. 

        #1, #9, #14 och #100 är exempel 

      på naturliga tal eller grundtal. 

        _Det finns tal som inte är 

      naturliga tal, till exempel: 

       

      _Se svällpappersbild. 

      #1/#2 och #3/#4 kallas tal i 

      bråkform 

       

      _Se svällpappersbild. 

      #0,5 och #1,5 kallas decimaltal. 

     

      _Se svällpappersbild. 

      -#5 och -#10 kallas negativa tal. 

    ==================================== 
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    #1.  _Markera det naturliga talet. 

     

      a) #5  #0,9 

      b) -#2  #2 

      c) #7  -#4 

      d) #1ü#2  #100 

      e) #96  #2ü#3 

      f) #3ü#4  #12 

      g) #72  #1,5 

      h) #2000  #20,7 

      i) #250  #0,1  

     

    #2.  _Skriv ett decimaltal. ---  

    #3.  _Skriv ett tal i bråkform. ---  

     

   :::: #19 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #4.  _Skriv minst fem naturliga tal 

      som är mindre än #50.  

      #ö #50 ---  

    #5.  _Skriv minst fem naturliga tal 

      som är större än #100.  

      #o #100 ---  

    #6.  _Fyll i talen som saknas.  

      -#5  ---  ---  ---  -#1  #0  #1  

      ---  ---  ---  #5  

    #7. _Skriv minst fem negativa tal. 

      ---  
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   :::: #20 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    === _Textruta ====================== 

      _Positionssystemet 

        _Vårt talsystem kallas det 

      decimala positionssystemet. 

     

      #1000 + #200 + #50 + #3 = #1253  

    ==================================== 

     

    #8. _Dela upp i talsorter. 

     

      a) #942 = #900 + #40 + #2 

      b) #356 = --- 

      c) #841 = --- 

      d) #9621 = --- 

      e) #702 = --- 

      f) #1013 = ---  

     

    #9.  _Skriv talen med siffror. 

     

      a) fyrahundratjugotre --- 

      b) etthundraåttiosex --- 

      c) tvåhundrafyrtio --- 

      d) femtusentvåhundra --- 

      e) tvåhundrafyra --- 

      f) åttatusenfyrtiotvå --- 

      g) trehundrafemtio --- 

    #20                              #30



      h) trehundranittionio --- 

      i) tretusenåttahundrafemtioett ---  

     

    #10.  _Placera talen i 

      storleksordning. _Börja med det 

      minsta. 

      

      #3300  #2032  #2302  #223  #323 

      #3022  #3220  #3020  

      ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

      ---  

     

   :::: #21 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #11.  _Skriv talet som beskrivs. 

     

      a) #3 hundratal  #4 tiotal  

        #5 ental  --- 

      b) #2 hundralappar  #3 tiokronor 

        #5 enkronor  --- 

      c) #4 hundratal  #5 tiotal  

        #2 ental  --- 

      d) #400 + #30 + #2 = --- 

      e) #250 + #1 = --- 

      f) #2 hundralappar  #5 tiokronor 

        #1 enkrona  --- 

      g) #400 + #50 + #2 = --- 

      h) #350 - #5 = --- 

    #21                              #31



      i) #4 hundratal  #3 tiotal  

        #2 ental  --- 

      j) #2 hundratal  #3 tiotal  

        #5 ental  ---  

     

   :::: #22 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    _Se svällpappersbild. 

     

    #12.  _Skriv hur gammal du är med 

      det egyptiska talsystemet. _Ett 

      streck är ett l och betyder #1 år. 

      ---  

     

   :::: #23 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #13.  _Skriv talet med våra siffror. 

     

      a) _Se svällpappersbild.  

        ---  

      b) _Se svällpappersbild.  

        ---  

      c) _Se svällpappersbild.  

        ---  

      d) _Se svällpappersbild.  

        ---  

      e) _Se svällpappersbild.  
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        ---  

      f) _Se svällpappersbild.  

        ---  
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   :::: #24 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

    _Blandad träning 

 

    #1.  _Skriv produkten. 

     

      a) #3 ¿. #2 = --- 

      b) #3 ¿. #4 = --- 

      c) #4 ¿. #2 = --- 

      d) #4 ¿. #4 = --- 

      e) #2 ¿. #2 = --- 

      f) #2 ¿. #4 = --- 

      g) #6 ¿. #2 = --- 

      h) #6 ¿. #4 = --- 

      i) #5 ¿. #2 = --- 

      j) #5 ¿. #4 = --- 

      k) #8 ¿. #2 = --- 

      l) #8 ¿. #4 = --- 

      m) #7 ¿. #2 = --- 

      n) #7 ¿. #4 = --- 

      o) #10 ¿. #2 = --- 

      p) #10 ¿. #4 = ---  
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    #2.  _Skriv kvoten. 

     

      a) #20ü#2 = --- 

      b) #20ü#4 = --- 

      c) #16ü#2 = --- 

      d) #16ü#4 = --- 

      e) #8ü#2 = --- 

      f) #8ü#4 = --- 

      g) #12ü#2 = --- 

      h) #12ü#4 = ---  

     

    #3.  _Se svällpappersbild 

      _Läs talen. _Peka på vilken bild 

      som tillhör talet.  

       

      #8ü#2 = ---  

      #16ü#4 = ---  

      #12ü#3 = ---  

      #3 ¿. #4 = ---  

      #2 ¿. #4 = ---  

      #4 ¿. #4 = ---  

     

   :::: #25 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #4.  _Skriv färdigt additionerna. 

     

      a) #8 + #3 = --- 

      b) #9 + #2 = --- 
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      c) #6 + #7 = --- 

      d) #9 + #3 = --- 

      e) #6 + #9 = --- 

      f) #4 + #8 = --- 

      g) #9 + #5 = --- 

      h) --- = #5 + #8 

      i) --- = #9 + #6 

      j) --- = #4 + #7 

      k) --- = #7 + #7 

      l) --- = #8 + #5 

      m) --- = #7 + #9 

      n) --- = #8 + #8 

      o) #7 + --- = #11 

      p) #9 + --- = #17 

      q) #3 + --- = #11 

      r) #5 + --- = #14 

      s) #8 + --- = #12 

      t) #8 + --- = #15 

      u) #9 + --- = #13 

      v) --- + #9 = #17 

      w) --- + #5 = #12 

      x) --- + #9 = #12 

      y) --- + #9 = #18 

      z) --- + #6 = #13 

      å) --- + #9 = #13 

      ä) --- + #7 = #15  
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    #5.  _Läs talen #0--#1000 

      (tjugohopp). 

     

      #0  #20  #40  #60  #80  #100  #120 

      #140  #160  #180  #200  #220  #240 

      #260  #280  #300  #320  #340  #360 

      #380  #400  #420  #440  #460  #480 

      #500  #520  #540  #560  #580  #600 

      #620  #640  #660  #680  #700  #720 

      #740  #760  #780  #800  #820  #840 

      #860  #880  #900  #920  #940  #960 

      #980  #1000 
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    _Åsa _Brorsson 

     

     

     

     

    _Prima matematik #3_A 

     

    _Grundbok 

     

     

     

     

     

     

     

     

    _Överförd från tredje upplagan, 

    utgiven av _Gleerups _Utbildning 

    __AB, _Malmö #2020, med 

    __ISBN #978-#511-#0302-#0 

     

    _Specialpedagogiska skolmyndigheten 

    #2022 

     

     

             _Volym två av sex 

                                        



     

    _Till punktskriftsläsaren 

     

    _Det finns svällpappersbilder. 

      _Uppgifter i boken är numrerade. 

      _Saker som ska räknas är ofta bara 

    en bokstav i boken. _Varje bokstav 

    är en sak. _Ett b kan vara en 

    brandbil eller en brandsläckare. 

      _Du kommer att får räkna stora tal 

    som #629 + #213 på abakus. _Abakus 

    är ett hjälpmedel där du räknar med 

    hjälp av kulor. 

      _Du kommer också att få räkna 

    multiplikation och division.  

      _Boken tar också upp skala där du 

    får förstora eller förminska saker. 

    _Det handlar också om area och 

    omkrets som beskriver hur stort  

    ytan är eller hur långt någonting  

    är runtomkring.  

      _Välj att lämna svar på det sätt 

    som är bäst för dig. _Du kan välja 

    att skriva svaret eller att lägga 

    det med plockisar eller peka på  

    det. _Du kan markera svaret med  

    häftmassa eller visa på en sak  

    eller rita på ritmuff. _Det finns 

                                      _I



    många sätt att svara. 

      _Du och din lärare bestämmer hur 

    du ska svara. 

      _Lycka till! 

     

    _Skicka gärna dina synpunkter på 

    anpassningen av denna bok till 

    anpassningsfunktionen~àspsm.se 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     _Ii



     

    _Innehåll volym två 

     

    _Siffran inom parentes hänvisar 

    till svartskriftsbokens sidor. 

     

    _Till punktskriftsläsaren ........_I 

      #1  _Diagnos (#26).............#38 

      _Repetition/_Utmaning (#28)....#40 

    #2  _Klassdiscot (#34)...........#50 

      #2  _Mattelabbet (#36).........#52 

      _Mål: _Addition och 

        huvudräkning (#38)...........#54 

      _Mål: _Olika sätt att beskriva 

        en matematisk händelse (#44).#63 

      _Mål: _Multiplikation och 

        division, tabell #5 och #10 

        (#48)........................#68 

      _Mål: _Att mäta och jämföra 

        volym (#52)..................#76 

     

     

     

       

 

 

 

 

                                    _Iii



   :::: #26 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

    #1  _Diagnos 

 

    #1.  _Dela upp talet i tior. 

     

      a) #40 = --- 

      b) #20 = --- 

      c) #60 = --- 

      d) #30 = ---  

     

    #2.  _Dela upp talet #12 på minst 

      tre olika sätt. ---  

     

    #3.  _Skriv produkten. 

     

      a) #4 ¿. #2 = --- 

      b) #2 ¿. #6 = --- 

      c) #3 ¿. #4 = --- 

      d) #4 ¿. #5 = --- 

      e) #7 ¿. #2 = --- 

      f) #2 ¿. #9 = --- 

      g) #6 ¿. #4 = --- 

      h) #4 ¿. #10 = ---  
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    #4.  _Skriv kvoten. 

     

      a) #10ü#2 = --- 

      b) #8ü#2 = --- 

      c) #16ü#2 = --- 

      d) #14ü#2 = --- 

      e) #8ü#4 = --- 

      f) #12ü#4 = --- 

      g) #20ü#4 = --- 

      h) #16ü#4 = ---  

     

   :::: #27 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #5.  _Skriv talet. 

     

      a) #3 hundratal  #2 tiotal  

        #4 ental  --- 

      b) #4 hundralappar  #6 tiokronor  

        --- 

      c) #2 hundratal  #0 tiotal  

        #3 ental ---  
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   :::: #28 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Repetition 

 

    t = #10 kr 

     

    t  t  t  t  t  t  t  t  t  t 

     

    #1.  _Dela #100 i två lika stora 

      delar.  

      #100 = --- + ---  

     

    #2.  _Dela #100 i fem lika stora 

      delar.  

      #100 = --- + --- + --- + --- + ---  

     

    #3.  _Dela #100 i tio olika stora 

      delar.  

      #100 = --- + --- + --- + --- + --- 

      + --- + --- + --- + --- + ---  

     

    #4.  _Dela #100 i två lika stora 

      delar.  

      #100 = --- + ---  

     

    #5.  _Dela #100 i tre olika stora 

      delar.  

      #100 = --- + --- + ---  

    #28                              #40



    #6.  _Dela #100 i fem olika stora 

      delar.  

      #100 = --- + --- + --- + --- + ---  

 

    _Utmaning 

 

    #1.  _Lös talgåtan. 

     

      a) _Om man delar mig i fyra lika 

        stora delar blir varje del #20. 

        _Vilket tal är jag? --- 

      b) _Om man delar mig i åtta lika 

        stora delar blir varje del #4. 

        _Vilket tal är jag? --- 

      c) _Om man delar mig i två lika 

        stora delar blir varje del #8. 

        _Hur stor blir varje del om man 

        delar mig i fyra lika stora 

        delar? ---  
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   :::: #29 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Repetition 

 

    #1. _Dela talet i lika stora delar. 

     

      a) #20 i #2 delar. --- 

      b) #20 i #4 delar. --- 

      c) #20 i #10 delar. --- 

      d) #12 i #2 delar. --- 

      e) #12 i #4 delar. --- 

      f) #12 i #3 delar. --- 

      g) #12 i #6 delar. ---  

 

    _Utmaning 

 

    #1.  _Dela talet i två eller flera 

      lika stora delar. _Skriv flera 

      förslag. 

     

      a) #12 --- 

      b) #24 --- 

      c) #48 --- 

      d) #64 ---  

     

    #2.  _Vilket av talen går att dela 

      på flest sätt? ---  
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   :::: #30 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Repetition 

 

    #1. _Skriv produkten eller kvoten. 

     

      a) #2 ¿. #7 = ---  

        #7 ¿. #2 = --- 

      b) #4 ¿. #3 = ---  

        #3 ¿. #4 = --- 

      c) #6 ¿. #4 = ---  

        #4 ¿. #6 = --- 

      d) #5 ¿. #4 = ---  

        #4 ¿. #5 = --- 

      e) #14ü#2 = --- 

      f) #14ü#7 = --- 

      g) #12ü#4 = --- 

      h) #13ü#3 = --- 

      i) #24ü#6 = --- 

      j) #24ü#4 = --- 

      k) #20ü#5 = --- 

      l) #20ü#4 = ---  
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    _Utmaning 

 

    #1.  _Lös ekvationen. _Vilket tal 

      ska stå istället för bokstaven? 

     

      a) #4 ¿. a = #20  

        a = --- 

      b) b ¿. #2 = #16  

        b = --- 

      c) c ¿. #10 = #80  

        c = --- 

      d) #5 ¿. a = #20  

        a = --- 

      e) b ¿. b = #16  

        b = --- 

      f) #5 ¿. c = #30  

        c = --- 

      g) #10 ¿. a = #20  

        a = --- 

      h) b ¿. #5 = #15  

        b = --- 

      i) c ¿. c = #100  

        c = ---  
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   :::: #31 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Repetition 

 

    #1.  _Skriv produkten. 

     

      a) #2 ¿. #2 = --- 

      b) #2 ¿. #4 = --- 

      c) #2 ¿. #8 = --- 

      d) #3 ¿. #2 = --- 

      e) #3 ¿. #4 = --- 

      f) #3 ¿. #8 = --- 

      g) #4 ¿. #2 = --- 

      h) #4 ¿. #4 = --- 

      i) #4 ¿. #8 = --- 

      j) #5 ¿. #2 = --- 

      k) #5 ¿. #4 = --- 

      l) #5 ¿. #8 = ---  

     

    #2.  _Skriv kvoten. 

      a) #4ü#2 = --- 

      b) #8ü#2 = --- 

      c) #6ü#3 = --- 

      d) #12ü#3 = --- 

      e) #8ü#4 = --- 

      f) #16ü#4 = --- 

      g) #10ü#5 = --- 

      h) #20ü#5 = ---  

    #31                              #45  



    _Utmaning 

 

    #1.  _En pojke och en flicka sitter 

      på golvet. _Pojken har #5 pinnar 

      framför sig. _Flickan har #3 högar 

      med #5 pinnar i varje hög. _Skriv 

      en multiplikation och en division 

      till bilden. ---  

     

   :::: #32 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Repetition 

 

    #1.  _Skriv in de naturliga talen 

      som saknas i talraden. 

     

      a) #19  ---  ---  #22  --- 

      b) #289  ---  ---  #292  --- 

      c) #499  ---  ---  ---  --- 

      d) #596  ---  ---  ---  ---  ---  

        ---  ---  ---  ---  --- 

      e) #68  ---  ---  ---  #72 

      f) #199  ---  ---  ---  --- 

      g) #318  ---  ---  ---  ---  
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    #2.  _Markera de fyra naturliga 

      talen. 

      

      #1 

      #1ü#2  

      #0,5  

      #5 

      #72 

      #0,25  

      #16 
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    _Utmaning 

 

    #1.  _Skriv talen efter rätt rubrik.  

     

      #1ü#3  

      #3ü#2  

      #1,5  

      #0,6  

      #2ü#2  

      #20 

      #1,7  

      #0,2  

      #8 

      #5ü#4  

      #4ü#4  

      #0 

      #7ü#7  

      #4ü#5  

      #3 

      #1ü#2  

      #6ü#3  

      #1ü#4  

     

    _Mindre än ett.  #ö #1  ---  

    _Är lika med ett.  = #1  ---  

    _Större än ett.  #o #1  ---  
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   :::: #33 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Repetition 

 

    _Romerska siffror skrivs på följande 

    sätt: 

     

      #1 = i 

      #2 = ii 

      #3 = iii 

      #4 = iv 

      #5 = v 

      #6 = vi 

      #7 = vii 

      #8 = viii 

      #9 = ix 

      #10 = x 

      #11 = xi 

      #12 = xii 

 

    _Utmaning 

 

    #1.  _Skriv talen. 

      a) #1 tiotal  #4 ental  --- 

      b) #3 tiotal  #2 ental  --- 

      c) #2 tiotal  #5 ental  --- 

      d) #4 tiotal  #3 ental  --- 

      e) #1 tiotal  #6 ental  ---  

    #34                              #49



   :::: #34 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

 

    #2  _Klassdiscot 

 

    === _Bildbeskrivning =============== 

      _Barnen är på klassdisco. _På 

      bilden syns #7 barn som dansar, 

      kastar bollar i hinkar och lyssnar 

      på musik. _På ett stort bord står 

      det en skål med päron och bananer. 

      _Det finns också en burk med salta 

      pinnar och saftglas med sugrör. 

      _Ovanför bordet hänger girlanger 

      med tal och på väggen hänger 

      hinkar med olika siffror på. 

        _På girlangerna står talen #67, 

      #341, #79, #243, #95, #3, #52, 

      #176, #42 och #34. 

        _Hinkarna har poäng enligt 

      följande: #2, #4, #5, #8 och #10. 

        _På bordet står det så här många 

      glas: 

      g = glas. 

      g  g  g  g  g  g  g  g  g  g  g  

      g  g  g  g  g 

    ==================================== 
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   :::: #35 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

    _Mål: _I det här kapitlet lär du dig 

 

    é addition och huvudräkning 

    é olika sätt att beskriva en 

      matematisk händelse 

    é multiplikation och division, 

      tabell #5 och #10 

    é att mäta och jämföra volym 
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   :::: #36 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

    #2  _Mattelabbet 

 

    #1.  _Välj en av de #6 sakerna 

      nedan. 

