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Bokens första kapitel innehåller repetition av grund-
läggande matematiska begrepp och metoder inom 
området aritmetik.

Aritmetik kallas ibland ”läran om talen”. Ordet kommer 
från grekiskans arithmos och betyder just tal.

En rubrik i det centrala innehållet i kursen Matematik 1a
är ”Matematik inom karaktärsämnen och yrkesliv”.
Kapitlet har en direkt koppling till detta område.

• Begrepp som är relevanta för karaktärs-
ämnen och yrkesliv, t.ex. proportionalitet, 
procent och andelar samt vinstmarginal.

• Beräkningsmetoder som är relevanta för 
karaktärsämnen och yrkesliv, t.ex. upp-
skattningar, spill- och svinnberäkningar, 
överslagsräkning och avrundning.

• Hantering av storheter och enheter som 
är relevanta för karaktärsämnen och 
yrkesliv, t.ex. enhetsbyten samt beräkning 
av kostnader och förbrukningsmaterial.

• Problemlösning med utgångspunkt i 
yrkesliv, privatekonomi och samhällsliv. 

Du börjar kapitlet med att repetera en del 
grunder så som beräkningar med flera 
räknesätt, med negativa tal och med tal i 
decimalform.

Därefter behandlas stora och små tal, 
enhetsbyten, prefix, avrundningar och 
uppskattningar. 

Du avslutar med tal i bråk- och procentform.

Kapitlet innehåller också ett antal yrkesnära 
Teman.

Vissa beräkningar gör du för hand, andra med 
hjälp av räknare eller andra digitala verktyg.

Centralt innehåll Med andra ord

TAL OCH BERÄKNINGAR –
GRUNDLÄGGANDE BEGREPP
OCH METODER1
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 9

Inledande aktivitet

LÄGGA TAL

Arbeta tillsammans två och två. 

Skriv siffrorna 2, 5, 1 och 7 på fyra 
papperslappar.

1  Med hjälp av lapparna kan du lägga olika 
fyrsiffriga tal. Lägg dem så att du får

a) ett så stort tal som möjligt

b) ett så litet tal som möjligt

c) ett tal så nära 5 000 som möjligt

d) ett tal så nära 6 000 som möjligt

e) ett tal så nära 1 400 som möjligt.

2  Välj bland lapparna och lägg dem så att 
summan   +   blir så

a) liten som möjligt

b) stor som möjligt

c) nära 60 som möjligt.

2 715

 9

3  Välj bland lapparna och lägg dem så att 
produkten   ∙   blir så 

a) liten som möjligt

b) stor som möjligt

c) nära 100 som möjligt.

4 Multiplikation beräknas före addition. 
Välj bland lapparna och lägg dem så att 

 +  ∙   blir så

a) liten som möjligt

b) stor som möjligt

c) nära 20 som möjligt.

5  Skriv siffrorna 1 till 9 på nio andra 
papperslappar.

Kan du lägga lapparna så att alla 
tre beräkningarna stämmer? Du får 
bara använda varje siffra en gång.

 +  = 

 −  = 

   ∙    = 
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	 1.1	 Tal i olika former
I vilken ordning ska vi räkna?
De allra flesta beräkningar vi möter till vardags och i yrkesliv kan vi 
utföra med  de fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation 
och division. 

Om vi vill göra en beräkning som innehåller flera olika räknesätt, 
måste vi beräkna dem i rätt ordning. Den ordningen bestäms av 
prioriteringsreglerna.

Exempel 1 Hilda har börjat träna judo och har betalat 300 kr i medlemsavgift 
och 70 kr per träningstillfälle. 

Kostnaden K kr att träna x gånger kan beräknas med formeln 

K = 300 + 70 ∙ x

Vi beräknar kostnaden i kr för 8 träningar (x = 8) med räknare 
K = 300 + 70 ∙ 8 = 860 

Om vi gör denna beräkning för hand måste vi veta i vilken ordning 
vi ska räkna.

K = 300 + 70 ∙ 8 = 300 + 560 = 860 

Vi beräknar multiplikation före addition. Många räknare gör detta 
automatiskt. Kontrollera hur din räknare gör.
När vi gör beräkningar med flera räknesätt måste vi använda reglerna 
som talar om i vilken ordning vi ska räkna.

1 Först beräknas uttryck inuti parenteser.

2 Därefter potenser (upphöjt till).

3 Sedan multiplikationer och divisioner.

4 Till sist additioner och subtraktioner.

Prioriteringsreglerna

10 TAL OCH BERÄKNINGAR – GRUNDLÄGGANDE BEGREPP OCH METODER 

23 är en potens som utläses 
”2 upphöjt till 3”. 

