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Matteboken 3
Matteboken är en matematikserie grundad på mångårig praktisk
erfarenhet och kunskap om elevers resurser och utvecklingsmöjligheter.
Läromedlets grundsyn är att matematikundervisningen ska

• ta vara på och stimulera elevernas upptäckarlust, kreativitet och
logiska förmåga

• ge tankeväckande impulser, som leder till att eleverna själva kan

bygga upp sin kunskap, upptäcka strukturer och sammanhang i
matematiken samt dra egna slutsatser

• bidra till att eleverna får ett matematiskt riktigt språk, både
muntligt och skriftligt

• få eleverna att uppleva matematiken intressant och rolig.
En elev som förstår matematikens lagar och möjligheter känner
självförtroende. Matematiken blir intressant och spännande och
lockar till nya upptäckter.
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Läromedlets komponenter
I lärarhandledningen finns en kort beskrivning av den pedagogiska
och teoretiska bakgrunden till inlärning och arbetssätt. Lärarhandledningen följer grundboken sida för sida. Där finns metodiska
anvisningar till laborativt arbete och förövningar samt facit och
kopieringsunderlag för fortsatt träning. Till varje kapitel finns även
diagnoser och anvisningar för uppföljning av dessa.

De två grundböckerna utgör den fullständiga kursen för skolåret.
Varje kapitel inleds med en samtalsbild, som kan vara utgångspunkt
för muntliga samtal och resonemang.

Extraboken kan användas av
både snabba elever och elever
som behöver extra träning.

Läxuppgifterna har anknytning till aktuella sidor i grundboken.
Genom hemläxan får föräldrarna information om matematikundervisningen och möjlighet att följa sitt barns skolarbete.
Enkla tips ges på spel och lekar för bland annat inlärning av
additions- och subtraktionstabellerna.
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Grundläggande synpunkter
på matematikundervisningen
Elevens fantasi och logik

Bildspråk

En stor tillgång hos barn är deras fantasi och uppfinningsrikedom. Barn har förmåga att hitta på de
mest otroliga händelser, att upptäcka möjligheter
som ingen annan har upptäckt, att pröva egna idéer
och tänka sig lösningar som aldrig har prövats förut.
Nyfikenheten och initiativkraften gör att de upplever
omvärlden spännande och full av möjligheter.

Att rita bilder är det första steget från det konkret
handgripliga till det abstrakta. För många elever är
det ett stöd att vid vissa räkneuppgifter rita det man
tänker. Då får de en mera konkret bild av uppgiften
än när allt hålls i huvudet. Att rita en bild, eller att
göra en enkel tabell, hjälper eleven att sortera och
strukturera den information som hjärnan har tagit
emot.

Fantasi är inte bara förmågan att hitta på, utan också
att observera, upptäcka mönster och samband och
av det dra egna slutsatser. Många barn visar tidigt en
utpräglad logisk känsla och analytisk förmåga.
En undervisning som tar vara på och stimulerar
barnens upptäckarlust, kreativitet och självtillit och
ger meningsfulla ”redskap” som bygger på förståelse,
bidrar till att deras matematiska förmåga utvecklas.

Språkets betydelse för begreppsbildning
För begreppsbildning och det logiska tänkandet är det
första steget att observera, jämföra och särskilja föremål, både konkreta och på bild. Vid denna klassificering koncentrerar man sig på en eller flera egenskaper
och bortser från andra. Detta leder så småningom
fram till förmågan att abstrahera och gener-alisera –
en nödvändig förutsättning för allt matem-atiskt tänkande. Språk och begrepp utvecklas jämsid-es genom
att språket ökar elevens förståelse för ett begrepp och
begreppsförståelsen stimulerar eleven till att använda
ett alltmer innehållsrikt och varierat språk.
I samtal kan läraren knyta an till elevernas förkunskaper och erfarenheter när nya begrepp ska läras in.
På ett naturligt sätt får eleverna hjälp med korrekta
benämningar och förståelse för nya matematiska
moment.
Att ”tala matematik” är mycket viktigt för att utveckla elevens matematiska förmåga. När eleven
formulerar sina tankar i ord görs tankarna tydliga. De
måste sorteras och uttryckas så att de blir förstådda
av andra. Elever som ofta får träna sig i muntlig
framställning i resonemang, förklaringar och redovisningar blir goda tänkare och talare. Förhoppningsvis
blir de också goda lyssnare. Elever kan lära mycket av
varandra.
Läraren bör fungera som en initiativrik handledare
och samtalspartner och sträva efter att varje elev med
självförtroende och glädje utforskar och upptäcker
matematikens spännande värld.

Talbegrepp
Ett färdigutvecklat talbegrepp innebär att man har
för-ståelse för ett tals olika aspekter, både dess absoluta värde – 5 är lika med antalet 5 – och dess relativa
värde – 5 är 1 mer än 4 och 1 mindre än 6. Det är
talens relativa värde som gör det möjligt att ordna
dem i en serie.
I talbegreppet ingår också att kunna analysera talet,
att förstå att talet 5 kan delas upp i 3 och 2, 1 och 4
osv. Detta är en förutsättning för inlärning av addition och subtraktion.
Om eleven får arbeta med denna talanalys blir likhetstecknet något helt naturligt. Man kan skriva
3 + 2 = 5 och 5 = 1 + 4 eller rent av 3 + 2 = 1 + 4.

Positionssystemet
Det är siffrans plats i talet som bestämmer dess värde.
I vårt positionssystem, vars bas är 10, blir en siffras
värde 10 gånger så stort om den flyttas ett steg åt vänster. Tomma platser markeras med tecknet för ingenting, dvs. noll.
Alla elever har inte förstått positionssystemets principer, t.ex. att i talet 345 är siffrorna 3 och 4 värda 300
och 40. Detta kan leda till att talet ”trehundrafyrtio”
skrivs som det uttalas: 30040.
Ett sätt att få förståelse är
att arbeta med talkort, där
positionerna blir tydliga då
man lägger korten på varandra.
Viktigt är också att träna
förmågan att skriva
ett tal i olika talsorter
(utvecklad form).

3    0    0
4    0
5
345=300+40+5
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Räknesättens innebörd
I en textuppgift finns inte något räknetecken utsatt.
För att kunna välja rätt räknesätt vid uträkningen
måste därför eleven förstå de olika räknesättens innebörd – vad som utmärker t.ex. en addition, subtraktion, multiplikation eller division.
Om eleverna får tillfällen till samtal och resonemang
om räknehändelser som leder till olika räknesätt blir
de säkrare när de själva ska välja räknesätt.
En förtrogenhet med räknesättens innebörd kan eleven även få genom att hitta på och formulera egna
räknehändelser till givna numeriska uttryck, t.ex.
36 – 21 = 15. Då tvingas eleven att tänka efter och
göra klart för sig vad räknetecknet står för.

Skriftlig huvudräkning
Metoden skriftlig huvudräkning innebär att man
skriver ner sina huvudräkningstankar i ett mellanled
som förenklar uträkningen. Likhetstecknet används
för att skriva om uttrycket, t.ex:

35+27=50+12=62
45–23=20+2=22
45–27=20–2=18
Grundprincipen är att varje talsort räknas för sig och
att man börjar med den största talsorten.
När man skriver ner ett mellanled blir man samtidigt
medveten om sina tankar på ett annat sätt än om de
hålls i huvudet. Tankarna måste sorteras och redas
ut. De blir synliga i mellanledet. Detta gör att man
kan kontrollera och reflektera över dem och, om det
behövs, korrigera dem. Skrivandet utvecklar på så sätt
elevens tänkande och blir ett redskap för fördjupad
kunskap.
Det nerskrivna mellanledet ger också läraren möjlighet att upptäcka felaktiga eller inte utvecklingsbara
tankegångar.
Med metoden skriftlig huvudräkning utvecklas
elevens taluppfattning och förståelse för positionssystemet. Tabellkunskaperna utvidgas till att gälla
även för andra talsorter än ental och likhetstecknets
innebörd blir tydlig.

Tabellkunskap
All räkning – huvudräkning, skriftlig räkning, överslagsräkning – underlättas väsentligt om man har
goda tabellkunskaper. I första hand gäller detta den
första tabellen, dvs. alla additions- och subtraktionskombinationer av två tal upp till 10. Därefter utökas
inlärningen till alla kombinationer mellan 11 och 18.
På omslagets insida i Matteboken 3A och 3B finns en
sammanställning av första och andra additions- och
subtraktionstabellerna.

Det är viktigt att utantillinlärandet inte börjar för
tidigt. Man skulle kunna säga att det är det femte
steget i inlärningen. Först måste eleven ha en klar
taluppfattning av de ingående talen, kunna analysera
dessa. Därefter ska förståelse för innebörden av addition som sammanläggning eller ökning finnas. Nästa
steg är att med konkret material kunna utföra additionen. Sedan ska samma addition utföras i huvudet
– utan konkret material – genom att tänka fram
svaret, t.ex. 7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 12.
Först därefter är eleven mogen för det sista steget –
utantillinlärningen. Träningen kan göras både spännande och lustfylld med olika spel och lekar, som
finns angivna i lärarhandledningen.
I läxböckerna ges också tips till föräldrarna om dessa
spel och lekar.
En väl beprövad metod
winnetkakort
som brukar ge gott resultat
8+5
är ”winnetkametoden”.
De kombinationer som
ska tränas skrivs på kort.
På den ena sidan står upp8+5=13
giften, på den andra sidan
både uppgiften och svaret.
För att man lätt ska kunna ordna korten så att alla
frågor kommer åt samma håll, är ett hörn avklippt.
Med korten kan eleverna träna på egen hand eller
tillsammans med en kamrat. På ett systematiskt sätt
tränas de kombinationer som eleven inte behärskar,
medan övriga sorteras ut.

Parlek
Korten delas lika mellan två elever. Den ena
håller upp ett kort med uppgiften vänd mot
kamraten. Om denna svarar direkt och rätt får
han eller hon kortet. Så fortsätter det tills svaret
är fel eller dröjer alltför länge. Då byter man så
att den som frågat nu svarar. När en elev fått
alla kort är omgången slut. Man blandar korten,
delar ut och börjar om.

Ensamlek
Eleven tar korten i handen, tittar på den första
uppgiften, säger svaret snabbt och kontrollerar
på baksidan att svaret är rätt. Om det är rätt
läggs det i en särskild hög. När alla kort är
genomgångna börjar eleven om, men nu bara
med de kort som ligger i högen med felaktiga
eller osäkra svar. Så fortsätter eleven tills alla kort
ligger i den första högen.

Generaliserad tabellkunskap
När eleverna behärskar tabellerna med ental kan
detta utnyttjas vid andra talsorter. Om eleven vet att
7 + 5 = 12, så kan han/hon dra slutsatsen att
70 + 50 = 120, 700 + 500 = 1200 osv.
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Algoritmräkning
I de två sista kapitlen i grundbok 3B tas algoritmräkning upp, först addition och sedan subtraktion.
Den största skillnaden mellan huvudräkning och
algoritmräkning är att man i huvudräkning oftast
börjar med den största talsorten, medan man i
algoritmräkning börjar från motsatt håll med talen i
entalsraden.
Vid algoritmräkning räknas alla tal som ental. Eleven
behöver inte tänka som i skriftlig huvudräkning med
hundratal, tiotal och ental. Nackdelen är att man
måste lära sig regler för hur och var minnessiffrorna
ska skrivas och hur man ska göra strykningar vid
växlingar.

Att bara räkna med ental gör att eleverna inte utvecklar sin taluppfattning, de kan till och med förlora
den taluppfattning de hade före algoritmräkningen.
De ser inte längre att talen består av hundratal, tiotal
och ental. De ser heller inte de ingående talens förhållande till varandra, vilket kan innebära att skriftlig
huvudräkning blir en både enklare och säkrare uträkningsmetod än algoritmräkning.
En annan nackdel med algoritmräkning är att likhetstecknet inte sätts ut. Det kan leda till att förståelsen
för likhetstecknets innebörd kan avta. För att undvika
detta tas algoritmräkning upp jämsides med motsvarande skriftlig huvudräkning. Samma typ av uppgifter löses på båda sätten.

Ett laborativt arbetssätt
När eleverna laborerar på egen hand kan de själva
upptäcka matematiska strukturer och sammanhang.
Därför bör eleverna få många tillfällen att aktivt
arbeta med konkret material. Med hjälp av alla sinnen tränas de då i att iaktta, jämföra, strukturera och
analysera för att sedan beskriva sina handlingar och
upplevelser i ord. Viktigt är att övningarna varieras
och att elevernas spontana förslag tas tillvara.
Laborativt material har i sig inget värde. Det är de
tankar som laborerandet leder till som är värdefulla.
Övningarna bör därför utgå från elevens förkunskaper och vara utformade så att eleven själv kan upptäcka
strukturer och samband och ha som syfte att successivt hjälpa eleven till allt högre abstraktionsnivåer.
Att vid inlärning börja arbetet med konkret material,
är lika viktigt som att eleven så småningom lämnar
detta för att ta steget över till det abstrakta tänkandet
och symbolspråket, som är matematikens kännemärke.

Laborativt material
Knappformar
Vid den första talinlärningen (talområdet 1–20) kan
eleverna använda knappar. Det kan vara knappformar av trä, cirka 25 mm i diameter, som målas blå
på den ena sidan och röda på den andra. De är billiga, oömtåliga och mycket lämpliga, eftersom de till

skillnad från kuber är lätt urskiljbara, även när de ligger tätt ihop för att ge en helhetsbild. Samtidigt kan
talbild-ens delar lätt uppfattas. För mer information
se Lärarhandledning 1.
Knapparna är praktiska vid uppdelning av tal, när
man behöver dela en mängd i hälfter, tredjedelar eller
fjärdedelar.
De kan också
användas vid inlärningen av multiplikationstabellerna.

2+2+2+2=8
4·2=8

Dessutom fungerar knapparna bra som spelmarker
vid olika spel och lekar.

Tiobasmaterial
Ett väl beprövat strukturerat material är tiobasmaterialet. Det består av entalskuber, tiostavar, hundraplattor och tusenkuber. Materialet passar bra när
eleverna ska arbeta inom högre talområden. Det kan
användas till många typer av uppgifter. Man kan t.ex.
bygga olika tal och får då en konkret bild av
positionssystemet.

134 = 1 hundratal 3 tiotal 4 ental

8
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Man kan också använda materialet för att konkretisera additionsuppgifter.

olika sätt, leka affär o.s.v. I Lärarhandledning 1–3
finns mynt och sedlar som kopieringsunderlag.

Talkort

213 + 135 = 300 + 40 + 8 = 348
Med hjälp av tiobasmaterialet ser eleverna hur man
kan sortera talsorterna och addera först hundratalen,
sedan tiotalen och sist entalen. Liknande subtraktionsuppgifter kan också utföras.

Pengar
Att räkna med pengar är för en del elever invant och
naturligt, för andra elever är det inte lika självklart.
Alla behöver träna på att räkna och växla pengar, att
ta reda på och jämföra priser, dela upp pengar på

Arbete med talkort bygger upp elevernas förståelse
för positionssystemet. Det är inte självklart för alla
elever att siffran 4 betyder 400 i talet 425, men 40 i
talet 148. Talkorten som finns i kopieringsunderlaget
kan användas för laborativa övningar.
Eleverna lägger först ett tal i utvecklad form. Sedan
lägger de korten ovanpå varandra så att de ser det
sammansatta talet. De får då en konkret bild av hur
talet är uppbyggt.

4 0 0

7 0

2

4 70 00
2

Arbetsgång i grundboken
Varje kapitel inleds med en samtalsbild. Eleverna
berättar om bilden och försöker att hitta ”matematik”
i den. Till samtalsbilden finns ett antal textuppgifter.
De här två sidorna bildar underlag för gemensamt
arbete med klassen eller gruppen samlad.
Det talade språket är viktigt för att få förståelse för
matematiska begrepp och sammanhang. När eleverna
i samtal med läraren får utbyta tankar, resonera, fråga
och förklara utvecklas deras språkliga förmåga och de
blir medvetna om ordens och begreppens innebörd.
Ju bättre man förstår ett begrepp, i desto fler sammanhang kan man använda det. Språket blir en förutsättning och språngbräda för att stärka och utveckla
den matematiska förmågan.
Lika viktigt som de muntliga resonemangen och förklaringarna är den skriftliga redovisningen. Genom
att läraren visar och förklarar hur de muntliga tankegångarna kan översättas till matematiska symboler får
eleverna förståelse för sambandet mellan talspråket
och det matematiska skriftspråket. Förslag på hur
läraren kan visa hur uppgifterna kan lösas finns på
motsvarande sida i lärarhandledningen.

Även under det fortsatta arbetet med kapitlet är det
viktigt att eleverna ofta får tillfälle att ”prata” matematik. Låt eleverna då och då räkna och tänka högt.
Det är då läraren kan upptäcka eventuella brister.
Elever som behöver det kan använda lämpligt laborativt material till vissa uppgifter, men målet är att så
småningom frigöra sig från det konkreta materialet
för att få möjlighet att träna det abstrakta tänkandet.
Efter kapiteldiagnosen, som finns som kopieringsunderlag i lärarhandledningen, kan de elever som
visat bra resultat gå vidare till bokens sista kapitel På
egen hand. Elever som behöver ännu fler uppgifter
arbetar i Extraboken, konstruerar egna uppgifter som
till exempel räknesagor och sifferkryss eller får andra
uppgifter som kräver tid och eftertanke.
Elever som visat ett svagt diagnosresultat bör få mer
lärarhjälp. Den hjälpen måste utgå från elevens kunskaps- och färdighetsnivå. Elever som är osäkra på
tabellerna tränar dessa med spel, lekar och tabellträningspapper. De säkra eleverna kan vara en resurs i
den träningen.
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Kapitel

1

Innehåll:
• Talen 500–1000
• 1000-kronorssedeln
• Repetition av andra additions- och
subtraktionstabellen (ental och tiotal)
• Tal i utvecklad form
• Addition och subtraktion av ental och tiotal inom
talområdet 500–1000
• Repetition av klockan, 5-minutersintervaller

Här följer förslag på hur uppgifterna kan lösas:
1. När man ska räkna tiden från klockan 10 till halv
4 kan man tänka som klockan går: först 5 timmar
till klockan 3 och sedan en halv timme till halv 4.
Detta skrivs:
från kl. 10 till kl. 15.30 = 5 tim + 30 min =
= 5 tim 30 min
Svar: 5 tim 30 min (eller 5

1
2

timme)

Visa eleverna hur en halv kan skrivas.
2. 2 veckor är 14 dagar. Djuren får mat varannan dag,
det betyder att de får mat 7 gånger under 2 veckor.
Eftersom de får 6 kg kött varje gång skrivs detta:
7 . 6 = 42

Sidorna 4–5

Svar: 42 kg

Samtalsbild med textuppgifter

Uträkningen kan göras som upprepad addition:

Låt eleverna först titta på bilden på sidan 4, beskriva
vad de ser och vad som händer, eller kan hända, i
djurparken.

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 42

Läs sedan igenom uppgift för uppgift och låt eleverna berätta med egna ord hur de tänker när de löser
uppgiften. Det kan vara bra att använda en klocka
till uppgift 1 och en meterlinjal eller ett måttband till
uppgift 6.
Låt eleverna ge förslag på hur man kan skriva tankarna med matematiska symboler. Skriv lösningarna
på tavlan och samtala om dessa. Var noga med att
endast de rätta lösningarna finns kvar när uppgiften
är löst. Då skrivs svar med rätt enhet. Eleverna får
sedan fundera på om svaret är rimligt.

eller med hjälp av multiplikation:
5 . 6 + 2 . 6 = 30 + 12 = 42
3. Ridturerna kostar tillsammans:
30 + 30 + 20 + 20 = 100
Svar: 100 kr
4. 465 – 45 = 420
Svar: 420 kg
Låt eleverna berätta hur de tänker, t.ex:
”Jag vet att 65 – 45 = 20, alltså är 465 – 45 = 420”
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5. 20 . 10 = 200

Sidorna 6–7 Tiotalen från 10 till 1000

Svar: 200 m
Eleverna vet att 10 . 10 = 100. Då kan de dra slutsatsen att 20 . 10 är dubbelt så mycket.

Låt eleverna, sedan de skrivit talen på sidan 6, gruppvis läsa talen från 10 till 1000 högt. En grupp läser
från 10 till 100, nästa grupp från 100 till 200 osv.

6. Låt några elever uppskatta hur långt 10 meter är i
till exempel klassrummet. Repetera hur man kan
”stega” längden. Med en meterlinjal eller ett måttband på golvet kan några andra elever visa hur
långt Martin hoppar.
Rita på tavlan en förminskad sträcka som motsvar
ar 10 meter och gör markeringar för varje meter.
s

0				

10

Låt någon elev visa hur långt Martin hoppar. Hur
långt är det sedan till 10 meter? En halv meter till
3 meter och sedan 7 meter till. Skillnaden är alltså
sju och en halv meter.
Svar: 7

1
2

m Repetera hur en halv skrivs med siffror.

7. Samtala om hur mycket en människa dricker om
dagen. Jämför detta med elefantens behov.
90 + 90 + 90 = 270
Svar: 270 liter
8. Eleverna hittar på egna uppgifter om djurparken,
muntligt eller skriftligt, enskilt eller i par.
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Sidorna 8–9 F
 emtiotalen och hundratalen
från 50 till 1000
Gå igenom uppgifterna på sidan 8 muntligt och låt
eleverna berätta hur de tänker.
När eleverna gör uppgifterna på sidorna 8 och 9 kan
de, om de känner sig osäkra, använda sedlar för att
mer konkret räkna ut summan av talen.

Läxboken 3A, läxa 1.
Läxuppgifterna har anknytning till de genomgångna sidorna i grundboken. Varje läxa kan ges som
ett beting, en veckoläxa till en bestämd dag som
antecknas på angiven plats i läxboken.
Genom läxboken får föräldrarna en naturlig kontakt
och delaktighet i barnens skolarbete och möjlighet att
följa deras matematikundervisning.
Goda tabellkunskaper, som underlättar och ibland är
en förutsättning för fortsatt matematikinlärning,
kräver en hel del träning för flertalet elever. Längst
bak i läxboken finns tips till föräldrar om tabellträning.
Elever har olika möjligheter att göra sina läxor
hemma. En elev som av någon anledning inte kan
klara sitt hemarbete bör få hjälp under skoltid.

12
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Sidorna 10–11 Tabellkombinationerna

för 11 och 12
Gör först ett tabelltest på den första tabellen, alla
kombinationer med plus och minus upp till 10.
Tabellremsorna som finns på kopieringsunderlag,
sidorna 138 och 139, kan användas. Börja med spalt
erna med ental, fortsätt sedan med tiotalen.
Var uppmärksam på elever som fortfarande använder
fingrarna eller på andra sätt räknar ett i taget, framåt
eller bakåt. Det är viktigt att eleverna ser svaret utan
att behöva räkna sig till det. Då kan de börja general
isera den kunskapen till att gälla tiotal, hundratal osv.

Tabellsystemet med rutor visar sambandet mellan
addition och subtraktion, hur man kan dela upp talen
11 och 12 på olika sätt och hur man kan skriva talen
med både plus och minus.
Eleverna har mött tabellsystemet i 2B-boken, detta är
en nyttig repetition och samtidigt övning för elever
som ännu inte är säkra på den andra tabellen.

Elever som fortfarande är osäkra på den första tabellen, med ental och tiotal, tränar mera på dessa med
de spel och lekar som finns i Lärarhandledning 2,
sidorna 11-13.
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Sidan 12 A
 ndra tabellen med tiotal
till och med 120
Gör först en diagnos på andra tabellen med ental,
både plus och minus. Använd Tabelldiagnos 1 och 2
på sidorna 134 och 135. Diagnosen bör göras på tid
för att ge besked om elevens kunskap. Uppmana
eleverna att bara skriva svar på de uppgifter de kan
utantill och är säkra på. På så sätt får läraren en uppfattning om elevens kunskapsnivå och var bristerna
finns. Uppgifter där svaret är utelämnat eller felaktigt,
tränas sedan extra med t.ex. winnetkakort. Se anvisningar på sidan 7.
Tabellremsorna som finns på kopieringsunderlag,
sidorna 140 och 141 används för träning. Börja med
entalsspalterna tills eleverna har blivit säkra på svaren
där.
Tänk på att elever som fortfarande är fingerräknare får svårt att klara generaliseringar till tiotal och
hundratal. Om man kan entalstabellen kan man
utnyttja den kunskapen vid andra talsorter.
Vet man att 8 + 4 = 12, så kan man dra slutsatsen att
80 + 40 = 120 och 120 – 40 = 80 osv.

Sidan 13 Textuppgifter
Repetera hur man redovisar en textuppgift: först
tecknar man, sedan räknar man ut och sist skriver
man svar med enhet. Man drar ett streck under svaret
och tänker efter om det är rimligt.
När eleverna arbetar i sina räknehäften är det bra
om de följer vissa rutiner som ger överskådlighet och
reda i häftet. Marginal i bokens sida görs med linjal,
liksom svarsstrecket och linjen efter varje uppgift.

1

1 2 0 –8 0 =4 0
Svar: 40m

2

7 0 +4 0 =1 1 0
Svar: 110 glassar

3

(T.ex.)
Malin har 120 hästbilder...

Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
1. 120 – 80 = 40
Svar: 40 m
2. 70 + 40 = 110
Svar: 110 glassar
3. Egen uppgift.
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Sidan 14 T
 abellkombinationerna för
talet 13

Sidan 15 T
 abellkombinationerna för
talen 14 och 15

Om man kan alla additioner som blir 13, kan man
utnyttja detta vid subtraktion: eftersom 9 + 4 = 13,
så är 13 – 9 = 4 och 13 – 4 = 9.

Arbeta på samma sätt som på sidorna 10, 11 och 14 i
grundboken.

Använd vid behov winnetkakort med alla kombinationer till 11, 12 och 13, både plus och minus, för att
nöta in kunskapen. Se anvisningar på sidan 7 i lärarhandledningen

Bland uppgifterna som börjar med 15 finns ”öppna
utsagor” med likhetsteknet på olika platser, vilket
eleverna bör uppmärksammas på.
Använd tabellremsorna på kopieringsunderlag sidorna 140 och 141 för tabellträning. Elever som är osäkra
på tabellerna tränar mera med winnetkakort eller
andra spel och lekar.

Läxboken 3A, läxa 2.
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Sidan 16 A
 ndra tabellen med tiotal
till och med 150

Sidan 17 T
 abellkombinationerna för
talen 16, 17 och 18

Om man kan entalstabellen kan man utnyttja den
kunskapen vid andra talsorter. När man vet att
9 + 5 = 14, så kan man dra slutsatsen att
90 + 50 = 140, 140 – 50 = 90 och 140 – 90 = 50.

Arbeta på samma sätt som på sidorna 10–11 och
14–15 i grundboken.
Använd tabellremsorna på kopieringsunderlag sidorna 140 och 141 för tabellträning. Elever som är osäkra
på tabellerna tränar mera med winnetkakort eller
andra spel och lekar.
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Sidan 18 A
 ndra tabellen med tiotal
till och med 180
Om man kan entalstabellen kan man utnyttja den
kunskapen vid andra talsorter.
När man vet att 9 + 8 = 17 så kan man dra slutsatsen
att 90 + 80 = 170, 170 – 90 = 80 och 170 – 80 = 90.
Använd tabellremsorna på kopieringsunderlag
sidorna 140 och 141 för tabellträning. Elever som är
osäkra på tabellerna tränar mera med winnetkakort
eller andra spel och lekar.

