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Eleverna tränar på volymbegreppen mycket –lite, mest –minst och full  
– halvfull – tom för att sedan gå vidare och förstå skillnaden på liter och  
deciliter. Det finns flera praktiska övningar med liter och deciliter där eleven  
får möjlighet att hälla och jämföra olika volymer.

Den här boken vill ge eleverna ett visuellt minne av hur mycket 1 liter är.  
Därför används litermåttet genomgående i hela häftet. Eleverna ska också 
känna igen måtten som finns i mjölkdisken, som exempelvis 1 liter mjölk,  
3 deciliter grädde och 1 liter fil. 

Illustrationerna i boken ger också eleverna många tillfällen att jämföra,  
uppskatta och mäta.

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

Storleksförhållandena mellan bilderna på vissa sidor är ibland inte realistiska.
Se till exempel sidan 12 där kannan är orimligt stor i förhållande till sjön. Vi  
har valt att göra på detta sätt för att bibehålla alla bilder så stora och tydliga 
som möjligt. Samtala därför gärna med eleverna om hur stora föremålen är  
i verklig heten. 
 
En del sidor är samtalssidor med situationer som många elever känner igen. 
Sidorna har vi kallat: ”Tor och Nils vattnar blommor”, ”Familjen Berg plockar 
blåbär”, ”Familjen Berg kokar saft”, ”Sune bakar pizza” och ”Maja säljer bär”. 
Dessa sidor innehåller ett antal frågor. Här kan du som pedagog gärna upp-
muntra eleverna att också hitta på egna frågor utifrån bilderna och sina egna 
erfarenheter.

I boken finns ett antal praktiska övningar. Gör gärna övningarna vid flera till- 
fällen och på olika sätt så eleverna har möjlighet att befästa kunskaperna. Här 
kan det till och med vara bra att misslyckas, till exempel när ett glas är fullt 

och vattnet rinner över. Den konkreta upplevelsen gör det lite lättare att minnas.
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Bokens innehåll
 
Sidorna 4–5  
Samtala med eleverna om vad de ser på bilderna. Känner de igen måtten? Ser 
de skillnad på måtten? Vad har eleverna för erfarenheter av de olika situation- 
erna på bilden? Vid vilka fler tillfällen använder vi liter- och decilitermått?   
I samtalet med eleverna finns möjlighet att uppmärksamma deras ordförråd 
och förståelse för olika volymer. 

Sidorna 6–9 
Begreppen mycket – lite. På dessa sidor ska eleverna visuellt uppskatta 
om det är mycket eller lite vätska i olika glas och kannor. 

Sidorna 10–11 
Eleverna får måla mycket och lite vätska i olika glas, koppar, flaskor och kan-
nor. Här har vi valt att placera ett litet och ett stort föremål bredvid varandra 
för att eleverna sedan ska kunna jämföra dem. För ett resonemang kring att 
begreppet mycket vätska är mer i en kanna än i ett glas.

Sidorna 12–17 
Begreppen mest – minst. Nu ska eleverna bedöma olika föremål som går att 
fylla. Kan de föreställa sig hur mycket de rymmer i verkligheten och inte bara 
bedöma bilden? Jämför genom att samtala utifrån elevernas erfarenheter.

Sidorna 18–26 
Begreppen full – halvfull – tom. Hur vet vi när något är tomt, halvfullt eller fullt? 
Kan eleverna generalisera kunskapen till flera typer av kärl? De får bedöma 
vilka glas eller andra föremål som är fulla, halvfulla eller tomma. Eleverna får 
också göra praktiska hälla-övningar vid diskbänken och måla fullt och halvfullt.

Sidan 27–30 
Samtala med eleverna om hur vi ibland använder begreppet halvfull i vardags-
språket. Att vi vid många tillfällen säger ”fylld till hälften” och ”halv” istället för 
”halvfull”. Vilka erfarenheter har eleverna av att be om eller beställa något? 

Sidorna 30–31 
Här presenteras volymenheten liter. Hur mycket är 1 liter? Samtala om att  
1 liter är lika mycket som ett fullt litermått. Eleverna undersöker sedan till hur 
många glas en liter vatten räcker.  
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Sidorna 32–33 
Eleverna avläser litermått och markerar dem som är fyllda med 1 liter vatten.