      

      é _En låda med småkakor #38 kr. 

      é _En låda med dammsugare #46 kr. 

      é _En påse med salta pinnar #19 

        kr. 

      é _En påse med nötter och frukt 

        #36 kr. 

      é _En paket popcorn #27 kr. 

      é _En påse ostbågar #25 kr. 

     

    #2.  _Lägg fram lika många tiokronor 

      och enkronor som den sak du valde 

      är värd. 
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    #3.  _Välj en av de #6 sakerna 

      nedan. 

      

      é _En låda med isglass #45 kr. 

      é _En låda med druvor #24 kr. 

      é _En flaska läsk #18 kr. 

      é _En påse med korv och en med 

        bröd #59 kr. 

      é _En paket juice #26 kr. 

      é _En dunk med saft #37 kr. 

     

    #4.  _Lägg fram lika många tiokronor 

      och enkronor som nästa sak du 

      valde är värd.  

     

   :::: #37 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #5.  _Hur mycket kostar dina saker 

      tillsammans? _Räkna ut summan. 

      _Växla om det går. _Visa din 

      lösning. ---  

    #6.  _Jobba med en kompis. _Hur 

      mycket kostade din kompis saker?  

      ---  

    #7.  _Hur mycket kostar era saker 

      tillsammans? _Visa er lösning. ---  

    #8.  _Diskutera. _Vad betyder det 

      att man växlar?  
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   :::: #38 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Mål: _Addition och huvudräkning. 

 

    #1.  _Skriv summan. 

     

      a) #7 + #2 = --- 

      b) #5 + #4 = --- 

      c) #0 + #5 = --- 

      d) #3 + #4 = --- 

      e) #4 + #4 = --- 

      f) #2 + #7 = --- 

      g) #4 + #2 = --- 

      h) #2 + #6 = --- 

      i) #1 + #6 = --- 

      j) #5 + #3 = --- 

      k) #3 + #5 = --- 

      l) #4 + #5 = --- 

      m) #9 + #1 = --- 

      n) #6 + #3 = --- 

      o) #2 + #5 = --- 

      p) #4 + #6 = --- 

      q) #8 + #2 = --- 

      r) #3 + #5 = --- 

      s) #3 + #3 = --- 

      t) #2 + #0 = --- 

      u) #7 + #1 = --- 

      v) #1 + #3 = --- 

    #38                              #54



      w) #1 + #8 = --- 

      x) #0 + #7 = ---  

     

    #2.  _Skriv summan. 

     

      a) #8 + #3 = --- 

      b) #4 + #7 = --- 

      c) #6 + #8 = --- 

      d) #9 + #3 = --- 

      e) #4 + #8 = --- 

      f) #4 + #9 = --- 

      g) #6 + #5 = --- 

      h) #9 + #5 = --- 

      i) #5 + #8 = --- 

      j) #3 + #8 = --- 

      k) #8 + #8 = --- 

      l) #9 + #9 = --- 

      m) #7 + #9 = --- 

      n) #7 + #8 = --- 

      o) #6 + #9 = --- 

      p) #7 + #6 = --- 

      q) #8 + #9 = --- 

      r) #9 + #8 = --- 

      s) #7 + #7 = --- 

      t) #9 + #7 = --- 

      u) #9 + #4 = --- 

      v) #5 + #7 = --- 

      w) #8 + #5 = --- 

    #38                              #55



      x) #5 + #9 = --- 

      y) #6 + #7 = --- 

      z) #7 + #5 = --- 

      å) #7 + #4 = --- 

      ä) #2 + #9 = --- 

      ö) #9 + #6 = --- 

      aa) #9 + #2 = ---  

      ab) #6 + #6 = ---  

      ac) #8 + #4 = ---  

     

    #3.  _Markera de uppgifter som du 

      inte vet svaret på direkt. _Träna 

      på de markerade uppgifterna och 

      låt en kompis förhöra dig.  
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   :::: #39 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #4.  _Vad säger barnen till sin 

      lärare? _Du ska lista ut #8 ord.  

     

      #7 = d 

      #8 = e 

      #9 = o 

      #10 = k 

      #11 = h 

      #12 = v 

      #13 = a 

      #14 = s 

      #15 = i 

      #16 = r 

      #17 = n 

      #18 = j 

      #19 = l 

      #20 = c 

       

      #9 + #6 = ---  ---  

      #7 + #7 = ---  ---  

      #9 + #4 = ---  ---  

      #7 + #3 = ---  ---  

       

      #5 + #4 = ---  ---  

      #17 + #3 = ---  ---  

      #9 + #2 = ---  ---  

    #39                              #57



       

      #10 + #5 = ---  ---  

      #9 + #8 = ---  ---  

      #7 + #6 = ---  ---  

      #9 + #5 = ---  ---  

       

      #7 + #5 = ---  ---  

      #8 + #7 = ---  ---  

      #15 + #4 = ---  ---  

      #3 + #16 = ---  ---  

       

      #2 + #9 = ---  ---  

      #6 + #7 = ---  ---  

       

      #4 + #3 = ---  ---  

      #7 + #8 = ---  ---  

      #6 + #8 = ---  ---  

      #12 + #8 = ---  ---  

      #6 + #3 = ---  ---  

       

      #8 + #4 = ---  ---  

      #5 + #8 = ---  ---  

      #8 + #8 = ---  ---  

      #9 + #9 = ---  ---  

      #5 + #3 = ---  ---  
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      #9 + #3 = ---  ---  

      #2 + #6 = ---  ---  

      #16 + #4 = ---  ---  

      #4 + #6 = ---  ---  

      #8 + #5 = ---  ---  

     

   :::: #40 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    === _Textruta ====================== 

      _Addition med abakus 

       

      #47 kr + #35 kr = --- kr 

      _Sätt upp talet #47. 

      _Lägg till #3 tiotal. 

      _Det går inte att lägga till #5 

        ental. 

      _Lägg till #1 tiotal och ta bort 

        #5 ental. 

      _Svar: #82 kr 

    ==================================== 

     

    #5.  _Räkna ut summan. _Kontrollera 

      att svaret är rimligt.  

      #29 + #54 = ---  

 

 

 

    #40                              #59



   :::: #41 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #6.  _Räkna ut summan. _Kontrollera 

      att svaret är rimligt. 

     

      a) #36 + #57 = --- 

      b) #18 + #33 = --- 

      c) #26 + #35 = --- 

      d) #45 + #39 = --- 

      e) #48 + #28 = --- 

      f) #49 + #13 = ---  

     

   :::: #42 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #7.  _Räkna ut summan. 

     

      a) #64 + #27 = --- 

      b) #36 + #19 = --- 

      c) #25 + #58 = --- 

      d) #53 + #38 = --- 

      e) #17 + #32 = --- 

      f) #58 + #26 = --- 

      g) #45 + #45 = ---  
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    #8.  _Räkna ut summan. 

     

      a) #45 + #29 = --- 

      b) #25 + #27 = --- 

      c) #29 + #34 = ---  

     

    #9.  _Räkna ut summan. 

     

      a) #247 + #102 = --- 

      b) #629 + #213 = --- 

      c) #475 + #475 = --- 

      d) #261 + #370 = --- 

      e) #609 + #126 = ---  

     

    #10.  _Räkna ut summan.  

     

      #530 + #375 = ---  

     

   :::: #43 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #11.  _Milton har gjort två 

      spellistor till discot.  

      _Den första innehåller nitton 

      låtar och den andra sjutton låtar. 

      _Hur många låtar är det 

      tillsammans? ---  

      _Svar: ---  

      _Milton säger: _Visa din lösning. 
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    #12.  _Till discot har klassen köpt 

      dricka för #58 kr, popcorn för #46 

      kr och godis för #62 kr. _Hur 

      mycket har de handlat för? ---  

      _Svar: ---  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    #43                              #62



   :::: #44 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Mål: _Olika sätt att beskriva en 

    matematisk händelse. 

 

    === _Textruta ====================== 

      _Matematiska uttrycksformer 

        _En matematisk händelse kan 

      beskrivas på flera sätt, till 

      exempel med symboler, bilder, ord 

      och räknehändelser i en 

      tanketavla. 

     

      _Symbol 

        #7 - #2 = #5  

        _Du skriver på mattespråket. 

     

      _Ord 

        _Om jag har #7 och tar bort #2 

        är det #5 kvar. 

        _Du berättar hur du tänker när 

        du räknar ut uppgiften. 
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      _Bild 

        _Du har #7 klossar och ger bort 

        #2 klossar. _Hur många klossar 

        har du kvar? 

     

        k = kloss 

        kkkkk kk 

     

        _Du gör uppgiften med ett 

        laborativt material och ritar 

        av. 

     

      _Räknehändelse 

        _Det finns sju bananer på ett 

        fat. _Polly äter upp två 

        bananer. _Nu finns det fem 

        bananer kvar. 

        _Du beskriver en verklig 

        situation. 

    ==================================== 
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   :::: #45 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #1.  _Gör färdigt tanketavlan. 

     

      a) _Symbol  

        #3 + #2 = #5 

      b) _Ord --- 

      c) _Bild --- 

      d) _Räknehändelse ---  

     

   :::: #46 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #2.  _Markera det matematiska 

      uttryck som beskriver uppgiften.  

      _Polly har köpt fyra stora bägare 

      popcorn.  

        _Varje bägare kostar #15 kr. 

      _Hur mycket ska _Polly betala?  

       

      #4 + #15  

      #15 - #4  

      #4 ¿. #15  

      #15ü#4  
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    #3.  _I klassen är det sexton 

      elever. _När de ska duka finns det 

      bara tretton glas. _Hur många glas 

      till behöver de?  

     

      #16 + #13  

      #16 - #13  

      #16 ¿. #13  

      #16ü#13  

     

    #4.  _I fruktskålen finns det päron 

      och bananer. _Det finns åtta päron 

      och dubbelt så många bananer.  

      _Hur många bananer finns det?  

     

      #8 + #2  

      #8 - #2  

      #2 ¿. #8  

      #50ü#16  
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    #5.  _De sexton eleverna i klassen 

      har samlat in #50 kr var till 

      klasskassan. _Hur mycket pengar 

      har de samlat in tillsammans? 

      

      #16 + #50  

      #50 - #16  

      #16 ¿. #50  

      #8ü#2  

       

   :::: #47 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #6.  _Fyra färgglada brickor med 

      fyra saftglas med sugrör på varje 

      bricka. _Skriv en multiplikation 

      och en division som passar till 

      bilden. ---  

     

    #7.  _Tre påsar med bullar. _I varje 

      påse finns sex bullar. _Skriv en 

      addition och en subtraktion som 

      passar till bilden. --- 

      

    #8.  _Milton har sju salta pinnar. 

      _Han äter upp tre av dem. _Skriv 

      en multiplikation och en addition 

      som passar till bilden. --- 

 

    #47                              #67



   :::: #48 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Mål: _Multiplikation och division, 

    tabell #5 och #10. 

 

    === _Textruta ====================== 

      _Multiplikation 

        _I multiplikation kan du tänka 

      faktorerna i vilken ordning du 

      vill. _Produkten är densamma. 

     

      #3 ¿. #10 = #30  

      #10 ¿. #3 = #30  

    ==================================== 

     

    #1.  _Skriv produkten. 

     

      a) #4 ¿. #10 = --- 

      b) #6 ¿. #10 = --- 

      c) #7 ¿. #10 = --- 

      d) #10 ¿. #10 = ---  
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    #2.  _Skriv färdigt 

      multiplikationen. 

     

      a) #3 ¿. #10 = --- 

      b) #2 ¿. #10 = --- 

      c) #8 ¿. #10 = --- 

      d) #10 ¿. #2 = --- 

      e) #10 ¿. #8 = --- 

      f) #10 ¿. #6 = --- 

      g) #10 ¿. #5 = --- 

      h) #10 ¿. #7 = --- 

      i) #10 ¿. #3 = --- 

      j) --- = #10 ¿. #1 

      k) --- = #10 ¿. #4 

      l) --- = #10 ¿. #9 

      m) --- ¿. #10 = #80 

      n) --- ¿. #10 = #70 

      o) --- ¿. #10 = #60 

      p) --- ¿. #10 = #30 

      q) --- ¿. #10 = #90 

      r) --- ¿. #10 = #100 

      s) #50 = #10 ¿. --- 

      t) #70 = #10 ¿. --- 

      u) #10 = #10 ¿. ---  
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    #3.  _Peka på talen och multiplicera 

      talet med #10. _Säg produkten. 

      _Arbeta tillsammans med en kompis.  

     

      #3 

      #4 

      #8 

      #10 

      #6 

      #7 

      #2 

      #1 

      #5 

      #9 

     

   :::: #49 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    === _Textruta ====================== 

      _Multiplikation med #5 och #10 

        _När du multiplicerar med #5 är 

      produkten hälften så stor som när 

      du multiplicerar med #10. 

       

      #4 ¿. #10 = #40  

      #4 ¿. #5 = #20  

    ==================================== 

     

 

    #49                              #70



    #4.  _Skriv färdigt 

      multiplikationen. 

     

      a) #1 ¿. #10 = ---  

        #1 ¿. #5 = --- 

      b) #2 ¿. #10 = ---  

        #2 ¿. #5 = --- 

      c) #3 ¿. #10 = ---  

        #3 ¿. #5 = --- 

      d) #4 ¿. #10 = ---  

        #4 ¿. #5 = --- 

      e) #5 ¿. #10 = ---  

        #5 ¿. #5 = --- 

      f) #6 ¿. #10 = ---  

        #6 ¿. #5 = --- 

      g) #7 ¿. #10 = ---  

        #7 ¿. #5 = --- 

      h) #8 ¿. #10 = ---  

        #8 ¿. #5 = --- 

      i) #9 ¿. #10 = ---  

        #9 ¿. #5 = --- 

      j) #10 ¿. #10 = ---  

        #10 ¿. #5 = --- 

      k) --- ¿. #10 = #30  

        --- ¿. #5 = #15 

      l) #6 ¿. --- = #60  

        #6 ¿. --- = #30  
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    #5.  _Det finns fem bilder med fem- 

      kronor (f). _Vilken multiplikation 

      hör ihop med vilken bild?  

     

      _Bild #1  f  f  f  f 

      _Bild #2  f  f  f  f  f 

      _Bild #3  f  f  f  f  f  f  f  f 

      _Bild #4  f  f  f  f  f  f  f 

      _Bild #5  f  f  f 

       

      a) --- ¿. #5 = #35  

      b) --- ¿. #5 = #20  

      c) --- ¿. #5 = #15  

      d) --- ¿. #5 = #40  

      e) --- ¿. #5 = #25  

     

   :::: #50 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    === _Textruta ====================== 

      _Division med #10 

        _När du dividerar med #10 kan du 

      tänka: _Hur många tior innehåller 

      täljaren? 

     

      #40ü#10 = #4  

        _Täljaren innehåller #4 tior. 

      #4 ¿. #10 = #40  

    ==================================== 

    #50                              #72



    #6.  _Hur många tior innehåller 

      täljaren? _Skriv kvoten. 

     

      a) #20ü#10 = --- 

      b) #100ü#10 = --- 

      c) #80ü#10 = --- 

      d) #30ü#10 = --- 

      e) #60ü#10 = --- 

      f) #50ü#10 = --- 

      g) #90ü#10 = --- 

      h) #10ü#10 = ---  

     

    #7.  _Barnen samlar på tiokronor. 

      _Hur många tiokronor har barnen? 

     

      a) #70ü#10 = --- 

      b) #40ü#10 = --- 

      c) #60ü#10 = --- 

      d) #50ü#10 = --- 

      e) #30ü#10 = --- 

      f) #80ü#10 = ---  

     

 

 

 

 

 

 

    #50                              #73



   :::: #51 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    === _Textruta ====================== 

      _Division med #5 

        _När du dividerar med #5 kan du 

      tänka: _Hur många femmor 

      innehåller täljaren? 

       

      #20ü#5 = #4  

        _Täljaren innehåller #4 femmor. 

      #4 ¿. #5 = #20  

    ==================================== 

     

    #8.  _Hur många femmor innehåller 

      täljaren? _Skriv kvoten. 

     

      a) #20ü#5 = --- 

      b) #10ü#5 = --- 

      c) #15ü#5 = --- 

      d) #25ü#5 = ---  
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    #9.  _Division och multiplikation 

      hör ihop. _Skriv färdigt 

      divisionerna och multiplika- 

      tionerna. 

       

      a) #30ü#5 = ---  

        --- ¿. #5 = #30 

      b) #5ü#5 = ---  

        --- ¿. #5 = #5 

      c) #45ü#5 = ---  

        --- ¿. #5 = #45 

      d) #15ü#5 = ---  

        --- ¿. #5 = #15 

      e) #40ü#5 = ---  

        --- ¿. #5 = #40 

      f) #20ü#5 = ---  

        --- ¿. #5 = #20 

      g) #50ü#5 = ---  

        --- ¿. #5 = #50 

      h) #35ü#5 = ---  

        --- ¿. #5 = #35  
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   :::: #52 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Mål: _Att mäta och jämföra volym. 

 

    === _Textruta ====================== 

      _Volym 

        _När vi tar reda på hur mycket 

      något rymmer mäter vi volymen. 

       

      #10 deciliter = #1 liter  

      #10 dl = #1 l  

    ==================================== 

     

    #1.  _Skriv volymen. 

     

      a) mjölk #10 dl 

        --- l = --- dl 

      b) grädde #5 dl 

        --- l = --- dl 

      c) mjölk #2 l 

        --- l = --- dl  
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    #2.  _Skriv det svar du tycker är 

      rimligt. _Välj mellan svaren 

      nedan. 

     

      a) _En brandbil. --- 

      b) _Ett glas vatten. --- 

      c) _En kanna saft. --- 

      d) _En hink. --- 

      e) _Ett badkar. ---  

       

      #2 dl 

      #10 dl 

      #10 l 

      #150 l 

      #3000 l 

     

   :::: #53 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #3.  _Skriv hur mycket saft det är i 

      kannan. 

     

      a) _Se svällpappersbild. 

        _Markera dubbelt så mycket.  

      b) _Se svällpappersbild. 

        _Markera hälften så mycket.  
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    #4.  _Markera saft i kannan så att 

      det stämmer. 

     

      a) _Se svällpappersbild.  

        #10 dl  

      b) _Se svällpappersbild.  

        #3 dl  

      c) _Se svällpappersbild.  

        #6 dl  

      d) _Se svällpappersbild.  

        #9 dl  

      e) _Se svällpappersbild.  

        #1 dl  

      f) _Se svällpappersbild.  