Sidan 19 Textuppgifter
Låt eleverna ge förslag på hur uppgifterna ska tecknas
och räknas ut. Diskutera vilken enhet som ska vara
med i svaret och påminn om att man alltid ska kontrollera om svaret är rimligt.
Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
4. 160 – 70 = 90
Svar: 90 kr
5. 70 + 70 = 140
Svar: 140 kr
6. Egen uppgift
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Sidan 20 Talföljder från 500 till 1000
När eleverna skriver talen i sina räknehäften skriver
de vågrätt med mellanrum mellan talen:

7

750 760 770 780 790 800
810 820 830 840 850

8

950 955 960 osv.

Sidan 21 A
 ddition och subtraktion av
tiotal med en 3-siffrig term
Låt eleverna berätta hur de tänker när de räknar ut
600 – 80. Kanske så här: ”Det måste bli något på 500,
100 minus 80 är 20, då blir det 520”.
Additionen 40 + 550 eller 550 + 40 är lättare eftersom
den är inom samma hundratal: ”Det blir något på
500”.
Subtraktionsuppgifterna längst ner på sidan kan vara
svåra. Låt eleverna berätta hur de tänker. Det är då
man kan upptäcka var svårigheten ligger. Tiobasmaterial kan användas av elever som behöver arbeta
laborativt i början. Se sidan 8 i lärarhandledningen.

Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
7. 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840
850

Läxboken 3A, läxa 3.

8. 950 955 960 965 970 975 980 985 990 995
1000
9. 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680
700
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Sidan 22 Entalen mellan 500 och 1000
Arbeta först med talkort. På kopieringsunderlag,
sidan 143, finns hundratalen från 500 till 900. Övriga
hundratal, tiotal och ental finns på kopieringsunderlag i Lärarhandledning 2, sidan 163.

Sidan 23 T
 al i utvecklad form
(olika talsorter)
Det är viktigt att eleven förstår siffrornas värde i ett
tal. Detta är en förutsättning för att senare kunna
addera och subtrahera flersiffriga tal.

Låt eleverna lägga tal mellan 500 och 999 efter dikt
amen.
Exempel: Talet 567
Först läggs hundratalet, ovanpå detta tiotalet och sist
entalet.

5    0    0
6    0
7
Detta ger förståelse för positionssystemet och är en
förutsättning för att kunna skriva ett tal i olika talsorter (i utvecklad form).
Eleverna kan sedan arbeta i par. De turas om att lägga
tal åt varandra, läsa talen, skriva talen efter diktamen
osv.
När eleverna ska skriva talen med siffror finns det
elever som skriver som de läser:
”femhundra sextio” blir 50060. Låt dessa elever arbeta
mera med talkorten.
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Sidan 24 Subtraktion av ental
När man ska minska med 1 eller 2 kan man räkna ett
i taget. Om talet som ska subtraheras är ett större tal,
delar man upp det så att man först kommer till det
hela hundratalet.
Exempel: 602 – 4 = 602 – 2 – 2 = 598
(mellanledet hålls i huvudet)
Ett bra tips är att alltid kontrollera uträkningen
med plus.

Sidan 25 A
 ddition och subtraktion av
ental
Några av uppgifterna är öppna utsagor. Denna typ av
uppgifter tränar förmågan att se både helheten och
delarna. Låt eleverna hitta på räknesagor till några av
dessa uppgifter, t.ex:
”645 personer har gått in i ishallen för att se en
hockeymatch. Det får plats 650 åskådare i hallen.
Hur många personer till kan komma in?”
Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
10 a. 600
b. 473
11 a. 349
b. 632
12 a. 728
b. 566
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Sidorna 26–27 K
 lockan, 5-minutersintervaller
Använd en demonstrationsklocka och repetera tids
angivelser, både hela och halva timmar, samt kvartar.
Fortsätt med 5-minutersintervaller.
Låt eleverna ställa in olika tider på sina elevklockor.
I par kan de sedan ge varandra uppgifter. Den ena
ställer klockan och den andra talar om hur mycket
klockan är.

Kommentarer till textuppgifterna

Elever som behöver mera träning på klockan kan
använda de kopieringsunderlag som finns på sidorna
167 och 171 i Lärarhandledning 2 eller kopieringsunderlag på sidorna 144 och 145 i den här lärarhandledningen.

Läxboken 3A, läxa 4.

Djurparken öppnar …
Låt eleverna visa och berätta hur klockan går från
klockan 10 och framåt en och en halv timme. Först
går den ett varv (60 min) till klockan 11. Sedan går
den 30 min till halv 12.
Apornas mellanmål …
Aporna får sitt första mellanmål halv 12. Till halv 3
är det 3 timmar. Låt eleverna visa på sina klockor hur
minutvisaren går tre varv.
Elefantuppvisningen …
Gör på samma sätt, låt eleverna visa på sina klockor
hur minutvisaren går från kvart i 12 och en halv
timme (30 min) framåt. Då är klockan kvart över 12.
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Kapiteldiagnos 1
Kopieringsunderlag, sidan 126

Diagnosen tar upp momenten:
• Femtiotalen mellan 500 och 1000
• Textuppgifter, addition och subtraktion (andra
tabellen med tiotal)
• Talens grannar (tal mellan 500 och 1000)
• Addition och subtraktion av ental från
tresiffrigt tal (öppna utsagor)
• Klockan, 5-minutersintervaller
Tabelldiagnos 3 och 4, andra tabellen med tiotal,
görs på kopieringsunderlag sidorna 136 och 137.
Se anvisning för diagnostisering på sidan 14 i lärarhandledningen.

Facit
1.

800

2.

70 + 50 = 120

850

900

950

1000

Svar: 120 kr
3.

140 – 60 = 80
Svar: 80 cm

4.
5.

670

590

800

840

430

880

498 499 500 501

6.

682

7.

4

3

6

8

5

4

8.

540

5 över 9

598 599 600 601

997 998 999 1000

905

kvart i 6

10 i 2

5 i halv 8

Elever som klarat diagnosen bra fortsätter med uppgifter i kapitel 5,
sidorna 100–105. Därefter med uppgifter i Extraboken 3, sidorna 1–5.
Övriga elever behöver mer lärarhjälp som utgår från elevens kunskapsoch färdighetsnivå. Det är viktigt att eleverna räknar och tänker högt när
de försöker lösa en uppgift. Det är då läraren har möjlighet att upptäcka
var brister finns och kan hjälpa eleven till bra tankestrukturer.
Vid tabellträning med spel och lekar är de duktiga eleverna en resurs
som kan utnyttjas.
För träning av motsvarande uppgifter om klockan kan läggspelet
”Klockdomino” användas. ”Klockdomino” finns på kopieringsunderlag
sidan 144.
På kopieringsunderlag sidan 145 finns klockor utan visare som kan
användas på olika sätt. Instruktion finns på kopieringsunderlaget.
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Kapitel

2

Innehåll:
•
•
•
•
•
•
•
•

Addition av tvåsiffriga tal, skriftlig huvudräkning
Avrundning och överslagsräkning
Tal i utvecklad form
Första additions- och subraktionstabellen med
hundratal
Geometriska figurer, omkrets
Addition av tresiffriga tal, skriftlig huvudräkning
Repetition av multiplikationstabellerna 2, 5 och 10
Klockan, hela timmar med digital tid

Sidan 28
Samtalsbilden
Låt eleverna berätta om vilka idrottsgrenar de ser på
bilden – löpning, längdhopp, höjdhopp, kast med liten
boll – och vilka mätredskap man brukar använda.
Avsätt gärna några idrottslektioner till praktiskt
arbete med mätuppgifter. Använd ett meterhjul eller
måttband (20–25 m) för att mäta upp olika sträckor.
Eleverna kan också göra ett 10 meter långt mätsnöre
där de markerar varje meter med en knut.
Eleverna använder ett måttband när de mäter varandras resultat vid stående längdhopp och längdhopp
med ansats, samt kast med liten boll. Låt eleverna
anteckna resultaten.
Vid löpning använder de ett digitalt tidtagarur eller
en klocka med sekundvisare.

Eleverna kan sedan redovisa, muntligt eller skriftligt,
en del av resultaten. Samtala om varför man mäter
kast med boll i meter, men längdhopp i centimeter.
Jämför tiderna på t.ex. 60 m löpning och 120 m löpning. Varför tar det mer än dubbelt så lång tid att
springa 120 m som 60 m?

Sidan 29 Textuppgifter
Textuppgifterna görs först muntligt. Låt eleverna
berätta hur de tänker när de gör uträkningarna i
huvudet. Sedan kan de ge förslag på hur man kan
teckna uppgifterna. Skriv deras förslag på tavlan och
samtala om hur man skriver. Skriv svar med enhet
och låt eleverna tänka efter om svaret är rimligt.
Här följer förslag på hur uppgifterna kan lösas.
1. Eftersom talen ligger ganska nära varandra, kan
man tänka med utfyllnad från det minsta till det
största talet: ”Från 220 till 250 är det 30.”
Det är skillnaden som ska räknas ut, därför
tecknar man: 250 – 220 =
men när man gör uträkningen kan man tänka
220 + 30 = 250 eller 250 – 220 = 30.
2. Uträkningen kan tecknas som en upprepad
addition: 150 + 150 + 150 + 150 =
Uträkningen kan göras på olika sätt:
150 + 150 + 150 + 150 = 400 + 200 = 600
(varje talsort räknas för sig)
eller
150 + 150 + 150 + 150 = 300 + 300 = 600
(150 tas dubbelt två gånger)
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Sidorna 30–31 A
 ddition med och utan
tiotalsövergång

3. 42 + 8 = 50
Svar: 50 sekunder
Det är inte ovanligt att elever tar till sig vissa
nyckelord. Ord som slutar på ”re”, t.ex. längre,
snabbare leder ofta till subtraktion. Men så är inte
fallet i denna uppgift. Vänj elever vid att alltid
tänka efter om svaret är rimligt.
4. Här är talen nästan lika stora, då är det enklast att
tänka med plus, från det minsta talet till det största.
Man tecknar och skriver mellanledet så här:
104 – 95 = 5 + 4 = 9
5. Låt eleverna berätta hur de tänker. De kanske
tänker ”Det blir 3 hela timmar och 3 halvtimmar.”
Det kan skrivas 3 +

1
2

+

1
2

+

1
2

=

Samtala om hur de halva timmarna adderas:
2 halvtimmar = 1 hel timme. Tre halvtimmar är
lika mycket som en och en halv timme.
Beräkningen kan också se ut så här:
1

1

1

1

1

12 +12 +12 =3+12 =42
6. När man räknar ut hälften av något dividerar
(delar) man med 2. Man skriver

250
.
2

När man räknar ut det kan man tänka ”hälften av
200 plus hälften av 50”
och skriva

250
2

= 100 + 25 = 125.

7. Eleverna hittar på egna uppgifter om samtalsbild
en, muntligt eller skriftligt, enskilt eller i par.

Samtala om hur den första uppgiften tecknas:
43 + 26 =
Repetera metoden vid skriftlig huvudräkning:
man adderar först tiotalen, sedan entalen och skriver
ner sina tankar i ett mellanled: 43 + 26 = 60 + 9 = 69
Även om eleverna kan se svaret direkt, eftersom det
inte blir någon tiotalsövergång, bör de skriva ner
mellanledet. På så sätt görs tankarna synliga, man kan
reflektera över sina tankar och rätta till om det blivit
fel.
Läraren kan då också se om eleven har tänkt rätt med
den största talsorten först och om likhetstecknet är
rätt använt.
Ett vanligt fel i början är att eleverna skriver som de
tänker: 43 + 26 = 40 + 20 = 60 + 9 = 69
Svaret är rätt, men likhetstecknet har använts på ett
felaktigt sätt på två ställen. Det är viktigt att detta
rättas till. Låt eleverna själva komma underfund med
hur man kan skriva, antingen
43 + 26 = 40 + 20 + 3 + 6 = 60 + 9 = 69
eller också kan man utesluta det första mellanledet.
Elever som ännu inte är säkra på den andra additions
tabellen kan träna mera med Andra plus-spelet
(kopieringsunderlag i Lärarhandledning 2, sidorna
150-153), winnetkakort eller använda tabellremsorna
på kopieringsunderlag sidan 140.
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Sidan 32 Avrundning till helt tiotal

Sidan 33 Överslagsräkning

En viktig vardagskunskap är att kunna räkna ut ungefär hur mycket något kostar. Eleverna behöver kunna
göra en ungefärlig beräkning av hur mycket något
kommer att kosta och tänka efter om de har pengar
så att det räcker.

Först avrundas talen i beräkningen, sedan görs
additionen.

Avrundning innebär att man kan bedöma ett tals
storlek och ersätta det med det närmaste talet av ett
visst angivet slag, till exempel tiotal. Om entalssiffran
är 1, 2, 3 eller 4 avrundas talet nedåt till närmaste tiotal, om entalssiffran är 5, 6, 7, 8 eller 9 avrundas talet
uppåt.

Förövning
Samtala med eleverna om hur man avrundar tal.
Låt eleverna parvis, eller gemensamt, ge varandra
uppgifter. Den ena eleven säger ett tal mellan 11 och
99, den andra avrundar till närmaste tiotal.

Överslagsräkningen ligger nära den skriftliga huvudräkningen där man i regel börjar med den största talsorten och på så sätt kommer ganska nära svaret med
en gång.
Elever som är duktiga huvudräknare kan även göra
en exakt uträkning genom att addera tiotalen och
entalen i huvudet och skriva det svaret också. Sedan
jämförs de två svaren.

Läxboken 3A, läxa 5.

Gör uppgifterna på sidan gemensamt. Eleverna kan
sedan hitta på egna ja- och nej-frågor till leksakerna
på sidan.

Extrauppgift
Läraren kan ta med leksakskataloger och låta eleverna
arbeta med dessa parvis eller i små grupper. De kan
ställa frågor till varandra av den här typen:
– Räcker 100 kr till två flygplan som kostar 48 kr styck?
– Ungefär hur mycket får du tillbaka om du köper ett
spel som kostar 61 kr och betalar med en hundralapp?
– Vilka tre saker kan du köpa om du har 200 kr?
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Sidan 34 Pengar

Sidan 35 Positionssystemet

Förövning

Förövning

Sedlar finns som kopieringsunderlag i Lärarhand
ledning 2.

Använd talkorten på kopieringsunderlag sidan 143,
samt på kopieringsunderlag i Lärarhandledning 2,
sidan 163.

Varje elev behöver en 500-kronorssedel,
fem 100-kronorssedlar, fem 50-kronorssedlar och
fem 20-kronorssedlar.
Här är några olika övningar man kan göra:
1. Läraren skriver ett belopp, t.ex. 550 kr, på tavlan.
Eleverna lägger beloppet med sina sedlar på enklaste sätt och berättar vilka sedlar de använt.
Variera övningen med andra belopp.
2. Låt eleverna lägga ett belopp, t.ex. 250 kr, på så
många olika sätt som möjligt, t.ex:
100 + 100 + 50
100 + 50 + 50 + 50
100 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 50
Resonera om vilket sätt som var enklast, klurigast
osv.
3. Eleverna arbetar i par. Den ena eleven lägger ett
belopp. Den andra eleven ska lägga samma belopp,
men med andra sedlar. Man turas om att börja.

Låt eleverna lägga tresiffriga tal med korten. Först
lägger de hundratalet, sedan tiotalet och sist entalet
ovanpå. Eleverna kan arbeta parvis. Den ena lägger
ett tal med sina talkort, t.ex. 359. Den andra talar om
vad talet består av: ”300 + 50 + 9”. Detta kontrolleras
genom att talkorten läggs efter varandra.
Påpeka att man även kan lägga tresiffriga tal med
bara två kort, t.ex. 309 och 390.
När eleverna ritar sedlarna på sidan 35 ska hundralapparna ritas i den första spalten, tiorna i den
andra och enkronorna i den tredje spalten.
Elever som behöver mera konkret hjälp kan använda
pengar när de arbetar med sidan. De behöver då
hundrakronorssedlar, tiokronor och enkronor.
På kopieringsunderlag sidan 146 finns ”Tal i utvecklad form”, som kan användas för mera träning
i positionssystemet. Sidan kan också användas som
diagnos.

4. Den ena eleven lägger ett belopp, t.ex. 860 kr.
Den andra eleven ska lägga de pengar som fattas
till 1000 kr, dvs. 140 kr.
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Sidan 36 F
 örsta additions- och
subtraktionstabellen
med hundratal
För att klara hundratalstabellen behöver eleverna
kunna motsvarande entalstabell. Om eleven är säker
på 4 + 3, så kan den kunskapen användas vid
400 + 300.
För träning och diagnos används kopieringsunderlag
på sidan 147 (första additionstabellen med hundratal)
och kopieringsunderlag på sidan 148 (första subtraktionstabellen med hundratal).
Med ”Tusenspelet” som finns på kopieringsunderlag sidan 149 tränar eleverna olika kombinationer
som blir 1000.

Sidan 37 Mönster
Låt eleverna beskriva det första mönstret. Samtala om
att mönstret delas av en mittlinje och att den högra
sidan är en spegelbild av den vänstra.
Eleverna arbetar sedan enskilt med uppgifterna. När
de är klara kan de få rita egna mönster på centimeterrutat papper. Eleverna ritar då först en mittlinje och
sedan den ena halvan av mönstret. Därefter kan de
byta med en kamrat och rita klart varandras mönster.

Lek med logiska block
Denna lek ger eleverna möjlighet att arbeta laborativt och leken stimulerar både språkutvecklingen och
förmågan att lyssna. Varje block definieras efter egen
skaperna form, färg och storlek.
Eleverna arbetar två och två. De sitter lämpligen på
golvet, med ryggen mot varandra, så att de inte ser
vad kamraten gör. Varje elev behöver en uppsättning
logiska block.
Den ena eleven börjar, väljer ett block, lägger det
framför sig och beskriver för kamraten hur det ser
ut och var det ska ligga. ”Längst ner lägger jag en
stor gul rektangel.” Kamraten lyssnar och försöker
göra exakt samma sak. Den första eleven fortsätter
att lägga ett block i taget och beskriva dess utseende
och läge, till exempel ovanför, nedanför, ovanpå, till
höger om, till vänster om. Kamraten försöker att följa
instruktionerna. Efter en stund jämför man de båda
figurerna och kontrollerar om de stämmer överens.
Sedan byter man roller.
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Sidorna 38–39 A
 vrundning till helt
hundratal
När ett tal ska avrundas till ett helt hundratal är det
tiotalen man rättar sig efter. Om tiotalet är 0, 10, 20,
30 eller 40 avrundas talet nedåt, medan 50, 60 70, 80
eller 90 avrundas uppåt till närmaste hundratal.

Förövning
Samtala med eleverna om hur man avrundar. Låt
eleverna, på samma sätt som på sidan 32 i grundboken, ge uppgifter till varandra. Den ena eleven
säger eller skriver ett tal mellan 101 och 999. Den
andra eleven avrundar till närmaste hundratal.

På sidan 39 finns uppgifter där eleverna ska hitta tal
som är 100 större eller 100 mindre än ett visst tal.
Tiobasmaterialet kan vara till god hjälp för de elever
som har svårt att lösa uppgifterna. De bygger ett tal
och ser sedan hur talet förändras om de lägger till
eller tar bort ett hundratal.

Läxboken 3A, läxa 6.

Gör uppgifterna på sidan gemensamt. Eleverna kan
också hitta på egna frågor till bilden, liknande de jaoch nej-frågor som finns på sidan.
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Sidorna 40–41 Beräkning av omkrets
Repetera namnen på de geometriska figurerna:
triangel, rektangel, kvadrat och femhörning.
Rita några olika månghörningar på tavlan och för
klara hur de kan definieras t.ex. ”En femhörning har
fem hörn och fem sidor.”
Låt sedan eleverna beskriva figurerna på sidan:
”En triangel har tre hörn och tre sidor.”
”En rektangel har fyra hörn och fyra sidor. Sidorna
mitt emot varandra är lika långa.”
”En kvadrat har fyra hörn och fyra sidor som alla är
lika långa.”
Låt dem också berätta om olika föremål som har
dessa geometriska former, t.ex. fönstren ser ut som
rektanglar, tavlan är en rektangel, varningsmärken är
trianglar.
Låt eleverna förklara vad som menas med omkrets
och hur man räknar ut den. Eftersom omkrets betyd
er längden runt om en figur, så mäter man alla sidor
och adderar deras längder.
Samtala om olika längdenheter. Låt eleverna visa hur
lång en centimeter är (ungefär tjockleken på ett finger) och hur lång en meter är (ungefär ett jättekliv).
Låt eleverna berätta om när de använder enheterna
centimeter, respektive meter.
Arbeta först laborativt och låt eleverna med linjal eller
måttband mäta olika längder. De kan mäta kritasken,
matteboken, skolbänken osv. och anteckna resultaten

Uppskattningar utomhus
Eleverna kan också göra mätningar utomhus. Med
hjälp av meterhjul, måttband eller mätsnöre kan de
mäta och anteckna längderna av en rabatt, skolbyggnaden, sandlådan osv. Innan de räknar ut omkretsen
kan de göra en uppskattning av omkretsen och skriva
ner sin gissning.
När de adderar längderna för att få omkretsen kan de
använda sina kunskaper i överslagsräkning, dvs. först
avrunda talen till hela tiotal eller hundratal. Till sist
jämför de svaret med den gissning de gjorde.

Längd och bredd
När man beskriver en rektangel talar man om längd
och bredd. Eftersom motstående sidor är lika långa
behöver man bara veta hur lång och bred en rektangel är för att kunna räkna ut omkretsen. Man adderar
rektangelns fyra sidor.
Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
13. 5 + 5 + 5 + 5 = 20
Svar: 20 cm
14. 6 + 3 + 6 + 3 = 18
Svar: 18 cm
15. (Bild av en femhörning)
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Sidan 42 Addition av hundratal och tiotal

Sidan 43 Textuppgifter

Samtala om bilden så att eleverna förstår hur den ska
tolkas. Läraren och eleverna kan hitta på frågor till
den, t.ex:

Påminn eleverna om att läsa igenom uppgifterna
noggrant och tänka efter vilket räknesätt de ska
använda. Därefter tecknar de uppgiften, räknar ut
den och skriver svar med rätt enhet. De bör också
tänka efter om svaret är rimligt.

– Mellan vilka två byggnader är avståndet längst?
Kortast?
– Elin går från skolan till stallet. På halva vägen stannar hon och tar ut en sten ur skon. Hur långt har hon
kvar att gå?
– Elin går hemifrån till biblioteket för att låna böcker.
Sedan går hon närmaste vägen hem. Hur långt har
hon gått?
Läs igenom den första uppgiften på sidan och låt
någon elev förklara mellanledet 300+80. Först
adderas hundratalen, sedan tiotalen.
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Sidorna 44–45 M
 ultiplikation med 2,
5 och 10
Eleverna arbetade i 2B-boken med dessa tabeller, men
de behöver säkert repeteras. Det är viktigt att eleverna
förstår multiplikationsbegreppet och hur man kan
”räkna” fram svaret innan ”innötningen” av tabellerna påbörjas. De måste förstå sambandet mellan addition och multiplikation. En del elever behöver kanske
bygga talen med laborativt material.
Samtala med eleverna om den första uppgiften på
sidan. Låt några elever komma fram och teckna uppgiften på tavlan, både som en addition och som en
multiplikation. Eleverna upptäcker snart att det både
går snabbare och är mindre omständligt att använda
multiplikation.

Läxboken 3A, läxa 7.

Eleverna har tidigare med hjälp av konkret material
kunnat konstatera att multiplikationen är omvändbar, dvs. eftersom 8 . 5 = 40, så är 5 . 8 = 40.

Räknesagor
Låt eleverna hitta på olika räknesagor till uppgiften
7 . 10 = 70 och berätta dem för varandra. Att formul
era räknesagor som innehåller multiplikation kan i
början vara svårare än att konstruera räknesagor med
addition och subtraktion.
Arbeta ofta med räknesagor, både muntligt och
skriftligt. Det stimulerar elevernas kreativa förmåga
och ställer krav på deras logiska tänkande. Att konstruera och formulera ett matematiskt problem kan
vara en lika stor utmaning som att lösa det.
Elevernas räknesagor kan användas på olika sätt:
• Gör klassens egen mattebok.
• Låt eleverna lösa några uppgifter som hemuppgift.
• Samla alla uppgifter i en uppgiftslåda.
• Byt uppgifter med andra klasser.
Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
16. Egen textuppgift till 3 . 5 = 15.
Elevens text till den numeriska uppgiften visar om
hon eller han har förstått multiplikationsbegreppet.
Elever som snabbt är klara med uppgiften kan få
ännu en numerisk uppgift att skriva text till, t.ex.
4 . 10 = 40.
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Sidorna 46–47

Multiplikationstabellerna
2, 5 och 10

Tabellerna bör läras in på ett lustfyllt och varierat sätt
med spel och lekar, inte som ett ”rabbelräknande” 2,
4, 6, 8 osv. Det är viktigt att eleverna förstår multiplikationsbegreppet och hur man kan räkna ut en
multiplikation med hjälp av addition, innan tabellträningen börjar.

”Multiplikationsspelet”
Spelplanerna, som finns på kopieringsunderlag sidan
150, kopieras på olikfärgade papper för att man lätt
are ska kunna se skillnad på de olika tabellspelen. Om
spelplanerna plastas in så håller de bättre.
Eleverna spelar två och två. De behöver spelmarker,
t.ex. de röd- och blåfärgade knapparna och en
10-sidig tärning. Använd en tärning märkt 0–9 och
ändra nollan till en tia.
Eleverna turas om att slå tärningen. Det tal som tärn
ingen visar multipliceras med 2, 5 eller 10 beroende
på vilket spel man använder. Eleven markerar rätt
svar med en knapp. Man spelar tills alla talen på spelplanen är täckta.
På kopieringsunderlag sidorna 151–153 finns tabellerna 2, 5 och 10. Där tillämpas den kommutativa
lagen – eftersom 7 . 2 = 14, så är 2 . 7 = 14.
Dessa sidor används för extra tabellträning, som
hemläxa och som tabelltest.
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Sidan 48 S
 amma tal, men olika räknetecken
Uppmärksamma eleverna på att det förekommer flera
olika räknesätt på sidan.
Även i likhetskedjorna är det meningen att eleverna
ska använda både plus, minus och gånger.

Sidan 49 100-kamrater
100-kamraterna, dvs. de två tal som tillsammans blir
hundra, är något som eleverna bör kunna utantill.
Elever som behöver träna mer på detta kan använda
”Hundrakamrater, öppna utsagor”, som finns på
kopieringsunderlag på sidan 173 i Lärarhandledning 2.

