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Eleverna tränar på längdenheterna millimeter, centimeter, decimeter, 
meter, kilometer och mil. De får kunskap om hur de olika enheterna 
används och de lär sig uppskatta och jämföra längder. Eleverna övar 
också på hur man använder en linjal och hur man läser av linjalen. 
Sista avsnittet i boken innehåller övningar med omkrets.

Ge eleven tid för samtal när ni tillsammans tittar på bilderna.  
Lyssna på vad eleven tänker, så att du som pedagog kan hjälpa dem att 
utveckla sitt tänkande utifrån sina egna förutsättningar och förstå hur 
man använder matematik i vardagen.  

Bilderna i boken ger också stöd och stimulans till fortsatta samtal och 
diskussioner med eleverna. Som exempel har vi valt ut vissa sidor.

Sidorna 16–17 där eleverna uppskattar och jämför längder:
Hur lång skulle råttan vara om den inte hade någon svans?
Låt eleverna fundera vidare på fler djur och längden på deras svansar.
Hur lång svans tror du människan skulle ha, om vi var födda  
med svans?

Sidorna 26–27 där eleverna avläser längden på personer:  
Samtala om längden på eleverna i klassen. Mät och upptäck  
likheter och olikheter. 
Fundera över skolans längsta person. Är det en elev eller en  
som arbetar på skolan? 

Sidorna 30–32 om klädstorlekar:
Eleverna hjälps åt att mäta varandra för att sedan hitta sin klädstorlek. 
Stämmer den med deras längd? 
Samtala om storleken på barnkläder och vuxenkläder. 
Vart går eleverna och hur gör de när de ska handla kläder?
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Bokens innehåll

Sidorna 4–9 
Vilka längdenheter använder vi i olika situationer och hur  
förkortas de? 
Vilka mätredskap använder vi och när använder vi dem?  
Använder vi samma mätredskap i skolan och hemma? Koppla ihop 
dessa frågor med elevens vardag. 

Sidorna 10–12
För att få en känsla för 1 meter får eleverna sträcka ut och måtta med 
sina armar. Det behöver inte vara exakt 1 meter. Det viktiga är att 
skapa en inre känsla och visuell tolkning av hur lång 1 meter är.  
Eleverna gissar och uppskattar sedan längden, bredden och höjden  
på olika föremål.

Sidorna 13–15
Här presenteras längdenheten centimeter. Låt eleverna måtta  
1 centimeter med tumme och pekfinger för att få en inre känsla och 
en visuell tolkning av 1 centimeter. De mäter med linjal och läser av 
linjalen för att sedan skriva resultatet. Därefter följer ett rutsystem 
med centimeterstora rutor. Låt eleverna mäta en ruta och sedan räkna 
rutorna för att få fram längden. Kan de tänka på något annat sätt än 
att räkna antal rutor? Hjälp dem att hitta olika lösningar.

Sidorna 16–19
Begreppen kortare än – längre än, längst – kortast och lika långa. 
Eleverna uppskattar om djurets svans är längre än djurets kropp utan 
svans. De tolkar och jämför visuellt. Sedan mäter de och jämför med 
vad de uppskattade. På liknade sätt arbetar eleverna med att jämföra 
pennornas olika längder.

Sidorna 20–21
Här ska eleverna mäta sakerna med linjal.  
De ska sedan jämföra längderna och upptäcka likheter och skillnader.  
Samtala vidare om vilka mätredskap de kan använda vid längdmätning.  
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Sidorna 22–23
Eleverna tränar mer på att mäta centimeter genom att mäta fiskarna  
i akvariet.

Sidan 24
Eleverna mäter längden på flickans ansiktsdelar.  
Låt gärna eleverna mäta varandras hår, öra, hals och så vidare. 

Sidan 25
När vi ska mäta en bruten linje måste vi mäta de olika längderna för 
att sedan addera ihop dem för att få streckets totala längd. Finns det 
någon sträcka i elevens vardag som de kan mäta med meterlinjal? 
Kanske vägen till kapprummet eller ytterdörren?

Sidorna 26–27
Eleverna avläser längden på personer. De får då visuell hjälp av två 
stycken meterlinjaler. 

Sidorna 28–30
Det är en viktig kunskap att veta att kroppslängden påverkar vilken 
klädstorlek vi har. Eleverna avläser personernas längd för att sedan 
välja rätt klädstorlek.
Vad bestämmer storleken på strumpor, mössor och handskar?  
Varför bör vi prova kläder innan vi köper dem? Hur köper 
vi kläder från kataloger och internet?

Sidan 31
Eleverna hjälps åt att mäta varandra. Är min kompis längre eller  
kortare än jag?
Eleverna frågar hemma hur långa de var när de föddes. Fortsätt  
gärna att jämföra med fler personer. Är jag längre eller kortare än  
min mamma, syster, farfar och andra i min släkt?

