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1 Mönster och tal 
Sidan 5 (G-spår)

Mål
Kapitel 1 innehåller några begrepp och samband, för vilka vi 
i elevboken formulerat tre mål att uppnå. Dessa mål är att

1  kunna se mönster i olika figurer och tal

2  förstå hur vårt talsystem är uppbyggt

3  kunna jämföra och storleksordna tal

Mål nummer 1 ovan antyder att det finns samband mellan figurer och tal. 
Vi hoppas att eleven också upptäcker många andra samband i våra kapitel, kanske också 
vårt över gripande samband mellan Mönster och tal, som är vår första kapitelrubrik.

I detta kapitel, och följande, kan eleven dessutom, speciellt på sidorna med rubriken 
Problemlösning, utveckla sin förmåga att lösa problem genom att upptäcka och arbeta med 
problemlösningsstrategier. En lista med sådana strategier, numrerade1–10, finns i 1 Allmän 
del. I kommentarerna till vissa problem, med början på P4 sidan 10, ges förslag på hur 
eleven kan ”värdera valda strategier och metoder” (citat ur Lgr11 FP: förmåga att formulera 
och lösa problem … .)

I 1 Allmän del finns hela listan på de fem förmågor som beskrivs i Lgr11. Dessa kommer 
att hänvisas till på lämpliga ställen nedan, t.ex. vid uppgifter med Tänk efter. 

Mönster och tal
Mönster och tal 1När vi arbetat med detta kapitel ska du • kunna se mönster i olika figurer och tal • förstå hur vårt talsystem är uppbyggt• kunna jämföra och storleksordna tal

Mål:

Diskussionsbild
På piltavlan kan eleverna se koncentriska cirklar med medelpunkten ungefär där den 
innersta gröna pilen har sin spets. De kan se siffrorna 1, 2, 3, … 8 och 9. De kan se att 
pilarna har värdet eller representerar talen 4, 4, 5, 8, 9 och 10. 

Exempel på vad ni kan diskutera.

1  Adam kastar sex pilar och får i ordningsföljd talen 4, 4, 5, 8, 9 och 10.  
Bella kastar sina pilar i denna ordning: 10, 9, 8, 5, 4 och 4. 

 a Vem har bästa utvecklingen?

 b Har de samma summa?

 c Hur kan Adam och Bella få fram ett ungefärligt medelvärde?

 d Cesars fem första pilar följer mönstret 0, 2, 4, 6, 8.  
 Vad bör han få på sjätte pilen om han ska följa mönstret?

2 Vilka tio siffror har vi i vårt talsystem?

3 Vilket är vårt minsta tvåsiffriga tal?

4 Vårt sjätte udda tal är 11, vilka är de fem första?

5 Vårt sjätte jämna tal är 10, vilka är de fem första?

6 Vilket är det sjätte talet i talföljden

 a 3  7  11  15  19  … b 1  1  2  4  7  …
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Sidan 6 (G-spår)

Aktivitet 1:1 

I 1 Allmän del finns en allmän beskrivning om hur aktiviteter kan hanteras. 

A I detta mönster har trianglarna inga gemensamma stickor. Första figuren har tre 
stickor och därefter ökar det med tre hela tiden. Alltså vad eleverna känner igen 
som ”treans tabell”. 

1 I tabellen ser gruppen tydligt talföljden 3, 6, 9, 12, 15 osv. och kan nog hoppa direkt 
till figur nr 10 som då bör ha 30 stickor. ”Figur 5 har 15 stickor, då har figur 10 
dubbelt så många.”

2  I elevers förklaringar kan finnas flera enkla sätt, t.ex. ”ökar med 3 hela tiden” eller 
”treans tabell”, men där kan, kanske via din uppmuntran, också förekomma mera 
abstrakta eller algebraiska förklaringar. Exempelvis att i figur nummer n är antalet 
stickor n ∙ 3 eller 3 ∙ n eller 3n. 

 De elever som använt Prima Formula 6 har mött detta i elevboken sidan 105.  
Nu möter eleverna detta igen här i Formula 7 på sidan 239. 

 *) Några lärare har berättat att eleverna redan i detta kapitel 1 blivit så mönster- och 
algebrafrälsta så att klassen gjort ett litet hopp till kapitel 6 och tagit upp motsvarande 
saker där. 

4  Gruppen kan givetvis komma fram till svaret 15 genom att fortsätta skriva i tabellen. 
De kanske får fram svaret genom divisionen 45/3. Men de har i tidigare årskurser mött 
såväl bokstavsuttryck som enkla ekvationer, så de kan säkert ”lösa” ekvationer av typ: 
3 ∙ n = 45.

B  I detta mönster har trianglarna gemensamma stickor. Första figuren har tre stickor, men 
därefter ökar det med två hela tiden. 

1  I tabellen ser gruppen tydligt talföljden 3, 5, 7, 9, 11 osv. Figur 10 har 21 stickor, vilket 
inte är dubbelt så många stickor som i figur 5. 

2  I elevers förklaringar kan finnas flera sätt, t.ex. ”startar med 3 och ökar med 2 hela 
tiden” eller ”alla udda tal med början på talet 3”. 

 Det finns kanske elever som uttrycker sambandet figur nr och antal stickor så här: 
”Jag får antalet stickor genom att multiplicera figurens nummer med 2 och därefter 
addera med 1.” Då är de också nära algebraiska uttryck som n ∙ 2 + 1 eller 2 ∙ n + 1 
eller 2n + 1. 

 Den generella formeln för antalet stickor 
(S) utgår från figur nr 1 och bygger på 
efterhand med ökningen.

Figur nr (n) Antal stickor (S)

1 3 

2 3 + 1 ∙ 2

3 3 + 2 ∙ 2

4 3 + 3 ∙ 2

5 3 + 4 ∙ 2

…

n 3 + (n – 1) ∙ 2

 Denna formel kan förenklas 3 + (n – 1) ∙ 2 = 3 + 2 ∙ (n – 1) = 3 + 2n – 2 = 2n + 1. 

3  Elever, som via längre tabell kommit fram till att antalet stickor är 21, bör utmanas att 
försöka komma fram till svaret utan att göra hela tabellen. Då övar de sig att uttrycka 
sambandet mera abstrakt, algebraiskt eller generellt. 

Gruppledtrådar

7-1A och 7-1B 
passar till  
sidorna 6–15.
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4  Den som behärskar algebra kan här ställa upp ekvationen 2n + 1 = 45, och få fram 
svaret n = 22. Lösning av sådana ekvationer har de flesta elever ännu inte arbetat med 
och det får gärna vänta tills de kommer till sidan 255 i elevboken. 

 Gruppen kan givetvis komma fram till svaret 22 genom att fortsätta skriva i tabellen, 
men smartare är att bygga svaret 41 i föregående uppgift, och inse att denna figur då 
är två steg senare. 

 (I uppgift A4 handlade det också om 45 stickor.)
 

C I uppgiften står ”i en följd av tal”. Talföljd definieras på sidan 8 i elevboken. Tionde talet 
är i C: 50, 32 och 21. Motsvarande algebraiska uttryck är 5n, 3n + 2 och 2n + 1.   

Reflektionsförslag Aktivitet 1:1

1.  Hur fungerade samarbetet i gruppen? Vad vill du ändra på? 

2.  Vad lärde du dig? Hur gick det till?

3.  Se figurerna i A. Vilket nummer har den figur där antalet stickor är 

 a 36 b 306 c 3 006

4.  Se figurerna i B. Vilket nummer har den figur där antalet stickor är 

 a 43 b 47 c 401

5.  Se figurerna i B. Vilka av följande uttryck beskriver hur många stickor där är i figur nummer 
n? 

 n ∙ 2 + 1  2n + 1  3n  3 + (n – 1) ∙ 2

 Alla fyra uttrycken stämmer för figur 1, men hur vet du att ett av dem inte stämmer i övrigt? 
Hur kollar du att övriga stämmer?

Sidorna 7–8 (G-spår)

På dessa sidor följer vi upp Aktivitet 1:1, med liknande situationer. Något annorlunda 
situationer (kulor, knappar m.m.) kommer på sidan 9. 

I kommentarerna till uppgifterna nedan visar vi på hur eleven kan resonera sig till 
lösningar helt utan att använda algebra. Även algebraiska uttryck tas upp, även om 
motsvarande sådana kommer först på sidan 239 i elevboken. 

Uppgift 1001–1002. Uppgifterna motsvarar A respektive B i Aktivitet 1:1. Från och med 
figur 2 skiljer sig figurerna genom att de är utan respektive med gemensam sticka och de 
algebraiska uttrycken är 4n respektive 3n + 1. 