Enklaste lösningen
Uppmana eleverna att titta noga på alla tal i upgifterna med flera termer och försöka hitta enklaste
lösningen. Gör gärna några uppgifter gemensamt och
låt eleverna berätta hur de tänker när de löser t.ex.
uppgiften 70 + 60 + 30 =
Här är det enklast att börja med att addera 100-kamraterna dvs. 70 + 30 och sedan lägga till 60.
Samtala också om några subtraktionsuppgifter, t.ex.
120 – 50 – 20 =
Här är det bäst att först ta bort 20, så att man kommer till 100. Sedan tar man bort 50 från 100.
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Sidorna 50–51 Digital tid, hela timmar
Läs gemensamt texten på sidan 50. Titta på klockan
i boken och samtala om hur mycket klockan är, 6.00
eller 18.00. Visarna står på samma sätt, men det är
två olika tider med tolv timmar emellan.
Låt eleverna berätta vad de brukar göra vid de olika
klockslagen.
Använd en demonstrationsklocka och låt eleverna
turas om att komma fram och ställa den på det klockslag läraren eller kamraterna föreslår. Eleverna kan
också arbeta på liknande sätt med elevklockor.

Läxboken 3A, läxa 8.
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Kapiteldiagnos 2
Kopieringsunderlag, sidan 127

Diagnosen tar upp momenten:
• Addition av tvåsiffriga tal med tiotals- och hundratalsövergång
• Addition av tresiffriga tal utan tiotals- eller hundratalsövergång
• Omkrets
• Multiplikation med 2, 5 och 10
• Textuppgifter med addition och multiplikation

2

Facit
1.

2.
3.

90 + 9 = 99		

40 + 10 = 50

60 + 16 = 76		

80 + 12 = 92

120 + 7 = 127		

150 + 14 = 164

600 + 70 + 6 = 676		

800 + 90 + 8 = 898

4 + 4 + 2 = 8		

2 + 6 + 2 + 6 = 16

Svar: 10 cm		

Svar: 16 cm

6

30

70

40

60

18

20

14

4.

94 + 94 = 180 + 8 = 188

5.

Svar: 188 kr
9 . 5 = 45
Svar: 45 kr

De elever som klarat diagnosen bra kan arbeta vidare
med sidorna 106–111, kapitel 5 i grundboken. Därefter
fortsätter de med Extraboken 3, till och med sidan 11.
De elever som har svårt med additionerna av två- och
tresiffriga tal behöver antagligen hjälp av läraren. Låt
eleverna skriva ut mellanleden om de inte har gjort det.
Då ser man om deras
tankegångar är felaktiga och kan i så fall korrigera dem.
De elever som har problem med multiplikationsuppgifterna kan träna mera genom att spela multiplikationsspelet, som finns på kopieringsunderlag, sidan 150.
Tvåans, femmans och tians tabell, som finns på
kopieringsunderlag, sidorna 151–153, kan också
användas för tabellträning.
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Kapitel

3

Innehåll:
• Skriftlig huvudräkning, både utan och med
tiotalsövergång (2-siffriga tal)
• Tidsberäkningar Sekunder
• Multiplikation med 3
• Två- och tredimensionella figurer

Sidorna 52–53
Samtalsbild med textuppgifter
Låt eleverna berätta vad de ser på bilden och vad som
kan hända på biblioteket.
Läs sedan igenom uppgift för uppgift. Låt eleverna
berätta hur de tänker när de löser uppgiften med
huvudräkning. Sedan kan de ge förslag på hur uppgiften ska tecknas. Repetera hur man skriver svar och
påminn om att man alltid ska tänka efter om svaret
är rimligt.
Här följer förslag på hur uppgifterna kan lösas.
1. Uppgiften kan lösas med addition:
5 + 5 + 5 + 5 = 20
eller med multiplikation: 4 . 5 = 20.

3. Låt eleverna förklara, med hjälp av en klocka, hur
minutvisaren går. Från halv fyra går den först en
timme (60 minuter) till halv fem, sedan en kvart
(15 minuter) tills klockan är kvart i fem. Då har
det gått en timme och en kvart, vilket skrivs:
1 tim 15 min.
4. Man kan tänka framåt (med utfyllnad), först från
80 till 100, sedan från 100 till 128. Då skriver man:
128 – 80 = 20 + 28 = 48.
Man kan också räkna ut uppgiften med hjälp av
andra subtraktionstabellen med tiotal:
120 – 80 = 40, alltså är 128 – 80 = 48.
5. När man räknar ut hälften av 64 tänker man:
”Hälften av 60 är 30 och hälften av 4 är 2.
Det blir 32.”
Visa eleverna hur man skriver ”hälften av”:
64
= 32
2
6. Från början fanns det 32 pjäser (16 + 16).
3 + 4 pjäser togs bort. Uppgiften kan tecknas:
32 – 3 – 4 = 25 eller 32 – 7 = 25.
7. Låt eleverna hitta på egna uppgifter till bilden,
enskilt eller i par, muntligt eller skriftligt.

2. Använd en demonstrationsklocka och, om eleverna har det, elevklockor. Låt eleverna ställa klockan
på kvart över tre och sedan dra fram minutvisaren
en halvtimme. Hur mycket är klockan då?
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Sidan 54 Subtraktion utan tiotalsövergång

Sidan 55

I föregående kapitel repeterades hur man skriver mellanled vid addition, både utan och med tiotalsövergång. I detta kapitel tas motsvarande mellanled upp
vid subtraktion, först utan tiotalsövergång.

Elever som är säkra på huvudräkning kan själva välja
om de vill hålla mellanledet i huvudet eller om de vill
skriva ner det.

Även om eleven ser svaret direkt, eftersom ingen
tiotalsövergång behöver göras, bör eleven skriva ner
mellanledet. Det gör att eleven tränas i att se talen
som tiotal och ental samtidigt som användningen av
likhetstecknet tränas.

Osäkra elever skriver ibland inte ner mellanledet,
vilket är det svåraste, men också det viktigaste
momentet för tankeprocessen. Dessa elever upp
manas att skriva mellanledet, dels för att reda ut sina
tankar, dels för att kunna kontrollera och rätta till om
det blivit fel.

Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:

Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:

17. 98 – 65 = 30 + 3 = 33

20 a. 86 – 42 = 40 + 4 = 44

Svar: 33 sidor
18. 69 – 45 = 20 + 4 = 24
Svar: 24 kr
19. Egen textuppgift till 88 – 75 = 13

b. 79 – 59 = 20 (+ 0) = 20
21 a. 95 – 61 = 30 + 4 = 34
b. 67 – 16 = 50 + 1 = 51
22 a. 49 – 23 = 20 + 6 = 26
b. 98 – 34 = 60 + 4 = 64

Läxboken 3A, läxa 9.
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Sidan 56 Subtraktion med tiotalsövergång

Sidan 57 Textuppgifter

Låt eleverna fundera på hur man kan räkna ut 32–15.

Samtala om den första uppgiften på sidan. Låt någon
elev berätta hur man kan tänka.
”Jag tar först tiotalen, 40 – 10 = 30 och sedan entalen
3 – 6. Jag kan ta bort 3, men jag måste ta bort 3 till.
Då blir mellanledet 30 – 3 och det är 27.”

Elever som är vana att räkna varje talsort för sig vid
addition tänker på samma sätt vid subtraktion, vilket
visas i tankebubblan. Först tiotalen: 30 – 10 = 20,
sedan entalen 2 – 5. Man kan dela upp 5 i 2 och 3 och
tänka: ”Jag kan ta bort 2, men jag måste ta bort 3 till,
så jag skriver – 3 i mellanledet.”

Eleverna räknar sedan ut uppgifterna, skriver svar
med enhet och tänker efter om svaret är rimligt.

Gör uppgifterna på sidan gemensamt och låt eleverna
förklara hur de tänker och hur de skriver mellanledet.
Vid tiotalsövergång är det viktigt att eleverna skriver
ett mellanled. Mellanledet förutsätter att eleven kan
generalisera den första subtraktionstabellen till tiotal,
dvs. att man vet att 40 – 10 = 30 osv. En annan förkunskap är att i huvudet kunna räkna ut 30 – 5.
På kopieringsunderlag, sidan 154, kan eleverna träna
subtraktion av ental från helt tiotal.
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Sidan 58 S
 ubtraktion med tiotalsövergång
Titta gemensamt på exemplet i tankebubblan. Samtala om hur man kan tänka. ”Först tiotalen:
80 – 20 = 60 och sedan entalen 0 – 5. Man kan inte ta
bort 5 från 0, alltså tar man bort 5 från tiotalen.”
Mellanledet blir då 60 – 5 och svaret är 55.
I de nedra uppgifterna behöver eleverna bara skriva
mellanledet. De räknar sedan ut svaret i huvudet och
målar motsvarande ruta.

Sidan 59 Textuppgifter, olika räknesätt
Repetera arbetssättet: först tecknar man (utan
enheter), sedan räknar man ut med skriftlig huvudräkning, skriver svar med enhet och tänker efter om
svaret är rimligt.

Läxboken 3A, läxa 10.
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Sidan 60

Sidan 61

Låt eleverna förklara skillnaden i mellanleden i uppgifterna 45 – 22 och 45 – 28. Det är samma tal i mellanledet, men i det första fallet blir det plus, eftersom
5 – 2 = 3, i det andra fallet blir det minus. Man delar
upp 8 i 5 och 3, tar först bort 5 och sedan 3.

Här finns uppgifter med addition och subtraktion,
både med och utan tiotalsövergång. Vid tiotalsövergång skrivs alltid mellanledet ner. Om ingen tiotalsövergång behöver göras kan eleven hålla mellanledet
i huvudet. Många elever skriver ändå mellanled för
att se sina tankar och försäkra sig om att uträkningen
blev rätt.

Uppgifterna på sidan innebär att eleverna måste titta
noga på talen och jämföra deras storlek. Ibland blir
det ingen tiotalsövergång, då blir det plus i mellanledet. Ibland behöver man ta ental från tiotalen, då
blir det minus.

Eleverna kan efterhand som de räknar ut uppgifterna
stryka svaret i rutraden. De får på så sätt ett snabbfacit, där de ser om de räknat rätt.

Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
23 a. 67 – 35 = 30 + 2 = 32
b. 67 – 39 = 30 – 2 = 28
24 a. 54 – 38 = 20 – 4 = 16
b. 54 – 30 = 20 + 4 = 24
25 a. 75 – 38 = 40 – 3 = 37
b. 75 – 32 = 40 + 3 = 43
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Sidan 62 Gruppuppgift

Sidan 63 Textuppgifter

Samtala om de två översta uppgifterna. Repetera
begreppen fler, färre, summa och skillnad. Ge eleverna tipset att skriva ner siffrorna på rätt plats vartefter
de läser texten. Låt därefter eleverna lösa uppgifterna
i grupp eller par.

Påminn eleverna om att läsa igenom uppgifterna
noggrannt och tänka efter vilket räknesätt de ska
använda. Därefter tecknar de uppgiften, räknar ut
den och skriver svar med rätt enhet. De bör också
tänka efter om svaret är rimligt.
Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
26 a. Egen textuppgift till 75 + 75 = 150
b. Egen textuppgift till 85 – 39 = 46
c. Egen textuppgift till 9 . 5 = 45
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Sidan 64 Tidsberäkningar och sekunder

Sidan 65 Minuter

Klockan som visar halv nio (när skolan börjar) är
till hjälp när eleverna löser uppgifterna. Gå igenom
uppgifterna på sidan muntligt och låt eleverna berätta
hur de tänker. Därefter kan eleverna göra uppgifterna
på egen hand.

Resonera om olika tidslängder, till exempel:
Hur lång är den första rasten? Matrasten? Hur lång
tid tar det att komma till skolan hemifrån?

1 minut = 60 sekunder

Repetera alla femtal till 60: 5, 10, 15, 20 osv. Samtala
sedan om hur många minuter det är på en timme, en
halvtimme, en kvart och tre kvart.

Samtala med eleverna om hur lång en minut är. Låt
dem blunda och räcka upp handen när de tror att
det har gått 1 minut. Hur stämde det med den rätta
tiden? Någon visste kanske att man långsamt kan
räkna till 60, så många sekunder som det är på en
minut. Gör samma sak en gång till.
Använd ett tidtagarur eller någon annan klocka med
sekundvisare och låt eleverna se hur sekundvisaren
rör sig runt urtavlan, 60 steg till en minut.

Läxboken 3A, läxa 11.

Låt eleverna ta tid på varandra, till exempel när man
går från sin stol till dörren, när man räknar fort till
100, först ett tal i taget, sedan bara tiotalen.
Samtala om vad man hinner göra på en minut. Eleverna kan ge förslag på uppgifter som tar upp till en
minut att utföra.
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Sidorna 66–67 Multiplikation med 3
Förståelsen för multiplikation byggs upp med hjälp
av upprepad addition där antalet föremål är strukturerade så att man lätt kan se hur många det är i varje
grupp. Här utgår man från talbilden 3 som eleverna
har mött tidigare.
Eleverna kan arbeta laborativt med t.ex. entalskuber.
De kan arbeta i par, lägga kuberna med 3 i varje hög
så att talen 6, 9, 12 osv. bildas. De berättar för varandra både om additionen och multiplikationen.
Låt eleverna själva upptäcka och förklara att 4 treor
är dubbelt så mycket som 2 treor, att 5 treor är 4
treor plus 3, att 6 treor är dubbelt så mycket som 3
treor osv.
Ett annat sätt att illustrera multiplikation är att visa
”tretalen” från 0 till 30 på en tallinje.
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Sidan 68 Multiplikation med 3
När eleverna har förstått multiplikationsbegreppet
kan man hoppa över den upprepade additionen och
teckna uppgiften som en multiplikation. Men uträkningen kan göras på valfritt sätt. 4 . 3 kan räknas ut
i huvudet som 3 + 3 + 3 + 3 eller som 6 + 6. Så småningom ska eleven lära sig treans tabell utantill, men
i början är det bättre att eleven har ett eget sätt att
tänka fram svaret.
Låt eleverna förklara vad ordet produkt betyder.
De kan också hitta på egna muntliga räknesagor till
några av multiplikationerna på sidan.
Elever som behöver konkret hjälp för att lösa de
öppna utsagorna kan titta på tallinjen eller på
talbilderna på sidorna 66-67. Där ser de till exempel
att det behövs 7 treor för att få 21.

Multiplikationsspelet
När eleverna förstår innebörden av multiplikation
kan tabellträningen påbörjas. På kopieringsunderlag,
sidan 155, finns spelet med treans tabell. Spelplanerna
kopieras på färgat papper, en färg för varje tabell
för att man lättare ska kunna se skillnad på de olika
tabellspelen. Om spelplanerna plastas in håller de
bättre.

Eleverna turas om att slå tärningen. Det tal som tärn
ingen visar multipliceras med 3 och eleverna lägger
en knapp på rätt svar. Man spelar tills alla tal på spelplanen är markerade.

Sidan 69
Den kommutativa lagen som gäller för addition och
multiplikation har eleverna mött tidigare. Man kan
ändra ordningen på talen utan att summan eller produkten ändras. Detta kan visas konkret:

• •
• •
• •
• •
• •
• •
      6 . 2 = 12

• • • • • •
• • • • • •
2 . 6 = 12

Låt eleverna hitta på räknesagor till några av upp
gifterna längst ner på sidan.
Använd även ”3:ans tabell” på kopieringsunderlag,
sidan 156, för tabellträning.

Eleverna spelar två och två. De behöver spelmarker,
till exempel de röd- och blåfärgade knapparna och en
10-sidig tärning. Använd en tärning märkt 0–9 och
ändra nollan till en tia.
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Sidan 70 Textuppgifter, multiplikation

Sidan 71

Eleverna tecknar nu uppgifterna som multiplika
tioner.

Här repeteras multiplikation med 2, 5 och 10.

Den näst sista uppgiften kräver två beräkningar, en
multiplikation och en subtraktion.

Tärningsspel, tabell 2, 3, 5 och 10

Den sista uppgiften innehåller två multiplikationer
och en addition. Den kan tecknas i tre steg (se ovan)
eller: 10 . 2 + 10 . 5 = 20 + 50 = 70.
Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
27. Egen textuppgift till 8 . 3 = 24.

Ett enkelt, snabbt och roligt sätt att träna tabellerna
på är följande parlek. Man bestämmer först vilken
tabell som ska tränas, till exempel femmans tabell.
Eleverna kastar varannan gång en tärning (1–10).
Den som kastat säger svaret, den andra kontrollerar
att det är rätt.
Efter ett tag byter man till en annan tabell.
Med leken repeterar eleverna genomgångna tabeller
och nöter in multiplikationerna, som så småningom
kommer att automatiseras. Eleven övar också upp sin
snabbhet med denna lek.
Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
28. De multiplikationer som kan göras är:
2 . 5 = 10
5 . 2 = 10
6 . 3 = 18
2 . 6 = 12
3 . 5 = 15

5 . 3 = 15
5 . 6 = 30

6 . 5 = 30
7 . 3 = 21

3 . 6 = 18
3 . 7 = 21

5 . 7 = 35
6 . 2 = 12

7 . 5 = 35

Läxboken 3A, läxa 12.
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Sidan 72 Två-dimensionella figurer

Sidan 73 Tre-dimensionella figurer

Eleverna har tidigare mött dessa fyra geometriska
figurer. Gör sidan först muntligt, låt eleverna beskriva
figurernas egenskaper så utförligt som möjligt, till
exempel:

Samtala om de fem figurerna på sidan, vad de heter
och hur de ser ut.

”triangeln har tre sidor och tre hörn”
”cirkeln är rund, den har inga hörn”
”kvadraten har fyra hörn och fyra lika långa sidor”

Leta i klassrummet - finns det någon cylinder? kub?
kon? något rätblock? klot?
Låt eleverna uttala namnen och beskriva föremålen
med egna ord. Låt dem också berätta om de sett eller
känner till andra föremål med dessa former.

”rektangeln har fyra sidor och fyra hörn,
två sidor är långa och två sidor är korta”
Låt eleverna också rita egna cirklar, trianglar, rektanglar och kvadrater.
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Kapiteldiagnos 3
Kopieringsunderlag, sidan 128

Diagnosen tar upp momenten:
•
•
•
•

Multiplikation med 3
Subtraktion med och utan tiotalsövergång
Textuppgifter med addition och multiplikation
Tidsberäkning

Facit
Kontrollera att eleverna har skrivit ett riktigt mellanled och att de använt likhetstecknet på rätt sätt.
1.

2.

3.

15

9

12

21

6

18

24

15

12

27

18

27

24

21

9

30

56 – 28 = 30 – 2 = 28

74 – 32 = 40 + 2 = 42

79 – 35 = 40 + 4 = 44

85 – 18 = 70 – 3 = 67

91 – 42 = 50 – 1 = 49
3 . 9 = 27

63 – 48 = 20 – 5 = 15

3

Svar: 27 kr
4.

39 + 28 = 50 + 17 = 67
Svar: 67 år

5.

Svar: 45 minuter

6.

Svar: 60 sekunder

Elever som klarat diagnosen bra fortsätter med uppgifterna
i kapitel 5 till och med sidan 119 och därefter i Extraboken 3,
till och med sidan 17.
För elever som har svårt att klara de huvudräkningar som
ska göras, till exempel 50 – 20 och 30 – 2, finns kopierings
underlag på sidorna 139 och 154 för att träna detta.
Med hjälp av olika spel och tabellträning kommer utantill-
kunskapen så småningom:
Tärningsspelet (se sidan 45 i lärarhandledningen)
Multiplikationsspelet 2, 3, 5 och 10, som finns på
kopieringsunderlag, sidorna 150 och 155 (3:ans tabell).
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Kapitel

4

Innehåll:
• Skriftlig huvudräkning (addition och subtraktion,
3-siffriga tal)
• Klockan, analog och digital tid (första halvtimmen)
• Multiplikation med 4
• Vikt, gram och kilogram
• Tabell och diagram

Sidorna 74–75
Samtalsbild med textuppgifter
Låt eleverna titta på bilden på sidan 74 och beskriva
vad de ser. De kan också berätta om egna erfaren
heter från ett köpcentrum.
Läs sedan igenom uppgift för uppgift. Låt eleverna
berätta hur de tänker när de löser uppgiften med
huvudräkning. Sedan kan de ge förslag på hur uppgiften kan tecknas. Därefter skuggar de den eller de
uträkningar som är relevanta. Repetera hur man
skriver svar och påminn om att man alltid ska tänka
efter om svaret är rimligt.
Här följer förslag på hur uppgifterna kan lösas:
1. Uppgiften kan tecknas som en subtraktion:
990 – 500 eller som en öppen utsaga med
addition: 500 + ___ = 990.
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2. Uppgiften kan räknas ut med addition:
12 + 12 + 12 + 12 = 40 + 8 = 48
eller 12 + 12 + 12 + 12 = 24 + 24 = 48
man kan också använda multiplikation:
4 . 12 = 48
Man tänker först 4 . 10 = 40 och sedan 4 . 2 = 8
och adderar produkterna.
3. Låt eleverna berätta hur de tänker, t.ex: ”Daniela
sparar 10 kr i veckan. För att få 60 kr behöver hon
6 tior. Alltså måste hon spara i 6 veckor.”
Uppgiften kan tecknas tecknas och räknas ut
med multiplikation: 6 . 10 = 60
eller med addition:
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 60
Samtala om att det inte alltid är så att svaret måste
stå efter likhetstecknet.
4. Uppgiften tecknas och räknas ut med de räknesätt
eleven behärskar,
med addition: 30 + 30 + 30 = 90
eller med multiplikation: 3 . 30 = 90.
5. Uppgiften är en divisionsuppgift men kan räknas
ut med multiplikation: 5 . 3 = 15 eller med addition: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15.
Samtala med eleverna om var svaret finns i uppgifterna.
6. Subtraktionen kan räknas ut på olika sätt:
25 – 12 = 10 + 3 = 13
eller 25 – 12 = 8 + 5 = 13.
I den första uträkningen räknar man varje talsort
för sig. I den andra tänker man med utfyllnad från
det minsta talet till det största.
7. Eleverna hittar på egna uppgifter till bilden, muntligt eller skriftligt, enskilt eller i par.
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Sidorna 76–77 A
 ddition utan tiotalsövergång
Samtala om den första uppgiften och repetera tankegången vid skriftlig huvudräkning. Man börjar med
den största talsorten och adderar sedan varje talsort
för sig. Det är viktigt att eleverna skriver mellanledet
för att reda ut och se sina tankar.

När eleverna gör sina uppgifter i räknehäftet är det
viktigt att de först tecknar uppgiften, sedan räknar ut
den med hjälp av mellanled och sist skriver svar med
enhet. De bör också tänka efter om svaret är rimligt.

I de övre uppgifterna ska eleverna skriva ett mellanled. I de nedre uppgifterna väljer eleverna själva om
de vill räkna ut uppgifterna med eller utan hjälp av
ett mellanled.

Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
29. 523 + 105 = 600 + 20 + 8 = 628
Svar: 628 kr
30. 120 + 120 + 120 = 300 + 60 = 360
Svar: 360 kr
De elever som vill kan hitta på räknehändelser till de
två sista uppgifterna på sidan 76 och skriva dem i sina
räknehäften.
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Sidan 78 Addition med tiotalsövergång
När additionen av ental inte leder till en tiotalsövergång klarar en del elever av att ”se” svaret direkt. Men
så snart det handlar om en uppgift som innehåller
en tiotalsövergång, som i uppgiften 138 + 124, är det
betydligt svårare. Eleverna bör därför skriva ett mellanled som ett stöd för sina tankar:
138 + 124 = 200 + 50 + 12 = 262
Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
31 a. 236 + 523 = 700 + 50 + 9 = 759
b. 423 + 267 = 600 + 80 + 10 = 690
32 a. 312 + 145 = 400 + 50 + 7 = 457
b. 711 + 229 = 900 + 30 + 10 = 940
33 a. 469 + 425 = 800 + 80 + 14 = 894
b. 617 + 228 = 800 + 30 + 15 = 845

Läxboken 3A, läxa 13.

Sidan 79 A
 ddition med och utan
tiotalsövergång
Här ska eleverna skriva ner mellanledet och sedan leta
efter motsvarande summa bland paketen. De skriver
paketets bokstav i rutan och kontrollerar till sist sina
uträkningar genom att läsa de meningar de fått fram.

Paruppgift
När eleverna arbetar med denna uppgift tränar de
avrundning och huvudräkning och blir samtidigt
prismedvetna.
Eleverna arbetar i par. För 600 kr ska de handla kläd
er till sig själva. För att få aktuella prisuppgifter kan
de använda postorderkataloger, reklambroschyrer
eller tidningsannonser. Diskutera först gemensamt
vad som ska ingå i köpet, till exempel tröja, byxor,
strumpor och skor.
Repetera reglerna för avrundning. Om entalssiffran
är 1, 2, 3 eller 4 avrundas talet nedåt, om entalssiffran
är 5, 6, 7, 8 eller 9 avrundas talet uppåt. 72 kronor är
ungefär 70 kr, 238 kr är ungefär 240 kr osv.
Låt sedan eleverna titta i kataloger och broschyrer,
jämföra priser och välja vad de vill köpa för 600 kr.
Därefter klipper de ut och klistrar upp de kläder de
valt på ett papper . De skriver också upp de avrundade
priserna. Eleverna kan redovisa för varandra vad de har
valt och ungefär hur mycket det kostade sammanlagt.
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Sidorna 80–81 S
 ubtraktion utan tiotalsövergång
Samtala om den första uppgiften på sidan. Precis som
vid addition börjar man med den största talsorten
och räknar varje talsort för sig. Låt någon elev berätta
hur man tänker:
”först hundratalen 700 – 600 = 100,
sedan tiotalen 60 – 50 = 10 och sist entalen 5 – 0 = 5.
Mellanledet blir då 100 + 10 + 5.”

I uppgiften ”Dra streck till rätt mellanled” är det
meningen att eleverna ska kunna tänka ut mellanledet och hålla det i huvudet. En del elever behöver
kanske fortfarande skriva ner sina tankar och kan
då göra detta på ett papper eller direkt i boken.

En del elever vill inte skriva mellanledet, eftersom
de ”ser” direkt vad svaret blir. Men i det här skedet
bör alla elever skriva ner mellanledet, dels för att
strukturera och se sina tankar, men också för att
träna att använda tecknen på rätt sätt. Detta är viktigt
för eleverna att kunna, när de sedan ska arbeta med
subtraktionsuppgifter med tiotalsövergång.

35 a. 453 – 142 = 300 + 10 + 1 = 311

Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
b. 877 – 354 = 500 + 20 + 3 = 523
36 a. 769 – 545 = 200 + 20 + 4 = 224
b. 678 – 220 = 400 + 50 + 8 = 458
37 a. 989 – 243 = 700 + 40 + 6 = 746
b. 896 – 522 = 300 + 70 + 4 = 374
De elever som vill kan hitta på räknehändelser till
några av uppgifterna 34–36 och skriva dem i sina
häften.
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Sidan 82

 ddition och subtraktion
A
utan tiotalsövergång

Sidan 83 A
 ddition och subtraktion
med och utan tiotalsövergång

Eleverna räknar ut uppgifterna i huvudet och skriver
svar. Påminn om hur man kan kontrollera uträkningen: om 56 – 24 = 32 så är 32 + 24 = 56

Gör några uppgifter gemensamt och låt eleverna
förklara varför det ibland blir plus och ibland minus
i mellanledet.

Därefter ska de leta reda på rätt hatt och rosett längst
ner på sidan. De ritar hatten och målar rosetten i rätt
färg.