Sidorna 34–35 
Eleverna uppskattar visuellt vilka föremål som rymmer mer eller mindre än  
1 liter. Titta sedan gärna på föremålen i verkligheten för att se om deras  
uppskattningar stämde.

Sidan 36 
Här får eleverna uppskatta vilka förpackningar som rymmer 1 liter. Känner 
eleverna igen alla produkter? Vilka brukar de själva köpa? Vilka fler produkter 
känner de till som rymmer 1 liter?

Sidan 37  
Har eleverna en känsla för hur mycket de olika föremålen rymmer? Eleverna 
svarar på frågor och ringar in sina svar. 

Sidorna 38–39 
Först får eleverna räkna antal litermått och skriva hur många liter de  
rymmer tillsammans. Därefter byts litermåtten ut mot produkter som rymmer 
1 liter var. Eleverna räknar och skriver hur många liter produkterna rymmer 
tillsammans. 
 
Sidorna 40–43 
Här presenteras en halv liter. Eleverna får först praktiskt öva på att hälla  
vatten i ett litermått så att det blir en halv liter. Sedan följer en uppgift där de 
visuellt får bedöma vilka litermått som är fyllda med en halv liter vatten.

Sidorna 44–47 
Här presenteras volymenheten deciliter. Eleverna undersöker hur många dl som 
får plats i ett litermått. Därefter uppskattar eleverna visuellt vilka föremål 
som rymmer mer eller mindre än 1 deciliter. Låt eleverna undersöka samma 
föremål i verkligheten och se om deras uppskattningar stämde. 

Sidorna 48–49 
Eleverna räknar decilitermått och skriver rätt antal. 

Sidorna 50–51 
Eleverna räknar antal decilitermått och målar sedan rätt antal deciliter på 
litermåttet.
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Sidorna 52–53  
Här ska eleverna upptäcka att ett visst antal fyllda decilitermått är lika mycket 
som samma antal deciliter i litermåttet. 

Sidorna 54–55 
Eleverna avläser hur många deciliter vatten det finns i litermåtten. 

Sidorna 56–57 
Här får eleverna svara på hur många deciliter olika mejeriprodukter rymmer.  
För bättre förståelse får eleverna inte bara skriva utan även måla rätt antal 
decilitermått.

Sidorna 58 
Har eleverna en känsla för hur mycket 1 liter och 1 dl är? Eleverna svarar på 
frågor och ringar in sina svar. 

Sidorna 59 
Bilden på Tor och Nils ger tillfälle till samtal. Har ni en vattenkanna i klass-
rummet? Hur mycket rymmer den? Hur mycket vatten behöver blommor?  
Vad händer om blommorna inte får vatten? 
Kan ni komma på frågor till bilden? 
Exempel: 
Hur mycket rymmer Tors och Nils kannor tillsammans? 
Hur mycket är det kvar om Nils eller Tor häller ut 10 dl, 1 dl, 5 dl?

Sidorna 60–61 
Bilden på familjen Berg i skogen ger tillfälle till samtal. Brukar eleverna plocka 
bär? Hur mycket brukar de plocka?  
Kan ni komma på fler frågor till bilden? 
Exempel:  
Pappa tappar ut en halv liter blåbär. Hur mycket har han då kvar? 
Sara får 7 dl blåbär av mamma. Hur mycket har hon då?

Sidan 62 
Här ska eleverna räkna ut hur mycket saft det blir efter att familjen kokat  
bären. Har eleverna kokat saft eller sylt någon gång? Hur gjorde de då? 
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Sidan 63 
Bilden på Sune som bakar pizza ger tillfälle till samtal. Brukar eleverna baka 
pizza? Hur gör de då?  
Kan ni hitta på fler frågor till bilden? 
Exempel:  
Hur mycket vatten behöver Sune till 3 pizzor? 
Hur mycket mjöl behöver Sune till 5 pizzor? Vilket mått kan han då använda 
istället för decilitermåttet?

Sidan 64 
Eleverna utvärderar kort arbetet med boken. Samtala sedan gärna både i grupp 
och enskilt för att få veta mer ingående vad som upplevdes lätt eller svårt.

Sidorna 65–74 
Slutligen finns ett antal sidor för repetition där eleverna har möjlighet att 
själva påminnas och bedöma sitt eget lärande. Pedagogen får hjälp att se elev-
ernas kunskaper och kan utgå från dessa vid fortsatt planering.