*) Varför inte algebraiska uttryck i elevbokens kapitel 1?
Varför tar vi författare i detta kapitel med mönster, inte upp algebraiska uttryck som generellt 
beskriver antalet i figur nummer n? 
  – Vi önskar att elever som själva upptäcker att algebran kan vara till nytta och att de be-
härskar en hel del, själva ska känna stolthet och tilltro för att de kan något som elevboken just 
nu inte förväntas av dem. Och vi vill att de elever som tidigare haft svårt med algebra ska få 
vänta ett tag till. Kanske det blir lättare senare efter att de upptäckt flera mönster och samband 
mönster – tal. Efter detta blir det lättare att se samband mönster – algebra.
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Precis som i Aktivitet 1:1B kan man i uppgift 1002 utgå från figur 1:

Figur nr (n) Antal stickor (S)

1 4

2 4 + 1 ∙ 3

3 4 + 2 ∙ 3

4 4 + 3 ∙ 3

5 4 + 4 ∙ 3

…

n 4 + (n – 1) ∙ 3

Detta uttryck kan förenklas: 4 + (n – 1) ∙ 3 = 4 + 3n – 3 = 3n + 1. 
Det finns elever som algebraiskt löser uppgift 1002 genom att dela upp stickorna i 

vågräta respektive lodräta och därefter summera: 

Figur nr: 1 2  3  4 … n

Vågräta stickor: 2 4  6  8 … 2n

Lodräta stickor: 2 3  4  5 … n + 1

Summa: 4 7 10 13 … 2n + n + 1 = 3n + 1

Bra att elever kommer med egna förslag, men man bör också (senare) diskutera olika 
lösningars/metoders hållbarhet, dvs. när och om dessa passar i andra situationer. Metoden 
ovan är inte så lämplig i uppgift 1005, men fungerar bra i uppgift 1006. 

Hur klarar då eleverna att lösa uppgifterna utan att använda algebraiska uttryck? Ja, 
uppgift 1001 bör klaras av ganska lätt eftersom det handlar om ”rena fyrans tabell”.

När eleverna upptäcker mönstret i uppgift 1002a kan de tänka ”ta tre gånger figurens 
nummer och addera med ett” och då klarar de uppgift b–c. Uppgift d kan de lösa genom 
att gå tillbaka till uppgift b, och svårare uppgiften e kan de klara genom Göra tabell på 
fortsättningen från och med figur nummer 20.

Figur nr: 1 2 … 20 21 22 23 24 25

Antal stickor: 4 7 … 61 64 67 70 73 76

I facit till uppgift 1002e står bara ”Nej”, och då kan det vara lämpligt att be eleverna 
motivera sina nej. Tabellen ovan kan då tjänstgöra som förklaring även om den inte är lika 
generell som att svara: Ekvationen 3n + 1 = 75 saknar heltalslösning. 

I 1 Allmän del finns en lista på problemlösningsstrategier. Redan i elevbokens två första 
uppgifter kommer de två första strategierna, Upptäcka mönster och Göra tabell, till god 
användning.

Teorirutan sidan 8. Här visas exempel på talföljder, båda är så kallade aritmetiska talföljder. 
De talföljder som förekommer på elevbokens sidor 6–9 tillhör alla denna kategori. I sådana 
är differensen (d) mellan två närliggande tal en konstant. En aritmetisk talföljd beskrivs 
inom matematiken med formeln an = a1 + (n – 1) ∙ d, där a1 är talföljdens första tal och an är 
talföljdens n:te tal. Exempel:

Tal nr: 1 2  3  4 … n n + 1

Talföljd: 2 6 10 14 … an an+1

För n = 3 får vi då a3 = a1 + (3 – 1) ∙ 4 = 2 + 2 ∙ 4 = 10.
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I Matematiktermer för skolan (NCM 2008) sidan 109 står: 

En aritmetisk talföljd kan ges genom formeln aj = a0 + jd, där d är differensen. 

Exempel :  Följden (2, 6, 10, 14, 18, 22), som har differensen 4.

Om vi på samma sätt här vill testa formeln för tal nr 3, så får vi:

a3 = a0 + 3d = a0 + 3 ∙ 4 = (–2) + 12 = 10. Vi måste alltså sätta in värdet på a0 = – 2!

Denna problematik, med val av någon av dessa formler, belyses med utgångspunkt från 
nationella provuppgifter i Formula 9 sidan 180 uppgift P2–4 och sidan 215 P4–7. 

I elevboken finns också en definition på talföljd. En annan mera allmän kan formuleras 
så här:

– En talföljd är en följd av tal sådan att mot varje positivt heltal n svarar ett bestämt tal an.

Exempel på talföljder som inte är aritmetiska finner eleverna snart i uppgift P3 och P5c på 
sidan 10. För att förstå någon definition (t.ex. aritmetisk talföljd) är det pedagogiskt viktigt 
att också möta exempel på något som inte följer just den definitionen (t.ex. kvadrattalen).

Om talparen (1; 4 och 2; 7 osv.) i den aritmetiska talföljden i uppgift 1002 prickas in i 
ett koordinatsystem, och punkterna sammanbinds, får man en rät linje. Motsvarande räta 
linjes ekvation y = 3x + 1 är exempel på en ”förstagradare”. Ökningen (första differensen) 
är konstant. Om man på liknande sätt prickar in punkterna från uppgift P3 sidan 10, så har 
vi exempel på en ”andragradare”: y = x2. Här är inte ökningen konstant. Men ökningen 
av ökningen (andra differensen) är konstant. Mer om detta får eleverna möta i Formula 9 
sidan 329 och i kapitel 3 Funktioner och grafer. 

Uppgift 1003–1005. För uppgift 1003 är de motsvarande algebraiska uttrycken 5n, 4n + 1 
och 2n + 3. Dessa behöver eleverna inte använda, eftersom de klarar sig med att Upptäcka 
mönstret (strategi 1) via de fyra första talen och därefter fylla i nästa tre tal.

I båda uppgifterna 1004–1005 passar mellersta svarsalternativen in, och dessa visar igen 
på olikheter mellan regelbundna månghörningar utan respektive med gemensamma stickor. 
Alltså en parallell till de regelbundna fyrhörningarna i uppgift 1001–1002. Om vi gör på 
motsvarande sätt med regelbundna femhörningar får vi de tre första figurerna så här och 
de är då passande figurer till uppgift 1003a respektive 1003b. (På sidan 38 finns liknande 
uppgiften 1137.)

a

b

I uppgift 1005 kan talföljden Y kopplas till figurerna i 1005 (och uttrycket 5n + 1) och Z kan 
kopplas till figurerna i uppgift 1004 (och uttrycket 6n).

Eleverna ska vid detta laget ha upptäckt att två mönster/talföljder mycket väl kan starta 
med samma tal, men ändå bli väldigt olika. Då eleverna ska se vilket uttryck som passar 
till ett visst mönster (eller en viss talföljd) måste de alltså kontrollera fler än bara första 
figuren. 

””

 1 2 3

 1 2 3
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Sidan 9 (G-spår)

Uppgift 1006–1007. Här handlar mönstren (situationerna) inte längre om stickor. 
Uppgifterna är betydligt svårare än de tidigare, åtminstone för de elever som inte kan 
använda tillhörande algebraiska uttryck. Vi tittar på dessa och hur eleverna kan klara sig 
utan dem. 

I uppgift 1006 kan vi, precis som i uppgift 1002, dela upp antalet i två rader:

Figur nr: 1  2  3  4 …  9 … n

Blå kulor: 4  8 12 16 … 36 … 4n

Röda kulor: 1  3  5  7 … 17 … 2n – 1 

Summa: 5 11 17 23 … 53 … 6n – 1 

Elever kan givetvis klara uppgiften genom att göra tabellen färdig ända fram till och med 
figur nummer 9. Då använder de också strategi 2 Göra tabell. Om de vill slippa göra hela 
tabellen kan de kanske se att antalet blå kulor är ”fyrans tabell” och därmed lätt att få fram 
att figur 9 har 36 kulor. Antalet röda kulor består av talföljden ”udda talen från början med 
1”. Därefter måste de summera för att få fram svaret 53 i uppgift b. 

De elever som inte löser uppgiften genom att göra två rader får i stället i uppgift b förlita 
sig på att de kan upptäcka mönstret i talföljden 5 11 17 23 29 … , och då se att ökningen 
hela tiden är 6. De får då fortsätta med tabellen fram till figur 9, eller upptäcka att det 
handlar om ”sexans tabell minus ett”. 

Uppgift 1007 kan lösas på liknande sätt som föregående, och nu är röda knapparnas 
talföljd speciellt enkel. 

Figur nr: 1 2  3  4 … 10 … n

Blå knappar: 4 6  8 10 … 22 … 2n + 2

Röda knappar: 1 2  3  4 … 10 … n 

Summa: 5 8 11 14 … 32 … 3n + 2 

Fler mönster/situationer med stickor och knappar får eleverna se på sidan 240. Här är det 
annorlunda genom att mönstret breder ut sig både vågrätt och lodrätt. Uppgifterna där är 
dock inte svårare än 1006–1007, och passar bra om du vill passa på att använda algebran 
redan nu. 

Uppgift 1008. Många elever vet säkert sen tidigare att med 10 stolpar får man 9 avstånd. 
De som inte vet detta kan använda strategi 2 Göra tabell och gärna kombinera med strategi 
10 Förenkla problemet, och då göra tabellen från början. 