I uppgiften 68 – 25 tänker man:
”först tiotalen 60 – 20 = 40 och sedan entalen
8 – 5 = 3. Då blir mellanledet 40 + 3.”
I uppgiften 85 – 29 tänker man:
”först tiotalen 80 – 20 = 60 och sedan entalen 5 – 9.
Här kan man bara ta bort 5, men man måste ta bort 4
till från 60. Då blir mellanledet 60 – 4.”
Se exemplet på sidan 56 i grundboken (sidan 38 här i
lärarhandledningen).
Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
37 a. 89 – 43 = 40 + 6 = 46
b. 36 – 17 = 20 – 1 = 19
38 a. 72 – 35 = 40 – 3 = 37
b. 94 – 28 = 70 – 4 = 66
39 a. 98 – 31 = 60 + 7 = 67
b. 73 – 45 = 30 – 2 = 28
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Sidan 84 Klockan, analog och digital tid
Samtala om dygnets indelning i dag och natt och om
begreppen morgon, förmiddag (före klockan 12 på
dagen), eftermiddag (efter klockan 12) och kväll.
Låt eleverna turas om att komma fram och ställa en
demonstrationsklocka på olika hela och halva timslag.
Kamraterna får tala om hur mycket klockan är:
”Klockan är 2.00 på natten eller 14.00 på dagen.”
”Klockan är 6.30 på morgonen eller 18.30 på kvällen.”
Fortsätt arbetet på samma vis med tidsangivelser med
hela och halva timmar. Om man har tillgång till elevklockor kan eleverna sedan parvis arbeta vidare på
liknande sätt.
Den stora klockan på sidan 84, som visar både morgon- och kvällstid, kan vara till hjälp när eleverna
arbetar med sidorna.

Sidan 85 K
 lockan, digital tid
(första halvtimmen)
Titta gemensamt på den första klockan på sidan 85
och låt någon elev berätta hur mycket klockan är, fem
minuter över nio, som med siffror skrivs 9.05 eller
21.05. När man anger digital tid säger man, till skillnad från analog tid, timmen först och minuterna sist.
Låt eleverna berätta var de har sett digitala tidsan
givelser. Detta förekommer på till exempel digitalur,
ljusreklam, miniräknare, mobiltelefoner, programtider för radio och tv, skol- och arbetsscheman.
Repetera 5-minutersintervallerna 5, 10, 15 osv. med
hjälp av en demonstrationsklocka. Använd helst en
klocka med synkroniserade visare, så att eleverna ser
hur timvisaren förflyttar sig i förhållande till minutvisaren. Låt eleverna turas om att komma fram och
flytta minutvisaren fem minuter i taget och sedan
skriva det aktuella klockslaget på tavlan: 9.05, 9.10,
9.15 osv.
På kopieringsunderlag, sidan 157, finns ”Klockan”
för mer träning av analog och digital tid, första halvtimmen.
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Sidorna 86–87 K
 lockan, digital tid
(första halvtimmen)
Någon elev kan ha problem med att avläsa de digitala
siffrorna. Särskilt siffrorna 2 och 5 brukar förväxlas.
Visa hur siffrorna är uppbyggda av raka streck:

0 I 2 3 4 5 6 7 8 9

På kopieringsunderlag, sidan 157, finns träningsuppgifter till klockan (analog och digital tid, första
halvtimmen).

Läxboken 3A, läxa 14.

Eleverna kan arbeta med tändstickor eller tandpetare
och lägga siffrorna. Vilka siffror kan man lägga med
2 stickor? 3 stickor? 4 stickor? 5 stickor? 6 stickor?
7 stickor?
Låt eleverna skriva de digitala siffrorna från noll till
nio i sina häften. De elever som behöver hjälp kan
titta på siffrorna på en miniräknare.
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Sidorna 88–89 Multiplikation med 4
Skriv gemensamt en ”4-ramsa” på tavlan. Läraren
skriver först en fyra och frågar sedan vilket tal man
får om man lägger till ännu en fyra. Eleverna turas
om att komma fram och skriva talen 4, 8, 12 osv. upp
till 40. Läs sedan ramsan tillsammans ett par gånger.
Klappa händerna i takt eller markera rytmen på
annat sätt. En trevlig variant är att sjunga ramsorna.
(I Birgitta Larssons bok ”Räkna med sång” finns
många trevliga mattesånger.)

Ett bra sätt att öka förståelsen för multiplikation
är att sätta text till en given numerisk uppgift, till
exempel 3 . 4 = 12. Då tvingas eleven att tänka efter
vad gångertecknet betyder. Skriv multiplikationen
på tavlan och låt eleverna hitta på räknehändelser,
till exempel:

Arbeta sedan muntligt med följande typ av uppgifter:

”Robin hittar 3 fyrklöver. Varje fyrklöver har 4 blad.
Det blir 12 blad sammanlagt.”
Variera med andra uppgifter, till exempel 4 . 4 = 16.

Hur många ben har en hund? Två hundar? Tre hund
ar? Fyra hundar? osv.

”I skolmatsalen tar Emma fram mjölken. Hon kan
bara ta 4 mjölkpaket åt gången. Hon går 3 gånger.
Då har hon hämtat 12 mjölkpaket.”

Hur många däck har en bil? Fem bilar? Tio bilar? osv.
Till de här övningarna kan en del elever behöva
laborativt material. De kan då använda till exempel
entalskuberna i tiobasmaterialet, som läggs i 4-grupp
er. Samtala också om hur uppgifterna kan tecknas
som multiplikation, men uträknas med addition eller
genom att lägga till 4 till en redan uträknad multi
plikation.
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Sidan 90 T
 extuppgifter
med multiplikation

Sidan 91 M
 ultiplikation med 4,
kommutativa lagen

Läs gemensamt den första textuppgiften och låt
någon elev berätta hur uppgiften kan tecknas, som
en multiplikation: 6 . 4 = 24 eller som en addition:
4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24. Samtala om vilket sätt
som är enklast.

På sidan räknar eleverna först ut den uppgift som
de känner igen från fyrans tabell. Med kunskap om
hur talen kan byta plats i en multiplikation klarar de
sedan uppgifter ur andra tabeller.

Eleverna arbetar sedan enskilt eller parvis med sidan.
Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
40. Egen textuppgift till 5 . 4 = 20.

Låt eleverna spela Multiplikationsspelet som tränar
fyrans tabell. Spelet finns på kopieringsunderlag,
sidan 155. På sidan 44 i lärarhandledningen finns
instruktioner.
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4
Sidan 92 M
 ultiplikation,
tabell 2, 3, 4, 5 och 10

Sidan 93

Samtala om de inramade uppgifterna och låt eleverna
berätta vilket mönster de kan se:
”2 . 2 = 4. Då är 4 . 2 dubbelt så mycket, alltså 8.
8 . 2 är dubbelt så mycket som 4 . 2. Svaret blir då
dubbelt så mycket som 8, alltså 16.”

Här ska eleverna räkna ut produkten och leta rätt på
motsvarande tal i rutnätet. Talet stryks över med ett
kryss från hörn till hörn. Om eleverna gör för små
kryss kan det bli svårt för dem att skilja på rutor med
och utan kryss. Fem rutor blir över och av bokstäverna i dessa rutor ska eleverna försöka bilda ett ord.

Låt eleverna berätta om resten av de inramade uppgifterna på samma sätt.

På kopieringsunderlag, sidan 158, finns fler uppgifter för träning av fyrans tabell.

Tabellträning
Det behövs mycket träning innan multiplikationstabellerna är inlärda. Försök att göra inlärningen
lustfylld och variera den så mycket som möjligt.
Ett bra sätt att träna tabellerna är att spela Tärnings
spelet (se sidan 45 i lärarhandledningen), som repeterar genomgångna tabeller och nu utökas med fyrans
tabell.

Läxboken 3A, läxa 15.

Man kan också spela ”Bingo”. Instruktioner finns på
sidan 117 i Lärarhandledning 2.
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Sidan 94 Vikt, gram och kilogram

Sidan 95 Portotabell

Eleverna har redan tidigare arbetat med enheterna
kilogram och hektogram (”kilo” och ”hekto”). Ta
fram en våg och en viktsats. Låt eleverna få känna på
vikterna och leta inomhus och utomhus efter olika
saker som väger ungefär 1 kg. På vågen kan de sedan
se hur nära 1 kg de var.

Här ska eleverna använda en portotabell för att ta
reda på hur många frimärken breven ska frankeras
med. Förklara hur tabellen på sidan ska avläsas. Alla
brev som väger 0–20 g frankeras med ett frimärke,
alla brev som väger 21–100 g frankeras med två frimärken osv.

Låt också eleverna berätta när man använder enheten
kg. Arbeta på samma sätt med enheten hg.

Låt eleverna väga olika brev och med hjälp av portotabellen ta reda på hur många frimärken som behövs.

Titta gemensamt på bilden på sidan 94 och samtala
om att ett litet gem väger ungefär 1 gram. Visa en
gram-vikt och låt eleverna väga den i handen och
jämföra med gemet. Låt eleverna komma med förslag
på eller leta reda på andra saker som väger ungefär
1 gram. Det kan vara en fjäder, ett frimärke eller ett
grässtrå.
Eleverna kan sedan väga föremålen och se hur nära
1 gram de var.
Samtala om att 1 kg = 1000 g (kilo betyder tusen)
och att enheten gram förkortas g. Man använder
enheten gram när man väger till exempel brev och
paket. Arbeta sedan gemensamt med uppgifterna på
sidan.

Gruppuppgift
Låt eleverna arbeta praktiskt med brevvåg, balansvåg
eller digitalvåg. Eleverna väljer själva olika lätta föremål som de ska väga. Först gör de en uppskattning
av den ungefärliga vikten och antecknar den. Sedan
väger de föremålet, antecknar vikten och jämför
denna med gissningen. Eleverna gör själva ett enkelt
protokoll som de fyller i.
Så här kan ett protokoll se ut:

Föremål
Penna
Vante
Räknehäfte

Jag gissar

Det väger
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Sidan 96 Textuppgifter, olika räknesätt
Vid textuppgifter måste eleven själv tänka efter vilket
räknesätt som ska användas, eftersom räknetecknet
inte inte är utsatt.
Repetera hur man skriver mellanledet i den första
uppgiften, först tiotalen och sedan entalen. Låt någon
elev förklara varför det blir minus i mellanledet.
I den sista uppgiften kan eleven själv välja uträkningssätt, antingen räkna varje talsort för sig eller
kombinera talen på annat sätt, till exempel:
49 + 28 + 22 + 5 = 50 + 54 = 104

Sidan 97 A
 ddition och subtraktion,
3-siffriga tal
I de övre uppgifterna ska eleverna skriva mellanled.
En del elever vill gärna hoppa över detta moment
eftersom de ”ser” svaret direkt, särskilt när det gäller
uppgifter utan tiotalsövergång. Men det är viktigt att
alla elever skriver ner mellanledet, så läraren har möjlighet att kontrollera att deras tankegångar är riktiga
och att de använder tecknen på rätt sätt.

Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
41. Egen textuppgift om familjen Karlsson.
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Sidorna 98–99 Tabell och diagram

Huvudräkning, subtraktion

Eleverna fyller i diagrammet med hjälp av uppgifterna i tabellen. De väljer sedan själva om de vill
använda tabellen eller diagrammet när de ska besvara
frågorna på sidan 99.

När man räknar ut en subtraktion i huvudet och
skriver svaret direkt, bör man alltid kontrollera detta
med addition. Det är bra om eleverna vänjer sig vid
detta, eftersom de kommer att ha stor nytta av det i
fortsättningen.

Extrauppgift
Gör gemensamt en undersökning i klassen om till
exempel elevernas skostorlek. Skriv upp resultatet
på tavlan. Det skulle kunna se ut så här:
32
II

33
IIII

34
IIII

35
IIII  I

36
IIII

Läxboken 3A, läxa 16.

37
III

Låt eleverna utgå från dessa resultat och göra egna
diagram på centimeterrutat papper.
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Kapiteldiagnos 4
Kopieringsunderlag, sidan 129

Diagnosen tar upp momenten:
•
•
•
•
•

Addition av 3-siffriga tal med tiotalsövergång
Subtraktion av 3-siffriga tal utan tiotalsövergång
Klockan, analog och digital tid (första halvtimmen)
Multiplikation med 4
Textuppgifter, addition och subtraktion

Facit
Kontrollera att eleverna har skrivit riktiga mellanled
och använt likhetstecknet på rätt sätt.
1.
2.
3.

4.

5.

327 + 254 = 500 + 70 + 11 = 581

269 + 427 = 600 + 80 + 16 = 696

435 + 338 = 700 + 60 + 13 = 773

316 + 548 = 800 + 50 + 14 = 864

766 – 534 = 200 + 30 + 2 = 232

678 – 253 = 400 + 20 + 5 = 425

989 – 653 = 300 + 30 + 6 = 336

897 – 324 = 500 + 70 + 3 = 573

10 över 7

20 över 1

5 över 4

5 i halv 9

7.10

1.20

4.05

8.25

19.10

13.20

16.05

20.25

12

28

8

32

20

36

32

24

24

40

16

28

4

985 – 465 = 500 + 20 + 0 = 520
Svar: 520 g

6.

128 + 128 = 200 + 40 + 16 = 256
Svar: 256 g

Elever som klarat diagnosen bra fortsätter med uppgifterna i kapitel 5 till och
med sidan 127. Därefter fortsätter de i Extraboken 3, till och med sidan 23.
För att få besked om elevens tabellkunskap kan följande diagnoser göras.
Diagnoserna görs utan någon hjälp och eleverna uppmanas att bara skriva
svar på de uppgifter som de kan se direkt, dvs. utan att räkna ett i taget eller
på något annat sätt. På så sätt kan man få ett tydligt besked om vilka kom
binationer som är svåra och fortsätta träningen av dessa.
Tabelldiagnos 1
Tabelldiagnos 2
Tabelldiagnos 3
Tabelldiagnos 4
Tabelltest
Tabelltest

Andra additionstabellen, sidan 134
Andra subtraktionstabellen, sidan 135
Andra additionstabellen med tiotal, sidan 136
Andra subtraktionstabellen med tiotal, sidan 137
Första additionstabellen med hundratal, sidan 147
Första subtraktionstabellen med hundratal, sidan 148

Elever som behöver mera träning kan arbeta med följande tabellremsor:
Första additionstabellen med ental och tiotal, sidan 138
Första subtraktionstabellen med ental och tiotal, sidan 139
Andra additionstabellen med ental och tiotal, sidan 140
Andra subtraktionstabellen med ental och tiotal, sidan 141
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Kapitel

5 På egen hand

Här finns extrauppgifter både för snabba elever och
för elever som behöver extra träning.
Uppgifterna kan göras av eleverna när de har gjort
diagnosen och behöver invänta övriga elever inför
nästa kapitel, eftersom alla elever börjar samtidigt
med samtalsbilden och de laborativa förövningarna.

62
Matteboken3_LH_11.indd 62

2010-08-04 14.33

5

63
Matteboken3_LH_11.indd 63

2010-08-04 14.33

64
Matteboken3_LH_11.indd 64

2010-08-04 14.33

5

65
Matteboken3_LH_11.indd 65

2010-08-04 14.33

66
Matteboken3_LH_11.indd 66

2010-08-04 14.34

Kapitel

6

Innehåll:
•
•
•
•
•
•
•

Almanackan
Multiplikation med 6, 7 och 0
Skriftlig huvudräkning, 2- och 3-siffriga tal
Klockan, analog och digital tid, första halvtimmen
Division med nämnare 2-7
Del av en hel
Alla räknesätt

Sidorna 4–5
Samtalsbild med textuppgifter
Låt eleverna beskriva vad de ser på bilden och vilken
årstid det är.

2. Använd en demonstrationsklocka och/eller elevklockor som hjälp vid uträkningen.
Tänk 25 minuter framåt som klockan går:
först 5 minuter till klockan 4, sedan 20 minuter till.
Då är klockan 20 över 4. Repetera hur man skriver
tiden på eftermiddagen: 16.20.
3. Uppgiften kräver två beräkningar, först addition
och sedan subtraktion:
15 + 15 + 8 = 30 + 8 = 38 eller
15 + 15 + 8 = 20 + 18 = 38 (tiotalen + entalen)
50 – 38 = 2 + 10 = 12 (man kan tänka med utfyllnad från 38 till 50: först 2 till 40, sedan 10 till 50)
4. Uppgiften tecknas: 249 – 199
Man kan tänka med utfyllnad från 199: först 1 till
200, sedan 49 till 249.
Lösningen blir alltså: 249 – 199 = 1 + 49 = 50
5. Ninos lillebror: 9 – 4 = 5 Ninos pappa: 4 . 9 = 36

Läs sedan igenom uppgift för uppgift och låt eleverna
berätta hur de tänker när de löser uppgiften med
huvudräkning. Sedan kan de ge förslag på hur uppgift
en ska tecknas. Skriv på tavlan och resonera om hur
man löser en textuppgift – först tecknar man uppgift
en, sedan räknar man ut den och sist skriver man svar
med enhet och tänker efter om svaret är rimligt.

6. Uppgiften kan lösas med subtraktion. Man räknar
ut hur många gånger man kan ta 2 dl från 8 dl:
8 – 2 – 2 – 2 – 2. Man kan göra det 4 gånger,
alltså kan han dricka 4 muggar.

Här följer några förslag på hur uppgifterna kan lösas:

7. Det här är en uppgift där man kan pröva sig fram.
Man vet att det är fler barn som har svarta skridskor än vita och att summan ska vara 12:
Om 7 barn har svarta, så har 5 barn vita.
Om 8 barn har svarta, så har 4 barn vita.

1. Samtala först om antalet månader, veckor och
dagar på ett år.
Använd en almanacka där eleverna kan se hur
många veckor det är på en månad. Det är fyra
hela veckor, alltså blir beräkningen: 4 . 3 = 12

6

Man kan också skriva en öppen multiplikation:
___ . 2 = 8 och då se att det blir 4 muggar.

8. Låt eleverna hitta på egna uppgifter till bilden,
enskilt eller i par, muntligt eller skriftligt.
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Sidan 6 Årets månader

Sidan 7 Almanackan

Ett år har tolv månader och varje månad har ett
nummer. Här är månaderna indelade efter årets fyra
kvartal.

Titta gemensamt på almanackan på sidan. Ett år har
tolv månader. Årets två första månader finns på bild
en. Samtala om hur man läser en almanacka. Man
kan avläsa antalet dagar i en månad genom att titta
efter vilket nummer månadens sista dag har.

För att kunna ange datum behöver man känna till
månadernas nummer. Repetera gemensamt månadernas namn och samtala om att det är viktigt att lära sig
månadernas namn i rätt ordning för att kunna räkna
ut månadens nummer.

Året har 52 veckor och varje vecka har ett nummer.
Sön- och helgdagar skrivs med rött, till skillnad från
vardagar som skrivs med svart.

Låt någon elev berätta när han eller hon fyller år, till
exempel den 21 maj. Skriv 21/5 på tavlan och låt
eleven förklara hur man tänker:

Låt eleverna turas om att ställa frågor om de två
första månaderna, till exempel:

”Jag fyller år den tjugoförsta dagen i maj och maj är
den femte månaden på året”.

– Hur många dagar är det i januari?

– Vilken månad har 28 dagar?
– Hur många veckor är det i februari?
– När börjar vecka 5?
– Vem har namnsdag den 19 januari?
– Vilket datum är trettondedag jul?
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Sidan 8 Multiplikation med 6

Sidan 9 Multiplikation med 0

Titta på exemplen överst på sidan. Låt eleverna med
hjälp av rutnäten förklara hur man tecknar talen:

Det brukar inte vara svårt för eleverna att mekaniskt
lära sig att när man multiplicerar med 0 blir produkt
en alltid 0. Det kan vara svårare att förstå tankegången bakom. För att få förståelse kan eleverna formulera
räknehändelser till några av de inramade exemplen.
Till uppgiften 3 . 0 = 0 kan räknehändelsen bli så här:

”Det är 2 rader med 6 rutor i varje rad. Det skriver
man 6 + 6 = 12 eller 2 . 6 = 12. Man kan också se
6 rader med 2 rutor i varje rad. Det skriver man
6 . 2 = 12.”
Titta också i tankebubblan och låt någon elev förklara
hur man tänker:
”Jag vet att 2 . 6 = 12. Då måste 3 . 6 vara 6 mer.
Det blir 18.”
Jämför på samma sätt uppgifterna 4 . 6 = 24 och
5 . 6 = 30. Eftersom 2 . 6 = 12, så måste 4 . 6 vara
dubbelt så mycket, dvs. 24, och 5 . 6 är 6 mer, dvs. 30.

Tabellträning
Använd kopieringsunderlag ”6:ans tabell” på sidan
159 för träning av tabellen. Eleverna arbetar bara med
uppgifter till och med 5 . 6 i sexans tabell.
Tabellträning kan också ske med hjälp av winnetkakort, se sidan 7 i lärarhandledningen. På korten ser
eleverna multiplikationsuppgiften på den ena sidan
och svaret på den andra sidan. Eleverna kan arbeta på
egen hand eller tillsammans med en kamrat.

6

”Erik gick till affären 3 gånger för att köpa mjölk,
men varje gång var mjölken slut, så han fick ingen
mjölk med sig hem.”
”Sandra metar. Hon får napp 3 gånger, men varje
gång tappar hon fisken, så hon får ingen fisk alls den
dagen.”
Uppmana eleverna att titta noga på räknetecknen när
de gör uppgifterna där de olika räknesätten blandas.
Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
1. 6 . 3 = 18
Svar: 18 kr
2.

2009 + 8 = 2017

3.

Svar: År 2017
6 . 4 = 24
Svar: 24 däck

Med Tärningsspelet nöter eleverna in multiplikation
erna och övar upp sin snabbhet. Det är ett enkelt och
roligt sätt att träna tabellen. Låt två elever turas om
att slå en tärning och multiplicera tärningens tal med
6. Eventuellt kan tärningens sexa ändras till en nolla.
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Sidan 10 Multiplikation med 7
Titta på exemplen överst på sidan. Låt eleverna med
hjälp av rutnäten förklara hur man tecknar talen:
”Det är 2 rader med 7 rutor i varje rad. Det skriver
man 7 + 7 = 14 eller 2 . 7 = 14. Man kan också se
7 rader med 2 rutor i varje rad. Det skriver man
7 . 2 = 14.”
Titta också i tankebubblan och låt någon elev förklara
hur man tänker:
”Jag vet att 2 . 7 = 14. Då måste 3 . 7 vara 7 mer.
Det blir 21.”
Jämför på samma sätt uppgifterna 4 . 7 = 28 och
5 . 7 = 35. Eftersom 2 . 7 = 14, så måste 4 . 7 vara
dubbelt så mycket, dvs. 28, och 5 . 7 är 7 mer, dvs. 35.

Sidan 11 T
 extuppgifter – addition,
subtraktion och multiplikation
Påminn eleverna om att läsa igenom uppgifterna
noggrannt och tänka efter vilket räknesätt de ska
använda. Därefter tecknar de uppgiften, räknar ut
den och skriver svar med rätt enhet. De bör också
tänka efter om svaret är rimligt.
Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
4. 6 . 2 = 12
5.

Svar: 21 kr
6.

85 – 16 = 70 – 1 = 69

7.

Svar: 69 dagar
8 . 10 = 80

Tabellträning
Använd kopieringsunderlag ”7:ans tabell” på sidan
159 för träning av tabellen. Eleverna arbetar enbart
med uppgifter till och med 5 . 7.
Tabellen kan också tränas med hjälp av winnetkakort,
se sidan 7 i lärarhandledningen.
Ett roligt sätt att träna tabellen är att göra Tärnings
spelet som finns beskrivet på sidan 69 i lärarhandledningen.

Svar: 12 gånger
3 . 7 = 21

Svar: 80 m
8.

2016 – 8 = 2008
Svar: År 2008

9.

34 + 34 = 60 + 8 = 68

Svar: 68 år
10. 4 . 6 = 24
Svar: 24 salladsblad

Läxboken 3B, läxa 1.
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Sidorna 12–13 Multiplikation, tabell 2–7
På sidorna repeterar eleverna de kombinationer de
känner till sedan tidigare.
Använd Multiplikationsspelet, som finns på
kopieringsunderlag på sidorna 150 och 155, eller
Tärningsspelet (se sidorna 45 och 69 i lärarhandledningen) för att på ett lustfyllt sätt nöta in tabellerna.
Eleverna kan också leka ”Vem får högst poäng?”, där
de tränar både multiplikation och addition.

Spel för två elever ”Vem får högst poäng?”
Varje spelare behöver papper och penna. Dessutom
behövs en vanlig tärning.
Eleverna skriver talen 1 till och med 6 på ett papper.
Därefter turas de om att slå tärningen. Om man får
en trea skriver man ett streck under siffran tre på
papperet, om man får en sexa sätts ett streck under
sexan osv. När eleverna slagit tio slag var räknas
poängen ihop. Man multiplicerar antalet streck med
siffran ovanför och adderar sedan produkterna. Den
som har fått högst poäng vinner.

6

Så här kan ett protokoll se ut:
1

2
3
I		

4
IIII

5
III

6
II

2+16+15+12=30+15=45
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Sidorna 14–15 A
 ddition av tal
med olika antal siffror
Läs gemensamt igenom den första uppgiften.
När eleverna ska räkna ut additionen 430 + 52
räknar de som vanligt varje talsort för sig och börjar
med den största talsorten, i det här fallet hundratalen.
Här försvåras uppgiften av att den ena termen inte
innehåller något hundratal.
Låt eleverna berätta hur man tänker när man skriver
mellanledet i den första uppgiften:
430 + 52 = 400 + 80 + 2
Ibland utgår eleverna ifrån att de första siffrorna i de
båda talen tillhör samma talsort. Uppmärksamma
eleverna på att när man adderar tal med olika antal
siffror, måste man noga tänka efter till vilken talsort
de olika siffrorna hör.

Samtala om den första uppgiften och låt eleverna
berätta hur de tänker när de räknar ut den. Det är
viktigt att eleverna skriver mellanleden, eftersom
många av uppgifterna innehåller en tiotalsövergång.
Uppmana eleverna att titta noga på talen eftersom de
innehåller olika antal siffror och påminn dem om att
alltid börja med den största talsorten. De måste också
tänka efter vilken talsort de olika siffrorna hör till.
På kopieringsunderlag sidan 160 finns uppgifter i
skriftlig huvudräkning, addition, med stegrad svårighetsgrad.
På kopieringsunderlag sidan 175 finns en sida för
information till föräldrar om skriftlig huvudräkning,
addition.

Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
11 a. 173 + 23 = 100 + 90 + 6 = 196
b. 442 + 15 = 400 + 50 + 7 = 457
c. 936 + 32 = 900 + 60 + 8 = 968
d. 342 + 47 = 300 + 80 + 9 = 389
e. 503 + 74 = 500 + 70 + 7 = 577
f. 756 + 43 = 700 + 90 + 9 = 799
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Sidan 16 S
 ubtraktion av 2-siffriga tal
utan tiotalsövergång

Sidan 17 S
 ubtraktion av 3-siffriga tal
utan tiotalsövergång

Samtala om den första uppgiften och låt eleverna
berätta hur de tänker när de räknar ut den.

Låt någon elev förklara hur man tänker i den första
uppgiften:

Tankegången är densamma som vid subtraktion av
tvåsiffriga tal. Man börjar med den största talsorten
och räknar varje talsort för sig. Uppmana eleverna att
titta noga på talen eftersom de innehåller olika antal
siffror.

”först hundratalen 300 – 200 = 100,
sedan tiotalen 40 – 20 = 20 och sist entalen 9 – 5 =
4.”

