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I Volym 2 får eleverna träna på enheterna liter, deciliter, centiliter och milliliter. 
De får uppskatta, jämföra och mäta olika volymer, och öva på att välja rätt  
enhet och omvandla större enheter till mindre enheter.

Boken innehåller många övningar med volymmått på varor. Tanken är att elev-
erna ska känna igen och avläsa volymen på mejeriprodukter, hygienartikar och 
diverse produkter som säljs i flaskor. Arbeta gärna vidare med förpackningar 
som eleverna tar med hemifrån!

Slutligen presenteras måttsatsen. Eleverna får praktiskt prova vilken volym 
som rymmer mest respektive minst och testa att läsa recept.

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 30 där hinken är orimligt stor i förhållande till akvariet.  
Vi har valt att göra på detta sätt för att bibehålla alla bilder så stora och tyd-
liga som möjligt. Samtala därför gärna med eleverna om hur stora föremålen är 
i verkligheten.

En del sidor visar och ställer frågor kring situationer som många elever känner 
igen: ”Jenny och Lukas planterar blommor”, ”Moa häller upp mjölk”, ”Markus 
blandar saft” och ”Erik och Tea bowlar”. Här kan du som pedagog gärna upp-
muntra eleverna att också hitta på frågor utifrån bilderna och sina erfarenhe-
ter.

I boken finns flera praktiska övningar. Gör gärna övningarna vid flera tillfällen 
och på olika sätt så att eleverna har mjölighet att befästa kunskaperna.
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Bokens innehåll

Sidan 5 
Boken inleds med en plansch där enheterna liter, deciliter, centiliter och milliliter presen-
teras, med fokus på hur de förhåller sig till varandra. Hit kan ni återvända vid behov. Ni 
kan också kopiera sidan och sätta upp den i klassrummet, om ni vill.  

Sidorna 6–9 
Samtala med eleverna om vad de ser på bilderna. Känner de igen måtten? Ser de skillnad 
på måtten? Vet de vad de olika måtten heter? Vad har eleverna för erfarenheter av 
de olika situationerna på bilden? Vid vilka fler tillfällen använder vi måtten?  I samtalet 
med eleverna finns möjlighet att uppmärksamma deras ordförråd och förståelse för 
olika volymer. 

Sidorna 10–11 
Hur mycket rymmer de olika köksföremålen? Förutom att uppskatta volym är illustra-
tionen utmärkt för samtal om olika läges- och storleksbegrepp.

Sidorna 12–13 
Hur mycket rymmer de olika förpackningarna, kopparna och glasen? Även här är 
illustrationen också utmärkt som underlag för samtal om olika läges- och storleks-
begrepp. Samtala gärna vidare om hur elevernas frukost ser ut. Vad har de på sitt 
frukostbord? Hur stora förpackningar köper de?

Sidorna 14–16 
Här presenteras volymenheten liter. Eleverna tränar på att se att 1 liter och  
10 deciliter är lika mycket.  

Sidan 17 
Här ska eleverna markera de förpackningar som rymmer 1 liter. Prata gärna vidare uti-
från bilden: Känner eleverna igen alla produkter? Vilka brukar de själva köpa? Vilka fler 
produkter känner de till som rymmer 1 liter?

Sidorna 18–19 
Här presenteras en halv liter. Samtala om att en halv liter är lika mycket som 5 deci-
liter. Sedan följer en uppgift där eleverna genom att måla får visualisera vad som är 
mer eller mindre än en halv liter.  

Sidorna 20–21 
Låt eleverna först uppskatta hur många glas de olika volymerna räcker till. Därefter 
häller eleverna vatten i glasen för att se om de uppskattat rätt. 

Sidorna 22–23 
Här presenteras volymenheten deciliter. Eleverna tränar på att se att 10 deciliter  
och 1 liter är lika mycket. Låt gärna eleverna först undersöka hur många deciliter  
som får plats i ett litermått. Därefter följer en uppgift där eleverna avläser hur 
många deciliter vatten det finns i litermåtten. 
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Sidorna 24–25 
Hur många deciliter fattas för att det ska bli 1 liter? Tips: Låt eleverna färglägga med 
en avvikande färg för att lättare se skillnaden mellan det som redan finns i kannan 
och det som fylls på.

Sidan 26 
Läs och måla rätt antal deciliter i litermåtten.

Sidan 27 
Para ihop litermått med rätt antal deciliter. Låt eleverna lösa den här uppgiften genom 
att pröva själva och hälla vatten vid diskbänken.

Sidorna 28–29 
Hur många deciliter rymmer olika mejeriprodukter? För bättre förståelse får eleverna 
inte bara skriva utan även måla rätt antal decilitermått.