Antal stolpar: 2 3  4 … 10 … n

Antal bräder: 4 8 12 … 36 … … (n – 1) ∙ 4

Uppgifter kring problematik liknande ”Antal stolpar – Antal mellanrum” finns i 
5 Kompletterande material. 

Har du elever som behöver fler situationer eller fler chanser att upptäcka problematiken 
”Antal stolpar – Antal mellanrum”? I 5 Kompletterande material finns flera sådana 
uppgifter, hämtade från Prima Formula 6, kapitel 6. 

I 1 Allmän del finns Lgr11-listan på förmågorna. Dessa markeras framför allt för uppgifter 
i Tänk efter, med början för elevbokens sidan 11, men om du vill introducera förmågorna 
redan nu så kan vi rekommendera fokus på följande till uppgift 1008–1009:
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1008. P B M  (För elever som löser uppgift a som en rutinuppgift utgår P:et)

1009. P M K R  (Se tillägg, i form av uppgift 1009 extra, nedan.)

Uppgift 1009. I facit till denna uppgift står ”Visa din lärare”. Här några exempel på vad 
elever kan hitta på och vad du kan ge för nya varianter. För att det ska bli tydligt hur figur 
fyra är uppbyggd ritar vi, som vanligt, även figur 1–3.

a

Det går också bra att låta figurerna breda ut sig i både höjd- och sidled, så som på sidan 240.

Andra sätt är att låta figurerna breda ut sig i höjdled eller i både höjd- och sidled. 

Figur 2 kan då se ut så här eller så här

Om du då tar tid att låta eleverna motivera sina svar, får du kännedom om hur deras 
respektive förmågor utvecklats. 

Du kan också använda uppgiften som en introduktion till Formativ bedömning (FB). 
Elever som använt Prima Formula 6 är vana vid Formativ själv- och kamratbedömning och 
poängsättning på uppgifter. I 5 Kompletterande material finns som exempel en sida tagen 
från Lärarhandledning 6 sidan 77. För sådan FB kan du då göra ett tillägg i uppgift 1009, 
och använda denna som en för eleverna ny uppgift. 

b

1009 extra Detta är den första figuren i ett mönster med ringar.

 De tre första talen i talföljden ska vara:

 3  4  5  …

 a Rita figur nummer 2–4 på flera olika sätt.  (1/1/1)

 b Beskriv hur du tänkt när du ritat figurerna.  (1/1/1)

 c Hur tar du reda på hur många ringar som behövs till figur nummer 15?  (1/1/1)
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Reflektionsförslag sidorna 7–9

1.  Ge exempel på vad du lärde dig på dessa sidor. 

2.  Hur tänker du när du löser uppgift 1001c och 1002c?

3.  När Alva beräknar hur många stickor figur 100 har i uppgift 1002, skriver hon 100 ∙ 3 + 1 = … .  
Hur skriver hon när hon beräknar antalet stickor för figur 100 i uppgift 1005?

4.  Försök beräkna antalet knappar för figur 100 i uppgift 1007.

5.  På bilden i uppgift 1008 finns 7 stolpar och 6 avstånd.  
Hur många avstånd finns om du har 100 stolpar?

6. 

 Detta är figur 1 och 3 i ett mönster som ger talföljden: 

  4  7  10  13  16  … 

 a Rita figur 2. (Jämför med figuren till uppgift 1014 s. 13.)

 b Hur många ringar har figur 6?

 c Hur många ringar har figur 100?

 d Vilket nummer har figuren som innehåller 604 ringar?

 1 3

Sidan 10 (G-spår)

Problemlösning 1:1 facit

P1 a 10 kulor b  100 kulor c  1 000 kulor

 d  40 kulor e  400 kulor f  4 000 kulor

P2 a  9 kvadrater b  21 kvadrater c  201 kvadrater

P3 a 250 kr b  810 kr c  1 000 kr

P4 Det finns det fyra olika sätt:

10-kronor 5-kronor Summa

5  0 50 kr

4  2 50 kr

3  4 50 kr

2  6 50 kr

1  8 50 kr

0 10 50 kr

P5 a  20  25  30

 b  23  31  40

 c  40  80  160
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Kommentarer

Problemlösningsstrategier
I Prima Formula 4–6 har eleverna haft möjligheter att utveckla flera av strategierna 
nedan. Dessa får eleverna i skolår 7 nu möjligheter att upptäcka och utveckla vidare 
vid lösning av bokens många problem. 

 1.  Upptäcka mönster

 2.  Göra tabell

 3.  Rita bild

 4.  Gissa och kontrollera

 5.  Leta systematiskt

 6.  Granska villkoren

 7.  Börja bakifrån

 8.  Rita hjälplinjer och flytta delar

 9.  Använda ekvation

10. Förenkla problemet

I Problemlösning 1:1 har eleverna möjligheter att upptäcka fördelar med att använda 
strategier enligt nedan. 

Uppgift nr Strategi nr

P1 1

P2 1, 2, (4) 

P3 1, 2, (4) 

P4 2, 5

P5 1, 4

P1. Här är det relativt lätt att Upptäcka mönstret (strategi 1) för såväl antalet gula kulor 
som totala antalet. Antalet gula är ju samma som figurens nummer, och totala antalet är  
n ∙ 4 = 4n. 

P2. Här är också antalet gula samma som figurens nummer. Totala antalet är 2n + 1, vilket 
kan fås genom addition av de två färgerna: n + (n + 1) = 2n + 1. Elever klarar sig utan 
algebra genom att Upptäcka mönstret när de Gör tabell för några värden. 

P3. Här är bokens första exempel på en icke aritmetisk talföljd. Om vi ser endast till antalet 
mynt så får vi talföljden: 1 4 9 16 25 36 … n2. Detta är de så kallade kvadrattalen. 
I Prima Formula 6 sidan 23 anknyts dessa till kvadrater med sidan s på detta sätt:

A (kvadrat) = s ∙ s = 3 cm ∙ 3 cm = 9 cm2 

Kvadratens area kan också skrivas: 

A = s2 (“s i kvadrat”)

A (cm2) = 32 = 3 ∙ 3 = 9

Liknande förklaringar finner eleverna  
senare i Formula 7 sidan 117.

s

s
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P4. I facit har vi svarat ”fyra olika sätt” och i den medföljande tabellen strukit streck över 
de två alternativ då endast ett mynt används. Detta är en tolkning av uppgiften, en annan 
kan vara att ta med alla tabellens 6 kombinationer. Strategi 2, Göra tabell, visar här på 
fördelen med att få med alla kombinationer, men också på hur man i denna enkelt kan visa 
hur man tolkat uppgiften genom enkel överstrykning. Strategi 5, Leta systematiskt, betyder i 
detta fall att man skriver kombinationerna i ordningsföljd. 
I denna uppgift har du också möjlighet att diskutera sista delen av förmågan FP som 
handlar om ”värdera valda strategier och metoder”. 

P5. Strategi 1 är självklar när det gäller att fylla på med tal i talföljder. I uppgift a är svaret 
givet. Mönstret behöver dock inte vara givet efter bara tre första talen givna, därför kan 
eleven behöva testa sina förslag genom att Gissa och kontrollera (strategi 4) så att det 
stämmer med tal nummer 7. 

Sidan 11 (G-spår)

Tänk efter 1:1

T1 a  12

 b  33

 c  30

 Algebraiska uttrycket är n ∙ 3 = 3 ∙ n = 3n. 
 Exempel på elevtänk utan algebra:

 a ”ökar med 3, alltså 12.

 b Göra tabell eller 11 ∙ 3

 c 90/3 eller ekvation: n ∙ 3 = 90

T2  a  9

 b  23

 c  10

 Algebraiska uttrycket är n ∙ 2 + 1 = 2n + 1. 
 Exempel på elevtänk utan algebra:

 a  ”ökar med 2, alltså 7 + 2 = 9.

 b  Göra tabell eller 11 ∙ 2 + 1 = 23

 c  Avläs i tabellen. Eller jämför med föregående och ett nummer tidigare.  
 Eller lös ekvationen 2 ∙ n + 1 = 21, t.ex. genom att Gissa och kontrollera. 

T3  Tal nummer 5 och 6 är i 

 a  45 och 54

 b  37 och 44 

 Algebraiska uttrycket är 9n respektive 7n + 2. Exempel på elevtänk utan algebra:

 a  ”ökar med 9, alltså 36 + 9 = 45 och 45 + 9 = 54”, eller 
 ”nians tabell, 9 ∙ 5 och 9 ∙ 6 … .”

 b  ”ökar med 7 hela tiden, 30 + 7 = 37 och 37 + 7 = 44”, eller  
 ”sjuans tabell plus något, 5 ∙ 7 + 2 = 37 och 6 ∙ 7 + 2 = 44”

P B M R K

P B M R K

P B M R K
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Sidan 11 (G-spår) 

Diagnos 1:1 facit

D1 a  2   4   6   8   10 b  40 kulor c  Figur nr 50

D2 a  3   5   7   9   11 b  41 kulor c  Figur nr 10

Antalet kulor i n:te figuren är i D1: n ∙ 2 = 2n, och i D2: 2n + 1. 
Lite svårare uppgiften D2c kan lösas via ekvationen 2n + 1 = 21, men eleverna kan enkelt 
lösa uppgiften genom att Göra tabell (strategi 2) eller Gissa och kontrollera (strategi 4).