Sidorna 32–33
Eleverna får nu träna på att dela upp tal i meter och centimeter.
De behöver nu ha kunskap om hur många centimeter det går på  
1 meter. Samtala om i vilka sammanhang vi mäter och skriver i  
centimeter fast det är över 1 meter.
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Sidorna 34–35
Hur ser det ut hemma i elevernas rum? Vilka längder har de på  
gardinerna, mattan och överkastet? Hur långa är deras sängar?  
Vad skulle hända om sängen bara var 1 meter lång? 
En bra hemuppgift är att mäta gardiner, överkast och matta i hemmet 
och delge resultatet till sina kamrater.

Sidorna 36–37
Här presenteras längdenheten decimeter. Hur långt är 1 decimeter? 
Eleverna använder sin hand för att få en känsla av längden.  
Här behöver eleverna veta hur många decimeter det går på 1 meter 
och att 10 centimeter är 1 decimeter. Ett sätt att konkretisera är att låta 
eleverna mäta och klippa ut en pappersremsa som är 1 meter lång. 
Dela sedan remsan i 10 lika stora delar. Använd en av de decimeter-
långa remsorna och gå runt och försök hitta saker i klassrummet eller 
utomhus som är ungefär 1 decimeter. 

Sidorna 38–43
Eleverna tränar på att avläsa föremålens längd. Eleverna arbetar vidare 
med att skriva längder i storleksordning, jämföra längder, dela upp 
längder i decimeter och centimeter och slutligen svara på vilken längd 
som är kortare – längre, kortast – längst?

Sidan 44
Har eleverna sett en mätsticka som används när någon mäter till  
exempel snödjup? Låt gärna eleverna tillverka en mätsticka i trä och 
göra decimetermarkeringar. Finns det något annat vi kan mäta med 
mätsticka förutom snödjup? 

Sidan 45
Låt eleverna först uppskatta hur höga krukorna är innan de mäter  
dem med linjal.

Sidorna 46–48
Här presenteras längdenheten millimeter. Eleverna får stöd av den 
redan ritade linjalen när de ska lägga sina egna linjaler rätt. Därefter 
följer en övning där eleverna mäter med egen linjal, läser av och  
skriver längderna. 

Sidan 49
Titta först på mattan och uppskatta bredden på de olika ränderna. 
Måla sedan ränderna i valfria färger.
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Sidan 50
Jämför tal skrivna i centimeter och meter. Vad är längst?

Sidan 51
Gissa först och mät sedan pennornas längd. Skriv svaren i centimeter 
och millimeter. 

Sidorna 52–53
Här presenteras längdenheten kilometer. Hur långt är 1 kilometer och 
kan jag förflytta mig den sträckan? Vad kan eleverna relatera till när 
det gäller 1 kilometer?

Sidorna 54–55
Här presenteras längdenheten mil. Titta på Sverigekartan och berätta att 
vi använder enheten mil när vi mäter långa sträckor. Eleverna får svara 
ja och nej på frågor som visar vilken känsla de har för avståndet mil.

Sidan 56
Här finns olika svarsalternativ. Lår eleverna fundera över vad som  
är rimligt.

Sidan 57
Eleverna tränar på att läsa av vägskyltar och veta hur många mil  
och kilometer det är.
Gå gärna ut och titta på vägskyltar i närområdet.

Sidorna 58–59
Kartan visar hur långt det är mellan olika platser. Nu får eleven prova 
på att läsa av avstånd mellan orter runt Vättern.
Relatera till elevernas vardag. Hur långt har de till skolan, affären, 
släkten och så vidare.
Vilka färdmedel använder de när de ska åka till olika platser?  
Hur lång tid tar det?
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Sidorna 60–67
Omkrets betyder runt om. Samtala om när vi mäter omkrets i  
vardagen. Under ett antal sidor får nu eleverna träna på att mäta  
omkrets genom att först mäta sidor och sedan addera sidornas längd. 
Låt eleverna även mäta omkretsen på verkliga föremål. 
Vi kan också mäta omkretsen på kroppsdelar. Hur gör vi då?  
Eleverna mäter sina egna och gärna varandras vrister, vader,  
huvud och så vidare.
I den sista övningen med omkrets ska eleverna bedöma omkrets och 
höjd. Vad är störst – glasets höjd eller omkrets?

Sidan 68
Eleverna utvärderar arbetet med boken. Samtala sedan gärna både  
i grupp och enskilt för att få veta mer ingående vad som upplevdes  
lätt eller svårt.

Sidorna 69–78
Slutligen finns ett antal sidor för repetition där eleverna har möjlighet 
att själva påminnas och bedöma sitt eget lärande. Pedagogen får hjälp att 
se elevernas kunskaper och kan utgå från dessa vid fortsatt planering.