        #7,5 dl  

     

    #5.  _Varje glas rymmer #2 dl. _Till 

      hur många glas räcker #1,5 liter 

      saft? ---  

     

   :::: #54 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    === _Textruta ====================== 

      _Volymenheter 

      _Se svällpappersbild. 

      _Se svällpappersbild. 

      _En tjej säger: #1 l = #10 dl  

    ==================================== 

    #54                              #78



    #6.  _Visa din lösning. 

     

      a) _Hur många dl är #1ü#2 liter?  

        --- 

      b) _Hur många dl är #3 liter? --- 

      c) _Hur många liter är #20 dl? --- 

      d) _Hur många liter är #15 dl? --- 

      e) _Hur många dl är #2,5 liter?  

        --- 

      f) _Hur många liter är #100 dl?  

        ---  
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   :::: #55 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #7.  _Visa din lösning.  

     

      _Tips! 

     

      #1.  _Läs och spela filmen. 

      #2.  _Tänk och planera. 

      #3.  _Lös problemet. 

      #4.  _Redovisa din lösning. 

      #5.  _Kontrollera svaret. 

       

      a) _Polly häller #2 dl 

        koncentrerad saft i en kanna. 

        _Sen fyller hon på med vatten. 

        _Det blir #1 liter. _Hur mycket 

        vatten häller hon i? --- 

      b) _Hur mycket koncentrerad saft 

        behövs till #2 liter färdig 

        saft? --- 

      c) _Hur mycket vatten behövs till 

        #2 liter färdig saft? --- 
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    _Åsa _Brorsson 

     

     

     

     

    _Prima matematik #3_A 

     

    _Grundbok 

     

     

     

     

     

     

     

     

    _Överförd från tredje upplagan, 

    utgiven av _Gleerups _Utbildning 

    __AB, _Malmö #2020, med 

    __ISBN #978-#511-#0302-#0 

     

    _Specialpedagogiska skolmyndigheten 

    #2022 

     

     

             _Volym tre av sex 

                                        



     

    _Till punktskriftsläsaren 

     

    _Det finns svällpappersbilder. 

      _Uppgifter i boken är numrerade. 

      _Saker som ska räknas är ofta bara 

    en bokstav i boken. _Varje bokstav 

    är en sak. _Ett b kan vara en 

    brandbil eller en brandsläckare. 

      _Du kommer att får räkna stora tal 

    som #629 + #213 på abakus. _Abakus 

    är ett hjälpmedel där du räknar med 

    hjälp av kulor. 

      _Du kommer också att få räkna 

    multiplikation och division.  

      _Boken tar också upp skala där du 

    får förstora eller förminska saker. 

    _Det handlar också om area och 

    omkrets som beskriver hur stort  

    ytan är eller hur långt någonting  

    är runtomkring.  

      _Välj att lämna svar på det sätt 

    som är bäst för dig. _Du kan välja 

    att skriva svaret eller att lägga 

    det med plockisar eller peka på  

    det. _Du kan markera svaret med  

    häftmassa eller visa på en sak  

    eller rita på ritmuff. _Det finns 

                                      _I



    många sätt att svara. 

      _Du och din lärare bestämmer hur 

    du ska svara. 

      _Lycka till! 

     

    _Skicka gärna dina synpunkter på 

    anpassningen av denna bok till 

    anpassningsfunktionen~àspsm.se 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     _Ii



     

    _Innehåll volym tre 

     

    _Siffran inom parentes hänvisar 

    till svartskriftsbokens sidor. 

     

    _Till punktskriftsläsaren ........_I 

      _Blandad träning (#56).........#81 

      #2  _Diagnos (#58).............#84 

      _Repetition/_Utmaning (#60)....#87 

    #3  _Speldagen (#66).............#98 

      #3  _Mattelabbet (#68)........#100 

      _Mål: _Undersöka sannolikhet 

        (#70).......................#101 

      _Mål: _Statistik, tabeller  

        och diagram (#74)...........#105 

      _Mål: _Multiplikation och 

        division, tabell #3 och #6 

        (#78).......................#110 

      _Mål: _Klockan, analogt och 

        digitalt (#84)..............#119 

     

       

 

 

 

 

 

                                    _Iii



   :::: #56 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

    _Blandad träning 

 

    #1.  _Se svällpappersbild. 

      _Vilken bild och bråktal hör ihop?  

     

      #1ü#2  

      #2ü#3  

      #2ü#4  

      #1ü#4  

      #3ü#4  

     

    #2.  _Se svällpappersbild.  

      _Markera #1ü#3 av äpplena.  

     

    #3. _Se svällpappersbild.  

      _Markera #1ü#4 av bollarna.  
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   :::: #57 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #4.  _Markera rätt antal delar och 

      skriv svaret. 

     

      a) _Se svällpappersbild.  

        #1ü#3 av #6 är ---  

      b) _Se svällpappersbild.  

        #1ü#5 av #10 är ---  

      c) _Se svällpappersbild.  

        #1ü#3 av #15 är ---  

      d) _Se svällpappersbild.  

        #1ü#4 av #20 är ---  

      e) _Se svällpappersbild.  

        #1ü#2 av #8 är ---  

      f) _Se svällpappersbild.  

        #1ü#5 av #15 är ---  

      g) _Se svällpappersbild.  

        #1ü#5 av #20 är ---  

      h) _Se svällpappersbild.  

        #1ü#3 av #12 är ---  

      i) _Se svällpappersbild.  

        #1ü#3 av #9 är ---  
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    #5.  _Skriv i bråkform: 

     

      a) en fjärdedel  ---ü--- 

      b) tre fjärdedelar  ---ü---  

     

    #6.  _Skriv med ord: 

     

      a) #2ü#3 --- 

      b) #1ü#2 ---  
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   :::: #58 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

    #2  _Diagnos 

 

    #1.  _Skriv summa 

     

      a) #6 + #6 = --- 

      b) #8 + #5 = --- 

      c) #8 + #8 = --- 

      d) #7 + #8 = --- 

      e) #4 + #9 = --- 

      f) #9 + #8 = --- 

      g) #8 + #3 = --- 

      h) #7 + #6 = --- 

      i) #4 + #7 = --- 

      j) #6 + #9 = --- 

      k) #5 + #6 = --- 

      l) #8 + #6 = ---  

     

    #2.  _Räkna ut summan. 

     

      a) #27 + #36 = --- 

      b) #72 + #25 = --- 

      c) #19 + #28 = --- 

      d) #28 + #27 = ---  
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    #3.  _Räkna ut summan. 

     

      a) #38 + #29 = --- 

      b) #34 + #47 = ---  

     

    #4.  _Markera det matematiska 

      uttryck som beskriver uppgiften.  

      _På discot spelades tjugo låtar. 

      _Hälften av låtarna var på 

      svenska. _Hur många svenska låtar 

      var det?  

     

      #20 + #2  

      #20 ¿. #2  

      #20 - #2  

      #20ü#2  

   :::: #59 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #5.  _Skriv produkten. 

     

      a) #2 ¿. #10 = --- 

      b) #10 ¿. #7 = --- 

      c) #4 ¿. #10 = --- 

      d) #10 ¿. #10 = --- 

      e) #6 ¿. #5 = --- 

      f) #5 ¿. #5 = --- 

      g) #3 ¿. #5 = --- 

      h) #5 ¿. #8 = ---  
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    #6.  _Skriv kvoten. 

     

      a) #30ü#10 = --- 

      b) #50ü#10 = --- 

      c) #90ü#10 = --- 

      d) #80ü#10 = --- 

      e) #20ü#5 = --- 

      f) #40ü#5 = --- 

      g) #15ü#5 = --- 

      h) #50ü#5 = ---  

     

    #7.  _Skriv hur mycket saft det är i 

      kannan. 

      a) _Se svällpappersbild.  

        _Markera hälften så mycket.  

        --- dl  

      b) _Se svällpappersbild.  

        _Markera dubbelt så mycket.  

        --- dl  

       

    #8.  _Fyll i så att det stämmer. 

     

      a) #10 dl = --- l 

      b) #2 l = --- dl 

      c) #30 dl = --- l 

      d) #4 l = --- dl 

      e) #5 dl = --- l 

      f) #8 l = --- dl  

    #60                              #86



   :::: #60 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Repetition 

 

    #1.  _Se svällpappersbild.  

      _Skriv summan. _Använd gärna 

      tallinjen som stöd. 

     

      a) #6 + #6 = --- 

      b) #6 + #5 = --- 

      c) #6 + #7 = --- 

      d) #6 + #8 = --- 

      e) #6 + #9 = --- 

      f) #7 + #7 = --- 

      g) #7 + #4 = --- 

      h) #7 + #5 = --- 

      i) #7 + #6 = --- 

      j) #7 + #8 = --- 

      k) #8 + #8 = --- 

      l) #8 + #3 = --- 

      m) #8 + #5 = --- 

      n) #8 + #7 = --- 

      o) #8 + #9 = --- 

      p) #9 + #9 = --- 

      q) #9 + #2 = --- 

      r) #9 + #4 = --- 

      s) #9 + #6 = --- 

      t) #9 + #8 = ---  
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    _Utmaning 

 

    #1.  _Skriv färdigt additionen. 

     

      a) #3 + --- = #12 

      b) #8 + --- = #16 

      c) #9 + --- = #16 

      d) #4 + --- = #11 

      e) #7 + --- = #13 

      f) #5 + --- = #13 

      g) #7 + --- = #15 

      h) #9 + --- = #14 

      i) #7 + --- = #14 

      j) #6 + --- = #11 

      k) #5 + --- = #12 

      l) #8 + --- = #15  

     

    #2.  _Skriv färdigt talkedjan. 

     

      a) #14 = #7 + --- = #10 + --- =  

        = #6 + --- = --- + #9 =  

        = #8 + --- = #14 

      b) #16 = #8 + --- = --- + #9 =  

        = #5 + --- = #2 + #5 + --- = #16  

     

 

 

    #60                              #88



   :::: #61 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Repetition 

 

    #1.  _Addera talen. _Växla där det 

      går. _Rita ditt svar och skriv 

      additionen. 

     

      a) #2 tiokronor #6 enkronor +  

        + #3 tiokronor #5 enkronor  

        --- + --- = --- 

      b) #5 tiokronor #2 enkronor +  

        + #4 tiokronor #3 enkronor  

        --- + --- = --- 

      c) #4 tiokronor #7 enkronor +  

        + #2 tiokronor #6 enkronor  

        --- + --- = --- 

      d) #3 tiokronor #1 enkrona +  

        + #5 tiokronor #1 enkrona  

        --- + --- = ---  
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    _Utmaning 

 

    #1.  _Räkna ut summan. 

     

      a) #5378 + #4216 = --- 

      b) #8455 + #1067 = --- 

      c) #7237 + #2156 = --- 

      d) #8989 + #1234 = --- 

      e) #3492 + #4617 = --- 

      f) #7527 + #2634 = ---  
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   :::: #62 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Repetition 

 

    #1.  _Vilka av de åtta påståenden 

      beskriver samma matematiska 

      händelse? 

      

      a) _När du dividerar #8 med #2 

        delar du #8 på hälften. 

      b) #2 ¿. #5  

      c) #15 - #4  

      d) _Polly har fem bullar. _Milton 

        har dubbelt så många. _Hur många 

        har han? 

      e) #3 + #2  

      f) _En hög med #3 saftglas och en 

        hög med #2 saftglas. 

      g) _Du har #15 kronor och ger bort 

        #4 kronor. 

      h) #8 kakor i två lika stora 

        högar. 
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    _Utmaning 

 

    #1.  _Visa hur du tänker när du 

      räknar ut uppgiften. 

     

      a) #20ü#5 = #4 --- 

      b) #3 ¿. #6 = #18 --- 

      c) #18 - #16 = #2 ---  

     

   :::: #63 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Repetition 

 

    #1.  _Visa uppgiften med en bild och 

      skriv den med matematiska 

      symboler. 

     

      a) _När du adderar talen #5 och #6 

        är summan #11.  

        bild ---  

        matematiska symboler --- 

      b) _När du jämför talen #10 och #9 

        är differensen #1.  

        bild ---  

        matematiska symboler ---  
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    _Utmaning 

 

    #1.  _Skriv uppgiften med 

      matematiska symboler. 

     

      a) _Fem tjugolappar är lika mycket 

        som en hundralapp. --- 

      b) _Tre påsar med salta pinnar med 

        #120 pinnar i varje är #360 

        salta pinnar. --- 

      c) _Om jag har fyrtio bullar och 

        lägger tio bullar i varje påse 

        räcker det till fyra bullpåsar. 

        ---  
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   :::: #64 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Repetition 

 

    #1.  _Skriv en multiplikation och en 

      division som passar till bilden. 

     

      a) _Se svällpappersbild.  

        --- ¿. --- = ---  

        ---ü--- = ---  

      b) _Se svällpappersbild.  

        --- ¿. --- = ---  

        ---ü--- = ---  

      c) _Se svällpappersbild.  

        --- ¿. --- = ---  

        ---ü--- = ---  
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    _Utmaning 

 

    #1.  _Skriv uppgiften med 

      matematiska symboler. _Skriv 

      svaret på frågan. 

     

      a) _När _Milton, _Sofia, _Reza och 

        _Alva hade delat på godiset fick 

        de fem bitar var. _Hur många 

        godisbitar fanns det från 

        början?  

        _Svar: --- 

      b) _Varje minut snurrar discokulan 

        tio varv. _Hur många minuter tar 

        det innan discokulan snurrat 

        åttio varv?  

        _Svar: ---  
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   :::: #65 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Repetition 

 

    #1.  _Varje bägare rymmer #1ü#2 

      liter popcorn. _Hur många liter 

      rymmer två bägare? ---  

     

    #2.  _Hur många liter rymmer sex 

      bägare? ---  
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    _Utmaning 

 

    #1.  _Hur mycket rymmer behållarna? 

      _Ta hjälp av bilderna. _Skriv 

      volymen. 

     

      a) _Se svällpappersbild.  

        #1 glas = #2 mått  

        #1 kanna = #3 glas  

        #1 bringare = #2 kannor  

      b) _Se svällpappersbild.  

        #1 kanna + #1 bringare = --- dl  

        #3 kannor = --- dl  

        #3 bringare = --- dl  

      c) _Se svällpappersbild.  

        #1 glas = --- dl  

        #1 kanna = --- dl  

        #1 bringare = --- dl  
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   :::: #66 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

 

    #3  _Speldagen 

 

    === _Bildbeskrivning =============== 

      _Barnen har speldag i klassrummet. 

      _Polly och en annan flicka sitter 

      vid ett bord och spelar _Yatzy. 

      _Vid ett annat bord sitter tre 

      barn och spelar _Fia med knuff. 

      _Milton och två flickor sitter vid 

      det tredje bordet och spelar 

      _Monopol. _En flicka står framme 

      vid frökens skrivbord och ska 

      plocka tärningar från en stor 

      genomskinlig behållare. _I burken 

      finns det ca #15-#25 tärningar. 

      _Bredvid henne står fröken. 

        _På bilden finns två klockor. 

      _Den analoga klockans timvisare 

      står mellan #12 och #1 och 

      minutvisaren står på #5. _Den 

      digitala klockan ser ut så här: 

      #12:#25. 

    ==================================== 
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   :::: #67 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

    _Mål: _I det här kapitlet lär du dig 

 

    é undersöka sannolikhet 

    é statistik, tabeller och diagram 

    é multiplikation och division, 

      tabell #3 och #6 

    é klockan, analogt och digitalt 
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   :::: #68 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

    #3  _Mattelabbet 

 

    #1.  _Hämta två sexsidiga tärningar.  

    #2.  _Skriv den summan du tror 

      kommer vara vanligast när du 

      kastar två tärningar och adderar 

      talen. ---  

    #3.  _Kasta de två tärningarna och 

      addera talen.  

      _Se svällpappersbild.  

      _Markera summan i diagrammet. 

      _Fortsätt tills en stapel är full.  

    #4.  _Vilken summa blev vanligast? 

      _Svar: ---  

     

   :::: #69 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #5.  _Skriv varför du tror att 

      resultatet blev som det blev. ---  

    #6.  _Vilken summa blev vanligast i 

      din kompis försök?  

      _Svar: ---  

    #7.  _Diskutera. _Kan man veta 

      vilken summa som är vanligast?  
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   :::: #70 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Mål: _Undersöka sannolikhet. 

 

    === _Textruta ====================== 

      _Sannolikhet 

        _Med sannolikhet menar vi hur 

      sannolikt (troligt) det är att 

      något inträffar. 

        _Sannolikheten att få en sexa 

      när du gör ett tärningskast är  

      #1 av #6 eller #1ü#6. 

        _Sannolikheten att kronan landar 

      uppåt när du kastar ett mynt är  

      #1 av #2 eller #1ü#2. 

    ==================================== 

     

    #1.  _Hämta ett mynt. _Hur många 

      gånger tror du att kronan kommer 

      att landa uppåt om du kastar 

      myntet femtio gånger?  

      _Svar: ---  
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    #2.  _Kasta myntet femtio gånger. 

      _Skriv streck i frekvenstabellen 

      efter varje kast.  

     

      _Mynt-sida  _Antal kast   

      krona  ---    

      klave  --- 

        

   :::: #71 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #3.  _I mitt försök fick jag krona  

      --- gånger. _Skriv varför du tror 

      att du fick det resultat du fick. 

      ---  

     

    #4.  _Jämför ditt resultat med en 

      kompis. _Min kompis fick krona --- 

      gånger.  

     

    #5.  _Vad blir resultatet om ni 

      räknar samman era kast?  

      _Svar: _På hundra kast blev det 

      krona --- gånger.  

      _Varför tror du att ni fick det 

      resultatet? ---  
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   :::: #72 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #6. _Det finns en röd och en blå 

      spelpjäs. _Reza blundar och tar en 

      av spelpjäserna. 

     

      a) _Hur stor är sannolikheten att 

        han får en röd? _Förklara 

        varför. --- 

      b) _Hur stor är sannolikheten att 

        han får en blå? _Förklara 

        varför. ---  

     

    #7.  _Det finns två röda och en blå 

      spelpjäs. _Inas blundar och tar en 

      av spelpjäserna. 

     

      a) _Hur stor är sannolikheten att 

        hon får en röd? _Förklara 

        varför. --- 

      b) _Hur stor är sannolikheten att 

        han får en blå? _Förklara 

        varför. ---  
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   :::: #73 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #8.  _Polly ska blunda och ta upp en 

      röd knapp. _Vilken av påsarna ska 

      hon välja för att ha störst chans? 

     

      a) _Påse a: #2 röda och #3 blåa.  

        _Påse b: #2 röda och #5 blåa.  

        _Hon ska välja påse --- för att: 

        --- 

      b) _Påse a: #4 röda och #6 blåa.  