Sidorna 12–13 (Spår 1)

På dessa sidor förekommer endast de begrepp och uppgiftstyper som eleverna arbetat med 
i G-spåret (och som kort testats i Diagnos 1:1). Vi kommenterar därför endast de uppgifter 
där det kan finnas tveksamheter i tolkning eller något annat som är speciellt intressant att 
lyfta fram. 

Uppgift 1014. I denna uppgift kan eleverna kanske upptäcka att  
uttrycket n ∙ 3 + 1 passar väl in genom att se att ökningen är 3 kulor  
och att grön startkula måste adderas. 

Sidorna 14–15 (Spår 2)

Uppgift 1018. Eleverna har på tidigare sidor mött endast en ”andragradare”, nämligen 
den i uppgift P3 sidan 10. Här kunde antalet mynt, A, för figur n, beskrivas med uttrycket 
A = n2 och värdet V = 10n2. I uppgift 1018 är alla deluppgifterna andragradare, vilket syns 
på att det är först på andra differensen som vi får en konstant. Exempelvis för uppgift a får vi:

 1  2  4  7  11
första differens:   1  2  3  4
andra differens:    1  1  1

Uttrycket för n:te talet blir 0,5n2 – 0,5n + 1. Detta med andra differens och andragrads-
uttryck tas upp i Formula 9 sidan 329. 

Eleverna klarar uppgift 1018 alldeles utmärkt utan detta algebraiska tänk, då de nöjer 
sig med att se hur första differensen växer. 

Uppgift 1019. Uppgift c liknar uppgift 1018c, med en första differens som är 2, 4, 6, 8 osv., 
men denna gång finns högst två tal givna i följd. Detta innebär att eleverna kanske efter att 
ha upptäckt eller gissat ett mönster, måste kontrollera det. 
Uppgift 1019 a–b följer inte samma mönster som övriga uppgifter. Nu ska eleverna känna 
igen, upptäcka eller få tips om Fibonaccis talföljd. Så här börjar den:

 1 1 2 3 5 8 13 … 

Denna finns noggrant beskriven i Formula 9 sidan 339–341. Den förekommer också i 
samband med ”Trolleri med en ruta”. En klassiker som finns beskriven på två sidor i 
Prima Formula 6 Lh sidorna 220–221. 

Uppgift 1020. Uppgiften visar att det inte är tillräckligt att veta de tre första talen i en 
talföljd för att kunna bestämma därpå följande tal. 
I andra exemplet som nämns i facit till uppgift b använder vi ett Fibonacci-stuk med 
addition, i uppgift a med multiplikation. 
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Uppgift 1021. I facit till uppgift c står förklaringen, att talen 11–20 återkommer i samma 
följd. Om vi då i uppgift a har talet 13 på plats nummer 10 så återfinner vi talet 13 även på 
plats nummer 100. 

Uppgift 1022. Uppgift b och c är svåra eftersom det här efterfrågas summan av hur långt 
larven kommit. En längre tabell kan bli nödvändig eftersom andragradsuttrycket längst ner 
till höger knappast är känt av eleverna. 

Antal minuter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … n

Krypsträcka (cm): 5 9 13 17 21 25  29  33  37  41 … 4n + 1

Total sträcka (cm): 5 14 27 44 65 90 119 152 189 230 … 2n2 + 3n

Uppgift 1024. Uppgiften är av samma typ som uppgift 1022. Även här klarar eleverna 
uppgiften genom att Göra tabell (strategi 2). Såvida de inte känner igen Triangeltalen.

Vecka nummer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … n

Löpsträcka (km): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … n 

Total sträcka (km): 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 …
( 1)

2
n n +

Eleverna kommer senare att möta triangeltalen 1, 3, 6, 10 osv. i uppgift P1 sidan 243. De kan 
också ha arbetat med flera sådana uppgifter i Prima Formula 6 sidan 206–209. 

Uppgift 1025. För att få reda på talföljden måste eleverna först ta reda på hur långt Ali 
cyklade dag 1. Detta går att lösa med ekvation. 

x + x + 5 + x + 10 + x + 15 + x + 20 = 85

Man får då x = 7. 

Eleverna möter denna typ av ekvationer senare på sidan 255 och motsvarande problem 
P4–6 på sidan 259. De kan ha arbetat med liknande, men enklare, i Prima Formula 6 sidan 
103. Eleverna kan alltså i denna uppgift upptäcka strategi 9 Använda ekvation, men det 
är inte säkert att de behärskar metoder eller verktyg för att lösa ekvationer, och därmed 
avstår nog de flesta från både strategi och verktyg. 

Det är därför vi under en tid framåt kan passa på att få eleverna att upptäcka och 
använda strategier av typ Göra tabell och Gissa och kontrollera. 

Dag nummer: 1 2 3 4 5 6 7 8

Etappsträcka (km): x x + 5 x + 10 x + 15 x + 20  

Total sträcka (km): _ _ _ _ 85

Eleverna skriver förmodligen frågetecken i stället för x i rad 2. De måste hitta en talföljd i 
rad 2 som ökar med 5 och på dag 5 ger totala sträckan 85. De kan då välja något troligt tal 
som första dagens etapp och därefter kontrollera om talföljden i rad 2 ger önskat resultat i 
rad 3. 

Dag nummer: 1 2 3 4 5 6 7 8

Etappsträcka (km): 10 15 20 25  30 

Total sträcka (km): 10 25 45 70 100

Totalsträckan efter dag 5 blev för stor, då får de pröva med ett mindre starttal än 10. 
Nu kanske de övergår från att bara gissa till att Leta systematiskt (strategi 5), kanske 

genom att sänka talet 10 med 2–4 enheter i taget. 
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Några elever kanske löser problemet genom att 
använda strategi 3 Rita bild och löser då problemet 
genom någon form av primitiv ekvationslösning. Här 
kan de komma fram till att summan 85 fås genom att 
addera de fem röda okända rutorna med de 10 vita 
rutorna som vardera är värda 5. De får då ”ekvationen”: 

5 röd + 50 = 85. 

Här kan de då se att en röd är värd 7 km. 

Sidan 16 (G-spår)

Aktivitet 1:2

A Aktiviteten är viktig som ett komplement till bilder som elever eventuellt tidigare bär 
på, t.ex. att positionerna representeras av enkronors-, tiokronors-, hundrakronorsvalörer, 
eller av kuber som bygger upp ental, tiotalsstav, hundraplatta, tusenkub. Sådana bilder 
ger nämligen inte en rättvis bild av vårt positionssystem, eftersom de olika positionerna 
representeras av olika figurer. I vår Aktivitet ser eleven att samma siffra, med samma 
storlek, kan dyka upp i fyra olika positioner, och beroende av dessa få olika värden på 
talen som bildas.

 Här är det meningen att eleverna på ett mera lekfullt sätt ska arbeta med positions-
systemet, men också känna på överslagsräkning när det t.ex. gäller att komma närmast 
10 000. 

 Punkt 2 avslutas med ”Den som kommer närmast 10 000 har vunnit”. Vad menas med 
”närmast”? Låt gärna eleverna diskutera detta. Skulle de avkräva dig ett beslut, låt dem 
börja med regeln: så nära som möjligt, även 10 000, men ej över. Detta kan leda till att 
de efter några spel, kanske ändrar regeln så att varje poäng över får böta 10 poäng. De 
kanske också vill försöka med att göra tabellen 5-siffrig, eller använda tre tärningar. 
Förhoppningsvis gör eleverna ändringarna i reglerna så att svårighetsgraden ökar, och 
bidrar till större utmaningar för eleven. 

 Fånga eventuellt upp hur elever från olika kulturer uttrycker sina tal. Redan i Danmark 
vänder man t.ex. på tjugotre till tre och tjugo. 

 Punkt 3, att fundera ut några ”knep”, innebär att eleven kan se nyttan av att finna 
strategier (i problemlösning), att verbalisera sina tankar i samband med såväl sådana 
strategier som olika sätt att se på tal (taluppfattning).  

 Det är spännande att höra vilka knep eleverna hittar för att öka chansen. Du kan ju se 
att ”medelvärdet” på en rad av fem är 2000. Ett sätt är då att se till att komma i närheten 
av detta.  

B Denna fungerar på samma sätt som A, men den arbetar med decimaltal med tre 
decimaler. Här är medelvärdet för en av fem rader 1,800. 
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Reflektionsförslag Aktivitet 1:2

1.  Hur fungerade samarbetet i gruppen? Vad vill du ändra på? 

2.  Vad lärde du dig? Hur gick det till?

3.  Se punkt 3 i A och B. Vilka knep kom ni fram till? Varför?

4.  I B-uppgiften har du fyllt i de fyra första raderna så här:

  3,500
  3,020
  2,400
  0,014

 I femte, sista kastet får du två sexor på tärningarna.  
Hur placerar du ut dessa för att få en summa som ligger så nära 9,000 som möjligt?