Det är viktigt att eleverna skriver ner mellanledet i
början. Eftersom det inte förekommer några tiotalsövergångar, blir det enbart plustecken i mellanledet.

Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:

Elever som är säkra i sin huvudräkning kan hålla
mellanledet i huvudet och skriva svaret direkt.

6

Det skriver man: 349 – 225 = 100 + 20 + 4 = 124

12 a. 284 – 32 = 200 + 50 + 2 = 252
b. 476 – 45 = 400 + 30 + 1 = 431
c. 348 – 106 = 200 + 40 + 2 = 242
d. 678 – 324 = 300 + 50 + 4 = 354

Läxboken 3B, läxa 2.

73
Matteboken3_LH_11.indd 73

2010-08-04 14.34

Sidan 18 K
 lockan, digital tid,
(första halvtimmen)

Sidan 19

Repetera först hur många minuter det går på en
timme, en halvtimme, en kvart och tre kvart.

Kopieringsunderlag ”Klockan” på sidan 157 kan
användas för diagnos och om eleverna behöver mer
träning.

När eleverna ska räkna ut hur många minuter som
har gått har de hjälp av att titta på klockan på bilden
eller på elevklockor. Klockan visar 11. Man tänker att
minutvisaren rör sig på urtavlan, från 11 till halv 12.
Då har det gått 30 minuter. Från halv 12 till kvart i 12
är det ytterligare 15 minuter, alltså är det 45 minuter
från klockan 11 till kvart i 12 osv.

Repetera hur man skriver tiden på tre olika sätt.

När klockan är 5 över 12 har visaren gått ett helt varv,
60 minuter, plus ytterligare 5 minuter, dvs. 65 minut
er eller 1 timme och 5 minuter.
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Sidan 20 Division
Att dela innebär för de flesta barn i den här åldern att
man ska dela lika. De har erfarenhet av att dela upp
lördagsgodiset, läsken eller spelkorten så att det blir
rättvist. Att dela upp i två hälfter eller att dividera
med två är alltså en ganska naturlig tankegång för
eleverna.

Gå gemensamt igenom uppgifterna på sidan 20.
Låt någon elev berätta hur man tänker när man löser
den första uppgiften. Om man ringar in bokmärkena
i två delar så ser man tydligt att det blir 3 i varje del.
Samtala om hur man skriver och läser en divisionsuppgift:

Divisionsbegreppet innehåller två olika tankegångar,
innehållsdivision och delningsdivision. Det är lät�tast att förstå delningsdivision. Därför tas enbart den
innebörden upp på detta stadium.

6
=3
2

Exempel på delningsdivision:
12 kr ska delas lika mellan 4 barn.
Hur många kronor får de var?

Sidan 21

12
=3
4

”12 enkronor delat (dividerat) med 4
är 3 enkronor.”

Det är viktigt att i början arbeta konkret. Eleverna
kan undersöka hur många enkronor det blir i varje
hög, om man använder mynt och delar upp de
12 enkronorna i fyra lika stora högar.
Låt eleverna arbeta med laborativt material, till
exempel knappar eller kuber, när de gör sina upp
delningar. De kan då upptäcka att det inte alltid går
att dela lika. 10 knappar kan man bara dela i 2 eller
5 högar, 7 går inte alls att dela så att man får lika
många i varje hög. Låt eleverna undersöka olika tal
och deras möjligheter till likadelning.

6

”Sex delat med två är lika med tre.”

Låt eleverna använda laborativt material, när de ska
göra uppdelningarna på sidan. De kan arbeta med
knappar eller kuber och sedan berätta hur de delar
upp dem på olika sätt, till exempel:
”Jag har 12 knappar. Om jag delar dem i två lika stora
högar får jag 6 i varje hög.”
”Jag har 12 knappar. Om jag delar dem i tre lika stora
högar får jag 4 i varje hög.”
”Jag har 12 knappar. Om jag delar dem i fyra lika
stora högar får jag 3 i varje hög.”
”Jag har 12 knappar. Om jag delar dem i sex lika
stora högar får jag 2 i varje hög.”
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Sidorna 22–23 Division med 2 och 3
I en division kallas svaret kvot. Repetera hur svaren
benämns i de andra räknesätten: summa, skillnad och
produkt.
Repetera också namnen på de fyra räknesätten:
addition, subtraktion, multiplikation och division.
Samtala om sambandet mellan multiplikation och
division:
Om 12 = 4 så är 4 . 3 = 12.
3
Låt eleverna berätta hur man kan kontrollera sin
divisionsuträkning med multiplikation.

De flesta eleverna har många gånger varit med om att
dela upp pengar. De har nytta av sina förkunskaper
när de ska göra uträkningarna på sidan 23. De elever
som behöver kan använda enkronor som laborativt
material.
Samtala om hur man tecknar uppgifterna. Det som
ska delas står ovanför strecket. Det man ska dela med
står under strecket.

Läxboken 3B, läxa 3.

Ju bättre eleverna behärskar multiplikationstabellen,
desto enklare blir det för dem att dividera. De elever
som fortfarande är osäkra på tvåans och treans tabeller kan träna mer på de kopieringsunderlag som
finns på sidorna 151 och 156.
De kan också spela Multiplikationsspelet (se sidan 32
i lärarhandledningen) och Tärningsspelet (se sidan 45
i lärarhandledningen).
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Sidan 24 Division med 4 och 5

Sidan 25

Repetera sambandet mellan multiplikation och division. Att kontrollera sin divisionsuträkning med
multiplikation är en god vana. Eleverna känner också
till förfarandet sedan tidigare, då de kontrollerade
sina subtraktionsuträkningar med addition.

Om eleverna har problem med att räkna ut textuppgifterna kan det för en del elever vara till stor hjälp
att rita bilder till de uppgifter som ska lösas eller att
använda laborativt material.

Om eleverna är säkra på multiplikationstabellen upptäcker de snart att de kan räkna ut divisionsuppgifterna som omvänd multiplikation.
Elever som inte är säkra på fyrans och femmans
tabeller kan träna mer på kopieringsunderlag ”5:ans
tabell” sidan 152 och kopieringsunderlag ”4:ans
tabell”, sidan 158. De kan också spela Tärningsspelet (se sidan 45 i lärarhandledningen) och Multi
plikationsspelet (se sidan 32 i lärarhandledningen).

Låt eleverna hitta på räknehändelser till några av uppgifterna längst ner på sidan. När eleverna formulerar
problemen använder de sin kreativa och analytiska
förmåga och utvecklar sitt matematiska tänkande. På
så sätt får de bättre förståelse för räknesättens innebörd.

6
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Sidan 26 Multiplikation

Sidan 27 Division med nämnare 3–7

Överst på sidan repeteras multiplikationer med 6 och
7 till och med 5 gånger talen. Vid multiplikationer
med 8 och 9 kan eleverna utnyttja sina tidigare tabellkunskaper upp till 5, till exempel att 8 . 5 = 40. Då är
också 5 . 8 = 40.

Påminn eleverna om att de kan kontrollera division
erna med multiplikation.
På kopieringsunderlag sidan 161 finns tabellträning,
division med nämnaren 3–7 (övre delen).

Dessa förkunskaper är viktiga för att eleverna ska
kunna klara motsvarande divisionsuträkningar på
nästa sida.
Man kan också använda en tärning för att träna
tabellerna på ett snabbt och roligt sätt (se sidan 69 i
lärarhandledningen).
För ytterligare tabellträning kan följande kopierings
underlag användas:
Tabell 6 och 7, sidan 159
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Sidorna 28–29 Del av en hel
Arbeta först med konkret material, till exempel sugrör eller pappersremsor. Först viker eleven sugröret
(pappersremsan) i två lika stora delar.

Gör på samma sätt när sugröret delas i fyra delar.
Fråga eleverna hur man enklast kan dela i fyra lika
stora delar (först på hälften).

Låt eleverna berätta vad varje del heter – en halv –
och att två halva är en hel. Det talade språket är viktigt för att få förståelse för nya begrepp.

Låt eleverna tydligt uttala namnet på delarna och att
fyra fjärdedelar är en hel.

Sedan delas sugröret i tre lika stora delar. Eleverna
berättar vad varje del heter - en tredjedel - och att tre
tredjedelar är en hel.

6

På sidan finns även en femtedel. Låt eleverna förklara
vad som menas med en femtedel av figuren.
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Sidan 30 Del av en hel

Sidan 31 Alla räknesätt

Arbeta först praktiskt. Med hjälp av till exempel logiska block eller plastmuggar kan eleverna rita tre lika
stora cirklar, som sedan klipps ut. Gör helst cirklarna
i olika färger.

Här ska eleven själv först välja räknesätt och sedan
göra uträkningen.

Låt eleverna visa och berätta hur de delar och sedan
klipper itu en cirkel i två halvor. Sedan delar de en
cirkel i fjärdedelar och en i tredjedelar.
Repetera hur man skriver en halv, en tredjedel och en
fjärdedel med siffror.

Den första och fjärde uppgiften kan lösas både som
addition och som multiplikation. Lösningen visar om
eleven har förstått sambandet mellan addition och
multiplikation och kan använda den enklaste lösningen, dvs. multiplikation.

Läxboken 3B, läxa 4.

Låt eleverna jämföra storleken på delarna och berätta
om dem, till exempel:
”en halv cirkel är större än en tredjedel av cirkeln”
”en fjärdedel av cirkeln är mindre än en tredjedel
av cirkeln”
1
Det är viktigt att eleverna förstår att 4 är mindre
1
än 3 av samma cirkel.
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Kapiteldiagnos 6
Kopieringsunderlag, sidan 130

Diagnosen tar upp momenten:
•
•
•
•

Datum
Multiplikation med 6, 7 och 0
Textuppgifter med addition, subtraktion och division
Del av en hel

Facit
Uppmana de elever som har problem med textupp
gifterna att skriva ner mellanleden. Då ser man om
eleverna kan hålla isär de olika talsorterna och använda likhetstecknet på ett riktigt sätt.
1.

17/4

3/11

28/8

2.

24

14

30

28

35

18

21

0

3.

389 + 65 = 300 + 140 + 14 = 454
Svar: 454 kr

4.

278 – 56 = 200 + 20 + 2 = 222
Svar: 222 elever

5.

20
=5
4
Svar: 5 st (tidningar)

6.

7.

6

(eller annan fjärdedel)

en tredjedel

Elever som klarat diagnosen bra fortsätter med uppgifterna
i kapitel 10 till och med sidan 109 och därefter i Extraboken 3,
till och med sidan 30.
Om eleverna har svårt att klara av textuppgifterna
kanske de behöver träna mer på första och andra additionsoch subtraktionstabellerna med tiotal, som finns på
kopieringsunderlag sidorna 136-141.
För att träna sexans och sjuans multiplikationstabeller kan man
använda kopieringsunderlag ”Tabellträning/Tabelltest”, sidan 159.
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Kapitel

7

Innehåll:
• Addition:
skriftlig huvudräkning utan och med tiotals- och
hundratalsövergång
motsvarande algoritmräkning utan och med
minnessiffror
• Klockan, analog och digital tid
• Multiplikation med 8, 9 och tiotal
• Dubbelt och hälften
• Subtraktion med utfyllnad

Sidorna 32–33
Samtalsbild med textuppgifter
Låt eleverna berätta vad de ser på bilden och vad de
känner till om flygning och flygplatser. Samtala om
vad som menas med Ankommande och Avgående,
vad Check in och Tags betyder på svenska, vad man
måste ha med sig för att resa till ett annat land (flygbiljetter, euro eller annan valuta och ibland pass och
visum). Samtala om vilka utländska pengar eleverna
känner till.
Läs igenom uppgift för uppgift. Låt eleverna berätta
hur de tänker när de löser uppgiften med huvud
räkning. Låt dem sedan ge förslag på hur uppgiften
ska tecknas och räknas ut. Påminn om att man alltid
ska tänka efter om svaret är rimligt.
1. Repetera först hur man anger tiden på efter
middagen (efter klockan 12 på dagen). Klockan

14.00 betyder 2 på eftermiddagen, klockan 15.10
betyder 10 över 3 på eftermiddagen.
När man räknar ut tiden kan man tänka framåt
som klockan går. Först en timme (60 minuter)
till klockan 15.00, sedan ytterligare 10 minuter
till 15.10. Resan tar alltså 70 minuter eller 1 timme
och 10 minuter.
2. På samma sätt räknar man ut tiden från klockan 2
på eftermiddagen till halv 11 på kvällen:
från kl. 14.00 till kl. 22.00 är det 8 timmar.
Från 22.00 till 22.30 är det 30 minuter. Alltså tar
tågresan 8 tim 30 min.
När man räknar ut skillnaden mellan tiderna kan
man göra det med skriftlig huvudräkning. I stället
för att räkna varje talsort för sig räknar man varje
tidsenhet för sig – först timmarna, sedan minuterna:
8 tim 30 min – 1 tim 10 min = 7 tim + 20 min =
= 7 tim 20 min
3. Låt eleverna berätta hur de tänker när de räknar ut
skillnaden.
192 – 14 = 192 – 12 – 2 = 178 (14 delas upp i 12
och 2)
4. Det står 15.0 på vågen. Samtala om att det betyder
15 kg 0 hg. Punkten betyder här detsamma som
ett decimaltecken, men kommatecknet finns inte
i det elektroniska systemet. Jämför med en miniräknare.
Beräkningen kan göras som en subtraktion:
20 kg – 15 kg = 5 kg
eller med utfyllnad: 15 kg + 5 kg = 20 kg
Svaret finns då i beräkningen, inte efter likhetstecknet.
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 kriftlig huvudräkning
Sidan 34 S
och uppställning, addition
5. I uträkningen kan man räkna varje enhet för sig
som en subtraktion:
20 kg – 17 kg 5 hg = 3 kg – 5 hg = 2 kg 5 hg
eller med utfyllnad:
17 kg 5 hg + 2 kg 5 hg = 19 kg + 10 hg = 20 kg
6. Anton reser iväg den 28 januari. Resa och uppehälle tar tillsammans 12 dagar. De elever som är
osäkra på hur många dagar det är i januari kan
ta hjälp av almanackan på sidan 7 i grundboken.
Samtala om hur många dagar det är kvar i januari
efter den tjugoåttonde (3) och hur många dagar in
i februari som resan sträcker sig (9).
7. Välj först en liknande uppgift med enklare siffror:
Lisa och Kalle är tillsammans 20 år. Lisa är 4 år
äldre än Kalle. Hur gamla är de?
Låt eleverna ge förslag på hur man kan resonera
sig fram till en lösning, till exempel:
”Om de skulle vara lika gamla så skulle de vara
10 år. Men Lisa är äldre, så om Lisa är 11 år så är
Kalle 9 år, dvs. 2 år yngre. Om Lisa är 12 år måste
Kalle vara 8 år, dvs. 4 år yngre.”
Resonera sedan om mammans och pappans ålder.
”Om de vore lika gamla skulle de vara 50 år. Men
pappan är 4 år äldre, så ...”
8. Låt eleverna hitta på egna uppgifter till bilden,
enskilt eller i par, muntligt eller skriftligt.

Det är viktigt att eleverna förstår skillnaden mellan
skriftlig huvudräkning och algoritmräkning. Den
största skillnaden är att man i huvudräkning börjar
med den största talsorten, medan man i uppställningen börjar med entalen och räknar även övriga
talsorter som om de vore ental. (Se även sidan 8 i
lärarhandledningen, om algoritmräkning.)
I uppgifterna kan eleverna se svaret direkt, eftersom
det inte är någon tiotalsövergång. De bör ändå skriva
mellanledet, dels för att visa att de ser och kan sär
skilja de olika talsorterna, dels för att visa att de kan
använda likhetstecknet på rätt sätt.

7

Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
13 a. 79

c. 56

e. 87

b. 87

d. 99

f. 77

Sidan 35
I en uppställning räknar man alltid entalen först.
Påpeka också att ental alltid ska stå under varandra.
Detta är viktigt att komma ihåg när termerna har
olika antal siffror.
Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
14 a. 648

c. 888

e. 989

b. 788

d. 999

f. 879
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Sidan 36 Enklaste mellanledet

Sidan 37 Uppställning utan minnessiffra

I en addition kan man addera talen i vilken ordning
som helst. Man letar därför efter kombinationer som
är lätta att räkna ut och hålla i huvudet, till exempel
dubblor, tiokamrater och tjugokamrater.

Repetera skillnaden mellan huvudräkning och uppställning:

Eleverna bör uppmanas att titta på talen innan de
börjar uträkningen för att hitta det enklaste sättet att
göra uträkningen på.

– i uppställning börjar man med entalen.

– i huvudräkning börjar man med den största tal
sorten
Uppgifterna på sidan leder inte till någon tiotalseller hundratalsövergång, men det finns uppgifter
med flera tal och med olika antal siffror. Påpeka att
entalen alltid ska stå under varandra.
Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
15 a. 848
b. 899

c. 499
d. 549

e. 597
f. 699
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Sidan 38 Uppställning med minnessiffra

Sidan 39 Två minnessiffror

När summan av entalen är 10 eller större sätts en
liten minnessiffra i tiotalsraden.

När summan i tiotalsraden är 10 eller större sätts
minnessiffran i hundratalsraden.

När man adderar talen i en uppställning med flera
termer än två, tittar man först på talen och letar efter
enkla kombinationer, som man kan hålla i huvudet,
till exempel tiokamrater och dubblor.

Ibland kan man använda sina tabellkunskaper i stället
för addera talen: tre nior = 27.
På kopieringsunderlag ”Addition med uppställning”,
sidan 163, finns blandade uppgifter i algoritmform,
både med och utan minnessiffra.
Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
16 a. 185

c. 760

e. 926

b. 176

d. 891

f. 1024

7

Läxboken 3B, läxa 5.
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Sidan 40 Textuppgifter

Sidan 41 Talföljder

När eleverna arbetar med textuppgifter i sina häften
är det viktigt att de först tecknar uppgiften med rätt
tecken. Sedan tittar de på talen. Beroende på hur
talen ser ut, avgör de om uträkningen ska göras med
skriftlig huvudräkning eller med uppställning.

Talföljderna kan eleverna lösa med addition eller med
hjälp av multiplikationstabellen.

Några elever kanske gör på båda sätten. Då kan de
jämföra svaren och kontrollera att de blev lika.
Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
17. 209 + 225 = 400 + 20 + 14 = 434

I den näst sista raden är det 9 som ska adderas.
Påminn hur man kan tänka: först plus 10, sedan
minus 1.

Mönstret
Låt eleverna själva upptäcka att de efterföljande talen
i rutorna ökar med 1 och att summan av de tre talen
finns i cirkeln.

Svar: 434 elever
18. 459 + 319 + 69 = 700 + 120 + 27 = 847
Svar: 847 kr
19. 225 + 402 + 319 = 900 + 30 + 16 = 946
Svar: 946 personer
20. 45 + 45 + 45 + 45 = 160 + 20 = 180
(eller 90 + 90 = 180)
Svar: 180 kr
21. 55 + 24 + 55 + 24 = 140 + 18 = 158
(eller = 110 + 48 = 158)
Svar: 158 m
22. 305 + 105 + 305 + 105 = 800 + 20 = 820
Svar: 820 cm
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Sidorna 42–43 Klockan, analog och
		
digital tid (andra halv		
timmen)
Repetera dygnets indelning i dag och natt och begreppen morgon, förmiddag, eftermiddag och kväll.
Titta på den stora klockan och låt eleverna tala om
hur klockan 1, 2, 3 osv. skrivs på eftermiddagen, kvällen och natten.
Samtala om de första uppgifterna och låt eleverna
berätta hur de olika tidsangivelserna skrivs digitalt
och vad eleverna gör vid dessa tidpunkter, till
exempel:

Titta gemensamt på de första klockorna på sidan 46
och låt någon elev berätta hur mycket klockan är:
”fem minuter över halvsju eller 6.35” osv.
På kopieringsunderlag, sidan 162, finns uppgifter
som tränar analog och digital tid av klockans andra
halvtimme. Repetera även den första halvtimmen,
som finns på kopieringsunderlag sidan 157.

7

”Klockan 20.00 tittar jag på tv.”
”Klockan 7.15 stiger jag upp.”
Repetera 5-minutersintervallerna med hjälp av en
demonstrationsklocka. Använd helst en klocka med
synkroniserade visare, så att eleverna ser hur tim
visaren förflyttar sig i förhållande till minutvisaren.
Låt eleverna turas om att komma fram och flytta
minutvisaren fem minuter i taget och sedan skriva
den aktuella tiden på tavlan:
6.35, 6.40, 6.45 osv.

87
Matteboken3_LH_11.indd 87

2010-08-04 14.34

Sidan 44 Multiplikation med 8

Sidan 45 Tabellträning

Låt eleverna titta på bilderna och förklara hur man
kan räkna ut antalet knappar med addition och med
multiplikation. Det geometriska mönstret som bildas
av rutorna gör att man kan se att 2 . 8 = 8 . 2 osv.

Ett enkelt och roligt sätt att träna tabellen är att två
elever varannan gång slår en tärning och multiplicerar tärningens tal med 8. Eventuellt kan tärningens sexa ändras till en nolla. Med Tärningsspelet
nöter eleverna in multiplikationerna, som så småningom kommer att automatiseras. Eleven övar också
upp sin snabbhet med denna lek.

Samtala om hur man tecknar textuppgifterna med
multiplikation.

Ett annat bra sätt att träna tabellerna är att använda
winnetkakort, se sidan 7 i lärarhandledningen. På
korten ser eleven multiplikationen på den ena sidan,
på den andra sidan finns även svaret. Träningen blir
effektiv därför att de lätta kombinationerna sorteras
bort när eleven behärskar dem. Kvar är bara de svåra
som eleven behöver träna på.

Läxboken 3B, läxa 6.
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Sidan 46 Textuppgifter

Sidan 47 Samma tal, olika räknetecken

De två sista uppgifterna räknar eleverna ut både med
skriftlig huvudräkning och med uppställning.

Gör eleverna uppmärksamma på att här blandas
alla räknesätten.

Samtala med eleverna om när det kan vara bra med
uppställning och när det kan vara bra med huvudräkning.

Dubbelt och hälften

Den första av dessa två uppgifter kan lösas med
skriftlig huvudräkning, varje talsort för sig:
148 + 148 + 148 = 300 + 120 + 24 = 444
Några elever kanske hittar andra lösningar:
148 + 148 + 148 = 150 + 150 + 144 = 444
eller:
148 + 148 + 148 = 150 + 150 + 150 - 6 = 444
Låt eleverna förklara sina tankegångar och diskutera
vilket sätt de tycker är enklast eller säkrast.

Repetera begreppen dubbelt och hälften. Låt eleverna
förklara hur de tänker, till exempel:
– Maja har 4 plommon. Jakob har dubbelt så många.
Då har han 8 plommon.
– Isak har en hund som väger 10 kg. Hans katt väger
hälften så mycket. Den väger 5 kg.

7

– Lina är 160 cm lång. Hennes lillasyster är hälften så
lång, för hon är bara 80 cm.
Eleverna upplever ofta att innebörden av begreppet
hälften är svårare att förstå än innebörden av begreppet dubbelt. Det finns därför anledning att fokusera
lite extra på träning av begreppet hälften.
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Sidan 48 Multiplikation med 9

Sidan 49 Multiplikation och division

Gå igenom nians tabell på samma sätt som tidigare
tabeller. Låt eleverna berätta om sambandet mellan
addition och multiplikation, samt om att produkten
blir densamma oavsett i vilken ordning man multi
plicerar talen.

Repetera sambandet mellan multiplikation och division. Låt eleverna berätta hur man kan kontrollera en
divisionsuträkning med multiplikation.

Samtala om det som står i tankebubblorna, hur man
kan utnyttja tians lätta tabell när man ska multi
plicera med 9.

Tabellträning
Träna nians tabell på samma sätt som tidigare med
tärning och winnetkakort, se sidan 88 i lärarhandledningen.

På kopieringsunderlag sidan 164 finns åttans och
nians tabeller. Dessa kan användas för träning och
tabelltest.
För repetition och träning av alla tabeller upp till 5
gånger talet kan tabellremsorna på kopieringsunderlag sidan 142 användas.
På kopieringsunderlag sidan 161 finns tabellträning,
division med nämnaren 8 och 9 (nedre delen).

Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
23. Egna textuppgifter till 3 . 8 = 24 och 5 . 9 = 45
Låt eleverna först muntligt berätta räknehändelser
som passar till uppgifterna. Deras berättelser visar
om de har förstått multiplikationsbegreppet.
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Sidan 50 Multiplikation med 10

Sidan 51 Multiplikation med hela tiotal

När ett tal ska göras tio gånger så stort lägger man till
en nolla. Detta kan eleverna redan när det gäller tians
tabell till och med 10 . 10. När talet är större följer
man samma mönster.

Förutsättningen för att klara multiplikation med hela
tiotal är att man kan multiplikationstabellen med
ental. Om man vet att 3 . 4 = 12, så kan man dra slutsatsen att 3 . 40 är tio gånger större, dvs. 120.

Det är bra om eleverna förstår hur man kan dela upp
ett tal i flera faktorer. Eftersom eleverna är vana vid
att använda likhetstecknet underlättas förståelsen.

Fler träningsuppgifter med multiplikation med tiotal
finns som kopieringsunderlag på sidan 165.
Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
24 a. 60

d. 240

g. 200

b. 160

e. 320

h. 180

c. 350

f. 240

i. 300

7

Läxboken 3B, läxa 7.
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Sidan 52 Textuppgifter
Låt eleverna berätta hur de tänker när de räknar ut
5 . 90:
”först 5 . 9 = 45, sedan 45 . 10 = 450.”
Den andra uppgiften tecknas 50 . 5, men tankegången
vid uträkningen är densamma: först 5 . 5 = 25,
sedan 25 . 10 =250.
Eleverna kan också berätta hur de tänker när de
räknar ut de två sista uppgifterna på sidan.
Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
25. Egen textuppgift om fotbollsfesten.
Låt gärna eleverna hitta på flera uppgifter om
festen.

Sidan 53 A
 ddition utan tiotals- eller
hundratalsövergång
Om eleverna tittar noga på talen och jämför dem
med varandra, så upptäcker de att man kan skriva
svaret direkt, eftersom det inte är några tiotals- eller
hundratalsövergångar. Samma hundratal, tiotal och
ental kommer igen i de tre uppgifterna som hör ihop.
Det är bara tusentalen som varierar.
Nytt i uppställningen är att talområdet utvidgas till
fyrsiffriga tal.
Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
26. Uppgifterna kan lösas på olika sätt med skriftlig
huvudräkning, till exempel:
a. 188 + 309 = 400 + 80 + 17 = 497
b. 371 + 429 = 700 + 90 + 10 = 800
c. 175 + 625 = 700 + 100 = 800
d. 264 + 586 = 700 + 140 +10 = 850
e. 450 + 235 = 600 + 80 + 5 = 685
f. 63 + 869 = 800 + 120 + 12 = 932
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Sidan 54 Klockan, digital tid

Sidan 55 Klockan, analog och digital tid

Använd en demonstrationsklocka och/eller elevklockor och låt eleverna visa hur lång tid det är från
kvart i 10 till klockan 11:
först 15 minuter till klockan 10, sedan 1 timme till
klockan 11.
Elin får vänta i 1 timme (tim) och 15 minuter (min)
eller 75 minuter (min).

Gå först igenom sidan muntligt. Låt eleverna tala
om hur mycket klockan är och hur man kan skriva
tiderna på olika sätt.