        _Påse b: #3 röda och #3 blåa.  

        _Hon ska välja påse --- för att: 

        --- 

      c) _Påse a: #2 röda och #2 blåa.  

        _Påse b: #3 röda och #4 blåa.  

        _Hon ska välja påse --- för att: 

        ---  
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   :::: #74 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Mål: _Statistik, tabeller och 

    diagram. 

 

    === _Textruta ====================== 

      _Statistik 

        _Du kan visa statistik på olika 

      sätt, till exempel så här: 

       

      === _Frekvenstabell ============== 

        _Färg  _Antal tröjor   

        röd ...#8 st   

        gul ...#4 st   

        blå ...#2 st   

        grön   #2 st 

      ================================== 

     

      _Stapeldiagram 

        _Se svällpappersbild. 

         

      _Cirkeldiagram 

        _Se svällpappersbild. 

    ==================================== 
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    #1. 

      a) _Se svällpappersbild.  

        _Hur många gånger vann varje 

        barn yatzyturneringen? _Läs av 

        diagrammet och fyll i 

        frekvenstabellen.  

     

      === _Frekvenstabell ============== 

        _Namn   _Antal vinster 

        _Inas   ---    

        _Hugo   ---    

        _Polly  ---    

        _Nima   ---    

        _Maja   ---    

        _Sofia  --- 

      ================================== 

       

      b) _Vem vann flest gånger?  

        _Svar: ---  
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   :::: #75 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #2.  _På speldagen väljer alla i 

      klassen sitt favoritspel. 

     

      a) _Se svällpappersbild.  

        _Titta på frekvenstabellen och 

        fyll i stapeldiagrammet.  

     

      === _Frekvenstabell ============== 

        _Favoritspel  _Antal barn 

        _Yatzy .......l l l l   

        _Kalaha ......l l l   

        _Fia .........l l l l l l   

        _Kortspel ....l   

        _Sänka skepp  l l  

      ================================== 

     

      b) _Vilket spel är populärast? --- 

      c) _Vilket spel är minst populärt? 

        --- 

      d) _Hur många barn gillar _Yatzy 

        bäst? ---  
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   :::: #76 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #3.  _Se svällpappersbild.  

      _Cirkeldiagrammet visar vilken 

      färg barnen helst vill ha när de 

      spelar _Fia med knuff. 

     

      a) _Vilken färg är populärast? 

        _Svar: --- 

      b) _Hur stor del av klassen tycker 

        bäst om gult? _Svar: --- 

      c) _Vilken färg vill en fjärdedel 

        (#1ü#4) av barnen ha? _Svar: --- 

      d) _Vilka två färger är minst 

        populära? _Svar: ---  

     

    #4.  _Se svällpappersbild.  

      _Milton tar fram sexton knappar. 

      _Cirkeldiagrammet visar vilken 

      färg knapparna har. _Använd dig av 

      cirkeldiagrammet och skriv hur 

      många knappar som är blåa, svarta, 

      röda och gröna.  

     

      _Blåa ---  

      _Svarta ---  

      _Röda ---  

      _Gröna ---  
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   :::: #77 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #5.  _Se svällpappersbild. 

      _Vilken beskrivning och diagram 

      hör ihop?  

     

    #6.  _Se svällpappersbild. 

      _Fyll i frekvenstabellen med hjälp 

      av cirkeldiagrammet.  

     

      === _Frekvenstabell ============== 

        _Hund ....#4 st   

        _Katt ....---    

        _Kanin ...---    

        _Marsvin  --- 

      ================================== 

     

    #7.  _Skriv minst två frågor som 

      passar till diagrammet. ---  
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   :::: #78 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Mål: _Multiplikation och division, 

    tabell #3 och #6. 

 

    === _Textruta ====================== 

      _Multiplikation med #3 

     

      #2 ¿. #3 = #6  

      #3 ¿. #3 = #9  

    ==================================== 

     

    #1.  _Skriv multiplikationen som 

      passar till bilden. 

     

      a) _Se svällpappersbild. 

        #2 ¿. #3 = ---  

      b) _Se svällpappersbild. 

        --- ¿. #3 = ---  

      c) _Se svällpappersbild. 

        --- ¿. #3 = ---  

      d) _Se svällpappersbild. 

        --- ¿. --- = ---  

      e) _Se svällpappersbild. 

        --- ¿. --- = ---  

      f) _Se svällpappersbild. 

        --- ¿. --- = ---  
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    #2.  _Skriv färdigt 

      multiplikationen. 

     

      a) #1 ¿. #3 = --- 

      b) #3 ¿. #3 = --- 

      c) #4 ¿. #3 = --- 

      d) #5 ¿. #3 = --- 

      e) #6 ¿. #3 = --- 

      f) #8 ¿. #3 = --- 

      g) #9 ¿. #3 = --- 

      h) #2 ¿. #3 = --- 

      i) #7 ¿. #3 = --- 

      j) #3 ¿. --- = #30 

      k) #3 ¿. --- = #9 

      l) #3 ¿. --- = #12  

     

    #3.  _Fortsätt talmönstret.  

      #3  #6  #9  ---  ---  ---  ---  

      ---  ---  ---  
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   :::: #79 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    === _Textruta ====================== 

      _Multiplikation med #3 och #6 

        _När du multiplicerar med #6 är 

      produkten dubbelt så stor som när 

      du multiplicerar med #3. 

     

      #2 ¿. #3 = #6  

      #2 ¿. #6 = #12  

      #3 ¿. #3 = #9  

      #3 ¿. #6 = #18  

    ==================================== 

     

    #4.  _Skriv färdigt 

      multiplikationen. 

     

      a) #1 ¿. #3 = --- 

      b) #1 ¿. #6 = --- 

      c) #4 ¿. #3 = --- 

      d) #4 ¿. #6 = --- 

      e) #6 ¿. #3 = ---  

        #6 ¿. #6 = --- 

      f) #3 ¿. #3 = ---  

        #3 ¿. #6 = --- 

      g) #9 ¿. #3 = ---  

        #9 ¿. #6 = --- 

       

    #79                             #112



      h) #7 ¿. #3 = ---  

        #7 ¿. #6 = --- 

      i) #2 ¿. #3 = ---  

        #2 ¿. #6 = --- 

      j) #8 ¿. #3 = ---  

        #8 ¿. #6 = --- 

      k) #5 ¿. #3 = ---  

        #5 ¿. #6 = --- 

      l) #10 ¿. #3 = ---  

        #10 ¿. #6 = ---  

     

    #5.  _Fortsätt talföljden.  

      #6  #12  #18  ---  ---  ---  ---  

      ---  ---  ---  

     

   :::: #80 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    === _Textruta ====================== 

      _Multiplikation och division hör 

      ihop 

      _Se svällpappersbild. 

        #4 ¿. #3 = #12  

        #12ü#3 = #4  

      _Se svällpappersbild. 

        #3 ¿. #4 = #12  

        #12ü#4 = #3  

      _Se svällpappersbild. 

    ==================================== 
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    #6.  _Skriv färdigt multiplika- 

      tionerna och divisionerna.  

      _Ta hjälp av rektangeln. 

       

      a) _Se svällpappersbild. 

        #5 ¿. #3 = ---  

        #15ü#3 = ---  

        #3 ¿. #5 = ---  

        #15ü#5 = ---  

      b) _Se svällpappersbild. 

        #2 ¿. #6 = ---  

        #12ü#6 = ---  

        #6 ¿. #2 = ---  

        #12ü#2 = ---  

      c) _Se svällpappersbild. 

        #7 ¿. #3 = ---  

        #21ü#3 = ---  

        #3 ¿. #7 = ---  

        #21ü#7 = ---  

      d) _Se svällpappersbild. 

        #3 ¿. #9 = ---  

        #27ü#9 = ---  

        #9 ¿. #3 = ---  

        #27ü#3 = ---  
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   :::: #81 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    === _Textruta ====================== 

      _Division med #3, innehålls- 

      division 

        _När du dividerar med #3 kan du 

      tänka: _Hur många treor innehåller 

      täljaren? 

     

      #12ü#4 = #4  

        _Täljaren innehåller #4 treor. 

      _Se svällpappersbild. 

        #4 ¿. #3 = #12  

      _Se svällpappersbild. 

    ==================================== 

     

    #7.  _Skriv kvoten. 

     

      a) #21ü#3 = --- 

      b) #6ü#3 = --- 

      c) #15ü#3 = --- 

      d) #9ü#3 = --- 

      e) #30ü#3 = --- 

      f) #12ü#3 = --- 

      g) #18ü#3 = --- 

      h) #24ü#3 = --- 

      i) #27ü#3 = ---  
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    === _Textruta ====================== 

      _Division med #6, innehålls- 

      division 

        _När du dividerar med #6 kan du 

      tänka: _Hur många sexor innehåller 

      täljaren? 

     

      #12ü#6 = #2  

        _Täljaren innehåller #2 sexor. 

      _Se svällpappersbild. 

        #2 ¿. #6 = #12  

      _Se svällpappersbild. 

    ==================================== 

     

    #8.  _Skriv kvoten. 

     

      a) #12ü#6 = --- 

      b) #6ü#6 = --- 

      c) #18ü#6 = --- 

      d) #42ü#6 = --- 

      e) #54ü#6 = --- 

      f) #48ü#6 = --- 

      g) #24ü#6 = --- 

      h) #30ü#6 = --- 

      i) #60ü#6 = --- 

      j) #36ü#6 = ---  
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   :::: #82 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #9.  _Skriv multiplikationer som har 

      produkten #10. 

     

      a) --- ¿. --- = #10 

      b) --- ¿. --- = #10 

      c) --- ¿. --- = #10  

     

    #10.  _Skriv multiplikationer som 

      har produkten #15. 

     

      a) --- ¿. --- = #15 

      b) --- ¿. --- = #15 

      c) --- ¿. --- = #15  

     

    #11.  _Skriv multiplikationer som 

      har produkten #18. 

     

      a) --- ¿. --- = #18 

      b) --- ¿. --- = #18 

      c) --- ¿. --- = #18  

     

    #12.  _Skriv alla multiplikationer 

      som har produkten #12. _Hur många 

      kan du komma på? ---  
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   :::: #83 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #13.  _Lös problemet. _Visa din 

      lösning. 

     

      a) _När _Alva spelar _Yatzy får 

        hon fyra stycken femmor. _Hur 

        många poäng är det?  

        _Svar: --- 

      b) _Ebba, _Johanna och _Milton 

        spelar spel. _Ebba delar ut 

        tjugosju kort. _Alla får lika 

        många kort. _Hur många kort får 

        de var?  

        _Svar: ---  

     

    #14. _Skriv en räknehändelse som 

      passar till uppgiften. 

     

      a) #6 ¿. #5  

        --- 

      b) #18ü#6  

        ---  
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   :::: #84 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Mål: _Klockan, analogt och 

    digitalt. 

 

    === _Textruta ====================== 

      _Analog tid 

      _Se svällpappersbild. 

    ==================================== 

     

    #1.  _Hur mycket är klockan? 

     

      a) timvisaren på #3 minutvisaren 

        på #1  

        fem över #3 

      b) timvisaren mellan #7 och #8 

        minutvisaren på #5 --- 

      c) timvisaren på #4 minutvisaren 

        på #10 --- 

      d) timvisaren på #2 minutvisaren 

        på #11 --- 

      e) timvisaren mellan #1 och #2 

        minutvisaren på #7 --- 

      f) timvisaren mellan #5 och #6 

        minutvisaren på #4 --- 

      g) timvisaren på #9 minutvisaren 

        på #2 --- 
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      h) timvisaren mellan #10 och #11 

        minutvisaren på #8 --- 

      i) timvisaren mellan #9 och #10 

        minutvisaren på #7 ---  

     

   :::: #85 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    === _Textruta ====================== 

      _Digital tid 

        _När vi skriver klockslag 

      digitalt skriver vi hur många 

      timmar och minuter som gått sedan 

      midnatt. 

        _Se svällpappersbild. 

        _Det har gått #11 timmar och #15 

      minuter sedan midnatt. _Klockan är 

      kvart över #11. 

        _Se svällpappersbild. 

    ==================================== 
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    #2.  _Hur mycket är klockan? _Skriv 

      på #3 sätt efter varje klocka.  

      _Se exempel #2 a. 

     

      a) timvisaren på #7 minutvisaren 

        på #1 

        #07:#05 

        #19:#05 

        fem över #7 

      b) timvisaren mellan #9 och #10 

        minutvisaren på #7 

        ---:---  

        ---:---  

        --- 

      c) timvisaren på #2 minutvisaren 

        på #2 

        ---:---  

        ---:---  

        --- 

      d) timvisaren mellan #11 och #12 

        minutvisaren på #8 

        ---:---  

        ---:---  

        --- 
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      e) timvisaren mellan #2 och #3 

        minutvisaren på #6 

        ---:---  

        ---:---  

        --- 

      f) timvisaren på #4 minutvisaren 

        på #9 

        ---:---  

        ---:---  

        ---  

     

   :::: #86 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #3.  _Ställ din klocka på följande 

      klockslag. 

     

      a) halv #8 

      b) fem över #7 

      c) tjugo i #6 

      d) kvart i #2 

      e) tio i #3 

      f) fem i halv #8  
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    #4.  _Skriv klockslagen digitalt på 

      två olika sätt. 

     

      a) tjugo över #3  

        #03:#20  

        #15:#20 

      b) fem i #4  

        ---:---  

        ---:--- 

      c) tio över #10  

        ---:---  

        ---:--- 

      d) fem över #8  

        ---:---  

        ---:--- 

      e) fem i halv #11  

        ---:---  

        ---:--- 

      f) kvart över #5  

        ---:---  

        ---:---  
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   :::: #87 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #5.  _Ställ din klocka på följande 

      klockslag. 

     

      #12:#05 

      #07:#10 

      #20:#20 

      #13:#40 

      #19:#15 

      #17:#25 

      #18:#35 

      #00:#05 

      #08:#20 

      #07:#15 

      #19:#10 

      #01:#40 

      #06:#35 

      #05:#25 

     

    #6.  _Fortsätt mönstret.  

      #5 i #12 

      #5 över #12 

      kvart över #12 

      ---  

      ---  

      ---  

      --- 
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    _Åsa _Brorsson 

     

     

     

     

    _Prima matematik #3_A 

     

    _Grundbok 

     

     

     

     

     

     

     

     

    _Överförd från tredje upplagan, 

    utgiven av _Gleerups _Utbildning 

    __AB, _Malmö #2020, med 

    __ISBN #978-#511-#0302-#0 

     

    _Specialpedagogiska skolmyndigheten 

    #2022 

     

     

             _Volym fyra av sex 

                                        



     

    _Till punktskriftsläsaren 

     

    _Det finns svällpappersbilder. 

      _Uppgifter i boken är numrerade. 

      _Saker som ska räknas är ofta bara 

    en bokstav i boken. _Varje bokstav 

    är en sak. _Ett b kan vara en 

    brandbil eller en brandsläckare. 

      _Du kommer att får räkna stora tal 

    som #629 + #213 på abakus. _Abakus 

    är ett hjälpmedel där du räknar med 

    hjälp av kulor. 

      _Du kommer också att få räkna 

    multiplikation och division.  

      _Boken tar också upp skala där du 

    får förstora eller förminska saker. 

    _Det handlar också om area och 

    omkrets som beskriver hur stort  

    ytan är eller hur långt någonting  

    är runtomkring.  

      _Välj att lämna svar på det sätt 

    som är bäst för dig. _Du kan välja 

    att skriva svaret eller att lägga 

    det med plockisar eller peka på  

    det. _Du kan markera svaret med  

    häftmassa eller visa på en sak  

    eller rita på ritmuff. _Det finns 

                                      _I



    många sätt att svara. 

      _Du och din lärare bestämmer hur 

    du ska svara. 

      _Lycka till! 

     

    _Skicka gärna dina synpunkter på 

    anpassningen av denna bok till 

    anpassningsfunktionen~àspsm.se 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     _Ii



     

    _Innehåll volym fyra 

     

    _Siffran inom parentes hänvisar 

    till svartskriftsbokens sidor. 

     

    _Till punktskriftsläsaren ........_I 

      _Blandad träning (#88)........#125 

      #3  _Diagnos (#90)............#129 

      _Repetition/_Utmaning (#92)...#133 

    #4  _Milton och _Nora möblerar 

      om (#98)......................#143 

      #4  _Mattelabbet (#100).......#145 

      _Mål: _Jämföra, uppskatta och 

        mäta omkrets och area 

        (#102)......................#147 

      _Mål: _Subtraktion och 

        huvudräkning (#108).........#153 

      _Mål: _Problemlösning (#114)..#162 

     

     

       

 

 

 

 

 

 

                                    _Iii



   :::: #88 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

    _Blandad träning 

 

    === _Tabell ======================== 

      _Tabelluppställning: 

     

      _Hållplats  _Tid  _Tid  _Tid  _Tid 

     

      _Kastanjevägen  #8:#10  #8:#40  

        #9:#10  #9:#40 

      _Ekskogen  #8:#15  #8:#45  #9:#15  

        #9:#45 

      _Gärdeskolan  #8:#25  #8:#55  

        #9:#25  #9:#55 

      _Simhallen  #8:#40  #9:#10  

        #9:#40  #10:#10 

      _Stationen  #8:#55  #9:#25  

        #9:#55  #10:#25 

      _Centrum  #9:#00  #9:#30  #10:#00  

        #10:#30 

    ==================================== 

     

    #1.  _Hur ofta går bussen från 

      _Kastanjevägen?  

      _Svar: ---  
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    #2.  _Polly bor vid _Ekskogen och 

      ska ta bussen till simhallen.  

      _Hur dags ska hon åka om hon vill 

      vara framme kl #9:#10?  

      _Svar: ---  

     

    #3.  _Hur lång tid tar det att åka 

      från stationen till centrum?  

      _Svar: ---  

     

    #4.  _Milton kommer fram till 

      _Gärdeskolan kl #8:#25.  

      _Hur dags åkte han från 

      _Kastanjevägen?  

      _Svar: ---  

     

    #5.  _Alva vill vara på stationen 

      strax före kl #10. _Hur dags ska 

      hon ta bussen från _Ekskogen?  

      _Svar: ---  
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   :::: #89 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #6.  _Räkna ut summan eller 

      differensen. 

     

      a) #35 + #44 = --- 

      b) #54 + #38 = --- 

      c) #55 + #26 = --- 

      d) #79 - #52 = --- 

      e) #67 - #45 = --- 

      f) #64 - #32 = --- 

      g) #96 - #36 = --- 

      h) #29 + #25 = --- 

      i) #59 + #17 = --- 

      j) #47 + #28 = --- 

      k) #72 - #31 = --- 

      l) #34 + #29 = --- 

      m) #28 + #31 = --- 

      n) #49 + #33 = --- 

      o) #68 - #25 = ---  
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    #7.  _Skriv siffrornas värde i 

      talet. 