5.  Tänk dig att du i uppgift B bara får sexor i alla fem kasten.  
Hur placerar du ut dessa så att du kommer så nära 9,000 som möjligt?

Uppgifterna på sidorna 17–25

Uppgifterna på dessa sidor är valda så att eleverna ska 

•	 stärka	förståelsen	för	vårt	talsystem	(positionssystem	+	tiobas)

•	 stärka	taluppfattningen	genom	att	jämföra	och	storleksordna	tal

Här finns därför en blandning av uppgifter från olika situationer, som från olika håll 
belyser, men som också kan ge förståelse genom att eleverna efter ett tag kan se samband 
mellan de olika situationerna.

1.  Positionssystemet med siffror som blir olika värda på olika platser. Ex.
 Aktivitet 2:1, Teorirutorna
 Sifferkort: uppgift 1027, 1036, 1038, 1056

2.  Tallinje: uppgift 1026, 1051, 1057

3.  Talföljder: uppgift 1029, 1081

4.  Räkneverk/miniräknare: uppgift 1039, 1052–1053 

5.  Skrivsätt: uppgift 1041–1043

6.  Storleksordna: uppgift 1058, 1070

7.  Räknesätt: T.ex. 10 mer och 10 gånger så mycket: uppgift 1059–1062
 Räknesätt övrigt: Övriga uppgifter

Sidorna 17–19 (G-spår)

Teoriruta sidan 17
I vårt talsystem använder vi tio siffror, det har 10 som bas. Det är ett positionssystem, vilket 
innebär att positionen (platsen) där siffran står avgör vilket värde siffran får. Detta framgår 
tydligt i Aktiviteten på föregående sida, och nu i bilden i Teorirutan. Romerska talsystemet 
på sidan 34 är exempel på icke positionssystem. 

Även talet noll, 0, räknas till de jämna talen, och därmed har vi 5 jämna och 5 udda 
ensiffriga tal, vilket stämmer bra med att vi har 10 siffror. 

Gruppledtrådar

7-1C och 7-1D 
passar till  
sidorna 16–19.
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Uppgift 1026. Eleverna får här arbeta med en annan representation för olika tal, nämligen 
tallinjen. De bör fundera över samband mellan de tre punkterna ABC, DEF och GHI, som 
ligger lodrätt rakt över varandra. Många tänker i längdenheter och då ser de t.ex. att B: 75 cm 
är samma som E: 750 mm. Men talet 750 är 10 gånger så stort som 75. 

Uppgift 1027. Här handlar det om fyra sifferkort, med olika siffror. Om eleverna frågar 
hur många kombinationer det finns, så kan du be dem Leta systematiskt (strategi 5) genom 
att skriva 4 olika siffror (eller bokstäver) i ordningsföljd. Du vet att svaret 24 kan tas fram 
genom 4 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1 = 4! (fyr-fakultet). Elever kan ha upptäckt detta, och knäckt koden, 
genom ett par uppgifter (70–71) i Prima Formula 6 sidan 216.

70  Bokstäverna A, B och C kan skrivas i olika ordning, t.ex. ABC eller CBA. 

 a  Visa att det finns 6 olika sätt att skriva tre olika bokstäver.

Antal bokstäver: 1 2 3 4 5

Antal sätt: 1 2 6 _ _

 

 b  På hur många olika sätt kan man skriva 5 olika bokstäver (ABCDE)?

71  Ebba har kommit på ett mönster, ”som handlar om multiplikation”, i uppgiften ovan. 
Vilket kan det vara?

Uppgift 1028–1037. Eleverna får här i olika situationer arbeta med storleksuppfattning och 
positionssystemet. 
I samband uppgift 1034 kan du passa på att även ge uppgiften: 
– Vilket tal är 10 gånger så stort som … , för att uppmärksamma skillnaden mellan 
uttrycken 10 ”större än” respektive 10 ”gånger så stor som”. Detta uttryck kommer igen i 
uppgift 1059. 

Uppgift 1038 c. Elever som inte knäckt koden, se kommentar till uppgift 1027 ovan, kan 
här låsa fast fyran på 1000-talsplatsen, och skriva siffrorna 5, 3 och 2 i sina 6 kombinationer. 
De kan då upptäcka strategi 5 Leta systematiskt, när de ser fördelen med att skriva ner de 
möjliga talen i ordningsföljd. De kan t.ex. börja med det minsta. 

4 2 3 5  4 3 2 5  4 5 2 4

4 2 5 3  4 3 5 2  4 5 4 2

Uppgift 1039. Har du elever som behöver arbeta mer med denna typ av uppgift, så har du 
en sådan sida, Räkneverk och tal, i 5 Kompletterande material. 



1   M Ö N S T E R  O C H  T A L

1:16
© Bo Sjöström och Gleerups Utbildning AB

Detta material är en del av Formula 7 lärarwebb. Får skrivas ut, kopieras och användas under giltig licenstid.

Reflektionsförslag sidan 17–19

1.  Ge exempel på vad du lärde dig på dessa sidor. 

2.  Hur tänker du när du löser uppgift 1039?

3.  Hur tänker du när du löser uppgift 1038c?

4.  Vilket tal är 

 a 10 större än 95

 b 10 gånger så stort som 95

 c 10 gånger större än 95

5.  Vilket tal är 

 a 1 större än 99

 b 1 gånger så stort som 99

6.  Titta på uppgift 4. Det bör bli samma svar i c som i b. Varför?

7.  Titta på uppgift 4–5. Förklara skillnaden mellan ”större än” och ”gånger så stort som”. 

8.  Tanja bildar tal med sifferkort. 
Hon börjar med det största.

 a  Vilket är nästa?

  640  604  460

 b  Hon påstår att hon kan bilda 6 olika tal.  
Har hon rätt?

9.  Detta är en registreringskylt med tre bokstäver  
och tre siffror. Tycker du att talet 017 är  
tvåsiffrigt eller tresiffrigt? Motivera. 

Vardagsspråk och mattespråk
Det är många gånger intressant att belysa samband, likheter och skillnader när det gäller 
språk i vardagen och i matematiken. Vad är egentligen ett två-, tre- eller fyrsiffrigt tal? Den 
matematiska definitionen att ”Minsta tresiffriga tal man kan bilda av siffrorna 0, 4 och 
6 är 406” kan vara lämplig att ni bestämmer er för att använda i klassen, åtminstone på 
matematiklektionerna. Även om sifferkort kan läggas som 046 och för eleverna kan verka 
vara ett tresiffrigt tal, och även om nollan är viktig t.ex. när den används som riktnummer, är 
båda talen inom den matematiska världen ett tvåsiffrigt tal. (Självklart kommer man trots detta 
även i fortsättningen att säga att Stockholm har ett tvåsiffrigt riktnummer; 08- och Lund ett 
tresiffrigt; 046-.) 

Siffror och bokstäver i datavärlden
I uppgift 9 har vi valt en registreringsskylt som innehåller både bokstaven O och en nolla, 
eftersom O och siffran 0 skrivs på samma sätt på moderna registreringsskyltar. 
 Låt gärna eleverna fundera över om det kan ha någon betydelse. Låt dem också resonera 
kring vad det har för betydelse att nollor och o:n ser lika ut när man via sms, mejl eller annat 
får bekräftelse på något via kod, t.ex: 

”Tack för din beställning, din kod är ABONO0320”. 

Även bokstaven l (litet L) och siffran 1 (ett) är svåra att se skillnad på. Diskutera gärna med 
eleverna om nackdelarna med att vi i vår datavärld kan ge upphov till onödiga problem och hur 
vi kan påverka så att ändringar sker.

6
6

6
0

0

0 4
4

4
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Förslag på fler aktiviteter och diskussioner
Du kan låta eleverna arbeta med sifferkorten  5  0  4  som inledning till en diskussion 
om t.ex. 045 är ett 3-siffrigt tal. Därmed ser eleverna att vi måste bestämma oss för en 
definition, på liknande sätt som man bestämmer spelreglerna i spel och tävlingar. Några 
elever säger att 405 är det minsta tresiffriga talet, medan andra felaktigt påstår att 045 är 
det minsta. 

Exempel på frågor att diskutera:

•	 Vad	menas	med	4-siffrigt	tal?	

•	 Vilket	är	det	minsta/största	4-siffriga	talet?	(1	000/9	999).

•	 Kan	man	säga	att	0001	eller	0999	är	fyrsiffrigt?	Det	kan	vi	själva	definiera,	men	både	i	
vardagslivet och inom matematiken är det minsta 4-siffriga talet 1 000. Man kan förstå 
att det finns olika vardagsuppfattningar. Se på uppgift 1097 sidan 30 med räkneverket  
0  9  8  9. Detta är per definition ett 3-siffrigt tal, men räkneverket rymmer 4 siffror! 
Även registreringsnummer på fordon kan diskuteras. Är t.ex. UBW 330 mera 3-siffrigt 
än UBW 033? 