Tag klockan till hjälp även vid nästa uppgift. Repetera hur man skriver 5 över halv 11 med digital tid.

7

I den tredje uppgiften ska man räkna ut när Elin är
framme. Flygplanet går klockan 11.00. Låt eleverna
visa på klockan hur långt minutvisaren går från
klockan 11.00 och 1 tim 45 min framåt.
När eleverna ska rita minutvisare behöver de kanske
påminnas om att minutvisaren ska vara längre än
timvisaren.
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Sidorna 56–57 Subtraktion när talen
		
ligger nära varandra
När talen är nästan lika stora, dvs. skillnaden mellan
talen är liten, är det enklast att tänka med utfyllnad
från det minsta talet till det största. På tallinjen ser
man tydligt hur mycket det är från 18 till 21, först 2
till 20, sedan 1. För att befästa tankegången skriver
eleverna i början ner mellanledet.

Fler uppgifter av samma typ finns på kopierings
underlag, sidan 166, ”Subtraktion med utfyllnad när
talen ligger nära varandra”.

Läxboken 3B, läxa 8.

När eleverna är vana att först titta på talen och jäm
föra storleken, kan de hålla mellanledet i huvudet och
skriva svaret direkt.
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Kapiteldiagnos 7
Kopieringsunderlag, sidan 131

Diagnosen tar upp momenten:
•
•
•
•

Addition, skriftlig huvudräkning och uppställning
Subtraktion när talen ligger nära varandra
Multiplikation med 8, 9 (upp till 5 . 9) och tiotal
Klockan, analog och digital tid, andra halvtimmen

Facit
1.

110 + 75 + 110 + 75 = 200 + 160 +10 = 370
(eller = 220 + 150 = 370)
Svar: 370 m

2.

305 – 297 = 3 + 5 = 8
Svar: 8 cm

3.

5 . 8 = 40
Svar: 40 kr

4.

435 + 79 + 259 = 773 (uppställning)
Svar: 773 kr

5.

6.

16

0

27

36

160

32

24

45

18

270

kvart i 3

5i7

20 i 6

10 i 12

2.45

6.55

5.40

11.50

14.45

18.55

17.40

23.50

7
Elever som klarat diagnosen bra kan arbeta med uppgifterna i
kapitel 10 till och med sidan 117 och i Extraboken 3, till och med
sidan 35.
Osäkra elever som behöver befästa de moment som behandlas i
kapitlet kan arbeta med följande kopieringsunderlag:
Klockan (första halvtimmen), sidan 157
Klockan (andra halvtimmen), sidan 162
Addition med uppställning, sidan 163
Tabellträning, multiplikationstabell 8 och 9, sidan 164
Tabellremsor, multiplikationstabellerna 3–9, sidan 142
Multiplikation med tiotal, sidan 165
Subtraktion med utfyllnad, sidan 166
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Kapitel

8

Innehåll:
• Subtraktion:
skriftlig huvudräkning utan och med tiotalsoch hundratalsövergång
motsvarande algoritmräkning utan och med
växling
• Klockan, tidsberäkningar

Sidorna 58–59
Samtalsbild med textuppgifter
Låt eleverna beskriva vad de ser på bilden och
fundera över vilken årstid det kan vara.
Anknyt till den första uppgiften på sidan 59 och
samtala om tid och tidsbegrepp.
– Ungefär hur lång tid tar det att äta ett kex?
– Ungefär hur lång tid tar det att simma 25 meter?
– Ungefär hur många timmar är du i skolan varje
dag? Under 2 dagar? 3 dagar? 4 dagar? Under en
vecka?
– Hur många timmar är det från fredag kväll
klockan 21 till lördag morgon klockan 8?
Från tisdag klockan 13 till onsdag klockan 13?
Låt eleverna hitta på egna frågor om tid.

Läs sedan igenom uppgift för uppgift. Låt eleverna
berätta hur de tänker när de löser uppgiften med
huvudräkning. Sedan kan de ge förslag på hur uppgiften kan tecknas. Repetera hur man skriver svar och
påminn om att man alltid ska tänka efter om svaret
är rimligt.
Här följer förslag på hur uppgifterna kan lösas:
1. Använd en demonstrationsklocka eller elevklockor
som hjälp vid uträkningen.
Från måndag morgon klockan 9 till tisdag morgon
klockan 9 är det ett dygn, dvs. 24 timmar. Från
klockan 9 till klockan 3 är det 6 timmar.
Det skrivs: 24 + 6 = 30
2. Filip hittar 3 . 10 kottar = 30 kottar
3. Samtala om begreppet omkrets och rita en rektangel på tavlan. Låt någon elev förklara hur man
tänker när man räknar ut omkretsen av en rektangel:
”Två sidor är 150 cm långa och två sidor är
100 cm långa. Runt om naturrutan är det
150 + 100 + 150 + 100.”
Mellanledet kan se ut på två sätt:
först adderas hundratalen och sedan tiotalen:
400 + 100 = 500
eller också dubblar man 150 och 100:
300 + 200 = 500
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4. Uppgiften löses med division:
24
6

=6
eller som en öppen utsaga: 4 . __ = 24

24 delat med 4 = 6

5. Det krävs två beräkningar för att räkna ut upp
giften, en addition och en subtraktion.
25 + 50 = 75
100 – 75 = 25
Subtraktionen kan även skrivas som en öppen
utsaga med addition: 75 + ____ = 100
6. Samtala om begreppet kilometer och låt eleverna
berätta vad de kommer att tänka på:
”Från vår skola till bensinmacken är det 1 km.”
”Det tar ungefär 15 minuter att gå 1 km.”
”1 km är 1000 m.” (Kilo betyder tusen.)

Sidorna 60–61 Subtraktion,
skriftlig huvudräkning och uppställning
Samtala om hur man gör uträkningen med skriftlig
huvudräkning respektive uppställning. Den största
skillnaden är att man i skriftlig huvudräkning börjar
med den största talsorten. I uppställningen börjar
man räkna entalen, sedan tiotalen och sist hundratalen.
På sidorna 60 och 61 skulle eleverna få rätt svar även
om de räknade i motsatt riktning i algoritmerna,
eftersom det inte förekommer några tiotals- eller
hundratalsväxlingar. Men det är viktigt att eleverna
vänjer sig vid att alltid börja räkna entalen i uppställningen.

Hur många meter är en halv km? (500 m)

Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:

Uppgiften kan tecknas och räknas ut på följande
sätt:

27 a. 44

c. 63

e. 71

b. 27

d. 56

f. 35

28 a. 542

c. 635

e. 243

b. 368

d. 721

f. 452

2

1
2

+2

1
2

=5

eller:

2 km + 500 m + 2 km + 500 m = 4 km + 1000 m =
= 5 km

8

7. När talen ligger nära varandra är det enklast att
tänka med utfyllnad, från det minsta talet till det
största:
102 – 93 = 7 + 2 = 9
8. Eleverna hittar på egna uppgifter till bilden, muntligt eller skriftligt, enskilt eller i par.
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Sidorna 62–63 A
 ddition och subtraktion,
blandade uppgifter
På sidorna repeteras additionsuppgifter med tiotals-,
och hundratalsövergång. Visa på tavlan hur man gör
uträkningarna med skriftlig huvudräkning respektive
uppställning. Låt några elever förklara hur man
tänker.

Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
29 a. 1022
b. 835

c. 703

e. 1614

d. 1204

f. 773

I textuppgifterna väljer eleverna själva om de vill göra
uträkningarna med skriftlig huvudräkning eller med
uppställning.
Låt eleverna hitta på muntliga räknehändelser till
några av uppgifterna 29 a–f.
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Sidorna 64–65 S
 ubtraktion med tiotalsövergång, skriftlig huvudräkning och uppställning
Läs gemensamt den första uppgiften och repetera hur
man tänker när man gör uträkningen med skriftlig
huvudräkning:
32 – 14 = 20 – 2 = 18
Gå igenom hur uppställningen ser ut. När man gör
uträkningen tänker man så här:
2 – 4 går inte. Då måste man ta 1 tiotal och växla
det till 10 ental. Man sätter ett litet streck över tiotalssiffran för att markera att man har tagit 1 tiotal.
De 10 entalen skriver man med små siffror på en
hylla ovanför entalsraden. Då får man 12 – 4 = 8.
Sedan räknar man tiotalen. Eftersom man har tagit
1 tiotal har man bara 2 tiotal kvar: 2 – 1 = 1

När eleverna löser textuppgifterna väljer de själva
om de vill göra uträkningarna med skriftlig huvud
räkning eller med uppställning.
Det är viktigt att eleverna tecknar uppgifterna även
när de räknar ut med uppställning.
Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
30. 40 – 27 = 20 – 7 = 13
Svar: 13 liter
31. 94 – 79 = 20 – 5 = 15

8

Svar: 15 m
32. 76 + 58 = 120 + 14 = 134
Svar: 134 träd
33 a. 46

c. 33

e. 59

b. 32

d. 14

f. 57

Läxboken 3B, läxa 9.
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Sidan 66 S
 ubtraktion med tiotalsövergång, skriftlig huvudräkning
Huvudräkningsuppgifterna överst på sidan 66 förbereder eleverna på den typ av mellanled de kommer
att arbeta med i subtraktionsuppgifter med tiotalsövergång.
Läs gemensamt uppgiften om Erik. När man räknar
ut med skriftlig huvudräkning börjar man med hundratalen:
200 – 100 = 100, sedan tiotalen: 70 – 20 = 50 och
till sist entalen 3 – 5. Man kan ta bort 3, men man
måste ta bort 2 till, så man skriver – 2 i mellanledet.
Hela beräkningen ser ut så här:
273 – 125 = 100 + 50 – 2 = 148

Sidan 67
Elever som har svårt att hålla uträkningar i huvudet
kan skriva ett extra mellanled.
355 – 237 = 100 + 20 – 2 = 120 – 2 = 118
Uppmärksamma eleverna på att huvudräkningsuppgifterna mitt på sidan innehåller både plus och minus
(första och tredje spalten) och bara plus (andra spalten). Detta återkommer i de följande två spalterna, där
eleverna skriver mellanled.
Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
34 a. 200 + 10 – 3 = 207

d. 600 + 40 – 5 = 635

b. 100 + 50 – 3 = 147

e. 700 + 10 – 6 = 704

c. 300 + 20 – 1 = 319

f. 400 + 20 – 4 = 416
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Sidan 68 S
 ubtraktion med tiotalsövergång, uppställning
Låt eleverna föreslå hur den första uppgiften tecknas.
Samtala om hur man löser uppgiften med skriftlig
huvudräkning.
Gå igenom hur uppställningen ser ut. När man gör
uträkningen tänker man så här:
1 – 7 går inte. Man måste ta 1 tiotal och växla till
10 ental. Man sätter ett litet streck över tiotalssiffran
för att markera att man har tagit 1 tiotal och skriver
de 10 entalen med små siffror på en hylla ovanför
entalsraden. Då får man 11 – 7 = 4.

Sidan 69
Eleverna kan välja antingen skriftlig huvudräkning
eller uppställning, men de kan också räkna ut på båda
sätten och sedan jämföra svaren.
Låt eleverna berätta vilket uträkningssätt de tycker är
enklast eller säkrast.

Läxboken 3B, läxa 10.

Sedan räknar man tiotalen. Eftersom trean är struken
har man bara 2 tiotal kvar. Då får man 2 – 2 = 0.
Till sist räknar man hundratalen: 5 – 4 = 1.

8

Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
35 a. 409

c. 836

e. 31

b. 424

d. 348

f. 436
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Sidan 70 S
 ubtraktion med hundratalsövergång, skriftlig huvudräkning
Huvudräkningsuppgifterna överst på sidan förbereder
eleverna på den typ av mellanled de kommer att
arbeta med i subtraktionsuppgifter med hundratals
övergång.
Elever som har svårigheter att subtrahera ett helt
tiotal från ett helt hundratal, till exempel 400 – 20,
bör först träna på detta. På sidan 167 finns ett
kopieringsunderlag med denna typ av uppgifter.
Läs gemensamt uppgiften om Daniela. När man räknar ut med skriftlig huvudräkning börjar man med
hundratalen 300 – 100 = 200, sedan tiotalen 10 – 40.
Man kan ta bort 10, men man måste ta bort 30 till,
så man skriver – 30. Till sist räknar man entalen
7 – 2 = 5. Då får man mellanledet 200 – 30 + 5.

Sidan 71
Var noga med att eleverna skriver mellanledet på rätt
sätt. Att räkna varje talsort för sig ger säkerhet, men
det är också viktigt att elverna förstår när det blir plus
och när det blir minus i mellanledet.
Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
36 a. 400 – 20 + 3 = 383

d. 500 – 30 + 1 = 471

b. 400 – 20 + 4 = 384

e. 600 – 50 + 2 = 552

c. 700 – 30 + 2 = 672

f. 300 – 40 + 7 = 267

Hela beräkningen ser ut så här:
317 – 142 = 200 – 30 + 5 = 175
Skriv flera liknande uppgifter på tavlan och låt eleverna berätta hur de tänker när de löser uppgifterna.
Det talade språket är viktigt för att få förståelse och
läraren får veta om eleven har en klar taluppfattning
och har förstått arbetssättet.
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Sidan 72–73 Subtraktion med hundratalsövergång, uppställning
Läs gemensamt den första textuppgiften. Låt någon
elev förklara hur man löser uppgiften med skriftlig
huvudräkning.
Repetera siffrornas värden som ental, tiotal och
hundratal. Det är viktigt att eleverna förstår siffrornas
olika värden, även om de i uppställningen räknar
siffrorna som ental. Här sker för första gången växling av hundratal.

Även om man räknar ut med uppställning ska man
först teckna uppgiften. Därefter kan man välja
uträkningssätt. Låt eleverna även här berätta vilket
sätt de tycker är enklast eller säkrast.
Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
37 a. 363

b. 64

c. 471

Gå igenom hur man räknar i uppställningen. Man
börjar med entalen: 8 – 5 = 3 och sedan tiotalen:
2 – 6 går inte. Då måste man ta 1 hundratal och växla
till 10 tiotal. Man sätter ett litet streck över hundratalssiffran för att markera att man har tagit
1 hundratal och skriver de 10 tiotalen med små siffror
på en hylla ovanför tiotalsraden. Då får man
12 – 6 = 6.

8

Till sist räknar man hundratalen. Eftersom sexan är
struken har man bara 5 hundratal kvar. Då får man
5 – 3 = 2.
Låt eleverna med egna ord berätta hur de tänker när
de räknar ut uppgifterna med uppställning.
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Sidorna 74–75 Klockan, tidsberäkningar
Samtala om tid och olika tidsenheter som sekunder,
minuter, timmar, dagar, veckor och år. Låt eleverna
ge exempel där dessa begrepp finns med, till exempel:

Arbeta gemensamt med en demonstrationsklocka
och/eller elevklockor och låt eleverna utföra olika
typer av tidsberäkningar, till exempel:

”Det tar 5 sekunder att springa uppför trappan.”

– Hur många minuter är det mellan kl. 6.15 och
6.45? Mellan kl. 10.50 och 11.30?

”Sportlovet varar en vecka.”
”Om nio år får jag ta körkort.”

– Filmen börjar kl.18.30 och varar en och en halv
timme. När slutar den?
– Kl. 14.15 kommer Lotta hem från skolan. Två timmar senare börjar hon göra sin läxa. Hur mycket är
klockan då?

Läxboken 3B, läxa 11.
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Sidorna 76–77 Subtraktion med tiotalsoch hundratalsövergång,
skriftlig huvudräkning
Huvudräkningsuppgifterna överst på sidan 92 för
bereder eleverna på den typ av mellanled de kommer
att arbeta med i subtraktionsuppgifter med både tiotals- och hundratalsövergångar.
Elever som har svårt att hålla uträkningar i huvudet
kan skriva ett extra mellanled:
100 – 20 – 3 = 80 – 3 = 77
524 – 356 = 200 – 30 – 2 = 170 – 2 = 168
Läs gemensamt uppgiften om Sofia. När man räknar
ut med skriftlig huvudräkning börjar man med
hundratalen: 300 – 100 = 200, sedan tiotalen: 20 – 30.
Man kan ta bort 20, men man måste ta bort 10 till, så
man skriver – 10. Till sist räknar man entalen: 4 – 9.
Man kan ta bort 4, men man måste ta bort 5 till, så
man skriver – 5. Då får man mellanledet 200 – 10 – 5.

Om eleverna behöver träna mer på olika typer av
subtraktion kan de använda ”Skriftlig huvudräkning,
subtraktion” som finns på kopieringsunderlag sidan
168.
Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
38 a. 300 – 10 – 4 = 286

d. 100 – 10 = 90

b. 500 – 80 – 1 = 419

e. 200 – 10 – 4 = 186

c. 100 – 20 – 1 = 79

f. 300 – 30 – 2 = 268

På kopieringsunderlag sidan 176 finns en sida för
information till föräldrar om skriftlig huvudräkning,
subtraktion.

8

Hela beräkningen ser ut så här:
324 – 139 = 200 – 10 – 5 = 185
Även här är det viktigt att eleverna berättar hur de
tänker vid uträkningen.
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Sidorna 78–79 S
 ubtraktion med tiotalsoch hundratalsövergång,
uppställning
Läs gemensamt den första textuppgiften. Låt någon
elev förklara hur man löser uppgiften med skriftlig
huvudräkning.
Gå igenom hur uppställningen ser ut. När man gör
uträkningen tänker man så här:
Först entalen: 0 – 5 går inte. Då måste man ta 1 tiotal
och växla det till 10 ental. Man sätter ett litet streck
över tiotalssiffran för att markera att man har tagit
1 tiotal och skriver de 10 entalen på en hylla ovanför
entalsraden. Då får man 10 – 5 = 5.
Sedan räknar man tiotalen. Nu är det bara 4 tiotal
kvar och 4 – 8 går inte. Då måste man ta 1 hundratal
och växla det till 10 tiotal. Man sätter ett litet streck
över hundratalssiffran och skriver de 10 tiotalen på
en hylla ovanför tiotalsraden. Då får man 14 – 8 = 6.
Till sist räknar man hundratalen. Eftersom nian är
struken har man bara 8 hundratal kvar. 8 – 7 = 1.

När eleverna löser textuppgifterna 39–42 i sina häften
väljer de själva om de vill räkna ut dem med skriftlig
huvudräkning eller med uppställning. Alla uppgifter
tecknas först.
På sidan 169 finns ett kopieringsunderlag där eleverna kan träna subtraktion med uppställning, både
utan och med tiotals- och hundratalsövergång.
Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
39. 134 – 26 = 100 + 10 – 2 = 108
Svar: 108 cm
40. 140 + 140 + 140 = 300 + 120 = 420
eller: 3 . 140 = 300 + 120 = 420
Svar: 420 kr
41. 475 + 475 = 800 + 140 + 10 = 950
eller
475 + 475 = 800 + 150 = 950
Svar: 950 m
42. 534 – 246 = 300 – 10 – 2 = 288
Svar: 288 äppelträd

Läxboken 3B, läxa 12.
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Kapiteldiagnos 8
Kopieringsunderlag, sidan 132

Diagnosen tar upp momenten:
• Textuppgifter med addition, subtraktion och division
• Tidsberäkningar
• Divisionstabellen

Facit:
Kontrollera att de elever som valt att använda skriftlig
huvudräkning skrivit riktiga mellanled och använt
likhetstecknet på rätt sätt.
1.

350 – 129 = 200 + 30 – 9 = 221
Svar: 221 kr

2.

159 + 238 = 300 + 80 + 17 = 397
Svar: 397 mil

3.

438 – 392 = 100 – 60 + 6 = 46 (eller 438 – 392 = 8 + 38 = 46)
Svar: 46 kapsyler

4.

24 = 8
3
Svar: 8 kr

5.

Svar: 40 min
Svar: 30 min

6.

5

2

10

4

7

4

9

5

4

3

Elever som klarat diagnosen bra kan arbeta vidare
med uppgifterna på sidorna 118-121 i kapitel 10 och i
Extraboken 3, till och med sidan 41.

8

Elever som behöver träna mer på uppställningar
kan använda följande kopieringsunderlag:
Addition med uppställning, sidan 163
Subtraktion med uppställning, sidan 169
Division med 4–9, sidan 161
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Kapitel

9

Innehåll:
•
•
•
•
•
•

Talen 1000 - 10000
Siffrornas värde i positionssystemet
Additions- och subtraktionstabellen med hundratal
Tal i utvecklad form (olika talsorter)
Skriftlig huvudräkning, 4-siffriga tal
Årtal, tidsberäkningar

Sidorna 80–81
Samtalsbild med textuppgifter
Titta gemensamt på samtalsbilden och låt eleverna
berätta om vad de ser och om egna erfarenheter från
badhuset. Använd bilden som underlag för uppgifter
om längder, till exempel:
– Bassängen är 25 m lång. Sandra simmar 50 m
bröstsim. Hur många längder är det? Hur många
längder är 75 m? 100 m? 125 m? 150 m?
– Erik ska simma 100 m ryggsim. Hur långt har han
kvar när han har simmat 40 m? 50 m? 55 m? 60 m?
65 m?
Läs igenom uppgift för uppgift. Låt eleverna ge förslag på hur man kan tänka när man räknar ut uppgifterna med huvudräkning. Sedan kan de få visa
på tavlan hur uppgifterna ska tecknas. Repetera hur
man skriver svar och påminn eleverna om att alltid
tänka efter om svaret är rimligt.

Förslag på hur uppgifterna kan lösas:
1. Man ska betala inträdesavgift för två vuxna och ett
barn. Uppgiften tecknas:
40 + 40 + 20 = 100
2. När man räknar ut hälften av 500 tänker man:
”hälften av 400 är 200 och hälften av 100 är 50,
det blir 250”.
Visa eleverna hur man skriver ”hälften av”:
500 = 250
2
3. Här räknar man varje talsort för sig:
230 – 120 = 100 + 10 = 110
4. Uppgiften tecknas som en upprepad addition:
80 + 80 + 80 = 240 eller 3 . 80 = 240
5. Uppgiften tecknas 400 + 800. Här använder man
sina tabellkunskaper: eftersom 4 + 8 = 12, så är
400 + 800 = 1200. Man kan tänka ”störst-först”,
800 + 400.
6. Uppgiften räknas ut med division.
35
=5
7
7. Uppgiften räknas ut med subtraktion.
Man räknar varje talsort för sig:
4500 – 3000 = 1000 + 500 = 1500
8. Låt eleverna hitta på egna uppgifter till bilden,
enskilt eller i par, muntligt eller skriftligt.
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Sidorna 82–83 Talen 1000–10 000
Oskar behöver en tusenlapp och fyra hundralappar,
1400 kr.
I rutan visas 10 hundraplattor som tillsammans blir
en tusenkub. Arbeta laborativt med tiobas-materialet
– tusenkub, hundraplattor, tiostavar och entalskuber.
Låt eleverna bygga olika tal efter diktamen, först med
bara ett tusental. När de lagt talen läser de dessa högt.

Tal i utvecklad form
När eleven läser talen högt och tydligt på sidan 82
i grundboken kan de höra de olika talsorterna och
sedan skriva dem som en addition, dvs. i utvecklad
form.

Talkort
När eleverna arbetar med tal i utvecklad form på
sidan 83 bör de använda talkort, där talen läggs på
varandra. Man lägger först tusentalen, sedan hundratalen, tiotalen och sist entalen. På kopieringsunderlag sidan 170 finns tusentalen, på kopieringsunderlag sidan 143 finns hundratalen.
På kopieringsunderlag sidan 163 i Lärarhandledning
2 finns hundratalen till och med 400 samt tiotalen
och entalen.
Eleverna kan arbeta med talkorten i par och turas om
att lägga olika tal, som de sedan läser högt för varandra.
Talkorten ger god hjälp att förstå hur talen ska skrivas, särskilt när talsorter fattas, som till exempel i
talen 9306 och 5070. Då undviker man också att eleverna skriver talen som de säger dem, till exempel att
”tretusen femhundra” skrivs 3000500.

9
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Sidan 84 Hur många kronor?

Sidan 85 Uppdelning av pengar

De flesta eleverna kan med hjälp av bilderna på sidan
addera tusenlappar, hundralappar osv. Elever som
behöver mer konkret hjälp kan arbeta laborativt med
sedlar och mynt.

När uppdelningen görs ritas tusenlappar, hundralappar osv. i respektive spalt som på föregående sida.
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Sidan 86 Siffrornas värde

Sidan 87

I positionssystemet är det siffrans plats i talet som
bestämmer dess värde. Skriv flera 4-siffriga tal på
tavlan och fråga vilket värde de olika siffrorna har.

Låt osäkra elever läsa talen högt och använda talkort
en när de bildar talet. Sedan skriver de talet med siffror.

I uppgiften ”Skriv talet med siffror” finns det tal där
någon talsort saknas. Det innebär att nollan måste
skrivas ut. Låt osäkra elever använda talkorten vid
dessa tillfällen så att de kan se var nollan eller nollorna ska placeras i talet.

Tusental och femhundratal
Eleverna ska skriva femhundratalen som är markerade på tallinjen. Elever som är osäkra kan använda
talkorten med tusental och 500-kortet. De upptäcker
då snart hur talen ska skrivas.

Läxboken 3B, läxa 13.

9
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Sidan 88 Tusental, hundratal och femtiotal

Sidan 89 Tusental, hundratal och tiotal

Även femtiotalen är markerade på tallinjerna. Låt
eleverna, sedan de skrivit alla hundratal, läsa talen
mittemellan: ”ettusen femtio, ettusen etthundra
femtio, ettusen tvåhundrafemtio” osv.

Låt eleverna läsa talen högt, i kör eller för varandra.
Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
43.

1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600

44.

3470 3480 3490 3500 3510 3520 3530

45.

6010 6030 6050 6070 6090 6110 6130
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Sidan 90 T
 usental, hundratal, tiotal
och ental
Talet före ett helt tusental, till exempel 999, kan vara
svårt att hitta och bör därför tränas ofta. Detta kan
även göras muntligt. Någon elev säger ett helt tusental, t.ex. 5000. En annan elev svarar med talet som
kommer före, dvs. 4999.

Sidan 91
Låt eleverna förklara hur man snabbt kan se det
största, respektive det minsta talet. Eftersom talen har
samma tusental, tittar man på nästa talsort, hundratalen, och jämför dessa.
När eleverna skriver talen i storleksordning gör de på
samma sätt, tittar först på den största talsorten, sedan
den näst största osv.

Positionsspelet
Med spelet tränas elevens förmåga att se och jämföra
talens storlek. På kopieringsunderlag, sidan 171,
finns instruktion och spelplaner.

9
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Sidan 92 Vem är jag?
Denna sida kan eleverna med fördel arbeta med i par.
De pratar och resonerar sig fram till en gemensam
lösning.
Påpeka vid behov att siffrorna skrivs på rätt plats i
den ordning de står i texten. I den första uppgiften
skrivs först 2 tusental, sedan 2 ental osv.
Låt eleverna parvis göra egna liknande uppgifter som
de byter med ett annat par.

Sidan 93 A
 ndra additionstabellen
med hundratal
Repetera tabellsystemet som visar hur till exempel
talet 1100 kan delas upp i 900 och 200, 600 och 500
osv.
Till grund för detta ligger att eleverna kan motsvar
ande tabell med ental. Om tabellträning, se sidan 7
i lärarhandledningen. Spel och lekar för att nöta in
kombinationerna finns även i Lärarhandledning 2.
På kopieringsunderlag, sidan 172, finns uppgifter för
träning och tabelltest av andra additionstabellen med
hundratal.