     

      a) _Vilket värde har #6 i talet 

        #635? --- 

      b) _Vilket värde har #4 i talet 

        #403? --- 

      c) _Vilket värde har #7 i talet 

        #537? --- 

      d) _Vilket värde har #2 i talet 

        #826? --- 

      e) _Skriv det största talet du kan 

        bygga med siffrorna #1, #5 och 

        #8. --- 

      f) _Skriv det minsta talet du kan 

        bygga med siffrorna #1, #5 och 

        #8. ---  
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   :::: #90 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

    #3  _Diagnos 

 

    #1.  _Ungefär hur många gånger tror 

      du att kronan kommer landa uppåt 

      om du kastar ett mynt hundra 

      gånger?  

      _Svar: ---  

     

    #2.  _Se svällpappersbild.  

      _Polly har frågat klasskompisarna 

      om deras skostorlek. _Läs av 

      stapeldiagrammet och fyll i 

      frekvenstabellen. 

     

    === _Frekvenstabell ================ 

      _Skostorlek  _Antal   

      #32 .........--- 

      #33 .........--- 

      #34 .........--- 

      #35 .........--- 

      #36 .........--- 

      #37 .........--- 

      #38 .........--- 

      #39 .........--- 

    ==================================== 
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    #3.  _Hur många klasskompisar har en 

      skostorlek som är mindre än #35?  

      _Svar: ---  

     

   :::: #91 ::::::::::::::::::::::::::: 

      

    #4.  _Skriv produkten. 

     

      a) #2 ¿. #3 = --- 

      b) #6 ¿. #3 = --- 

      c) #4 ¿. #3 = --- 

      d) #5 ¿. #3 = --- 

      e) #2 ¿. #6 = --- 

      f) #6 ¿. #6 = --- 

      g) #4 ¿. #6 = --- 

      h) #5 ¿. #6 = ---  

     

    #5.  _Skriv kvoten. 

     

      a) #12ü#3 = --- 

      b) #18ü#3 = --- 

      c) #24ü#3 = --- 

      d) #15ü#3 = --- 

      e) #18ü#6 = --- 

      f) #30ü#6 = --- 

      g) #36ü#6 = --- 

      h) #24ü#4 = ---  
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    #6.  _Skriv de digitala och analoga 

      klockslagen. 

     

      a) timvisaren på #7 minutvisaren 

        på #10 

        ---:---  

        ---:---  

        --- 

      b) timvisaren mellan #11 och #12 

        minutvisaren på #6 

        ---:---  

        ---:---  

        --- 

      c) timvisaren mellan #8 och #9 

        minutvisaren på #5 

        ---:---  

        ---:---  

        --- 

      d) timvisaren mellan #9 och #10 

        minutvisaren på #9 

        ---:---  

        ---:---  

        --- 

      e) timvisaren mellan #4 och #5 

        minutvisaren på #4 

        ---:---  

        ---:---  

        --- 

    #91                             #131



      f) timvisaren på #6 minutvisaren 

        på #1 

        ---:---  

        ---:---  

        ---  
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   :::: #92 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Repetition 

 

    #1.  _Hur du kan få följande summor 

      om du slår två tärningar?  

      _Skriv additionerna. 

     

      a) #2  --- + --- 

      b) #3  --- + ---  --- + --- 

      c) #4  --- + ---  --- + ---  

        --- + --- 

      d) #5  --- + ---  --- + ---  

        --- + ---  --- + --- 

      e) #6  --- + ---  --- + ---  

        --- + ---  --- + ---  --- + --- 

      f) #7  --- + ---  --- + ---  

        --- + ---  --- + ---  --- + --- 

        --- + --- 

      g) #8  --- + ---  --- + ---  

        --- + ---  --- + ---  --- + --- 

      h) #9  --- + ---  --- + ---  

        --- + ---  --- + --- 

      i) #10  --- + ---  --- + ---  

        --- + --- 

      j) #11  --- + ---  --- + --- 

      k) #12  --- + ---  
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    #2.  _Vilken summa tror du är 

      lättast att slå med två tärningar? 

      _Svar: ---  

     

   :::: #93 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Repetition 

 

    #1.  _Se svällpappersbild.  

      _Skriv färdigt frekvenstabellen 

      och markera i stapeldiagrammet.  
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    _Utmaning 

 

    #1.  _Läs texten. _Fyll i rätt antal 

      efter varje föremål.  

      _Till speldagen hade läraren med 

      sig sexton röda tärningar och 

      hälften så många gröna. 

      _Hon hade med sig fyra små 

      kortlekar och dubbelt så många 

      stora. 

      _Hon hade med sig fem timglas. 

      _Tidtagaruren var två färre än 

      timglasen. 

       

      _Röda tärningar ---  

      _Gröna tärningar ---  

      _Små kortlekar ---  

      _Stora kortlekar ---  

      _Timglas ---  

      _Tidtagarur ---  
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   :::: #94 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Repetition 

 

    #1.  _Skriv färdigt 

      multiplikationen. 

     

      a) --- ¿. #3 = #6 

      b) --- ¿. #3 = #18 

      c) --- ¿. #3 = #9 

      d) --- ¿. #3 = #15 

      e) --- ¿. #3 = #12 

      f) --- ¿. #3 = #3 

      g) --- ¿. #6 = #18 

      h) --- ¿. #6 = #30 

      i) --- ¿. #6 = #6 

      j) --- ¿. #6 = #12 

      k) --- ¿. #6 = #24 

      l) --- ¿. #6 = #36  

 

    _Utmaning 

 

    #1.  _Skriv de multiplikationer som 

      har produkten: 

      a) #24 --- 

      b) #27 --- 

      c) #36 --- 

      d) #48 ---  
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   :::: #95 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Repetition 

 

    #1.  _Skriv kvoten. 

     

      a) #12ü#3 = --- 

      b) #12ü#4 = --- 

      c) #12ü#2 = --- 

      d) #12ü#6 = --- 

      e) #18ü#3 = --- 

      f) #18ü#6 = --- 

      g) #18ü#9 = --- 

      h) #18ü#2 = ---  
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    _Utmaning 

 

    #1.  _Tabellen visar hur många 

      gånger tärningen visade de olika 

      talen. _Räkna ut _Polly och 

      _Miltons poäng.  

     

    === _Tabell ======================== 

      _Tabellnyckel: 

      pa = _Polly antal 

      pp = _Polly poäng 

      ma = _Milton antal 

      mp = _Milton poäng 

     

      :::::::::::::::::::::::::::::::::: 

      tal  pa  pp   ma  mp 

      #1   #4  ---  #4  --- 

      #2   #3  ---  #2  --- 

      #3   #2  ---  #4  --- 

      #4   #4  ---  #3  --- 

      #5   #3  ---  #4  --- 

      #6   #3  ---  #3  --- 

      :::::::::::::::::::::::::::::::::: 

      _Summa _Polly poäng: --- 

      _Summa _Milton poäng: --- 

      _Vem vann? --- 

    ==================================== 
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   :::: #96 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Repetition 

 

    #1.  _Ställ minutvisaren. 

     

      a) hel 

      b) fem över 

      c) tio över 

      d) kvart över 

      e) tjugo över 

      f) fem i halv 

      g) halv 

      h) fem över halv 

      i) tjugo i 

      j) tio i  
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    _Utmaning 

 

    #1.  _Ställ klockslaget. 

     

      a) _För tio minuter sedan var 

        klockan #1. _Nu är klockan: 

      b) _För tjugo minuter sedan var 

        klockan tio i #5. _Nu är 

        klockan: 

      c) _Om en halvtimme är klockan 

        kvart över #2. _Nu är klockan: 

      d) _Om fyrtiofem minuter är 

        klockan #8. _Nu är klockan:  

     

    #2.  _Hitta på en egen klockgåta. 

      _Visa svaret. ---  
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   :::: #97 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Repetition 

 

    #1.  _Skriv efter varje klockslag 

      vad klockan är på 

      eftermiddagen/kvällen. 

      

      #07:#00 ---  

      #05:#00 ---  

      #03:#00 ---  

      #04:#00 ---  

      #02:#00 ---  

      #06:#00 ---  

      #01:#00 ---  

      #08:#00 ---  

      #12:#00 ---  

      #11:#00 ---  

      #10:#00 ---  

      #09:#00 ---  
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    _Utmaning 

 

    #1.  _Läs tv-tablån och svara på 

      frågorna. 

      

      #17.00  _Tecknat 

      #17.30  _Sport 

      #18.00  _Nyheter 

      #18.45  _Frågesport 

      #19.30  _Nyheter 

      #20.00  _Musiktävling 

      #22.00  _Slut 

       

      a) _Hur länge håller det tecknade 

        programmet på? 

      b) _Vilket program är längst? 

      c) _Hur dags börjar första 

        nyhetssändningen? 

      d) _Polly sätter på tv:n  

        kl. #19:#50. _Vilket program är 

        det då?  
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   :::: #98 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

 

    #4  _Milton och _Nora möblerar om 

 

    === _Bildbeskrivning =============== 

      _Milton och _Nora möblerar om i 

      sitt gemensamma rum. _De hjälps åt 

      att flytta våningssängen. _I 

      rummet finns också ett skrivbord 

      och en byrå med tre lådor. _Det 

      finns en bokhylla med fem hyllor 

      med böcker. _Böckerna är fördelade 

      på följande sätt: 

     

      b = bok 

     

      b b b b b b b b b b b b b b b 

      b b b b b 

      b b b b b b b 

      b b b b b b b b b 

      b b b b b b b b b 

     

      _På golvet ligger en rund matta. 

      _Det finns fyra cirklar på mattan. 

      _Den röda cirkeln är längst ut  

      och har störst omkrets.  
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      _Omkrets betyder hur långt något 

      är runtom. _Det finns två tavlor 

      på väggarna. _En större med en 

      drake och en riddare och en mindre 

      med en robot. _Tavlan med draken 

      och riddaren har störst area. 

      _Area betyder yta. _På golvet står 

      en låda med leksaker. _Lådan är 

      stor som en skolåda. _Utanför 

      lådan ligger det ca #10 leksaker. 

    ==================================== 

     

   :::: #99 ::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

    _Mål: _I det här kapitlet lär du dig 

 

    é jämföra, uppskatta och mäta 

      omkrets och area 

    é subtraktion huvudräkning 

    é mer om problemlösning 
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   :::: #100 :::::::::::::::::::::::::: 

 

 

    #4  _Mattelabbet 

 

    #1.  _Se svällpappersbild.  

      _Hämta ett cm§#2 -rutat papper. 

      _Klipp ut två kvadrater där varje 

      sida är #4 cm. 

     

    #2.  _Dela en av kvadraterna. _Du 

      får bara klippa i linjerna. _Sätt 

      ihop bitarna till en ny figur.  

     

    #3.  _Jämför kvadraten och din nya 

      figur. _Mät hur långa de är runt 

      om (omkretsen) och hur många rutor 

      ytan är (arean).  

     

   :::: #101 :::::::::::::::::::::::::: 

      

    #4.  _Rita eller klistra in 

      kvadraten. _Skriv omkretsen och 

      arean. 

     

      a) _Omkretsen är --- cm 

      b) _Arean är --- cm§#2 (rutor)  
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    #5.  _Rita eller klistra in din nya 

      figur. _Skriv omkretsen och arean. 

     

      a) _Omkretsen är --- cm 

      b) _Arean är --- cm§#2 (rutor)  

     

    #6.  _Jämför med en kompis nya 

      figur. _Skriv omkretsen och arean. 

     

      a) _Omkretsen är --- cm 

      b) _Arean är --- cm§#2 (rutor)  

     

    #7.  _Diskutera. _Vad är omkrets och 

      vad är area?  
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   :::: #102 :::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Mål: _Jämföra, uppskatta och mäta 

    omkrets och area. 

 

    === _Textruta ====================== 

      _Omkrets 

        _När vi mäter omkretsen mäter vi 

      hur långa alla sidor är 

      tillsammans. 

        _Rektangels omkrets är  

      #2 cm + #5 cm + #2 cm + #5 cm = 

      = #14 cm 

      _Se svällpappersbild. 

    ==================================== 

     

    #1.  _Mät sidorna. _Räkna ut 

      omkretsen. 

     

      a) _Se svällpappersbild.  

        _Omkretsen är  

        --- + --- + --- + --- = --- cm 

      b) _Se svällpappersbild.  

        _Omkretsen är  

        --- + --- + --- = --- cm  

      c) _Se svällpappersbild.  

        _Omkretsen är  

        --- + --- + --- + --- = --- cm 
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   :::: #103 :::::::::::::::::::::::::: 

      

    #2.  _Mät sidorna. _Räkna ut 

      omkretsen. 

     

      a) _Se svällpappersbild.  

        _Omkretsen är  

        --- + --- + --- = --- cm  

      b) _Se svällpappersbild.  

        _Omkretsen är  

        --- + --- + --- + --- = --- cm 

      c) _Se svällpappersbild.  

        _Omkretsen är  

        --- + --- + --- + --- + --- =  

        = --- cm 

      d) _Se svällpappersbild.  

        _Omkretsen är  

        --- + --- + --- + --- = --- cm 

     

    #3.  _Hur lång är omkretsen? 

     

      a) _Se svällpappersbild.  

        _Omkretsen är  

        --- = --- m  

      b) _Se svällpappersbild.  

        _Omkretsen är  

        --- = --- cm  
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   :::: #104 :::::::::::::::::::::::::: 

      

    === _Textruta ====================== 

      _Area 

        _Area betyder yta. 

        _Vi mäter arean i cm§#2 

      (kvadratcentimeter). 

       

      _Se svällpappersbild. 

      _Den här rutan är #1 cm§#2. 

       

      _Se svällpappersbild. 

      _Arean är #8 cm§#2. 

     

      _Se svällpappersbild. 

      _Arean är #9 cm§#2. 

    ==================================== 

     

    #4.  _Se svällpappersbild.  

      _Räkna hur många cm§#2 

      (kvadratcentimeter) arean är. 

      _Markera figuren med störst area. 

      _En ruta = #1 cm§#2 

     

      a) _Se svällpappersbild.  

        _Arean är --- cm§#2  

      b) _Se svällpappersbild.  

        _Arean är --- cm§#2  
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      c) _Se svällpappersbild.  

        _Arean är --- cm§#2  

      d) _Se svällpappersbild.  

        _Arean är --- cm§#2  

      e) _Se svällpappersbild.  

        _Arean är --- cm§#2  

      f) _Se svällpappersbild.  

        _Arean är --- cm§#2  

     

   :::: #105 :::::::::::::::::::::::::: 

      

    #5.  _Mät och skriv hur lång 

      omkretsen är. _Räkna hur många 

      cm§#2 arean är. 

     

      a) _Se svällpappersbild.  

        _Omkretsen är --- cm  

        _Arean är --- cm§#2  

      b) _Se svällpappersbild.  

        _Omkretsen är --- cm  

        _Arean är --- cm§#2  

      c) _Se svällpappersbild.  

        _Omkretsen är --- cm  

        _Arean är --- cm§#2  

      d) _Se svällpappersbild.  

        _Omkretsen är --- cm  

        _Arean är --- cm§#2  
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      e) _Markera objektet med längst 

        omkrets. 

      f) _Markera objektet med störst 

        area.  

     

    #6.  _Se svällpappersbild.  

      _Markera en figur med arean  

      #6 cm§#2. 

     

   :::: #106 :::::::::::::::::::::::::: 

      

    #7.  _Se svällpappersbild.  

      _Markera två olika figurer som har 

      omkretsen #12 cm. 

      

    #8.  _Skriv hur stor area figurerna 

      har. 

     

      a) --- 

      b) ---  

     

    #9.  _Se svällpappersbild.  

      _Milton har pusslat ihop ramen. 

      _Hur många bitar har hela pusslet? 

      ---  
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   :::: #107 :::::::::::::::::::::::::: 

      

    #10.  _Markera två olika figurer som 

      har arean #12 cm§#2. 

     

    #11.  _Skriv hur stor omkrets 

      figurerna har. 

     

      a) --- 

      b) ---  

     

    #12.  _Markera en figur med 

      omkretsen #12 cm och så liten area 

      som möjligt.  
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   :::: #108 :::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Mål: _Subtraktion och huvudräkning. 

 

    #1.  _Skriv differensen. 

     

      a) #10 - #3 = --- 

      b) #9 - #6 = --- 

      c) #8 - #3 = --- 

      d) #19 - #8 = --- 

      e) #18 - #4 = --- 

      f) #18 - #7 = --- 

      g) #9 - #4 = --- 

      h) #5 - #3 = --- 

      i) #9 - #7 = --- 

      j) #18 - #6 = --- 

      k) #19 - #3 = --- 

      l) #17 - #4 = --- 

      m) #7 - #5 = --- 

      n) #8 - #2 = --- 

      o) #17 - #3 = --- 

      p) #16 - #2 = --- 

      q) #15 - #4 = --- 

      r) #10 - #4 = --- 

      s) #6 - #3 = --- 

      t) #8 - #5 = --- 

      u) #16 - #4 = --- 

      v) #13 - #2 = --- 
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      w) #15 - #2 = ---  

     

    #2.  _Skriv differensen. 

     

      a) #15 - #8 = --- 

      b) #17 - #9 = --- 

      c) #12 - #5 = --- 

      d) #17 - #9 = --- 

      e) #12 - #8 = --- 

      f) #14 - #9 = --- 

      g) #13 - #7 = --- 

      h) #13 - #5 = --- 

      i) #16 - #9 = --- 

      j) #14 - #6 = --- 

      k) #12 - #7 = --- 

      l) #11 - #4 = --- 

      m) #13 - #6 = --- 

      n) #12 - #3 = --- 

      o) #16 - #7 = --- 

      p) #15 - #9 = --- 

      q) #13 - #8 = --- 

      r) #11 - #7 = --- 

      s) #14 - #5 = --- 

      t) #11 - #8 = --- 

      u) #14 - #7 = --- 

      v) #15 - #6 = --- 

      w) #11 - #6 = --- 

      x) #12 - #8 = --- 
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      y) #12 - #4 = --- 

      z) #18 - #9 = --- 

      å) #16 - #7 = --- 

      ä) #12 - #6 = --- 

      ö) #13 - #9 = ---  

      aa) #16 - #8 = ---  

     

    #3.  _Markera de uppgifter som du 

      inte vet svaret på direkt. _Träna 

      på de markerade uppgifterna och 

      låt en kompis förhöra dig.  