•	 Vad	menas	med	siffra	och	vad	menas	med	tal?	Vi	har	10	siffror,	0–9.	Med	hjälp	av	dessa	
kan vi bilda hur många tal som helst. 

•	 Vad	menas	med	jämna och udda tal? Har eleverna andra namn på dessa (ojämna, …)? 
Diskutera fördelen med att ha gemensamma namn. ”Soptömning sker udda veckor”. 
Vad menar man när man i talspråk säger ”låta udda vara jämnt”? 

Sidorna 20–23 (G-spår)

Teorirutan
En viktig uppmaning här är ”Utgå från entalet.” Poängtera gärna att decimaltalen kan 
betraktas som en ”fortsättning” på det positionssystem som presenterades i föregående 
Teoriruta, där vi skrev ”För varje steg en siffra flyttas åt vänster blir värdet 10 gånger så 
mycket.” 

Konkretisera gärna decimaltalen till längdenheter, där man utgår från metern, och kan 
koppla talet 0,1 till 0,1 m som är samma som 1 decimeter, där deci betyder tiondel, och 0,01 
kan kopplas till 0,01 m som är det samma som 1 centimeter, där centi betyder hundradel 
osv. Detta återkommer vi till i kapitel 2 sidan 66.

Uppgift 1040. Talet 0,30 finns inte med i rutan, men det bör väl kunna heta såväl ”30 
hundradelar” som ”3 tiondelar”? (Diskussionen fortsätter i uppgift 1050 nedan.)

Uppgift 1041–1048. Uppgifterna tar i olika situationer upp positionssystemet, med 
decimaler. 

Uppgift 1049 b. Denna talföljd är inte aritmetisk, vilket eleverna förmodligen inte 
observerar. Ej heller att n:te talet kan skrivas som 2 ∙ 0,5n–1 . Detta är en geometrisk talföljd, 
där n:te talet kan skrivas: an = a kn–1. Här är a första talet i följden och k är den konstanta 
kvoten mellan två närliggande tal. 

Uppgift 1050. Lägg gärna till en uppgift c:

 c  trettio hundradelar

Då får denna samma svar som uppgift 1050 a, och vi får resonemanget i uppgift 1040 ovan 
bekräftat. 

Gruppledtrådar

7-1E och 7-1F 
passar till  
sidorna 20–25.
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Uppgift 1051. Uppgift a och b hör ihop, och bör gå ganska lätt, medan uppgift c är svårare. 
Här får eleverna först upptäcka att det mellan två delstreck är 0,02, dvs. räkna upp 0,10 0,12 
osv. För bokstaven I får de dessutom ett tal som ligger mitt emellan 0,26 och 0,28. Ännu lite 
svårare uppgift med tallinje ges i uppgift 1057. 

Uppgift 1052–1053. Eleverna måste i alla deluppgifter utom 1053c räkna med ”växlingar i 
minnessiffror”. 
 Låt gärna elever i par göra egna liknande uppgifter då de kan bytas till att ställa frågor 
(visa displayen) och knappa in svaren på miniräknare. 

Uppgift 1054–1055. Eleverna kan ibland, speciellt utan tallinje, bli osäkra på om de 
verkligen hittat talet mitt emellan. De kan då kontrollera sina svar genom att beräkna 
medelvärdet. Sådana beräkningar har de gjort någon gång i tidigare skolår. I Prima 
Formula 5 ser det ut så här på sidan 179:

 Ta gärna hjälp av tallinjen när du löser uppgifterna på denna sida.

33  Medelvärdet av talen 0 och 1 är 0,5. Vilket är medelvärdet av talen

 a  1 och 3 b  1 och 5 c  1 och 2 d  1 och 6

34  Vilket tal ligger mitt emellan

 a  0 och 2 b  0 och 4 c  2 och 3 d  0 och 5

35  Vilket är medelvärdet för de två tärningarna som visar 

 a  b   c   d

36  Har Milo  rätt när han säger:

 ”Talet mitt emellan två tal är samma som medelvärdet av de två talen”

 0 1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12

1056. För att få med alla svaren måste kanske eleverna Leta systematiskt (strategi 5) i 
storleksordning. 

1057. Uppgiften anknyter till tallinjer i uppgift 1051, men framför allt till uppgift 1054–1055. 
Vi kan hitta hur många par av tal som helst som ger medelvärdet 2,5 eller ligger lika långt 
från 2,5. T.ex. 2 och 3 eller 1 och 4 eller 1,5 och 3,5 osv. Men om talparen ska stämma med 
den utritade tallinjens gradering tillsammans med markerade punkter A och B, så får vi 
samstämmighet med de två paren i facit, varav det andra är betydligt svårare att hitta. 

1058. Här står, som ganska vanligt i läroböcker, att eleven ska ”börja med det minsta”. Kanske 
naturligt ofta att göra så, men när vi för några år sedan i NP 9 hade en uppgift där eleverna 
skulle börja med det största talet, så fick uppgiften en förvånansvärt låg lösningsfrekvens. Vi 
provkonstruktörer drog då slutsatsen att detta berodde på att eleverna var alltför vana vid 
att alltid börja med minsta talet. Slutsats för din del? Uppmärksamma dina elever på detta. 
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1059–1062. I uppgift 1059–1061 handlar det igen om begreppet ”tio gånger så stort/litet”, 
medan uppgift 1062 handlar om ”större än/mindre än”. Vi har tidigare uppmärksammat 
skillnaden mellan ”större än” och ”gånger så stort som” i kommentar till uppgift 1034 samt 
uppgift 4–7 i Reflektionsförslag för sidan 17–19 ovan. 

1063–1065. Här fortsätter vi med uppgifter med decimaler i fler situationer. Ingen av 
uppgifterna bör ställa till med besvär eller oklarheter. 

Reflektionsförslag sidorna 20–23

1.  Ge exempel på vad du lärde dig på dessa sidor. 

2.  Hur tänker du när du löser uppgift 1057?

3.  Hur gör du för att få med alla svaren i uppgift 1056? 

4.  Milo påstår att man kan få fram svaren i uppgift 1055 genom att beräkna medelvärdet av 
de två talen. Har han rätt? Motivera. 

5.  Du ska till talet 99,89 addera

 a 0,1 b 0,01 c 10 d 0,11

 Vad skriver du för att vara säker på ditt svar och hur tänker du? 

6.  Vilket tal är tio gånger så stort som

 a 0,9 b 0,09 c 0,90

7.  Vilket tal är en tiondel större än

 a 0,9 a 0,09 c 0,90

8.  Vilket tal är en tiondel av

 a 0,9 b 0,09 c 0,90

9.  Dina svar i 6a och 6c bör bli samma, även i 7a och 7c. Jämför dina övriga svar i uppgift 6–8. 
Förklara varför de blir olika. 

Sidan 24 (G-spår)

Teorirutan
Här skriver vi t.ex. 0,25 < 0,5 även om vi kunde ha samma antal gällande siffror och skrivit 
0,5 som 0,50. Eleven bör emellertid möta flera sådana uppgifter där man får jämföra och 
storleksordna tal med olika antal decimaler. Se t.ex. uppgift 1070, som är en typ av uppgift 
som är vanligt förekommande i våra nationella diagnoser och prov. 

Uppgift 1066–1067. Vi har samma antal decimaler i uppgift 1067a, detta för att vi vill se om 
eleven frestas av ”siffervärdet” 9. I de båda c-uppgifterna är det meningen att eleven ska 
upptäcka likheten. Vi har kommenterat detta i samband med uppgift 1040 och 1050. Du kan 
också ta upp diskussionen om hur gällande likheten är, men i Formula 7 behandlar vi inte 
”gällande siffror”. 
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Uppgift 1069. Här visar Tanja ett vanligt förekommande feltänk. Elever som arbetat med 
Prima Formula 4–6 har mött Felex, som visar eleven vanliga fel, ”för att du ska slippa göra 
dem”.
 

84 Beräkna

 a  (8 + 2) ∙ 5

 b  8 + 2 ∙ 5

 c  Felex  får samma svar i uppgift a som i b. 
 Förklara vilket fel han gör.

Uppgift 1070. Här frestar vi eleven med olika siffervärden, olika antal decimaler och olika 
antal siffror. Som vanligt ska talen ordnas med början på det minsta, och i facit står bara 
ordningsföljden. Vi föreslår att du vänjer eleverna att redan nu, när olikhetstecknen är 
introducerade, att svara på uppgiften så här:

 0,925 < 0,99 < 1,005 < 1,01 < 1,1 

och att läsa denna olikhet från höger till vänster, samt kanske skriva om den så här:

 1,1 > 1,01 > 1,005 > 0,99 > 0,925

Reflektionsförslag sidan 24

1.  Ge exempel på vad du lärde dig på denna sida. 

2.  Hur tänker du när du löser uppgift1070?

3.  Felex tänker så här: 

 Noll komma fem < noll komma 10 < noll komma 15

 och skriver:

 0,5 < 0,10 < 0,15

 Förklara hur han tänkt fel och skriv talen i rätt ordning. 