Läxboken 3B, läxa 14.

114
Matteboken3_LH_11.indd 114

2010-08-04 14.34

Sidan 94 Textuppgifter
Påminn eleverna om att läsa igenom uppgifterna
noggrant och tänka efter vilket räknesätt de ska
använda. Därefter tecknar de uppgiften, räknar ut
den och skriver svar med rätt enhet. De bör också
tänka efter om svaret är rimligt.

Sidan 95 A
 ndra subtraktionstabellen
med hundratal
Tabellsystemet, som visar hur tal kan delas upp, leder
både till addition och subtraktion. Ofta är additionskombinationerna lättare att lära sig än subtraktionerna. Genom att utnyttja sambandet mellan addition
och subtraktion kan man se att eftersom
900 + 500 = 1400, så är
1400 – 900 = 500 och
1400 – 500 = 900
På kopieringsunderlag, sidan 173, finns uppgifter för
träning och tabelltest. Tänk på att förutsättningen för
att klara dessa kombinationer med hundratal är att
man kan motsvarande tabell med ental.

9
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Sidan 96 A
 ddition av tusental, hundratal
och tiotal
Eleverna bör nu klara uppgifterna utan att använda
talkort. Var noga med att nollorna kommer på rätt
plats i uppgifterna i den andra spalten.
När eleverna adderar sedlarna börjar de med tusenlapparna, den största talsorten, därefter femhundralapparna osv.

Sidan 97
Uppgifterna med sedlarna kan lösas på olika sätt
beroende på vilka sedlar man använder. Låt eleverna
berätta hur de har löst uppgifterna.
Repetera uppdelning i olika talsorter. På kopierings
underlag sidan 146 finns liknande uppgifter med
3-siffriga tal.
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Sidan 98 A
 ddition av tusental och
hundratal
När man ska lösa en textuppgift tänker man först
efter vilket räknesätt man ska använda och sedan
tecknar man uppgiften.
När man räknar ut med skriftlig huvudräkning gör
man enkla uträkningar i huvudet och skriver ner
resultatet i ett mellanled.
I uppgiften 6500 + 1200 räknar man först
6000 + 1000 i huvudet och skriver 7000,
sedan hundratalen 500 + 200 och skriver + 700.
Additionen 7000 + 700 i mellanledet gör man i
huvudet: 7000 + 700 = 7700.
Låt eleverna hitta på en räknehändelse om
3600 + 2300 och sedan berätta hur de adderar talen i
huvudet: först tusentalen, sedan hundratalen.
Om man ser att man inte behöver göra någon tiotalseller hundratalsövergång kan man hålla mellanledet
i huvudet och skriva svaret direkt. Men i början är
det viktigt att eleven skriver ner mellanled även här.
Läraren kan då se om eleven börjat med den största
talsorten och att likhetstecknet använts på rätt sätt.

Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
46 a. 4300 + 5400 = 9000 + 700 = 9700
b. 2600 + 3100 = 5000 + 700 = 5700
c. 6400 + 1500 = 7000 + 900 = 7900
d. 3200 + 4000 = 7000 + 200 = 7200
e. 5300 + 3300 = 8000 + 600 = 8600
f. 8500 + 1500 = 9000 + 1000 = 10000

Sidan 99 A
 ddition av tusental,
hundratal och tiotal
Även här kan man se svaret direkt, men låt ändå
eleverna skriva ner mellanledet för att befästa tankegången och skrivsättet.

9

Läxboken 3B, läxa 15.

När man vet att eleven har förstått tankegången kan
hon eller han själv välja att skriva ner mellanledet
eller att hålla det i huvudet. Erfarenheten har visat att
många elever, även bland de som är säkra på huvudräkning, gärna skriver ner ett mellanled för att vara
helt säkra i sin räkning.
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Sidan 100 S
 ubtraktion av tusental
och hundratal

Sidan 101 S
 ubtraktion av tusental,
hundratal och tiotal

Repetera tankegången vid subtraktion: först tusentalen, sedan hundratalen. Eftersom 300 – 200 = 100
blir det plus i mellanledet.

Låt eleverna berätta hur de tänker när de räknar ut
uppgifterna.

Huvudräkningsuppgifterna hör till den första tabellen
(kombinationer upp till 10) som bör vara automatiserad vid det här laget. Vid behov kan första additions
tabellen med hundratal, på kopieringsunderlag sidan
147, och första subtraktionstabellen med hundratal,
på kopieringsunderlag sidan 148, användas för trän
ing.

Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
48 a. 4630 – 2310 = 2000 + 300 + 20 = 2320
b. 6750 – 3540 = 3000 + 200 + 10 = 3210
c. 9570 – 3500 = 6000 + 70 = 6070
d. 5670 – 2040 = 3000 + 600 + 30 = 3630
e. 4620 + 3360 = 7000 + 900 + 80 = 7980

Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:

f. 2180 + 4510 = 6000 + 600 + 90 = 6690

47 a. 3400 – 2300 = 1000 + 100 = 1100
b. 5800 – 3500 = 2000 + 300 = 2300
c. 4700 – 1200 = 3000 + 500 = 3500
d. 6500 – 4000 = 2000 + 500 = 2500
e. 9800 – 4200 = 5000 + 600 = 5600
f. 7700 – 3300 = 4000 + 400 = 4400
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Sidorna 102–103 Årtal
Titta gemensamt på tavlorna och låt eleverna berätta
när de olika personerna är födda, till exempel:
”Mamma är född 1975”.
Samtala om hur man utläser årtalet 1975, nittonhundrasjuttiofem, till skillnad från talet ettusen niohundrasjuttiofem.
Låt eleverna läsa årtalen på tallinjen högt: ”nittonhundrafyrtio, nittonhundrafemtio, … tjugohundratio, tjugohundratjugo”.
Gör sedan uppgifterna på sidorna gemensamt.

Gruppuppgift
Låt eleverna leta i uppslagsböcker och med utgångspunkt från olika årtal skriva några meningar om
något som hände just då, till exempel:
”Den första sträckan av Stockholms tunnelbana var
klar år 1957.”
”Sitting Bull var en siouxindian. Han föddes år 1834.”
”År 1955 började man använda flygplanet Draken i
det svenska flygvapnet.”
Sedan sorterar eleverna sina meningar i tidsföljd och
läser upp dem för varandra. De kan också gemensamt
sortera hela klassens meningar efter samma mönster.

9
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 ddition av tal
Sidan 104 A
med olika antal siffror

Sidan 105 T
 extuppgifter,
alla fyra räknesätten

Samtala om den första uppgiften och låt eleverna
berätta hur de tänker när de räknar ut den. Det är
viktigt att eleverna skriver mellanleden, eftersom
många av uppgifterna innehåller en tiotalsövergång.

På sidan finns repetitionsuppgifter där alla fyra
räknesätten blandas. Låt några elever berätta hur de
tänkt när de löst uppgifterna.

Uppmana eleverna att titta noga på talen eftersom de
innehåller olika antal siffror och påminn dem om att
alltid börja med den största talsorten. De måste också
tänka efter vilken talsort de olika siffrorna hör till.
På kopieringsunderlag sidan 160 finns uppgifter i
skriftlig huvudräkning, addition, med stegrad svårighetsgrad.
På kopieringsunderlagen sidorna 175-176 finns
2 sidor med information till föräldrar om skriftlig
huvudräkning, addition och subtraktion.

Fler textuppgifter med alla fyra räknesätten finns på
kopieringsunderlag, sidan 174.
Facit till uppgifter som eleven skrivit i räknehäftet:
49. 263 – 45 = 200 + 20 – 2 = 218
Svar: 218 höns
50.

30
=6
5
Svar: 6 kr

51. 135 + 24 + 4 = 100 + 50 + 13 = 163
Svar: 163 kr
52. 5850 – 3620 = 2000 + 200 + 30 = 2230
Svar: 2230 g
53. 80 = 8
10
Svar: 8 veckor
54. 150 – 115 = 40 – 5 = 35
Svar: 35 kr

Läxboken 3B, läxa 16.
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Kapiteldiagnos 9
Kopieringsunderlag, sidan 133

Diagnosen tar upp momenten:
•
•
•
•

Talen 1000–10000
Tal i utvecklad form
Första additions- och subtraktionstabellen med hundratal
Textuppgifter, addition och subtraktion

Facit
1.

2.

5342

9903

3611

7050

3486 = 3000 + 400 + 80 + 6
4918 = 4000 + 900 + 10 + 8
8709 = 8000 + 700 + 9
6021 = 6000 + 20 + 1

3.

1400

1100

1700

4.

800

400

800

5.

650 + 650 + 650 = 1800 + 150 = 1950
Svar: 1950 kr

6.

3210 + 3170 = 6000 + 300 + 80 = 6380
Svar: 6380 g (gram)

7.

7900 – 3500 = 4000 + 400 = 4400
Svar: 4400 g (gram)

Tabelltest på andra additions- och subtraktionstabellen
med hundratal kan göras på kopieringsunderlag, sidorna
172 och 173.
Elever som klarat diagnosen bra fortsätter på egen hand med
uppgifterna i kapitel 10. Därefter kan de arbeta i Extraboken 3.
Elever som visar brister i taluppfattning kan träna mera på
”Tal i utvecklad form”, kopieringsunderlag sidan 146.

9
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Kapitel

10 På egen hand

Här finns extrauppgifter både för snabba elever och
för elever som behöver extra träning.
Uppgifterna kan göras av eleverna när de gjort färdigt
diagnosen och behöver invänta övriga elever inför
nästa kapitel, eftersom alla elever börjar samtidigt
med samtalsbilden och de laborativa förövningarna.
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Diagnos efter kapitel 1

Namn:
Datum:

1. Skriv talen som fattas.

700

750

2. Sofia har 70 kr. Hon får 50 kr av sin farmor.
Hur mycket pengar har hon sedan?

Svar:
3. Emil är 140 cm lång. Hans lillebror är 60 cm kortare.
Hur lång är Emils lillebror?

Svar:
4. Räkna ut i huvudet.

600+70=_____

        530+60=_____

740+60=_____

890–50=_____

470–40=_____

900–20=_____

5. Skriv talens grannar.

498

600

1000

6. Skriv talen med siffror.
sexhundra åttiotvå  ______    femhundra fyrtio  _______    niohundra fem  _______

518+___=522

600–___=597

475–___=469

705+___=713

850–___=845

901–___=897

8. Hur mycket är klockan?
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7. Skriv talet som fattas.
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KOPIERINGSUNDERLAG

Diagnos efter kapitel 2

Namn:
Datum:

1. Skriv mellanled när du räknar ut summan.

43+56=__________________   

36+14=__________________

28+48=__________________

65+27=__________________

93+34=__________________

88+76=__________________

235+441=________________

526+372=________________

2. Mät sidorna och räkna ut omkretsen.

cm

Svar:

Svar:
3. Räkna ut produkten.

  3 . 2 =____
6 . 10 =____

6 . 5=____
2 . 9=____

10 . 7 =____
  5 . 4 =____

8 . 5=____
7 . 2=____

Matteboken, Lärarhandledning 3 © Bonnier Utbildning AB

4. Elin köper två spel som kostar 94 kr styck.
Hur mycket ska hon betala?

Svar:
5. Filip har sparat nio femkronor.
Hur mycket pengar har han?

Svar:
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Diagnos efter kapitel 3

Namn:
Datum:

1. Räkna ut produkten.

5 . 3=____
2 . 3=____

3 . 3=____
6 . 3=____

3 . 4=____
3 . 8=____

3 . 7=____
3 . 5=____

4 . 3=____
8 . 3=____

9 . 3=____
7 . 3=____

3 . 6=____
3 . 3=____

3 . 9=____
3 . 10=____

2. Skriv mellanled som visar hur du tänker när du räknar ut skillnaden.

56–28=__________________

74–32=__________________

79–35=__________________

85–18=__________________

91–42=__________________

63–48=__________________

3. Emma och hennes två syskon får var sin glass som kostar 9 kr/st.
Hur mycket ska Emmas pappa betala?

Svar:
4. Annas pappa är 39 år. Hennes morfar är 28 år äldre.
Hur gammal är han?

Svar:

Svar:
6. Hur många sekunder går det på 1 minut?

Svar:

128
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5. Klockan är kvart i 10. Hur många minuter är det till halv 11?
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KOPIERINGSUNDERLAG

Diagnos efter kapitel 4

Namn:
Datum:

1. Skriv mellanled som visar hur du tänker när du räknar ut summan.

327+254=________________

269+427=________________

435+338=________________

316+548=________________

2. Skriv mellanled som visar hur du tänker när du räknar ut skillnaden.

766–534=________________

678–253=________________

989–653=________________

897–324=________________

3. Hur mycket är klockan? Skriv på tre sätt.

morgon
kväll

natt
dag

natt
dag

morgon
kväll

Matteboken, Lärarhandledning 3 © Bonnier Utbildning AB

4. Räkna ut produkten.

3 . 4=____
5 . 4=____

7 . 4=____
9 . 4=____

2 . 4=____
8 . 4=____

4 . 8=____
4 . 6=____

6 . 4=____

10 . 4=____

4 . 4=____

4 . 7=____

5. Sara ska skicka två paket som väger 985 g tillsammans.
Det ena paketet väger 465 g. Hur mycket väger det andra?

Svar:
6. Simon köper två påsar nyponsoppa. En påse väger 128 g.
Hur mycket väger påsarna tillsammans?

Svar:
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Diagnos efter kapitel 6

Namn:
Datum:

1. Skriv datum (dag och månad) med siffror.
17 april __________

3 november __________

28 augusti __________

2. Räkna ut produkten.

4•6=______

2•7=______

5•6=______

4•7=______

5•7=______

3•6=______

3•7=______

0•6=______

3. Emma köper en jacka för 389 kr och en mössa för 65 kr.
Hur mycket ska hon betala?

Svar:
4. I Saras skola går det 278 elever.
56 av eleverna åker skolbuss till skolan.
Hur många kommer till skolan på annat sätt?

Svar:
5. Adam har 20 serietidningar. Han lägger dem i 4 lika stora högar.
Hur många blir det i varje hög?

Svar:

7. Vilket är störst – en fjärdedel eller en tredjedel av en tårta?

Svar:
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6. Skugga en fjärdedel av rektangeln.
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Diagnos efter kapitel 7

Namn:
Datum:

1. En fotbollsplan är 110 m lång och 75 m bred.
Hur stor är omkretsen?
Räkna ut med skriftlig huvudräkning och med uppställning.
Teckna uppgiften först.

Svar:
2. Sara hoppar 297 cm. Darja hoppar 305 cm.
Hur mycket längre hoppar Darja?

Svar:
3. Filip köper fem studsbollar som kostar 8 kr/st.
Hur mycket ska han betala?

Svar:
4. Ida vill köpa en jacka för 435 kr, en tröja för 79 kr
och ett par byxor för 259 kr. Hur mycket kostar allt?
Teckna först, räkna sedan ut med uppställning.

Svar:

Matteboken, Lärarhandledning 3 © Bonnier Utbildning AB

5. Räkna ut produkten.

2 . 8=____
4 . 8=____

0 . 8=____
3 . 8=____

3 . 9=____
5 . 9=____

4 . 9=____
2 . 9=____

2 . 80= ____
3 . 90= ____

6. Hur mycket är klockan? Skriv på tre sätt.

natt
dag
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Diagnos efter kapitel 8

Namn:
Datum:

Välj själv om du vill räkna ut med skriftlig huvudräkning eller uppställning.
1. Simon har 350 kr. Han köper ett spel som kostar 129 kr.
Hur mycket har han kvar?

Svar:
2. Elins familj ska åka på bilsemester.
Första veckan kör de 159 mil och andra veckan 238 mil.
Hur många mil har de kört?

Svar:
3. Sandra samlar på kapsyler. Hon har 438 stycken.
Hon behåller 392 och ger resten till sin bror.
Hur många kapsyler får Sandras bror?

Svar:
4. Anton betalar 24 kr för 3 hg godis. Hur mycket kostar 1 hg?

Svar:
5. Hur många minuter varar tv-programmen?
                  17.20 – 18.00 Hästsport

Svar:

6. Räkna ut kvoten.

10
2 =___
32
8 =___
132
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14
7 =___
18
2 =___

30
3 =___
20
4 =___

24
6 =___
36
9 =___

35
5 =___
21
7 =___
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                  20.45 – 21.15 Simtävlingar     Svar:

2010-08-04 14.27

Namn:
Datum:

1. Skriv talet med siffror.
femtusen trehundrafyrtiotvå __________

niotusen niohundratre __________

tretusen sexhundraelva

sjutusen femtio

__________

__________

2. Dela upp talen i olika talsorter.

3486=____________________

8709=____________________

4918=____________________

6021=____________________

KOPIERINGSUNDERLAG

Diagnos efter kapitel 9

3. Räkna ut summan.

700+700=_______

500+600=_______

900+800=_______

1300–900=_______

1600–800=_______

4. Räkna ut skillnaden.

1200–400=_______

Välj själv om du vill räkna ut med skriftlig huvudräkning eller uppställning.
5. Amanda är på ridläger i tre dagar. Det kostar 650 kr om dagen.
Hur mycket får hon betala?

Svar:

Matteboken, Lärarhandledning 3 © Bonnier Utbildning AB

6. Tvillingarna Simon och Jon vägde 3210 g och 3170 g när de föddes.
Hur mycket vägde de tillsammans?

Svar:
7. Saras lillasyster vägde 3500 g när hon föddes.
När hon var 1 år vägde hon 7900 g.
Hur mycket hade hon ökat i vikt?

Svar:
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Tabelldiagnos 1

Namn:

Andra additionstabellen

Datum:

7+5=___
9+3=___
8+7=___

6+6=___
2+9=___
6+8=___

9+8=___
8+3=___
5+7=___

4+7=___
6+9=___
5+6=___

3+9=___
7+6=___
9+7=___

8+6=___
7+9=___
8+4=___

9+2=___
5+9=___
6+7=___

3+8=___
9+4=___
8+9=___

6+5=___
9+6=___
5+8=___

9+9=___
8+5=___
7+7=___

7+4=___
9+5=___
8+8=___

4+9=___
7+8=___
4+8=___
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Namn:

Andra subtraktionstabellen

Datum:

11–8=___
18–9=___
12–3=___

12–6=___
16–9=___
11–7=___

17–9=___
12–7=___
15–6=___

13–5=___
14–7=___
15–9=___

13–8=___
17–8=___
14–6=___

11–3=___
12–5=___
13–7=___

12–9=___
11–4=___
16–7=___

13–6=___
11–5=___
15–7=___

16–8=___
11–9=___
12–4=___

15–8=___
14–5=___
13–9=___

12–8=___
14–9=___
11–2=___
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11–6=___
14–8=___
13–4=___
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Tabelldiagnos 3

Namn:

Andra additionstabellen med tiotal

Datum:

90+40=____
80+80=____
70+50=____
30+80=____

80+70=____
50+80=____
90+90=____
60+50=____

70+90=____
80+40=____
90+60=____
40+70=____

90+30=____
60+80=____
70+40=____
60+70=____

40+90=____
20+90=____
70+70=____
60+60=____

80+90=____
70+80=____
80+60=____
70+60=____

50+90=____
80+50=____
60+90=____
90+20=____

80+30=____
30+90=____
90+50=____
90+80=____

40+80=____
50+60=____
50+70=____
90+70=____
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Namn:

Andra subtraktionstabellen med tiotal

Datum:

120–80=____
110–50=____
150–80=____
110–30=____

120–90=____
150–90=____
140–60=____
130–80=____

130–50=____
170–90=____
160–90=____
140–80=____

160–70=____
150–70=____
140–50=____
110–40=____

120–50=____
110–90=____
140–90=____
130–40=____

180–90=____
130–70=____
120–70=____
160–80=____

170–80=____
110–60=____
120–60=____
120–30=____

110–20=____
140–70=____
130–60=____
110–70=____

Matteboken, Lärarhandledning 3 © Bonnier Utbildning AB

120–40=____
150–60=____
130–90=____
110–80=____
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Tabelldiagnos 4
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Namn

Namn

!

Namn

!

Namn

!

(ental och tiotal)

!

KOPIERINGSUNDERLAG

Tabellremsor, första additionstabellen
Namn

30+30=

60+20=

5+4=

7+2=

70+30=

70+20=

40+30=

3+5=

5+4=

20+40=

40+20=

50+30=

5+5=

6+3=

40+30=

20+70=

30+30=

4+3=

2+5=

50+40=

30+50=

80+20=

2+7=

8+2=

20+80=

60+30=

70+20=

6+4=

4+3=

40+40=

50+40=

60+30=

4+4=

7+3=

60+30=

30+70=

20+80=

3+6=

4+4=

50+50=

50+20=

20+70=

2+8=

2+7=

30+40=

60+20=

70+30=

7+2=

3+6=

20+70=

40+60=

20+50=

5+2=

6+4=

60+40=

50+30=

30+40=

4+6=

3+7=

30+30=

30+60=

50+50=

6+2=

3+3=

80+20=

40+30=

40+60=

4+5=

4+6=

30+60=

20+80=

30+60=

7+3=

5+3=

20+30=

40+50=

30+70=

3+4=

3+4=

40+60=

60+40=

40+20=

2+6=

5+5=

30+70=

30+40=

30+70=

8+2=

2+6=

70+20=

20+30=

50+40=

6+3=

4+5=

20+60=

70+30=

40+40=

3+7=

2+8=

40+50=

80+20=

30+50=

2+5=

3+5=

60+20=

40+40=

40+50=

5+3=

2+4=
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Tabellremsor, första subtraktionstabellen
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Namn

!

Namn

!

Namn

!

Namn

!

(ental och tiotal)
Namn

70–50=

90–70=

60–30=

10–2=

8–4=

60–30=

100–20=

100–60=

8–6=

10–5=

80–40=

70–50=

90–50=

7–4=

7–3=

90–30=

80–60=

100–80=

9–5=

9–4=

100–50=

90–30=

60–40=

10–6=

8–5=

70–40=

100–40=

100–50=

5–4=

10–8=

100–20=

70–30=

90–70=

9–6=

7–5=

90–40=

80–50=

80–60=

10–7=

9–3=

80–30=

100–50=

100–20=

8–4=

6–3=

90–60=

60–40=

50–30=

10–4=

10–7=

100–80=

100–30=

90–60=

6–2=

8–3=

90–20=

80–40=

70–50=

9–3=

7–4=

80–50=

60–30=

80–30=

10–8=

10–3=

70–30=

90–60=

100–40=

8–5=

9–7=

100–70=

70–40=

90–40=

9–7=

5–3=

90–50=

100–80=

70–40=

10–3=

6–4=

80–60=

80–30=

90–30=

7–5=

10–4=

100–40=

90–50=

80–50=

9–4=

9–5=

90–70=

100–60=

100–30=

8–3=

8–6=

100–30=

50–30=

70–30=

6–4=

10–2=

60–40=

90–40=

80–40=

7–3=

9–6=

100–60=

100–70=

100–70=

10–5=

10–6=
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Namn

Namn

!

Namn

!

Namn

!

(ental och tiotal)

!

KOPIERINGSUNDERLAG

Tabellremsor, andra additionstabellen

Namn

50+80=

8+6=

7+9=

7+8=

80+50=

90+60=

5+9=

6+7=

6+5=

70+40=

40+90=

6+6=

5+7=

4+7=

60+80=

80+40=

7+7=

4+9=

8+8=

90+50=

30+80=

9+5=

6+8=

7+6=

50+70=

90+30=

9+8=

8+8=

5+6=

70+60=

60+50=

3+9=

6+5=

9+8=

80+70=

80+80=

7+4=

9+9=

5+9=

40+70=

90+80=

8+4=

7+8=

8+5=

90+90=

50+70=

7+9=

8+7=

6+9=

70+80=

80+90=

4+7=

5+6=

5+8=

40+90=

40+80=

9+6=

4+8=

7+9=

80+60=

80+60=

4+9=

8+5=

9+9=

50+80=

60+70=

6+7=

5+9=

4+8=

50+60=

70+90=

6+9=

7+7=

7+7=

70+70=

80+70=

9+7=

9+8=

5+7=

30+80=

80+50=

7+6=

6+6=

8+6=

90+70=

50+90=

8+9=

7+4=

7+5=

80+90=

70+60=

5+8=

6+9=

9+6=

30+90=

40+70=

7+5=

9+7=

6+8=

90+40=

90+70=

6+8=

8+9=

6+6=

80+80=

70+80=

9+9=

3+8=

8+7=
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Tabellremsor, andra subtraktionstabellen

Matteboken, Lärarhandledning 3 © Bonnier Utbildning AB

Namn

!

Namn

!

Namn

!

Namn

!

(ental och tiotal)
Namn

150–90=

160–70=

14–5=

16–8=

18–9=

110–90=

130–70=

12–6=

14–7=

13–5=

140–50=

110–70=

16–9=

13–9=

12–7=

180–90=

140–90=

12–8=

17–8=

14–5=

130–80=

180–90=

11–6=

14–5=

11–8=

120–90=

110–80=

14–8=

13–8=

16–7=

140–70=

130–50=

13–5=

11–5=

14–7=

160–80=

110–90=

11–9=

16–9=

13–6=

120–70=

150–80=

12–7=

13–7=

18–9=

140–60=

130–90=

14–6=

11–6=

17–8=

110–70=

120–70=

15–8=

12–8=

13–9=

170–90=

140–60=

11–5=

13–5=

12–8=

130–90=

110–50=

14–9=

11–7=

14–6=

140–80=

150–60=

12–5=

15–6=

11–7=

110–60=

120–80=

13–7=

12–7=

15–8=

130–70=

170–90=

11–7=

13–6=

13–8=

120–80=

130–60=

16–8=

17–8=

11–6=

150–70=

140–80=

12–9=

12–5=

15–7=

110–80=

120–90=

17–9=

14–8=

14–8=

140–90=

130–80=

11–8=

12–6=

11–9=

120–50=

120–60=

18–9=

14–6=

12–6=

130–60=

140–70=

13–6=

11–8=

13–7=
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Namn

Namn

!

Namn

!

Namn

!

Multiplikationstabellerna 3–9 (till och med 5 gånger)

!

KOPIERINGSUNDERLAG

Tabellremsor

Namn

5 · 3=

5 · 6=

3 · 7=

5 · 4=

3 · 9=

4 · 6=

3 · 4=

4 · 5=

5 · 8=

4 · 5=

4 · 3=

2 · 7=

3 · 9=

4 · 7=

3 · 7=

2 · 7=

5 · 6=

5 · 6=

2 · 6=

2 · 6=

5 · 4=

5 · 3=

5 · 9=

3 · 4=

5 · 7=

3 · 8=

4 · 8=

3 · 8=

3 · 7=

4 · 3=

3 · 9=

2 · 8=

4 · 4=

4 · 5=

2 · 9=

5 · 6=

5 · 5=

5 · 8=

2 · 7=

5 · 4=

4 · 7=

2 · 4=

3 · 5=

4 · 4=

5 · 6=

3 · 5=

5 · 7=

2 · 7=

3 · 6=

5 · 8=

4 · 8=

4 · 3=

4 · 3=

5 · 7=

2 · 7=

3 · 4=

3 · 7=

4 · 9=

4 · 3=

4 · 6=

5 · 9=

5 · 4=

5 · 3=

5 · 6=

3 · 8=

4 · 5=

4 · 6=

4 · 6=

4 · 8=

5 · 3=

3 · 3=

5 · 8=

3 · 4=

5 · 9=

5 · 9=

5 · 7=

3 · 9=

5 · 5=

3 · 8=

4 · 7=

3 · 6=

4 · 7=

4 · 7=

4 · 9=

3 · 4=

2 · 9=

5 · 9=

2 · 9=

3 · 3=

4 · 9=

3 · 7=

4 · 5=

5 · 4=

4 · 6=

5 · 5=

4 · 4=

3 · 8=

3 · 6=

5 · 5=

3 · 6=

5 · 8=

4 · 4=

4 · 8=

3 · 9=

4 · 8=

4 · 9=

4 · 9=

5 · 7=

5 · 3=
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Klipp ut och plasta gärna in korten.
Varje elev ska ha en uppsättning av korten
500–900 för att  tillsammans med tidigare
talkort från årskurs 2 (ental, tiotal och
hundratalen 100 – 400) kunna lägga tal
mellan 1 och 999.