     

   :::: #109 :::::::::::::::::::::::::: 

      

    #4.  _Skriv färdigt subtraktionen. 

     

      a) #17 - #1 = --- 

      b) #12 - #4 = --- 

      c) #15 - #4 = --- 

      d) #19 - #6 = --- 

      e) #11 - #5 = --- 

      f) #13 - #8 = --- 

      g) #13 - --- = #11 

      h) #14 - --- = #9 

      i) #16 - --- = #14 

      j) #13 - --- = #10 

      k) #12 - --- = #2 

      l) #11 - --- = #7 
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      m) --- - #1 = #11 

      n) --- - #4 = #10 

      o) --- - #2 = #13 

      p) --- - #5 = #8 

      q) --- - #3 = #9 

      r) --- - #7 = #7 

      s) #11 = #16 - --- 

      t) #14 = #18 - --- 

      u) #13 = #17 - --- 

      v) #2 = #13 - --- 

      w) #8 = #14 - --- 

      x) #9 = #11 - ---  

     

    #5.  _Lös ekvationen. _Vilket tal 

      ska stå istället för bokstaven? 

     

      a) #12 - x = #10  

        x = --- 

      b) #9 - x = #1  

        x = --- 

      c) x - #2 = #4  

        x = --- 

      d) #15 - y = #8  

        y = --- 

      e) #17 - y = #9  

        y = --- 

      f) y - #6 = #6  

        y = --- 
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      g) #14 - z = #5  

        z = --- 

      h) #20 - z = #1  

        z = --- 

      i) z - #2 = #9  

        z = --- 

      

    #6.  _När _Diba har ätit upp fyra 

      kakor är det sju kakor kvar.  

      _Hur många kakor var det från 

      början? ---  

     

   :::: #110 :::::::::::::::::::::::::: 

      

    === _Textruta ====================== 

      _Subtraktion med abakus 

     

      #32 kr - #15 kr = --- kr 

        _Sätt upp talet #32. 

        _Ta bort #1 tiotal. 

        _Det går inte att ta bort #5 

        ental. 

        _Ta istället bort #1 tiotal. 

        _Lägg till #5 ental. 

      _Svar: #17 

    ==================================== 
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    #7.  _Räkna ut differensen. 

      _Kontrollera att svaret är 

      rimligt. 

      

      _Milton har #54 kr. _Han köper en 

      glass för #28 kr. _Hur mycket har 

      han kvar sen?  

      #54 - #28 = ---  

      _Svar: --- kr  

     

   :::: #111 :::::::::::::::::::::::::: 

      

    #8.  _Räkna ut differensen. 

      _Kontrollera att svaret är 

      rimligt. 

     

      a) _Milton har #56 kr. _Han köper 

        ett pennfack för #38 kr. _Hur 

        mycket har han kvar sen?  

        #56 - #38 = ---  

        _Svar: --- kr 

      b) _Nora har #85 kr. _Hon köper en 

        bok för #46 kr. _Hur mycket har 

        hon kvar sen?  

        #85 - #46 = ---  

        _Svar: --- kr 
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      c) _Mamma har #745 kr. _Hon köper 

        en stol för #326 kr. _Hur mycket 

        har hon kvar sen?  

        #745 - #326 = ---  

        _Svar: --- kr 

      d) _Pappa har #344 kr. _Han köper 

        en lampa för #162 kr. _Hur 

        mycket har han kvar sen?  

        #344 - #162 = ---  

        _Svar: --- kr  

     

   :::: #112 :::::::::::::::::::::::::: 

      

    #9.  _Räkna ut differensen. 

     

      a) #38 - #27 = --- 

      b) #54 - #39 = --- 

      c) #63 - #41 = --- 

      d) #83 - #29 = ---  

     

    #10.  _Räkna ut differensen. 

     

      a) #47 - #28 = --- 

      b) #52 - #17 = --- 

      c) #92 - #38 = ---  
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    #11.  _Räkna ut differensen. 

     

      a) #762 - #345 = --- 

      b) #296 - #168 = --- 

      c) #762 - #561 = --- 

      d) #816 - #432 = ---  

     

    #12.  _Räkna ut differensen. 

     

      a) #493 - #257 = --- 

      b) #526 - #166 = ---  
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   :::: #113 :::::::::::::::::::::::::: 

      

    _Visa din lösning. _Kom ihåg att 

    kontrollera ditt svar. _Har du 

    svarat på frågan? _Är svaret 

    rimligt?  

     

    #13.  _Nora och _Milton sorterar 

      legobitar. _De har #357 röda bitar 

      och #219 gröna. _Hur många fler är 

      de röda bitarna än de gröna?  

      _Svar: ---  

     

    #14.  _Hur många är de röda och 

      gröna bitarna tillsammans?  

      _Svar: ---  

     

    #15.  _Miltons överkast har #40 

      rutor och _Noras har hälften så 

      många. _Hur många rutor har deras 

      överkast tillsammans?  

      _Svar: ---  
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   :::: #114 :::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Mål: _Problemlösning. 

 

    === _Textruta ====================== 

      _Problemlösningens fem steg 

       

      #1.  _Läs uppgiften. _Spela 

        filmen. 

      #2.  _Tänk och planera. 

      #3.  _Lös uppgiften. 

      #4.  _Redovisa din lösning. 

      #5.  _Kontrollera. 

     

      _Har du svarat på frågan? 

      _Är svaret rimligt? 

        _Det finns många olika sätt att 

      lösa problem. _Du kan till exempel 

      rita, bygga, skriva eller prova 

      dig fram. 

        _Leta ledtrådar: _Vad får vi 

      veta? 

        _Spela filmen: _Vad handlar 

      problemet om? 

    ==================================== 
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    #1.  _Lös problemet. _Visa din 

      lösning. 

     

      a) _Tillsammans har _Milton och 

        _Nora sju kuddar. _Milton har en 

        kudde mer än _Nora. _Hur många 

        kuddar har _Milton? ---  

     

   :::: #115 :::::::::::::::::::::::::: 

      

    #2.  _Lös problemet. _Visa din 

      lösning. 

     

      a) _Milton bakar tolv kakor. _Han 

        lägger hälften av kakorna i 

        frysen. _Sedan delar han, _Nora 

        och _Polly lika på resten. _Hur 

        många kakor får de var? --- 

      b) _Bilarna har fyra hjul. 

        _Lastbilarna har sex hjul. _Till 

        hur många bilar och lastbilar 

        räcker trettioåtta hjul? ---  
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   :::: #116 :::::::::::::::::::::::::: 

      

    #3.  _Lös problemet. _Visa din 

      lösning. 

     

      a) _Nora har tre kronor mer än 

        _Milton. _Tillsammans har de 

        femton kronor. _Hur många kronor 

        har de var? --- 

      b) _Nora ritar hästar och hönor. 

        _Tillsammans har djuren sexton 

        ben. _Hur många hästar och hur 

        många hönor kan det vara? ---  

     

   :::: #117 :::::::::::::::::::::::::: 

      

    === _Textruta ====================== 

      _Rimlighet 

        _När du löser problem och räknar 

      ut olika tal är det viktigt att du 

      tittar på ditt svar och funderar 

      på om det är rimligt. _Att ett 

      svar är rimligt betyder att det 

      verkar stämma. 

    ==================================== 
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    #4.  _Visa din lösning. _Titta på 

      svaret. _Är svaret rimligt? 

     

      a) _Nora har fyra påsar med femtio 

        kulor i varje. _Hur många kulor 

        har hon? ---  

        _Är svaret rimligt? _Svara ja 

        eller nej. 

      b) _Varje vecka får _Milton 

        veckopeng. _Efter fem veckor har 

        han #100 kr. _Hur mycket får han 

        varje vecka? ---  

        _Är svaret rimligt? _Svara ja 

        eller nej. 

      c) _Milton är #140 cm lång och 

        _Nora är #125 cm lång. _Hur 

        långa är de tillsammans? ---  

        _Är svaret rimligt? _Svara ja 

        eller nej. 
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    _Åsa _Brorsson 

     

     

     

     

    _Prima matematik #3_A 

     

    _Grundbok 

     

     

     

     

     

     

     

     

    _Överförd från tredje upplagan, 

    utgiven av _Gleerups _Utbildning 

    __AB, _Malmö #2020, med 

    __ISBN #978-#511-#0302-#0 

     

    _Specialpedagogiska skolmyndigheten 

    #2022 

     

     

             _Volym fem av sex 

                                        



     

    _Till punktskriftsläsaren 

     

    _Det finns svällpappersbilder. 

      _Uppgifter i boken är numrerade. 

      _Saker som ska räknas är ofta bara 

    en bokstav i boken. _Varje bokstav 

    är en sak. _Ett b kan vara en 

    brandbil eller en brandsläckare. 

      _Du kommer att får räkna stora tal 

    som #629 + #213 på abakus. _Abakus 

    är ett hjälpmedel där du räknar med 

    hjälp av kulor. 

      _Du kommer också att få räkna 

    multiplikation och division.  

      _Boken tar också upp skala där du 

    får förstora eller förminska saker. 

    _Det handlar också om area och 

    omkrets som beskriver hur stort  

    ytan är eller hur långt någonting  

    är runtomkring.  

      _Välj att lämna svar på det sätt 

    som är bäst för dig. _Du kan välja 

    att skriva svaret eller att lägga 

    det med plockisar eller peka på  

    det. _Du kan markera svaret med  

    häftmassa eller visa på en sak  

    eller rita på ritmuff. _Det finns 

                                      _I



    många sätt att svara. 

      _Du och din lärare bestämmer hur 

    du ska svara. 

      _Lycka till! 

     

    _Skicka gärna dina synpunkter på 

    anpassningen av denna bok till 

    anpassningsfunktionen~àspsm.se 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     _Ii



     

    _Innehåll volym fem 

     

    _Siffran inom parentes hänvisar 

    till svartskriftsbokens sidor. 

     

    _Till punktskriftsläsaren ........_I 

      _Blandad träning (#118).......#166 

      #4  _Diagnos (#120)...........#170 

      _Repetition/_Utmaning (#122)..#173 

    #5  _Besök på brandstationen 

      (#128)........................#181 

      #5  _Mattelabbet (#130).......#183 

      _Mål: _Använda skala vid 

        förminskning och  

        förstoring (#132)...........#184 

      _Mål: _Använda enheter och 

        räkna med proportionella 

        samband (#136)..............#190 

      _Mål: _Matematiska likheter, 

        algebra (#142)..............#199 

     

     

       

 

 

 

 

                                    _Iii



   :::: #118 :::::::::::::::::::::::::: 

 

 

    _Blandad träning 

 

    #1.  _Markera det svar du tycker är 

      rimligt. 

     

      a) _Hur hög är en byrå?  

        #120 cm 

        #10 cm 

        #300 cm 

      b) _Hur lång är en säng?  

        #2 m 

        #10 m 

        #1 m 

      c) _Hur många pennor innehåller 

        ett litet pennskrin?  

        #8 st 

        #40 st 

        #100 st 

      d) _Hur mycket väger en docka?  

        #20 kg 

        #10 kg 

        #1 kg 
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      e) _Hur mycket väger en pall?  

        #10 kg 

        #1 kg 

        #40 kg 

      f) _Hur länge borstar _Milton 

        tänderna?  

        #2 sek 

        #2 min 

        #2 timmar 
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   :::: #119 :::::::::::::::::::::::::: 

      

    #2.  _Vad händer? _Du ska lista ut 

      #7 ord. 

      

      #2 = u 

      #3 = ö 

      #4 = h 

      #5 = n 

      #6 = i 

      #8 = a 

      #10 = v 

      #12 = r 

      #14 = e 

      #16 = m 

      #20 = o 

      #24 = t 

      #30 = å 

      #40 = b 

      #60 = l 

       

      #5 ¿. #1 = ---  

      #4ü#2 = ---  

       

      #8ü#2 = ---  

      #16ü#2 = ---  

      #4 ¿. #3 = ---  
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      #20ü#2 = ---  

      #12ü#2 = ---  

       

      #4 ¿. #4 = ---  

      #6ü#2 = ---  

      #8 ¿. #5 = ---  

      #6 ¿. #10 = ---  

      #7 ¿. #2 = ---  

      #3 ¿. #4 = ---  

      #16ü#2 = ---  

      #3 ¿. #8 = ---  

       

      #4 ¿. #5 = ---  

      #2 ¿. #8 = ---  

       

      #5 ¿. #2 = ---  

      #6 ¿. #5 = ---  

      #2 ¿. #6 = ---  

      #4 ¿. #6 = ---  

       

      #6 ¿. #2 = ---  

      #1 ¿. #2 = ---  

      #8 ¿. #2 = ---  
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   :::: #120 :::::::::::::::::::::::::: 

 

 

    #4  _Diagnos 

 

    #1.  _Mät sidorna. _Räkna ut 

      omkretsen. 

     

      a) _Se svällpappersbild.  

        _Omkretsen är --- cm  

      b) _Se svällpappersbild.  

        _Omkretsen är --- cm  

      c) _Se svällpappersbild.  

        _Omkretsen är --- cm  

     

    #2.  _Se svällpappersbild.  

      _Skriv hur många cm§#2 arean är.  

      _En ruta = #1 cm§#2 

     

      a) _Se svällpappersbild.  

        _Arean är --- cm§#2  

      b) _Se svällpappersbild.  

        _Arean är --- cm§#2  

      c) _Se svällpappersbild.  

        _Arean är --- cm§#2  
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    #3.  _Skriv differensen. 

     

      a) #12 - #5 = --- 

      b) #13 - #8 = --- 

      c) #14 - #5 = --- 

      d) #11 - #7 = --- 

      e) #18 - #9 = --- 

      f) #13 - #7 = --- 

      g) --- - #2 = #9 

      h) --- - #4 = #11 

      i) --- - #6 = #6  

     

   :::: #121 :::::::::::::::::::::::::: 

      

    #4.  _Räkna ut differensen. 

     

      a) #64 - #38 = --- 

      b) #53 - #26 = --- 

      c) #459 - #273 = ---  

     

    #5.  _Räkna ut differensen. 

     

      a) #74 - #46 = --- 

      b) #85 - #28 = --- 

      c) #672 - #258 = ---  
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    #6.  _Lös problemet. _Visa din 

      lösning. 

     

      a) _Polly har tre kulor mer än 

        _Milton. _Tillsammans har de 

        elva kulor. _Hur många kulor har 

        de var? ---  
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   :::: #122 :::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Repetition 

 

    #1.  _Mät varje sida. _Räkna ut 

      omkretsen. 

     

      a) _Se svällpappersbild.  

        _Omkretsen är  

        --- + --- + --- + --- = cm  

      b) _Se svällpappersbild.  

        _Omkretsen är  

        --- + --- + --- + --- = cm  

 

    _Utmaning 

 

    #1. _Se svällpappersbild. 

     

      a) _Fundera på hur du kan mäta 

        omkretsen i de här figurerna. 

        _Mät och berätta hur du gjorde. 

        --- 

      b) _Vilken figur har längst 

        omkrets? ---  
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   :::: #123 :::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Repetition 

 

    #1.  _Se svällpappersbild.  

      _Area betyder yta. _Räkna hur 

      många cm§#2 arean är.  

      _Markera den största och den 

      minsta arean.  

      _En ruta = #1 cm§#2  

     

      a) _Se svällpappersbild.  

        _Arean är --- cm§#2  

      b) _Se svällpappersbild.  

        _Arean är --- cm§#2  

      c) _Se svällpappersbild.  

        _Arean är --- cm§#2  

      d) _Se svällpappersbild.  

        _Arean är --- cm§#2  

 

    _Utmaning 

 

    #1.  _Se svällpappersbild.  

      _Varje ruta är #1 cm§#2. _Hur 

      stora är objektens areor?  
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   :::: #124 :::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Repetition 

 

    #1.  _Se svällpappersbild.  

      _Skriv differensen. _Använd gärna 

      tallinjen som stöd. 

     

      a) #18 - #9 = --- 

      b) #17 - #9 = --- 

      c) #17 - #8 = --- 

      d) #16 - #8 = --- 

      e) #16 - #9 = --- 

      f) #16 - #7 = --- 

      g) #14 - #7 = --- 

      h) #14 - #8 = --- 

      i) #14 - #6 = --- 

      j) #15 - #7 = --- 

      k) #15 - #8 = --- 

      l) #15 - #6 = --- 

      m) #12 - #6 = --- 

      n) #12 - #5 = --- 

      o) #12 - #7 = --- 

      p) #13 - #6 = --- 

      q) #13 - #7 = --- 

      r) #13 - #5 = --- 

      s) #11 - #6 = --- 

      t) #11 - #5 = --- 

    #124                            #175



      u) #11 - #7 = --- 

      v) #12 - #9 = --- 

      w) #14 - #9 = --- 

      x) #15 - #9 = ---  

 

    _Utmaning 

 

    #1.  _Fortsätt talföljden. 

     

      a)  

      #400 

      #390 

      #370 

      #340 

      ---  

      ---  

      ---  

      ---  

     

      b)  

      #800 

      #710 

      #620 

      ---  

      ---  

      ---  

      ---  

      ---  
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      c)  

      #1000 

      #950 

      #900 

      ---  

      ---  

      ---  

      ---  

      ---  

     

    #2.  _Skriv en egen minskande 

      talföljd. ---  

     

   :::: #125 :::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Repetition 

 

    #1.  _Räkna ut differensen.  

      _Jag har #5 hundralappar,  

      #8 tiokronor och #3 enkronor.  

      _Jag köper en bok om rymden för 

      #200 kr, en t-shirt för #60 kr och 

      en penna för #7 kr.  

      #583 - #267 = ---  
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    _Utmaning 

 

    #1.  _Räkna ut differensen. 

     

      a) #532 - #247 = --- 

      b) #615 - #338 = --- 

      c) #724 - #358 = --- 

      d) #852 - #728 = --- 

      e) #620 - #372 = --- 

      f) #439 - #279 = --- 

      g) #826 - #348 = --- 

      h) #931 - #227 = ---  

     

   :::: #126 :::::::::::::::::::::::::: 

      

 

    _Repetition 

 

    #1.  _Lös problemet. _Visa din 

      lösning.  

       

      _När _Nora har ställt in fyra 

      böcker i hyllan är det åtta böcker 

      kvar på bordet. _Hur många böcker 

      är det sammanlagt? ---  

      _Är svaret rimligt? _Svara ja 

      eller nej.  

    #126                            #178  



    _Utmaning 

 

    #1.  _Lös problemet. _Visa din 

      lösning. 

      

      _När _Nora fyller år köper _Milton 

      en present till henne för sina 

      sparpengar. _Den kostar #49 kr. 