4. Vilka decimaltal passar in på beskrivningen?

 Talet är mindre än 10. Talet består av tre siffror.  
Värdet av tiondelssiffran är 10 gånger så stort som värdet av hundradelssiffran.  
Summan av siffrorna i talet är 4.

Facit till uppgift 4: 0,22 och 2,11

Kommentar: Det kan vara intressant att här diskutera varför inte 4,00 kommer  
med i facit (Vad betyder ”värdet av tiondelssiffran” och ”10 gånger så stor”?).  
Uppgiften har vissa likheter med Gruppledtrådar som finns i 3 Gruppledtrådar.
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Sidan 25 (G-spår)

Teorirutan
Potenser tar vi upp först i Formula 8 kapitel 2, men du kanske märker på dina elever 
att de redan kan använda 10-potenser. I så fall kan användandet av sådana nu stärka 
deras förståelse av hur vår tiobas fungerar. Flera nya matteböcker för skolår 6 använder 
potensform, så även Prima Formula 6. Här arbetar eleverna i potensform bl.a. på sidorna 
113–115 som introduktion till binära tal. 

Exempel på övriga frågor att diskutera kring teorirutan.

•	 Var	förekommer	stora	tal?	

•	 Tidningar,	men	även	dataspel,	vänjer	oss	vid	allt	större	tal.	

•	 Talen	är	ofta	så	stora/små	så	att	det	börjat	bli	vanligt	med	s.k.	prefix.	Sådana	hittar	man	
ofta i tabeller:

PREFIX (Några av dessa återkommer i elevboken på sidan 66.)

Beteckning T G M k h d c m µ

Namn tera giga mega kilo hekto deci centi milli mikro

Tiopotens 1012 10 9 10 6 10 3 10 2 10 –1 10 –2 10 –3 10 –6

Om intresse uppkommer för orden miljon, biljon, triljon, … kan det vara bra att veta att 
även här hjälper grupperingen av nollor till att se uppbyggnaden. 

1 000 000  en miljon

1 000 000 000 000  en biljon 

1 000 000 000 000 000 000  en triljon 

En biljon har alltså 2 gånger så många nollor som en miljon, en triljon 3 gånger så många där 
bi- betyder 2, tri- betyder 3 osv. I Sverige använder vi också ordet miljard som beteckning 
för 1 000 000 000. Detta tal benämns i USA med ordet biljon.

Uppgift 1073–1080. I de flesta uppgifterna kopplas stora tal till decimaltal, se t.ex. 1073–1075. 

Uppgift 1081. Denna innehåller två talföljder med tiotalsövergångar i de högre positionerna. 
Speciellt får eleverna upptäcka detta när de i b-uppgiften ska fylla i andra talet (10 000 000) 
och i sista talet tydligt kan se positionerna på ökningen 25 000.

9 975 000   10 000 000   10 025 000

Reflektionsförslag sidan 25

1.  Ge exempel på vad du lärde dig, eller blev säkrare på, när du arbetat med denna sida. 

2.  Ge exempel på något du inte förstått eller vill lära dig mer av. 

3.  Varför är 0,25 miljoner samma som 250 000?

4.  Omvandla 0,25 km till meter. 0,25 km = ? m och 0,25 km = ? mm

5.  Omvandla 0,25 ton till gram. (Enheten ton finns på sidan 67.)

6.  Vilka likheter och skillnader ser du mellan uppgift 3–5?
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Sidan 26 (G-spår)

Problemlösning 1:2 facit

P1 a  6 personer b  26 personer

P2 14 personer 

P3 19 personer

P4 a  3 klipp b  9 klipp c  24 klipp

P5 a  7 stegpinnar b  11 stegpinnar c  30 dm (3 m)

Kommentarer

Problemlösningsstrategier
Listan är samma som den som presenterades till Problemlösning 1:1

 1.  Upptäcka mönster

 2.  Göra tabell

 3.  Rita bild

 4.  Gissa och kontrollera

 5.  Leta systematiskt

 6.  Granska villkoren

 7.  Börja bakifrån

 8.  Rita hjälplinjer och flytta delar

 9.  Använda ekvation

10.  Förenkla problemet

I Problemlösning 1:2 har eleverna möjligheter att upptäcka fördelar med att använda 
strategier enligt nedan. 

Uppgift nr Strategi nr Följer upp uppgift nr

P1 1 P3 s. 10

P2 1, 5, (10)

P3 2, 9  

P4 3, 2, 5, 1 
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P1. Denna följer upp P3 i Problemlösning 1:1 (sidan 10). Kvadraterna i figur 1–3 kan nu 
flyttas på så att man lättare kan se att det handlar om kvadrattalen 1, 4, 9.

I tabellform får vi:

Figur nr: 1 2 3  4  5 … 10 … n … 12

Antal: 1 4 9 16 25 … 100 … n2 … 144

Kvadrattalen kan vi också se som summor av de udda talen:

Figur 1: 1 = 1 ∙ 1

Figur 2: 1 + 3 = 2 ∙ 2

Figur 3: 1 + 3 + 5 = 3 ∙ 3

Figur 4: 1 + 3 + 5 + 7 = 4 ∙ 4

P2. Här gäller det att anteckna och redovisa systematiskt. I uppgift a hjälper vi eleverna 
genom att börja med första möjliga figuren. Denna strategi att börja med första figuren 
låter vi ingå i Förenkla problemet (strategi 10). Eleverna kan se mönstret genom att 
systematiskt anteckna i

a  2 ∙ 50 – 1 ∙ 5 = 95

b  5 ∙ 50 – 4 ∙ 5 = 230

c  10 ∙ 50 – 9 ∙ 5 = 455

Om antalet brädbitar är n, får vi:

n ∙ 50 – (n – 1) ∙ 5 

Vi ser här att antalet överlappningar är ett mindre än antalet brädbitar. Liknande 
problematik får eleverna arbeta med i Problemlösning 2:2 sidan 72 och 3:2 sidan 126. 

P3. Denna typ av uppgift kan elever ha arbetat med tidigare i spår 2, uppgift 1025. 
Hur många morötter (x) som kaninen åt första dagen går att lösa med ekvation. 

 x + x + 6 + x + 12 + x + 18 + x + 24 =  100

 5x + 60 =  100

 x =  8

Eleverna möter denna typ av ekvationer senare på sidan 255 och motsvarande problem 
P4–6 på sidan 259. De kan ha arbetat med liknande, men enklare, i Prima Formula 6 sidan 
103. Eleverna kan alltså i denna uppgift upptäcka strategi 9 Använda ekvation, men det 
är inte säkert att de behärskar metoder eller verktyg för att lösa ekvationer, och därmed 
avstår nog de flesta från både strategi och verktyg. 

Det är därför vi under en tid framåt kan passa på att få eleverna att upptäcka och 
använda strategier av typ Göra tabell och Gissa och kontrollera.

Dag nummer: 1 2 3 4 5 6 7 8

Antal under dagen: x x + 6 x + 12 x + 18 x + 24  

Totala antalet: x 2x + 6 3x + 18 4x + 36 5x + 60 = 100

 1 2 3
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Eleverna skriver förmodligen frågetecken i stället för x i rad 2. De måste hitta en talföljd i 
rad 2 som ökar med 6 och på dag 5 ger totala sträckan 100. De kan då välja något troligt tal 
för dag 1 och därefter kontrollera om talföljden i rad 2 ger önskat resultat i rad 3. 

Dag nummer: 1 2 3 4 5 6 7 8

Antal under dagen: 10 16 22 28 34  

Totala antalet: 10 26 48 76 110

Totala antalet efter dag 5 blev för stort då får de pröva med ett mindre starttal än 10. 
Nu kanske de övergår från att bara gissa till att Leta 
systematiskt (strategi 5), kanske genom att sänka talet 10 
med 2–4 enheter i taget. 

Några elever kanske löser problemet genom att använda 
strategi 3 Rita bild och löser då problemet genom någon 
form av primitiv ekvationslösning. Här kan de komma fram 
till att summan 100 fås genom att addera de fem blå okända 
rutorna med de 10 vita rutorna som vardera är värda 6. De 
får då ”ekvationen”: 5 blå + 60 = 100. Här kan de då se att 
en blå står för talet 8. 

P4. Eleverna kan rita de lodräta sträckor som avverkas under de första studsarna, anteckna 
i tabell på ett systematiskt sätt och där upptäcka eller kolla mönstret. 

I tabellen börjar vi med sträckan (i meter) för första gången (1) bollen träffar marken.

(1) 4

(2) 4 + 2 ∙ 2 = 8

(3) 8 + 2 ∙ 1 = 10

(4) 10 + 2 ∙ 0,5 = 11

(5) 11 + 2 ∙ 0,25 = 11,5

(6) 11,5 + 2 ∙ 0,125 = 11,5 + 0,25 = 11,75

(7) 11,75 + 2 ∙ 0,0625 = 11,75 + 0,125 = 11,875 

För talföljden som anger antalet meter kan vi då se hur första differensen halveras för varje steg: 
 4  8  10  11  11,5  11,75  11,875
  4  2  1  0,5  0,25  0,125

Sidan 27 (G-spår)

Tänk efter 1:2

T1  a 10 gånger så stort b 100 gånger så stort

Man kan också säga 10 gånger större osv. 