Sidorna 30–31 
Vilken volym passar bäst för de olika föremålen? Här får man en uppfattning om  
eleverna har en känsla och förståelse för de olika volymerna.

Sidorna 32–33 
Jämför mängden vatten i litermåtten och decilitermåtten och svara på vilka mått 
som innehåller mest eller minst. 

Sidan 34 
Har eleverna en känsla för hur mycket 1 liter och 1 dl är? Eleverna svarar på frågor 
och ringar in sina svar. 

Sidan 35 
Låt gärna eleverna först uppskatta innan de prövar att hälla vatten i kärlen.

Sidorna 36–39 
Här presenteras begreppet hälften. Att dela något i två lika stora delar och koppla 
ihop det med ordet hälften är inte alltid så lätt. Låt eleverna öva praktiskt genom att 
hälla en bestämd mängd vatten från ett litermått till ett annat så att de upptäcker 
att när de hällt över hälften finns det lika mycket vatten i båda litermåtten.

Sidorna 40–41 
Bilderna ger tillfälle till samtal och möjlighet att hitta på egna uppgifter. Krukorna kan 
till exempel rymma mer eller mindre än 2 liter. Moa kan hälla upp olika mängder mjölk 
eller Markus kan blanda mer eller mindre saft.

Sidan 42 
Här presenteras volymenheten centiliter. Vi har valt att illustrera med två teskeds-
mått som fylls med vatten för att eleverna lättare ska förstå hur mycket 1 centiliter 
är. Prata med eleverna: När använder vi cl som enhet?

Sidan 43 
Hur mycket är 1 cl i förhållande till 1 dl? Hur många cl ryms det i olika antal dl-mått? 
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Sidorna 44–46 
Kryssa för det alternativ som det är rimligt att produkten rymmer. Då får man en 
uppfattning om eleverna har en känsla för de olika volymerna. Eleverna får sedan  
addera olika produkters volymer.

Sidan 47 
Lästalet ger tillfälle till samtal och möjlighet att hitta på egna uppgifter. Ändra antalet 
burkar Erik och Tea dricker eller byt ut till flaskor med annan volym.

Sidan 48 
Här presenteras volymenheten milliliter. Vi har valt att illustrera med ett kryddmått  
som fylls med vatten för att eleverna lättare ska förstå hur mycket 1 milliliter är. 
Prata med eleverna: När använder vi ml som enhet?

Sidan 49 
Hur mycket är 1 ml i förhållande till 1 dl? Hur många ml ryms det i olika antal dl-mått? 

Sidorna 50–52 
Här visas bilder på vardagsprodukter där volymen anges i milliliter. Känner eleverna 
till fler produkter? Hur mycket är det kvar om man använder hälften av innehållet? 
Öva gärna fler gånger med andra produkter som eleverna föreslår.

Sidan 53 
Eleverna läser av hur mycket förpackningarna innehåller för att sedan räkna ut hur 
många dagar hostmedicinen och näsdropparna räcker. Hur många dagar räcker  
näsdropparna om Fredrik istället tar 1 ml morgon och kväll?

Sidorna 54–55 
Uppskatta hur mycket de olika föremålen och förpackningarna rymmer och kryssa 
för den enhet som passar bäst. 

Sidorna 56–57 
Vilken produkt rymmer mest eller minst? Låt eleverna sedan gärna jämföra andra 
produkter med varandra. 

Sidan 58 
Här presenteras måttsatsen. Vi visar hur många ml varje mått innehåller för att  
eleverna ska koppla ihop ml med de små måtten. Diskutera: När kan det vara bra att 
veta att 3 teskedar är lika mycket som 1 matsked samt att 5 kryddmått är lika myck-
et som 1 tesked?

Sidorna 59–61 
Eleverna jämför måtten med varandra för att lättare förstå hur de förhåller sig till 
varandra.  Därefter följer två sidor där eleverna bedömer vilka mått som rymmer 
mest eller minst. 

Sidorna 62–63 
Gå först igenom receptet med eleverna och svara på frågorna. Pröva gärna att laga 
soppan och fundera sedan hur soppan smakat om ni ändrat på receptet.

Sidan 64 
Fyll i rätt mått i de olika recepten. Har eleverna fått en förståelse för de olika  
enheterna?
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Sidan 65 
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 66–76 
Slutligen finns ett antal sidor där eleverna har möjlighet att själva repetera och bedöma 
sitt eget lärande. Pedagogen får hjälp att se elevernas kunskaper och kan utgå från 
dessa vid fortsatt planering. 