      _Sedan har _Milton #286 kr kvar. 

      _Hur mycket hade han från början? 

      ---  

      _Är svaret rimligt? _Svara ja 

      eller nej.  

     

   :::: #127 :::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Repetition 

 

    #1.  _Lös problemet. _Visa din 

      lösning. 

      

      _Nora lånar tio böcker på 

      biblioteket. _Veckan efter lämnar 

      hon tillbaka hälften. _Hur många 

      böcker lämnar hon tillbaka? ---  

      _Är svaret rimligt? _Svara ja 

      eller nej.  

    #127                            #179  



    _Utmaning 

 

    #1.  _Lös problemet. _Visa din 

      lösning. 

      

      _Milton vill köpa ett dataspel för 

      #459 kr. _Han har bara #286 kr. 

      _Hur mycket saknas? ---  

      _Är svaret rimligt? _Svara ja 

      eller nej.  
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   :::: #128 :::::::::::::::::::::::::: 

 

 

 

    #5  _Besök på brandstationen 

 

    === _Bildbeskrivning =============== 

      _Barnen besöker en brandstation. 

      _På bilden syns #4 brandmän och #6 

      barn. _En av brandmännen firar sig 

      ner via en stolpe från våningen 

      ovanför. _Barnen provar 

      brandmännens utrustning såsom 

      hjälmar, skyddsmasker och kläder. 

        _På bilden finns det 

      brandsläckare i olika färger.  

        _På väggen hänger en ihoprullad 

      brandslang. brandslangen hänger en 

      karta över land och vatten. _På en 

      hylla ligger #9 hjälmar. 

    ==================================== 
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   :::: #129 :::::::::::::::::::::::::: 

 

 

    _Mål: _I det här kapitlet lär du dig 

 

    é använda skala vid förminskning och 

      förstoring 

    é använda enheter och räkna med 

      proportionella samband 

    é matematiska likheter, algebra 

    é mer om positionssystemet och de 

      fyra räknesätten 
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   :::: #130 :::::::::::::::::::::::::: 

 

 

    #5  _Mattelabbet 

 

    #1.  _Ta fram en penna och ett 

      suddgummi.  

    #2.  _Rita av pennan och suddgummit 

      så att de är lika stora som i 

      verkligheten.  

     

    _Polly säger: _Nu har du ritat 

      sakerna i naturlig storlek. 

     

   :::: #131 :::::::::::::::::::::::::: 

      

    #3.  _Rita pennan hälften så stor 

      som i verkligheten. 

    #4.  _Rita suddgummit dubbelt så 

      stort som i verkligheten. 

    #5.  _Jämför med en kompis och 

      förklara för varandra hur ni 

      gjorde. _Rita kompisens föremål.  

    #6.  _Diskutera. _Varför är det bra 

      att kunna förstora och förminska 

      bilder?  
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   :::: #132 :::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Mål: _Använda skala vid 

    förminskning och förstoring. 

 

    === _Textruta ====================== 

      _Längdskala 

        _När vi förminskar eller 

      förstorar använder vi skala. 

     

      _Naturlig (verklig) storlek. 

      _Se svällpappersbild. 

     

      _En förstoring är större än 

      verkligheten. 

      _Se svällpappersbild. 

     

      _En förminskning är mindre än 

      verkligheten. 

      _Se svällpappersbild. 

    ==================================== 
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    #1.  _Mät och rita sträckor i skala 

      #2:#1. _De ska vara dubbelt så 

      långa. 

     

      a) _Se svällpappersbild.  

        _Skala #1:#1 --- cm  

        _Skala #2:#1 --- cm  

      b) _Se svällpappersbild.  

        _Skala #1:#1 --- cm  

        _Skala #2:#1 --- cm  

     

    #2.  _Mät och rita sträckor i skala 

      #1:#2. _De ska vara hälften så 

      långa. 

     

      a) _Se svällpappersbild.  

        _Skala #1:#1 --- cm  

        _Skala #1:#2 --- cm  

      b) _Se svällpappersbild.  

        _Skala #1:#1 --- cm  

        _Skala #1:#2 --- cm  
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   :::: #133 :::::::::::::::::::::::::: 

    #3.  _Mät och rita sträckor i skala 

      #4:#1. _De ska vara fyra gånger så 

      långa. 

     

      a) _Se svällpappersbild.  

        _Skala #1:#1 --- cm  

        _Skala #4:#1 --- cm  

      b) _Se svällpappersbild.  

        _Skala #1:#1 --- cm  

        _Skala #4:#1 --- cm  

      c) _Se svällpappersbild.  

        _Skala #1:#1 --- cm  

        _Skala #4:#1 --- cm  

     

    #4.  _Mät och rita sträckor i skala 

      #1:#4. _De ska vara en fjärdedel 

      så långa. 

     

      a) _Se svällpappersbild.  

        _Skala #1:#1 --- cm  

        _Skala #1:#4 --- cm  

      b) _Se svällpappersbild.  

        _Skala #1:#1 --- cm  

        _Skala #1:#4 --- cm  

      c) _Se svällpappersbild.  

        _Skala #1:#1 --- cm  

        _Skala #1:#4 --- cm  
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    #5.  _Mät och jämför sträckorna. 

      _Skriv vilken skala de är ritade 

      i. _Markera om de är förstoringar 

      eller förminskningar. 

     

      a) _Se svällpappersbild.  

        --- cm  

        _Skala #1:#1  

      b) _Se svällpappersbild.  

        --- cm  

        _Skala ---  

        --- förstoring --- förminskning  

      c) _Se svällpappersbild.  

        --- cm  

        _Skala ---  

        --- förstoring --- förminskning  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    #133                            #187



   :::: #134 :::::::::::::::::::::::::: 

      

    === _Textruta ====================== 

      _Areaskala 

        _På kartor och ritningar kan vi 

      använda skala. _Det betyder att vi 

      ritar av verkligheten i en annan 

      storlek. 

        _När vi förminskar ritar vi 

      mindre än i verkligheten. 

       

      _Se svällpappersbild. 

        _Verklig storlek  

        _Skala #1:#1 

      _Se svällpappersbild. 

        _Förminskad till hälften 

        _Skala #1:#2 

     

      _När vi förstorar ritar vi större 

      än i verkligheten. 

     

      _Se svällpappersbild. 

        _Naturlig storlek 

        _Skala #1:#1 

      _Se svällpappersbild. 

        _Förstorad till det dubbla 

        _Skala #2:#1 

    ==================================== 
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    #6.  _Mät och rita objekt där alla 

      sidor är dubbelt så långa. 

     

      a) _Se svällpappersbild.  

      b) _Se svällpappersbild.  

     

   :::: #135 :::::::::::::::::::::::::: 

      

    #7.  _Mät och rita objekt där alla 

      sidor är hälften så långa. 

     

      a) _Se svällpappersbild.  

      b) _Se svällpappersbild.  
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   :::: #136 :::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Mål: _Använda enheter och räkna med 

    proportionella samband. 

 

    === _Textruta ====================== 

      _Proportionalitet 

        _I vardagen möter du ibland 

      proportionella samband, till 

      exempel: 

       

      _Om #1 kg potatis kostar #6 kr så 

      kostar: 

       

      #2 kg potatis   

        #2 ¿. #6 kr = #12 kr  

      #3 kg potatis  

        #3 ¿. #6 kr = #18 kr  

      #10 kg potatis  

        #10 ¿. #6 kr = #60 kr  

    ==================================== 
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    #1.  _Skriv färdigt tabellen och 

      räkna ut priset. #1 kg morötter 

      kostar #10 kr.  

     

    === _Tabell ======================== 

      _Vikt  _Pris 

      #1 kg  #1 ¿. #10 kr = --- kr 

      #2 kg  --- ¿. #10 kr = --- kr 

      #3 kg  --- ¿. --- kr = --- kr 

      #4 kg  --- ¿. --- kr = --- kr 

    ==================================== 

        

   :::: #137 :::::::::::::::::::::::::: 

      

    #2.  _Visa din lösning. _En korg 

      äpplen väger #3 kg. _Hur mycket 

      väger  

     

    === _Tabell ======================== 

      _Tabellnyckel: 

      antal = antal korgar 

     

      antal .....vikt 

      #2 korgar  --- ¿. --- kg = --- kg 

      #4 korgar  --- ¿. --- kg = --- kg 

      #7 korgar  --- ¿. --- kg = --- kg 

    ==================================== 
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    #3.  _Fyll i tabellen. _Visa din 

      lösning. _Ett glasspaket väger 

      #500 g. _Hur mycket väger 

     

    === _Tabell ======================== 

      _Tabellnyckel: 

      antal = antal paket 

     

      antal .....vikt 

      #2 paket   --- ¿. --- g = --- g 

      #4 paket   --- ¿. --- g = --- g 

      #5 paket   --- ¿. --- g = --- g 

      #10 paket  --- ¿. --- g = --- g 

    ==================================== 

     

      #1 kg = #1000 g 

     

      a) _Hur många g (gram) väger två 

        paket glass? --- g 

      b) _Hur många kg (kilogram) väger 

        två paket glass? --- kg 

      c) _Sex paket glass väger #3000 g. 

        _Hur många kg är det? --- kg 

      d) _Hur många paket behövs till  

        #4 kg glass? --- paket  
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   :::: #138 :::::::::::::::::::::::::: 

      

    #4.  _Reza och _Maja ska baka 

      kladdkakor. _Skriv hur mycket de 

      behöver. 

      

      _Kladdkaka  

      #2 ägg 

      #3 dl socker 

      #150 g smält smör 

      #1 krm salt 

      #1 #1/#2 dl vetemjöl 

      #4 msk kakao 

      #1 tsk vaniljsocker 

     

      _Blanda alla ingredienser.  

      _Häll i en smord och bröad form. 

      _Grädda i #175 grader i #30 min. 

       

      a) _Till två kladdkakor behövs:  

        --- ägg 

        --- dl socker 

        --- g smält smör 

        --- krm salt 

        --- dl vetemjöl 

        --- msk kakao 

        --- tsk vaniljsocker 
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      b) _Till fyra kladdkakor behövs:  

        --- ägg 

        --- dl socker 

        --- g smält smör 

        --- krm salt 

        --- dl vetemjöl 

        --- msk kakao 

        --- tsk vaniljsocker 
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   :::: #139 :::::::::::::::::::::::::: 

      

    #5.  _Varje vecka får _Milton #20 kr 

      i veckopeng. 

     

      a) _Hur mycket har han fått efter 

        två veckor? _Svar: --- kr 

      b) _Hur mycket har han fått efter 

        tre veckor? _Svar: --- kr 

      c) _Skriv färdigt tabellen.  

     

    === _Tabell ======================== 

      _Tabellnyckel: 

      antal = antal veckor   

     

      antal ......veckopeng 

      #1 vecka    #1 ¿. #20 kr = --- kr 

      #2 veckor   #2 ¿. #20 kr = --- kr 

      #3 veckor   --- ¿. #20 kr = --- kr 

      #5 veckor   --- ¿. --- kr = --- kr 

      #8 veckor   --- ¿. --- kr = --- kr 

      #10 veckor  --- ¿. --- kr = --- kr 

    ==================================== 

     

    #6.  _En tredjedel av bollarna är 

      röda. _Hur många bollar är röda? 

      _Markera rätt antal bollar och 

      skriv färdigt tabellen. 
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    === _Tabell ======================== 

      _Tabellnyckel: 

      b = boll  

     

      _Tabelluppställning: 

     

      _Bollar 

        _Totalt antal bollar  _Antal 

        röda bollar 

     

      b b b 

        #3  #1 

      b b b b b b 

        ---  --- 

      b b b b b b b b b b b b 

        ---  --- 

      b b b b b b b b b b b b b b b 

        ---  --- 

      b b b b b b b b b b b b b b b b b 

      b b b b 

        ---  --- 

      bb bb bb bb bb 

      bb bb bb bb bb 

      bb bb bb bb bb 

        ---   --- 

    ==================================== 
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   :::: #140 :::::::::::::::::::::::::: 

      

    === _Textruta ====================== 

      _Problemlösningens fem steg 

       

      #1.  _Läs uppgiften. _Spela 

        filmen. 

      #2.  _Tänk och planera. 

      #3.  _Lös uppgiften. 

      #4.  _Redovisa din lösning. 

      #5.  _Kontrollera. _Har du svarat 

        på frågan? _Är svaret rimligt? 

    ==================================== 

     

    #7.  _Den stora tankbilen rymmer 

      #9000 liter vatten. _Efter en 

      utryckning var en tredjedel av 

      vattnet kvar. _Hur mycket vatten 

      fanns kvar?  

      _Svar: ---  

     

    #8.  _Varje vecka kan brandstationen 

      ta emot tre skolklasser. _Hur 

      många klasser kan de ta emot på 

      två veckor?  

      _Svar: ---  
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    #9.  _Hur många klasser kan de ta 

      emot på fem veckor?  

      _Svar: ---  

     

   :::: #141 :::::::::::::::::::::::::: 

      

    #10.  _På brandstationen finns många 

      vattenslangar. _Diba ser tre 

      slangar. _Varje slang är #20 meter 

      lång. _Hur långa är de 

      tillsammans?  

      _Svar: ---  

     

    #11.  _Hur många slangar behöver 

      brandmännen koppla ihop för att få 

      #100 meter? _Varje slang är #20 

      meter.  

      _Svar: ---  

     

    #12.  _Klockan är #9.35. _Klockan 

      #10 ska brandmännen tvätta 

      bilarna. _Hur lång tid är det 

      kvar?  

      _Svar: ---  

     

 

 

 

    #141                            #198



   :::: #142 :::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Mål: _Matematiska likheter, 

    algebra. 

 

    === _Textruta ====================== 

      _Matematiska likheter 

        _Likhetstecknet (=) visar det är 

      lika mycket på båda sidorna om 

      tecknet. 

     

      #4 = #2 + #2  

      #4 = #6 - #2  

      #6 - #2 = #3 + #1  

     

      #4 = #6 - #2 = #3 + #1 =  

        = #2 ¿. #2 = #8ü#2 = #4  

    ==================================== 

     

    #1. _Skriv färdigt räkneuppgifterna. 

     

      a) #3 + --- = #5 

      b) #7 - --- = #4 

      c) #6 + --- = #12 

      d) #8 + --- = #15 

      e) #20 - --- = #17 

      f) #13 - --- = #9 

      g) #10 = #2 ¿. --- 
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      h) #15 = #3 ¿. --- 

      i) #12 = #4 ¿. --- 

      j) #90 = #10 ¿. --- 

      k) #35 = #5 ¿. --- 

      l) #24 = #8 ¿. --- 

      m) #5 + --- = #10 - #3 

      n) #6 + --- = #12 - #1 

      o) #12 - --- = #6 + #2 

      p) #19 + --- = #30 - #5 

      q) #8 + --- = #7 + #9 

      r) #14 - --- = #9 - #2  

     

    #2.  _Skriv vilket räknesätt det  

      ska vara där det står ---.  

      _Välj mellan + - och ¿. 

     

      a) #4 --- #5 = #20 

      b) #7 + #7 = #2 --- #7 

      c) #14 --- #10 = #4 

      d) #5 --- #8 = #60 - #20 

      e) #17 --- #9 = #8 

      f) #5 --- #5 = #27 --- #2 

      g) #100 - #40 = #30 --- #30 

      h) #20 --- #20 = #60 --- #20 

      i) #60ü#10 = #8 --- #2 

      j) #20ü#2 = #5 --- #2 
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   :::: #143 :::::::::::::::::::::::::: 

      

    #3.  _Lös ekvationen. _Vilket tal 

      ska stå istället för bokstaven? 

     

      a) #17 + a = #24  

        a = --- 

      b) #32 + x = #42  

        x = --- 

      c) #156 + z = #256  

        z = --- 

      d) #30 - a = #15  

        a = --- 

      e) #50 - x = #25  

        x = --- 

      f) #600 - z = #450  

        z = --- 

      g) #10 ¿. a = #90  

        a = --- 

      h) #7 ¿. x = #35  

        x = --- 

      i) #20üz = #5  

        z = ---  
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    #4.  _Om du lägger ett mönster av #4 

      trianglar behöver du #9 stickor. 

      a) _Fyll i tabellen.  

     

    === _Tabell ======================== 

      _Tabellnyckel: 

      at = antal trianglar 

      as = antal stickor 

     

      at   as 

      #1   #3   

      #2   #5   

      #3   ---    

      #4   ---    

      #5   ---    

      #6   ---    

      #7   ---    

      #8   ---    

      #9   ---    

      #10  --- 

    ==================================== 

       

      b) _Hur många stickor behöver du 

        för att bygga fem trianglar?  

        _Svar: --- 

      c) _Hur många stickor behöver du 

        för att bygga sex trianglar?  

        _Svar: --- 
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    _Åsa _Brorsson 

     

     

     

     

    _Prima matematik #3_A 

     

    _Grundbok 

     

     

     

     

     

     

     

     

    _Överförd från tredje upplagan, 

    utgiven av _Gleerups _Utbildning 

    __AB, _Malmö #2020, med 

    __ISBN #978-#511-#0302-#0 

     

    _Specialpedagogiska skolmyndigheten 

    #2022 

     

     

             _Volym sex av sex 

                                        



     

    _Till punktskriftsläsaren 

     

    _Det finns svällpappersbilder. 

      _Uppgifter i boken är numrerade. 

      _Saker som ska räknas är ofta bara 

    en bokstav i boken. _Varje bokstav 

    är en sak. _Ett b kan vara en 

    brandbil eller en brandsläckare. 

      _Du kommer att får räkna stora tal 

    som #629 + #213 på abakus. _Abakus 

    är ett hjälpmedel där du räknar med 

    hjälp av kulor. 

      _Du kommer också att få räkna 

    multiplikation och division.  

      _Boken tar också upp skala där du 

    får förstora eller förminska saker. 

    _Det handlar också om area och 

    omkrets som beskriver hur stort  

    ytan är eller hur långt någonting  

    är runtomkring.  

      _Välj att lämna svar på det sätt 

    som är bäst för dig. _Du kan välja 

    att skriva svaret eller att lägga 

    det med plockisar eller peka på  

    det. _Du kan markera svaret med  

    häftmassa eller visa på en sak  

    eller rita på ritmuff. _Det finns 

                                      _I



    många sätt att svara. 

      _Du och din lärare bestämmer hur 

    du ska svara. 

      _Lycka till! 

     

    _Skicka gärna dina synpunkter på 

    anpassningen av denna bok till 

    anpassningsfunktionen~àspsm.se 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     _Ii



     

    _Innehåll volym sex 

     

    _Siffran inom parentes hänvisar 

    till svartskriftsbokens sidor. 