T2  a  0,016 < 0,118 < 0,149 < 0,15 <0,2

 b  10,01 < 10,1 = 10,10 < 10,101 <10,11

Man kan lika gärna börja med största talet först. 

T3 a  9854 b  4589 c 9845 d 4985

I uppgift d är också 5489 lämpligt, men 4985 ligger närmare 5000. 

P B M R K

P B M R K

P B M R K



1   M Ö N S T E R  O C H  T A L

1:25
© Bo Sjöström och Gleerups Utbildning AB

Detta material är en del av Formula 7 lärarwebb. Får skrivas ut, kopieras och användas under giltig licenstid.

Sidan 27 (G-spår)

Diagnos 1:2 facit

D1  a  8 732 b  2 387 c  7 832

D2  a  2 000 b  0,2

D3  a  1,55 b  0,95

D4  a  < b  = c  >

D5  a  9 200 000 b  920 000

D6  a  12,35 s b  13,10 s

Sidorna 28–32 (Spår 1)

På dessa sidor förekommer endast de begrepp och uppgiftstyper som eleverna arbetat med 
i G-spåret (och som kort testats i Diagnos 1:2). Vi kommenterar därför endast de uppgifter 
där det kan finnas tveksamheter i tolkning eller något annat som är speciellt intressant att 
lyfta fram. 

Uppgift 1104 c. Viktigt att eleverna själva får skriva ut nästa tal (0,6) i talföljden. De ser då 
hur decimaltalen hamnar på plats i positionssystemet. Talföljden med de sju talen avspeglar 
bra vårt talsystem. 

Uppgift 1109. Svaren i uppgift a–c bildar talföljden 1,5 0,15 0,015. Som så ofta i våra 
uppgifter gör vi progressionen sådan att eleverna ska upptäcka mönster i sina svar.

Uppgift 1111. I facit står:

 a 3 b 0,3 eller 0,30 c 0,03 eller 0,030.

Som tidigare påpekats är det bra om eleverna får bekräftat att t.ex. 0,3 = 0,30, men det är 
inte viktigt för dem att skriva båda alternativen så som i facit. Och egentligen skulle uppgift 
a också ha två svar: a) 3 eller 3,0. 

Uppgift 1114. I facit står: 

 a T.ex. 0,95 b T.ex. 1,05.

Som exempel är valt talet mitt emellan, men givetvis duger alla tal 0,91–0,99 osv. 

Sidan 33 (Spår 2)

Uppgift 1121. I facit står tre olika alternativ, men punkterna mellan 2,22 … 9,99 betyder att 
alla talen 3,33; 4,44 osv. också gäller. 

Uppgift 1122. Antalet tal i uppgift b kan beräknas med 100 – 10 och i c med 1000 – 100.
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Uppgift 1125. I uppgiften står ”Differensen av två tal är 4,5.” Detta kan då tolkas på två sätt:
20 – x = 4,5 och x – 20 = 4,5. Därmed de två svaren i facit. 

Uppgift 1127. Algebraiskt kan vi lösa uppgiften så här:

Uttrycket för n:te talet är 4n + x. 

Åttonde talet är 33 och då får vi ekvationen 4 ∙ 8 + x = 33, som ger x =1. 

Första talet är då 4 ∙ 1 + 1 = 5. 

Eleverna klarar uppgiften genom att Göra tabell och Börja bakifrån.

Tal nr: 1 2 3 4 5 6 7 8

Värde: _ _ _ _ _ _ 33–4 33

De kan subtrahera med 4 hela tiden tills de når tal nr 1. De kan också se att antalet fyror 
som ska subtraheras tills de kommer till tal nr 1 är 7 st. Alltså 33 – 7 ∙ 4 = 33 – 28 = 5. 

Uppgift 1128. Eleverna måste observera att det i texten står att det är fyra kort som ska 
användas. 

Sidorna 34–35 (Spår 2)

Det kan bidra till förståelsen för vårt talsystem genom att titta lite på andra talsystem. 
Romerska talsystemet är ett icke positionssystem (eftersom tecknets position inte 
bestämmer värdet). Mayafolkets talsystem är en sorts positionssystem, men med basen 20 
istället för 10 som i vårt. Deras positionssystem byggs inte heller upp som vårt. 

Sidan 36

Kapiteldiagnos facit

K1  a  19 kvadrater b  Figur nr 20

K2  a  8 4 2 b  0,5 0,25 0,125

K3  a  400 b  0,7 c  0,08

K4  a 0,1 b  0,01

K5  a  0,45 b  1,75

K6  a  < b  = c  >

K7  0,9 0,99 0,999 1,09 1,099 1,1

K8  a  48,26 b  1,98
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Sidan 37 

Utmaningar 1

Generella kommentarer till Utmaningar finns i 1 Allmän del. 

U1  Det finns flera olika lösningar. Så här kan man få summorna 12, 13, 14 och 15.

 Summa 12 Summa 13 Summa 14 Summa 15

1 8 3

5 7

6 4 2

1 8 4

7 3

5 2 6

8 5 1

2 6

4 3 7

8 1 6

4 2

3 5 7

Låt gärna eleverna klippa ut talen (talkorten) 1–8, så att de lätt kan prova olika 
placeringar. De kan då börja med att Gissa och kontrollera (strategi 4) för att så 
småningom komma på vad det är som styr, genom att Leta systematiskt (strategi 5). 

U2  40 kg.

 Ekvationer införs inte förrän i kapitel 6, men det hindrar inte att elever ritar 
s + s = 50 + 10 + 1/2s, där s kanske är en hel ruta.

 Sedan ser de kanske att 1,5s = 60, och delar in 60 i tre lika stora halvor (20 kg). 

 En halv säck väger 20 kg och en hel säck 40 kg. 

 Eleverna kan kontrollera genom att sätta in värdet 40. 

 De kan på detta sätt lösa uppgiften genom att Rita bild (strategi 3). 

 De kan också använda samma strategier som i U1 ovan. 

 Förmodligen använder dina elever just denna strategi från början, dvs. Gissa–Kontrollera. 

U3  Vänd båda timglasen samtidigt. När 3-minuters just töms börjar tidräkningen. Då åter-
står 1 minut på 4-minuters, som vänds när den är färdig. När den runnit färdigt igen har 
det gått 5 minuter (1 minut + 4 minuter). Vi söker alltså talet 5 som ska byggas upp med 
hjälp av 4:or och 3:or. T.ex. genom: 5 = 4 – 3 + 4 

 Diskutera gärna med eleverna om hur timglasen är konstruerade. De innehåller kanske 
lika mycket sand, men timglaset till höger har smalare öppning.

Sidorna 38–39 

Repetition 1

Facit finns i elevboken.

Sidorna 40–41 

Något extra

Facit finns i elevboken.
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Uppgift 1150–1151. Summan 1 + 2 + 3 +… + 9 = 45. Om man vill ha en generell lösning 
kan man ta det mittersta talet och multiplicera detta med hur många tal där är. Detta under 
förutsättning att de nio talen är en aritmetisk talföljd. Man kan också tänka första + sista, 
dividera detta med 2 så får man medelvärdet, och sedan multiplicera med antalet tal, alltså 

+(1 9)
2

 ∙ 9. Vi har alltså summan 45 som ska delas på 3 rader eller kolumner. Alltså bör 

magiska summan vara 15. 

Uppgift 1152 a. Man kan beräkna summan genom att addera alla 9 termerna:

1 + 3 + 5 + … + 17 = 81. 

Om man vill ha en snabbare lösning kan man ta det mittersta talet och multiplicera detta 
med hur många tal där är. Detta under förutsättning att de nio talen är en aritmetisk talföljd. 
Man kan också tänka första + sista, dividera detta med 2 så får man medelvärdet, och sedan 

multiplicera med antalet tal, alltså 
+(1 17)
2

 ∙ 9 = 81. Vi har alltså summan 81 som ska delas 

på 3 rader eller kolumner. Alltså bör magiska summan vara 27. 

Uppgift 1152 b. Summan 2 + 4 + 6 + … + 18 = 90. Man kan göra som i uppgift a och tänka 
första + sista, dividera detta med 2 så får man medelvärdet, och sedan multiplicera med 

antalet tal, alltså 
(2 18)

2
+

 ∙ 9 = 90. Vi har alltså summan 90 som ska delas på 3 rader eller 

kolumner. Alltså bör magiska summan vara 30.

Uppgift 1153. Summan 1 + 2 + 3 + 4 +… + 16 = 136. Man kan tänka första + sista, dividera 

detta med 2 så får man medelvärdet, och sedan multiplicera med antalet tal 
+(1 16)
2

 ∙ 16.

Vi har alltså summan 136 som ska delas på 4 rader eller kolumner. Alltså bör magiska 
summan vara 136/4 = 34. 