5  0  
6  0  
7  0  
8  0  
9  0  
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0
0
0
0
0

5 6 7 = 5  0   0

6  0
7

5  0  
6  0  
7  0  
8  0  
9  0  

KOPIERINGSUNDERLAG

Talkort för övningar i positionssystemet

0
0
0
0
0
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Klockdomino
Klipp ut och plasta gärna in korten.
Korten blandas och läggs från START till MÅL.

halv två

tjugo i tre

fem
över nio

kvart
över tolv

tio i åtta

fem i
halv sju

tjugo
över ett

tio över
sex

två

fem i tre

fem över
halv fyra

kvart
i ett

tjugo i
elva

tio i fem

fem i
halv tio

tio över
åtta

tjugo
över nio

144
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MÅL
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START
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Namn:

Tränings– och testunderlag som kan användas på
två olika sätt:
1. Olika klockslag anges på skrivraderna, eleverna
ritar visarna.
2. Visarna ritas, eleverna anger rätt tid på skrivraderna.

Matteboken, Lärarhandledning 3 © Bonnier Utbildning AB

KOPIERINGSUNDERLAG

Klockan

Datum:

halv 2

halv 2

halv 2

halv 2

halv 2

halv 2

halv 2

halv 2

halv 2

halv 2

halv 2

halv 2

halv 2

halv 2

halv 2

halv 2

halv 2

halv 2

halv 2

halv 2
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Tal i utvecklad form

Namn:

Lägg ihop hundratalen, tiotalen och entalen.

Datum:

300+40+8=_____________

500+50+5=_____________

100+10+6=_____________

400+6=_____________

900+90=_____________

600+80+4=_____________

200+9=_____________

700+30+7=_____________

400+70+5=_____________

800+10=_____________

Dela upp i hundratal, tiotal och ental.

256=_________________

950=_________________

178=_________________

864=_________________

342=_________________

517=_________________

461=_________________

109=_________________

799=_________________

975=_________________

620=_________________

703=_________________

111=_________________

688=_________________

Skriv med siffror.

_______

åttahundra sexton

_______

trehundra femtio

_______

sjuhundra åtta

_______

etthundra två

_______

niohundra nittio

_______

fyrahundra trettiofem _______

åttahundra sjuttio

_______

tvåhundra åttionio

sexhundra fyrtiotre _______

_______

femhundra sextiofyra _______
146
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etthundra elva

_______
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sextiofyra
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Namn:

Första additionstabellen med hundratal

Datum:

300+300=_____
600+400=_____
500+300=_____
100+300=_____

300+700=_____
400+500=_____
200+200=_____
100+900=_____

500+500=_____
200+100=_____
700+200=_____
400+600=_____

600+200=_____
200+700=_____
700+300=_____
100+200=_____

300+500=_____
100+600=_____
400+200=_____
300+600=_____

200+400=_____
100+700=_____
500+400=_____
400+300=_____

300+400=_____
600+300=_____
100+500=_____
200+600=_____

200+300=_____
800+200=_____
200+500=_____
200+800=_____

Matteboken, Lärarhandledning 3 © Bonnier Utbildning AB

300+200=_____
500+200=_____
400+400=_____
100+800=_____
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Tabellträning/Tabelltest
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Tabellträning/Tabelltest

Namn:

Första subtraktionstabellen med hundratal

Datum:

400–300=_____
600–400=_____
1000–600=_____
600–300=_____

900–600=_____
500–400=_____
1000–500=_____
600–500=_____

700–600=_____
800–400=_____
1000–100=_____
800–600=_____

700–300=_____
800–200=_____
400–200=_____
800–700=_____

900–200=_____
700–500=_____
600–200=_____
900–800=_____

900–500=_____
1000–300=_____
1000–800=_____
500–200=_____

1000–200=_____
700–200=_____
900–700=_____
1000–700=_____

1000–400=_____
500–300=_____
800–500=_____
900–400=_____

800–300=_____
1000–900=_____
700–400=_____
900–300=_____
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Tusenspelet (memory)
Spelet kopieras på färgat papper. De tolv korten klipps isär och plastas gärna in.
Spelet kan spelas som memory av två spelare. Korten läggs på bordet med baksidan
uppåt och de två spelarna turas om att försöka få par med summan 1000.
Spelet kan också användas av en elev som då lägger korten två och två så att summan
blir 1000 i varje par.

100 900 200 800
300 700 400 600
500 500 50 950
150 850 250 750
350 650 450 550
149
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Spelinstruktion finns på sidan 32 i lärarhandledningen.

Tvåans tabellspel

Matteboken, Lärarhandledning 3 © Bonnier Utbildning AB

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Femmans tabellspel

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2010-08-04 14.27

Matteboken3_LH_10.indd 150

Tians tabellspel

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

KOPIERINGSUNDERLAG

150

Tabell 2, 5 och 10

Multiplikationsspelet

Namn:
Datum:

Matteboken, Lärarhandledning 3 © Bonnier Utbildning AB

2:ans tabell

3•2=____
6•2=____
8•2=____
1•2=____
5•2=____

2•1=____
2•3=____
2•7=____
2•4=____
2•10=____

12=2•____
4=2•____
16=2•____
20=2•____
8=2•____

10•2=____
9•2=____
2•2=____
4•2=____
7•2=____

2•6=____
2•9=____
2•2=____
2•8=____
2•5=____

2=2•____
14=2•____
6=2•____
10=2•____
18=2•____

2•4=____
7•2=____
3•2=____
2•5=____
8•2=____

1•2=____
2•2=____
2•6=____
2•9=____
10•2=____

16=2•____
10=2•____
14=2•____
18=2•____
12=2•____
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Tabellträning/Tabelltest
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Tabellträning/Tabelltest

Namn:
Datum:

5:ans tabell

5•3=____
5•5=____
5•1=____
5•9=____
5•6=____

20=5•____
5=5•____
35=5•____
50=5•____
10=5•____

10•5=____
4•5=____
7•5=____
1•5=____
9•5=____

5•2=____
5•10=____
5•7=____
5•4=____
5•8=____

45=5•____
15=5•____
40=5•____
25=5•____
30=5•____

5•4=____
7•5=____
3•5=____
5•5=____
8•5=____

1•5=____
5•2=____
5•6=____
5•9=____
10•5=____

15=5•____
40=5•____
25=5•____
45=5•____
30=5•____
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2•5=____
6•5=____
3•5=____
8•5=____
5•5=____

2010-08-04 14.27

Namn:
Datum:

Matteboken, Lärarhandledning 3 © Bonnier Utbildning AB

10:ans tabell

3•10=____
5•10=____
8•10=____
6•10=____
2•10=____

10•6=____
10•1=____
10•4=____
10•7=____
10•5=____

20=10•____
70=10•____
10=10•____
40=10•____
90=10•____

9•10=____
1•10=____
4•10=____
10•10=____
7•10=____

10•8=____
10•10=____
10•2=____
10•9=____
10•3=____

50=10•____
30=10•____
80=10•____
100=10•____
60=10•____

10• 4 =____
7•10=____
3•10=____
10• 5 =____
8•10=____

1•10=____
10• 2 =____
10• 6 =____
10• 9 =____
10•10=____

70=10•____
40=10•____
50=10•____
30=10•____
90=10•____

Matteboken3_LH_10.indd 153

KOPIERINGSUNDERLAG

Tabellträning/Tabelltest
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Subtraktion av ental från helt tiotal

Namn:
Datum:

50–5=____
30–2=____
20–4=____
70–3=____

40–7=____
60–9=____
90–1=____
80–6=____

50–8=____
70–5=____
60–6=____
40–2=____

60–7=____
80–9=____
40–6=____
90–8=____

20–5=____
50–7=____
70–4=____
30–9=____

90–3=____
30–8=____
80–5=____
20–7=____

20–3=____
90–7=____
80–8=____
70–6=____

50–4=____
40–9=____
60–3=____
80–7=____

70–8=____
30–4=____
20–9=____
50–6=____
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Multiplikationsspelet

Tabell 3 och 4

Treans tabellspel

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Fyrans tabellspel

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

Matteboken, Lärarhandledning 3 © Bonnier Utbildning AB

Spelinstruktion finns på sidan 32 i lärarhandledningen.
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Tabellträning/Tabelltest

Namn:
Datum:

3:ans tabell

3•6=____
3•2=____
3•10=____
3•9=____
3•5=____

12=3•____
21=3•____
9=3•____
24=3•____
3=3•____

7•3=____
2•3=____
10•3=____
6•3=____
9•3=____

3•8=____
3•1=____
3•4=____
3•7=____
3•3=____

15=3•____
27=3•____
6=3•____
30=3•____
18=3•____

3•4=____
7•3=____
3•3=____
3•5=____
8•3=____

1•3=____
3•2=____
3•6=____
3•9=____
10•3=____

15=3•____
12=3•____
21=3•____
18=3•____
24=3•____

Matteboken, Lärarhandledning 3 © Bonnier Utbildning AB

3•3=____
5•3=____
1•3=____
8•3=____
4•3=____
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Klockan

Namn:
Datum:

Analog och digital tid (första halvtimmen)

Matteboken, Lärarhandledning 3 © Bonnier Utbildning AB

Hur mycket är klockan? Skriv på tre sätt.

10 över 4
      4.10
morgon
dag     16.10

morgon

dag

natt

kväll

natt

dag

morgon

natt

natt

dag

kväll

dag

dag

kväll

natt

morgon

natt

morgon

dag

kväll

dag

dag

natt

natt

morgon

dag

dag

dag

kväll

kväll
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Tabellträning/Tabelltest

Namn:
Datum:

4:ans tabell

4•5=____
4•8=____
4•3=____
4•10=____
4•6=____

12=4•____
40=4•____
24=4•____
8=4•____
16=4•____

7•4=____
3•4=____
10•4=____
5•4=____
8•4=____

4•9=____
4•1=____
4•4=____
4•2=____
4•7=____

36=4•____
4=4•____
28=4•____
20=4•____
32=4•____

4•4=____
7•4=____
3•4=____
4•5=____
8•4=____

1•4=____
2•4=____
4•6=____
4•9=____
10•4=____

16=4•____
28=4•____
12=4•____
24=4•____
36=4•____
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2•4=____
6•4=____
4•4=____
1•4=____
9•4=____

2010-08-04 14.27

Namn:
Datum:

6:ans tabell (till och med 5 · 6)

2•6=____
5•6=____
3•6=____
1•6=____
4•6=____

KOPIERINGSUNDERLAG

Tabellträning/Tabelltest

6•1=____
6•4=____
6•5=____
6•2=____
6•3=____

18=6•____
6=6•____
24=6•____
30=6•____
12=6•____

!
Namn:

Tabellträning/Tabelltest

Datum:

Matteboken, Lärarhandledning 3 © Bonnier Utbildning AB

7:ans tabell (till och med 5 · 7)

3•7=____
1•7=____
4•7=____
2•7=____
5•7=____
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7•2=____
7•5=____
7•3=____
7•1=____
7•4=____

35=7•____
14=7•____
7=7•____
21=7•____
28=7•____
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Skriftlig huvudräkning, addition

Namn:
Datum:

Räkna varje talsort för sig.
Skriv mellanled som visar hur du tänker.

130+11=
96+45=_________________

79+54=_________________

88+88=_________________

47+77=_________________

69+86=_________________

86+76=_________________

600+50+
628+33=_________________

235+225=_________________

239+16=_________________

457+344=_________________

825+58=_________________

719+224=_________________

100+120+
195+37=_________________

484+256=_________________

426+95=_________________

179+278=_________________

949+83=_________________

377+587=_________________

Titta på talen. Kan du hitta den enklaste lösningen?

68+54+32=_________________

15+39+15=_________________

29+48+21=_________________

49+49+49=_________________

99+99+99=_________________
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100+67=
25+67+75=_________________
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Divisionstabellen med nämnare 3–7

KOPIERINGSUNDERLAG

Tabellträning Division

Namn:
Datum:

6
3 =____
8
4 =____

25
5 =____
18
6 =____

21
7 =____
30
6 =____

35
5 =____
24
6 =____

21
3 =____

14
7 =____

35
7 =____

28
7 =____

20
4 =____

15
5 =____

45
5 =____

50
5 =____

30
3 =____

21
4 =____

27
3 =____

28
4 =____

!
Tabellträning Division

Matteboken, Lärarhandledning 3 © Bonnier Utbildning AB

Divisionstabellen med nämnare 8 och 9

Namn:
Datum:

16
8 =____

18
9 =____

32
8 =____

24
8 =____

8
8 =____

27
9 =____

36
9 =____

40
8 =____
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Kolla med gånger!
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Klockan

Namn:
Datum:

Analog och digital tid (andra halvtimmen)
Hur mycket är klockan? Skriv på tre sätt.

natt

dag

natt

dag

kväll

dag

dag

morgon

morgon

morgon

natt

kväll

kväll

kväll

morgon

dag

morgon

natt

kväll

natt

kväll

dag

natt

natt

morgon

natt

dag

dag

kväll

dag
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5 i 5  
morgon 4.55
dag 16.55
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Addition med uppställning

Namn:
Datum:

352
+423
34
+58

164
+232
45
+36

408
+561
28
+66

57
+18

625
+253
49
+35

547
+242
66
+27

286
305
+352

134
314
+454

325
365
+208

387
517
+137

179
609
+345

356
156
256
+456

503
384
271
+198

642
158
77
+323

435
99
611
+592

613
145
254
+968
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Räkna ut med uppställning.

852+375+612+164=______
605+215+39+187=______
325+89+466+258=______
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Tabellträning/Tabelltest

Namn:

8:ans tabell (till och med 5 · 8)

Datum:

3•8=____
2•8=____
5•8=____
4•8=____
1•8=____

8•2=____
8•4=____
8•1=____
8•3=____
8•5=____

32=8•____
24=8•____
16=8•____
8=8•____
40=8•____

!
Tabellträning/Tabelltest

Namn:
Datum:

9:ans tabell (till och med 5 · 9)

164
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9•3=____
9•5=____
9•1=____
9•4=____
9•2=____

45=9•____
9=9•____
27=9•____
18=9•____
36=9•____
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1•9=____
4•9=____
2•9=____
5•9=____
3•9=____
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Multiplikation med tiotal

Namn:

Matteboken, Lärarhandledning 3 © Bonnier Utbildning AB

Datum:

8•50=_____
400
3•50=_____
4•20=_____
5•50=_____

5•30=_____
3•80=_____
2•50=_____
4•70=_____

2•80=_____
4•50=_____
3•90=_____
5•60=_____

3•70=_____
4•40=_____
2•60=_____
3•30=_____

5•40=_____
3•60=_____
4•90=_____
5•70=_____

4•80=_____
3•40=_____
5•90=_____
2•70=_____

5•20=_____
2•90=_____
7•20=_____
6•40=_____

4•30=_____
2•40=_____
6•30=_____
7•50=_____

5•80=_____
4•60=_____
8•40=_____
9•20=_____
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Subtraktion med utfyllnad
när talen ligger nära varandra

Namn:
Datum:

Fyll ut från det minsta talet till det största.

701–698=2+1=

323–319=________

664–657=________

402–396=________

905–897=________

512–506=________

874–869=________

735–728=________

283–274=________

Räkna ut i huvudet. Skriv rätt bokstav.

2 E
  101–99=______

1000–999=______

343–339=______

716–715=______

582–579=______

552–546=______

900–899=______

812–808=______

495–489=______

961–956=______

607–596=_______

134–126=______

402–390=_______

253–249=______

424–417=______
602–599=______

762–752=_______

871–867=_______

1
B

2 3 4 5
E R A P
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918–909=_______
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Namn:
Datum:

100–50=______
300–20=______
600–10=______
700–60=______

200–40=______
500–80=______
700–30=______
400–20=______

400–30=______
900–80=______
1000–10=______
300–50=______

800–20=______
900–90=______
700–40=______
200–80=______

600–50=______
1000–60=______
300–10=______
800–90=______

700–40=______
800–70=______
600–60=______
1000–90=______

600–30=______  
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400–60=______
1000–50=______
700–70=______
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Subtraktion av tiotal
från helt hundratal

100–70=______  
500–60=______
200–90=______
900–70=______

100–80=______
200–20=______
500–40=______
700–10=______                   
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Skriftlig huvudräkning, subtraktion

Namn:
Datum:

Räkna varje talsort för sig.
Skriv mellanled som visar hur du tänker.

600+40+4=
968–324=_________________

786–235=__________________

697–564=_________________

879–453=__________________

300+20–3=
672–455=_________________

561–216=__________________

863–327=_________________

954–346=__________________

500–20+1=
845–364=_________________

627–483=_________________

519–467=_________________

936–666=__________________

736–248=_500–10–2=
________________

654–265=__________________

827–258=_________________

503–208=__________________

1. I biblioteket ska det finnas 327 djurböcker,
men 154 av dem är utlånade.
Hur många djurböcker finns det kvar i biblioteket?

Svar:

Svar:
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2. Simon har lånat två böcker.
Boken om lejon har 213 sidor
och boken om ormar har 128 sidor.
Hur mycket kortare är ormboken?
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Subtraktion med uppställning

Namn:
Datum:

476
–234

876
–356

768
–435

954
– 23

897
–254

72
–35

90
–47

84
–68

53
–25

96
–39

681
–264

973
–437

852
–608

795
–647

684
– 26

326
–193

748
–265

905
–575

859
–297

667
–382

524
–276

835
–346

423
– 58

912
–389

767
–578
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Räkna ut med uppställning.

629–275=______
983–348=______
847–679=______
708–85=______
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Klipp ut och plasta gärna in korten.
Tillsammans med tidigare talkort
kan eleverna lägga tal mellan
1 och 9999.

9 2 3 4 = 9  0   0   0

170
Matteboken3_LH_10.indd 170

Matteboken, Lärarhandledning 3 © Bonnier Utbildning AB

1   0   0   0
2   0   0   0
3   0   0   0
4   0   0   0
5   0   0   0
6   0   0   0
7   0   0   0

2  0   0
3   0
4

8   0   0   0
9   0   0   0
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Talkort för övningar i positionssystemet
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Positionsspelet
Så här kan ett ifyllt
protokoll se ut:

Vem får det största talet?

Anna
Ola S
1 3
ara
2
2 1
1
3
3 1
2
2
4 3
3
1
5 2
2
Summ
1
a 10
3
9 1
1

2–3 deltagare, 1 tärning 0–9.
Varje elev har sin egen spelplan,
men de har ett gemensamt protokoll.
Kasta tärningen i tur och ordning.
Placera den siffra som kommer upp i någon av
rutorna med olika talsorter i den översta raden.

När var och en har gjort 4 kast läser man upp det tal man fått.
Den som har fått det största talet får tre poäng, det näst största talet ger 2 poäng
och det minsta talet ger 1 poäng. Anteckna poängen i protokollet.
Fortsätt sedan på samma sätt med rad 2 på spelplanen.

tusental hundratal

tiotal

ental

1
2
3
4
5

Protokoll

1
2
3
4
5
Summa

Man kan ändra regeln till

Vem får det minsta talet?

Matteboken, Lärarhandledning 3 © Bonnier Utbildning AB

tusental hundratal
1
2
3
4
5
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tiotal

ental

Protokoll

1
2
3
4
5
Summa
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Tabellträning/Tabelltest
Andra additionstabellen med hundratal

Namn:
Datum:

600+600=_____
900+500=_____
800+300=_____
500+800=_____

400+700=_____
800+500=_____
900+300=_____
700+800=_____

800+600=_____
900+200=_____
700+900=_____
700+500=_____

700+400=_____
400+900=_____
800+800=_____
500+900=_____

800+400=_____
900+700=_____
900+900=_____
900+400=_____

700+600=_____
900+800=_____
200+900=_____
800+700=_____

300+900=_____
600+800=_____
500+600=_____
600+700=_____

500+700=_____
900+600=_____
300+700=_____
800+900=_____

600+900=_____
400+800=_____
700+700=_____
600+500=_____
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Andra subtraktionstabellen med hundratal

Namn:
Datum:

1100–700=_____
1500–800=_____
1200–500=_____
1700–900=_____

1200–800=_____
1400–600=_____
1600–900=_____
1300–700=_____

1100–600=_____
1500–700=_____
1200–900=_____
1400–800=_____

1300–600=_____
1600–800=_____
1100–400=_____
1500–600=_____

1200–400=_____
1400–700=_____
1300–800=_____
1100–900=_____

1300–900=_____
1700–800=_____
1100–300=_____
1600–700=_____

1200–600=_____
1800–900=_____
1300–500=_____
1100–200=_____

1400–500=_____
1100–800=_____
1500–900=_____
1200–700=_____
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1200–300=_____
1100–500=_____
1400–900=_____
1300–400=_____
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Tabellträning/Tabelltest
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Textuppgifter, alla räknesätt

Namn:
Datum:

Teckna först uppgiften, räkna sedan ut
med skriftlig huvudräkning eller uppställning.
Skriv svar och tänk efter om svaret är rimligt.
1. Max cyklar till badhuset. Det är 1350 meter dit.
När Max har badat cyklar han hem igen.
Hur långt har han cyklat?

Svar:
2. Matilda och hennes två kusiner går på bio.
Biljetterna kostar 80 kr styck.
Hur mycket kostar biljetterna?

Svar:
3. Simon har sparat 635 kr. Han vill köpa
en radiostyrd bil som kostar 960 kr.
Hur mycket pengar fattas det?

Svar:
4. Elsa, Malin och Lukas plockar 18 plommon.
De delar plommonen så att de får lika många var.
Hur många får var och en?

5. Hanna ska hälsa på sin farmor. Tågbiljetten kostar 223 kr.
Hon betalar med två hundralappar och en femtiolapp.
Hur mycket får hon tillbaka?

Svar:

174
Matteboken3_LH_10.indd 174

Matteboken, Lärarhandledning 3 © Bonnier Utbildning AB

Svar:
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Skriftlig huvudräkning Addition
Skriftlig huvudräkning är en metod som tränar elevens förmåga att hitta bra och
effektiva tankeformer som kan förenkla en uträkning.
Metoden utvecklar elevens taluppfattning, stimulerar det logiska och kreativa
tänkandet och ger förståelse för räknelagarna och sambanden mellan räknesätten.
För att känna säkerhet i tankegångarna skrivs ett (eller flera) mellanled. Beroende
på hur uppgiften ser ut och hur man tänker, kan mellanledet se olika ut.
I all räkning är tabellkunskaperna viktiga. Med skriftlig huvudräkning utvecklas
dessa till att gälla även andra talsorter än entalen:
eftersom 4+3=7, så är 40+30=70,

400+300=700 osv.

Här följer en beskrivning över de vanligaste tankegångarna (mellanleden) vid
addition.
Grundprincipen är att man räknar varje talsort för sig och skriver ett mellanled,
där man använder likhetstecknet. Man börjar med den största talsorten.

47+36=70+13=83

Tänk  ”30+40=70,  6+7=13”

125+456=500+70+11=581

Tänk  ”100+400,  20+50,  5+6”

378+567=800+130+15=945

Tänk  ”300+500,  70+60,  8+7”

När ingen växling över talsorterna behöver göras, kan man hålla mellanledet i
huvudet och skriva svaret direkt:

47+32=79
265+324=589

Tänk  ”70+9”
Tänk  ”500+80+9”

Om flera termer (tal) ska adderas, försöker man hitta kombinationer som är lätta
att hålla i huvudet:

23+9+21+7+15=30+30+15=75
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Samma uppgift kan lösas på olika sätt:

99+99+99=270+27=297
eller
99+99+99=300-3=297

”varje talsort för sig”

598+367=800+150+15=965
eller
598+367=600+365=965

”varje talsort för sig”
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”3 · 100–3=297”

”2 ental flyttas från 367 till 598”
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Skriftlig huvudräkning Subtraktion
Grundprincipen är, liksom vid addition att varje talsort räknas för sig. Man börjar
med den största talsorten och skriver mellanled, som visar tankegången.
I all räkning är tabellkunskaperna viktiga. Med skriftlig huvudräkning utvecklas
dessa till att gälla även andra talsorter än entalen:
eftersom 8–3=5, så är 80–30=50, 800–300=500 osv.
Här följer en beskrivning över de vanligaste tankegångarna (mellanleden) vid subtraktion.
1. Man räknar varje talsort för sig och skriver ett mellanled.
Man börjar med den största talsorten.

84–31=50+3=53

Tänk ”80–30=50,   4–1=3”

456–214=200+40+2=242

Tänk  ”400–200,   50–10,   6–4”

När ingen växling över talsorterna behöver göras kan man hålla mellanledet
i huvudet och skriva svaret direkt. Då kan man sedan kontrollera med plus att
svaret är rätt.

674–362=312

Tänk ”600–300,   70–60,   4–2”

När man inte ser svaret direkt, skriver man ett mellanled.

84–37=50–3=47
305–107=200–2=198

Tänk ”80–30=50, sedan 4–7”
Man kan ta bort 4, men man måste ta bort 3 till,
därför skriver man minus 3 i mellanledet.
Tänk ”300–100,   5–7”

När man räknar varje talsort för sig, tar man ett steg i taget och tänker efter
om det ska vara plus eller minus i mellanledet.

467–148=300+20–1=319

”400–100,  60–40,   7–8”

467–186=300–20+1=281

”400–100,  60–80,   7–6”

467–188=300–20–1=279

”400–100,  60–80,   7–8”

2. När skillnaden mellan talen är liten tänker man med utfyllnad
från det minsta talet till det största:

603–598=2+3=5   
3. Om talet som ska subtraheras är nära ett helt hundratal kan man
öka båda termerna med samma tal – skillnaden är densamma:

543–198=545–200=345     Båda termerna ökas med 2
De tre sätten kan användas vid alla typer av subtraktioner. Man väljer det
uträkningssätt som man själv tycker är enklast eller känner störst säkerhet i.
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Subtraktion är inte bara ”ta bort”, utan innebär också skillnaden mellan två tal.
Ibland kan den innebörden ge en enklare uträkning.
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Matteboken
Matteboken är ett läromedel i matematik för årskurs 1–6.
Matteboken lägger stor vikt vid huvudräkning och problemlösning
samt att eleverna själva ska upptäcka strukturer och sammanhang i
matematiken.

Matteboken för årskurs 3 består av
• två grundböcker
• en extrabok
• två läxböcker
• lärarhandledning med diagnoser,
kopieringsunderlag och facit.
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