     

    _Till punktskriftsläsaren ........_I 

      _Mål: _Mer om positions- 

        systemet och de fyra 

        räknesätten (#144)..........#203 

      _Blandad träning (#150).......#214 

      #5  _Diagnos (#152)...........#216 

      _Repetition/_Utmaning (#154)..#219 

     

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    _Iii



   :::: #144 :::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Mål: _Mer om positionssystemet och 

    de fyra räknesätten. 

 

    === _Textruta ====================== 

      _Se svällpappersbild. 

    ==================================== 

     

    #1.  _Skriv talens värde. 

     

      a) _Hur mycket är #1 värt i #412? 

        _Svar: --- 

      b) _Hur mycket är #3 värt i #327? 

        _Svar: --- 

      c) _Hur mycket är #2 värt i #2056? 

        _Svar: --- 

      d) _Hur mycket är #8 värt i #2568? 

        _Svar: --- 

      e) _Skriv det största fyrsiffriga 

        talet. _Svar: --- 

      f) _Skriv det näst största 

        fyrsiffriga talet. _Svar: --- 

      g) _Skriv det minsta fyrsiffriga 

        talet. _Svar: --- 

      h) _Skriv det näst minsta 

        fyrsiffriga talet. _Svar: ---  
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    #2.  _Använd siffrorna  

      #4  #6  #1  #3 

     

      a) _Skriv det största talet du kan 

        bygga med siffrorna.  

        _Svar: --- 

      b) _Skriv det minsta fyrsiffriga 

        talet du kan bygga med 

        siffrorna. 

        _Svar: ---  

     

   :::: #145 :::::::::::::::::::::::::: 

      

    #3.  _Vilket är talet?  

     

      _Det är tresiffrigt. 

      _Hundratalssiffran är hälften av 

        #6. 

      _Tiotalssiffran är jämn. 

      _Tiotalssiffran är större än #3 

        och mindre än #6. 

      _Entalssiffran är dubbelt så stor 

        som tiotalssiffran. 

      ---  

     

    #4.  _Skriv en egen talgåta. --- 

      

 

    #145                            #204



    #5.  _Skriv det minsta talet du kan 

      göra med siffrorna  #2  #1  #1  

      _Svar: ---  

     

    #6.  _Nu har du skrivit ett viktigt 

      telefonnummer, till vem då?  

      _Svar: ---  

     

    #7.  _Skriv en räknehändelse som 

      passar till bilden. ---  

     

    === _Bildbeskrivning =============== 

      _En brandbil. _I brandbilen sitter 

      det två barn. _Framför brandbilen 

      står _Polly och _Milton och deras 

      två vänner.  

    ==================================== 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    #145                            #205



   :::: #146 :::::::::::::::::::::::::: 

      

    #8. _Skriv färdigt additionerna. 

     

      a) #20 + #20 = --- 

      b) #30 + #60 = --- 

      c) #40 + #50 = --- 

      d) --- + #20 = #60 

      e) --- + #40 = #70 

      f) --- + #10 = #90 

      g) #50 = --- + #30 

      h) #90 = --- + #40 

      i) #60 = --- + #20 

      j) #100 + #200 = --- 

      k) #300 + #400 = --- 

      l) #500 + #300 = --- 

      m) --- + #300 = #500 

      n) --- + #200 = #800 

      o) --- + #700 = #900 

      p) #600 = --- + #400 

      q) #800 = --- + #300 

      r) #900 = --- + #600 

      s) #6000 = --- + #1000 

      t) #7000 = --- + #4000 

      u) #5000 = --- + #2000 

      v) #2000 + #80 + #5 = --- 

      w) #9000 + #300 + #80 = --- 

      x) #2000 + #2000 + #1000 = ---  
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    #9.  _Skriv en räknehändelse till 

      additionen.  

      #9 + #7 = #16  

      ---  

     

    #10.  _Räkna ut summan. 

     

      a) #578 + #211 = --- 

      b) #125 + #453 = --- 

      c) #665 + #237 = --- 

      d) #229 + #643 = --- 

      e) #584 + #352 = ---  

     

   :::: #147 :::::::::::::::::::::::::: 

      

    #11.  _Skriv färdigt  

      subtraktionerna. 

     

      a) #60 - #20 = --- 

      b) #90 - #60 = --- 

      c) #80 - #20 = --- 

      d) --- - #10 = #50 

      e) --- - #30 = #20 

      f) --- - #40 = #10 

      g) #20 = --- - #50 

      h) #40 = --- - #40 

      i) #10 = --- - #30 

      j) #200 - #100 = --- 
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      k) #400 - #300 = --- 

      l) #800 - #300 = --- 

      m) --- - #200 = #200 

      n) --- - #400 = #100 

      o) --- - #100 = #300 

      p) #200 = --- - #100 

      q) #500 = --- - #300 

      r) #400 = --- - #200 

      s) #200 - #199 = --- 

      t) #500 - #498 = --- 

      u) #702 - #699 = --- 

      v) #7900 - #7899 = --- 

      w) #1000 - #999 = --- 

      x) #1002 - #999 = ---  

     

    #12.  _Räkna ut differensen. 

     

      a) #781 - #546 = --- 

      b) #926 - #413 = --- 

      c) #266 - #148 = --- 

      d) #771 - #536 = --- 

      e) #507 - #364 = ---  
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    #13.  _Räkna ut summan eller 

      differensen. 

     

      a) #823 - #51 = --- 

      b) #305 + #429 = --- 

      c) #823 - #51 = --- 

      d) #7500 - #2160 = --- 

      e) #2911 - #226 = ---  

     

   :::: #148 :::::::::::::::::::::::::: 

      

    #14.  _Skriv produkten. 

     

      a) #6 ¿. #5 = --- 

      b) #4 ¿. #10 = --- 

      c) #5 ¿. #6 = --- 

      d) #7 ¿. #4 = --- 

      e) #7 ¿. #10 = --- 

      f) #2 ¿. #6 = --- 

      g) #5 ¿. #3 = --- 

      h) #2 ¿. #2 = --- 

      i) #7 ¿. #7 = --- 

      j) #1 ¿. #10 = --- 

      k) #8 ¿. #6 = --- 

      l) #2 ¿. #3 = --- 

      m) #4 ¿. #4 = --- 

      n) #6 ¿. #4 = --- 

      o) #9 ¿. #6 = --- 
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      p) #5 ¿. #2 = --- 

      q) #8 ¿. #4 = --- 

      r) #4 ¿. #6 = --- 

      s) #6 ¿. #3 = --- 

      t) #3 ¿. #2 = --- 

      u) #5 ¿. #10 = --- 

      v) #4 ¿. #5 = --- 

      w) #1 ¿. #4 = --- 

      x) #6 ¿. #2 = --- 

      y) #8 ¿. #3 = --- 

      z) #6 ¿. #3 = --- 

      å) #8 ¿. #7 = --- 

      ä) #8 ¿. #6 = --- 

      ö) #1 ¿. #3 = --- 

      aa) #4 ¿. #2 = ---  

      ab) #9 ¿. #2 = ---  

      ac) #2 ¿. #4 = ---  

      ad) #8 ¿. #5 = ---  

      ae) #7 ¿. #3 = ---  

      af) #6 ¿. #10 = ---  

      ag) #9 ¿. #9 = ---  
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    #15.  _Skriv produkten. 

      a) #5 ¿. #10 = --- 

      b) #5 ¿. #100 = --- 

      c) #5 ¿. #1000 = --- 

      d) #4 ¿. #5 = --- 

      e) #4 ¿. #50 = --- 

      f) #4 ¿. #500 = --- 

      g) #3 ¿. #1000 = --- 

      h) #4 ¿. #1000 = --- 

      i) #7 ¿. #1000 = --- 

      j) #7 ¿. #10 = --- 

      k) #7 ¿. #1000 = --- 

      l) #7 ¿. #1000 = --- 

      m) #3 ¿. #5 = --- 

      n) #3 ¿. #50 = --- 

      o) #3 ¿. #500 = --- 

      p) #3 ¿. #2000 = --- 

      q) #4 ¿. #2000 = --- 

      r) #7 ¿. #2000 = --- 

      s) #2 ¿. #20 = --- 

      t) #2 ¿. #200 = --- 

      u) #2 ¿. #2000 = --- 

      v) #6 ¿. #5 = --- 

      w) #6 ¿. #50 = --- 

      x) #6 ¿. #500 = --- 

      y) #5 ¿. #50 = --- 

      z) #10 ¿. #50 = --- 

      å) #100 ¿. #50 = ---  

    #149                            #211



   :::: #149 :::::::::::::::::::::::::: 

      

    #16.  _Skriv kvoten. 

     

      a) #30ü#5 = --- 

      b) #12ü#4 = --- 

      c) #18ü#6 = --- 

      d) #25ü#5 = --- 

      e) #15ü#5 = --- 

      f) #80ü#10 = --- 

      g) #20ü#5 = --- 

      h) #20ü#4 = --- 

      i) #14ü#7 = --- 

      j) #15ü#3 = --- 

      k) #49ü#7 = --- 

      l) #90ü#9 = --- 

      m) #6ü#3 = --- 

      n) #16ü#8 = --- 

      o) #63ü#7 = ---  

     

    #17.  _Skriv en räknehändelse till 

      divisionen.  

      #8ü#4 = #2  

      ---  
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    === _Textruta ====================== 

      _Delningsdivision 

        _Tänk att du ska dela lika. 

        _Tre barn ska dela lika på  

      #600 kr. 

       

      #600ü#3 = #200  

    ==================================== 

     

    #18. _Skriv kvoten. 

     

      a) #200ü#2 = --- 

      b) #2000ü#2 = --- 

      c) #400ü#2 = --- 

      d) #4000ü#2 = --- 

      e) #600ü#2 = --- 

      f) #6000ü#2 = ---  
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   :::: #150 :::::::::::::::::::::::::: 

 

 

    _Blandad träning 

 

    #1.  _Räkna ut tidsdifferensen. 

      _Visa din lösning. 

     

      a) _Mellan #10:#30 och #12:#00 är 

        det --- 

      b) _Mellan #22:#55 och #23:#05 är 

        det --- 

      c) _Mellan #08:#35 och #09:#10 är 

        det --- 

      d) _Mellan #07:#15 och #12:#20 är 

        det --- 

      e) _Mellan #13:#10 och #16:#05 är 

        det ---  
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   :::: #151 :::::::::::::::::::::::::: 

      

    #2.  _Se svällpappersbild.  

      _Skriv vilken ruta de olika 

      föremålen är i.  

     

    #3.  _Följ instruktionen så får du 

      veta vilka saker _Alva och _Isak 

      passerar. _Starta på d#3 

      

      #2 steg nedåt 

      #1 steg åt vänster 

      #1 steg uppåt 

      #2 steg åt vänster 

      #2 steg uppåt 

      #1 steg åt höger 

      #3 steg åt höger 

      #1 steg åt vänster 

      #1 steg uppåt 
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   :::: #152 :::::::::::::::::::::::::: 

 

 

    #5  _Diagnos 

 

    #1.  _Se svällpappersbild. 

      _Två likadana brandsläckare men 

      den vänstra är större än den 

      högra. _Känn och jämför deras 

      storlek. 

      

    #2.  _Skriv färdigt tabellen.  

      _Morötter #8 kr/kg  

     

    === _Tabell ======================== 

      _Vikt   _Pris 

      #1 kg   #1 ¿. #8 kr = #8 kr 

      #2 kg   --- 

      #4 kg   --- 

      #5 kg   --- 

      #10 kg  --- 

    ==================================== 
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   :::: #153 :::::::::::::::::::::::::: 

      

    #3.  _Fyll i det som saknas. 

     

      a) #6 + --- = #13 

      b) #14 + --- = #21 

      c) #20 = #5 ¿. --- 

      d) #60 = --- ¿. #10 

      e) #20 + --- = #40 - #10 

      f) #25 + --- = #5 ¿. #10  

     

    #4.  _Lös ekvationen. _Vilket tal 

      ska stå istället för bokstaven? 

     

      a) #16 + x = #19  

        x = --- 

      b) #55 - y = #45  

        y = --- 

      c) #3 ¿. z = #15  

        z = ---  

     

 

 

 

 

 

 

 

    #153                            #217



    #5.  _Skriv färdigt additionen eller 

      subtraktionen. 

     

      a) #200 + #300 = --- 

      b) #400 + --- = #500 

      c) #300 = --- + #100 

      d) #700 - #300 = --- 

      e) #800 - --- = #200 

      f) #100 = #800 - --- 

      g) #4000 + #5000 = --- 

      h) #2000 + --- = #9000 

      i) #8000 = --- + #5000 

      j) #8000 - #2000 = --- 

      k) #4000 - --- = #3000 

      l) #1000 = #5000 - ---  

     

    #6. _Skriv produkten eller kvoten. 

     

      a) #5 ¿. #100 = --- 

      b) #3 ¿. #200 = --- 

      c) #2 ¿. #500 = --- 

      d) #6 ¿. #200 = --- 

      e) #2 ¿. #1000 = --- 

      f) #4 ¿. #1000 = --- 

      g) #200ü#2 = --- 

      h) #400ü#2 = --- 

      i) #400ü#4 = --- 

      j) #8000ü#2 = ---  
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   :::: #154 :::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Repetition 

 

    #1.  _Mät och rita sträckor i skala 

      #2:#1. _De ska vara dubbelt så 

      långa. 

     

      a) _Se svällpappersbild.  

        _Skala #1:#1 --- cm  

        _Skala #1:#2 --- cm  

      b) _Se svällpappersbild.  

        _Skala #1:#1 --- cm  

        _Skala #2:#1 --- cm  

      c) _Se svällpappersbild.  

        _Skala #1:#1 --- cm  

        _Skala #1:#2 --- cm  

 

    _Utmaning 

 

    #1.  _Se svällpappersbild.  

      _Polly och _Milton ritar var sin 

      kvadrat. _Pollys kvadrat har 

      dubbelt så lång omkrets som 

      _Miltons. _Rita hur stora deras 

      kvadrater kan vara. _Skriv 

      omkretsen och arean.  
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    #2.  _Vilken skala har _Pollys 

      kvadrat jämfört med _Miltons? 

      _Svar: ---  

     

   :::: #155 :::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Repetition 

 

    #1.  _Se svällpappersbild.  

      _Två likadana brandstationer men 

      den vänstra är mindre än den 

      högra. _Känn och jämför deras 

      storlek.  

 

    _Utmaning 

 

    #1.  _Se svällpappersbild.  

      _I vilken skala är märket avritat?  

      _Markera vilka som hör ihop.  

       

      _Skala #1:#1 

      _Skala #1:#2 

      _Skala #2:#1 

      _Skala #1:#3 
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   :::: #156 :::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Repetition 

 

    #1.  _Skriv färdigt tabellen över 

      antalet kg morötter. #10 kr/kg 

     

    === _Tabell ======================== 

      _Tabellnyckel: 

      m = #1 kg morötter 

      kg = antal kg 

      

      morötter   kg ....pris 

      m .........---    ---    

      m m .......#2 kg  #20 kr   

      m m m .....---    ---    

      m m m m ...---    --- 

      m m m m m  ---    --- 

    ==================================== 
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    _Utmaning 

 

    #1. 

      a) _Se svällpappersbild.  

        _Skriv färdigt tabellen och fyll 

        i diagrammet.  

     

    === _Tabell ======================== 

      _Vikt  _Pris 

      #1 kg  --- 

      #2 kg  #10 kr 

      #3 kg  --- 

      #4 kg  --- 

      #5 kg  --- 

    ==================================== 

       

      b) _Hur mycket kostar #15 kg? ---  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    #156                            #222



   :::: #157 :::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Repetition 

 

    #1.  _På varje rad finns det ett 

      antal hjälmar. _Markera #1ü#4 av 

      hjälmarna på varje rad.  

      h = hjälm 

       

      a) h h h h 

      b) h h h h h h h h 

      c) h h h h h h h h h h h h  

 

    _Utmaning 

 

    #1.  _Visa din lösning. 

     

      a) _För att blanda #1 liter saft 

        behövs #2 dl koncentrerad saft. 

        _Hur mycket vatten behövs? --- 

      b) _Hur mycket koncentrerad saft 

        behövs för att blanda #2 liter? 

        _Hur mycket vatten behövs? --- 

      c) _Hur mycket koncentrerad saft 

        och vatten behövs för att blanda 

        #1ü#2 liter saft? ---  
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   :::: #158 :::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Repetition 

 

    #1.  _Vilka tal har samma summa, 

      differens eller produkt?  

     

      a) #20 + #20 = ---  

      b) #2 ¿. #9 = ---  

      c) #50 - #10 = ---  

      d) #2 ¿. #10 = ---  

      e) #10 + #4 + #2 = ---  

      f) #19 - #5 = ---  

      g) #6 ¿. #6 = ---  

      h) #2 ¿. #7 = ---  

      i) #3 ¿. #6 = ---  

      j) #4 ¿. #4 = ---  

      k) #40 - #4 = ---  

      l) #4 ¿. #5 = ---  
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    _Utmaning 

 

    #1.  _Sätt ut räknesätt så att 

      likheten stämmer. 

     

      a) #24 = #3 --- #8 = #30 --- #6 = 

        = #4 --- #6 = #25 --- #1 = #24 

      b) #15 = #10 --- #5 =  

        = #30 --- #15 = #3 --- #5 =  

        = #8 --- #7 = #15 

      c) #27 = #30 --- #3 = #3 --- #9 = 

        = #5 ¿. #5 --- #2 =  

        = #60 - #40 --- #7 = #27  

     

    #2. _Hitta på egna likheter. 

     

      a) --- = --- = --- = --- = --- 

      b) --- = --- = --- = --- = ---  
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   :::: #159 :::::::::::::::::::::::::: 

 

    _Repetition 

 

    #1.  _Skriv talet. 

     

      a) #4 hundratal #2 tiotal #1 ental 

        --- 

      b) #3 hundratal #7 tiotal #2 ental 

        --- 

      c) #2 hundratal #4 tiotal #0 ental 

        ---  

     

    #2.  _Talet #367 innehåller  

      --- hundratal --- tiotal  

      --- ental.  

     

    #3.  _Talet #802 innehåller  

      --- hundratal --- tiotal  

      --- ental.  
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    _Utmaning 

 

    #1.  _Vilka två beskrivningar hör 

      ihop med talen? 

     

      a) #20  ---  --- 

      b) #200  ---  --- 

      c) #2000  ---  ---  

     

      _Beskrivning: 

       

      #200 ental 

      #2 tiotal 

      #200 tiotal 

      #20 hundratal 

      #20 ental 

      #20 tiotal 
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