23 = 2 ∙ 2 ∙ 2 = 8
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1.1 TAL I OLIKA FORMER 11

Exempel 2 Hur gör vi beräkningen

1 060 185
37 88

−
+

på räknaren?

Metod 1: 1 060 185
37 88

−
+

 = 875
125

 = 7

Metod 2: (1 060 – 185)/(37 + 88) = 7

Glömmer vi parenteserna  och skriver 
1 060 – 185/37 + 88  
får vi fel svar.

Vi repeterar några begrepp kopplade till de fyra räknesätten:

Addition: 4 + 3 = 7 

Term adderad med term 
ger en summa.

Subtraktion: 9 – 1 = 8    

Term subtraherad från term 
ger en differens.

1101 Beräkna utan räknare.

a) 4 + 5 · 7   b) 5 · 4 + 32 – 2   c) 10 + 4 · (5 – 2)

Vi använder prioriteringsreglerna.

a) 4 + 5 · 7 =

= 4 + 35 = 39

b) 5 · 4 + 32 – 2 =

= 5 · 4 + 9 – 2 =

= 20 + 9 – 2 = 27 

c) 10 + 4 · (5 – 2) =

= 10 + 4 · 3 =

= 10 + 12 = 22

Vi beräknar täljaren och nämnaren först.

Vi skriver först parenteser runt 
täljaren och nämnaren.

De fyra 
räknesätten

Multiplikation: 3 · 12 = 36   

Faktor multiplicerad med faktor 
ger en produkt.

Division:  15
3

= 5

Täljare dividerad med nämnare 
ger en kvot.

Först multiplikation

Sedan addition

Först potensen, 32 = 3 ∙ 3 = 9

Sedan multiplikation

Först parentesen

Sedan multiplikation
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1108 Kostnaden K kr att anlita en hantverkare 
x timmar en dag kan beräknas med 
formeln K = 350 + 480 ∙ x

a)  Vilket är priset per timme?

b) Beräkna kostnaden för 2,5 timmar.

c) Beräkna kostnaden för 6,5 timmar.

d)  Vad blir genomsnittspriset per timme
om man anlitar hantverkaren 5 timmar?

1109 Beräkna

a) 138 17
31
+    b) 6 279 6

23 39
⋅

⋅

1110 Beräkna

a) 2 ∙ 32      b) (2 ∙ 3)2

1111 a) Beräkna 2 ∙ 52 – 5

b) Eric skriver på ett prov:

2 · 52 – 5 = 5 · 5 = 25 · 2 = 50 – 5 = 45
  Svaret är rätt, men läraren ger ändå

Eric fel. Varför?

c)  Ge exempel på hur man kan skriva en
korrekt beräkning.

1

1103–1106: Gör först beräkningen för hand. 
Kontrollera sedan ditt svar med räknare.

1103 a) 3 · 5 + 8    c) 18 – 6/3

b) 3 + 5 · 8    d) 18/6 – 3

1104 a) 4 + 52     c) (7 + 2) ∙ 6

b) (4 + 5) · 2    d) 7 + 2 ∙ 6

1105 a) 14 8
2 4
−
+

     c) 14 – 6/2

b) 14 – 4 ∙ 2    d) (14 – 6)/2

1106 a) 6 ∙ 7 + 3 ∙ 8   b) (17– 32) /4 

1107 Elisa använder sin räknare till 

beräkningen 42 18
2 8
+
+

Hon trycker 42 + 18/2 + 8.

a) Vilket resultat visar räknaren?

b) Vilket fel gör Elisa?

c) Vilket är rätt svar?

1102 Beräkna med räknare 13 19 5
4 17 50

⋅ +
⋅ −

Metod 1:

Vi beräknar uttrycken i täljaren och nämnaren först.
13 19 5
4 17 50

⋅ +
⋅ −

 = 252
18

 = 14

Metod 2:

Vi skriver uttrycket med parenteser.

(13 · 19 + 5)/(4 · 17 – 50) = 14     

(  13 ×  19 +  5 ) ÷ (  4 ×  17 –  50  )

Svar:  14

* En ram runt uppgiftens nummer, t.ex.  1102  , betyder att du får använda 
räknare eller annat digitalt verktyg när du ska lösa uppgiften. Övriga uppgifter 
ska du kunna lösa utan hjälp av räknare eller digitalt verktyg.

*

12 TAL OCH BERÄKNINGAR – GRUNDLÄGGANDE BEGREPP OCH METODER 
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1112 I en musikförening kostar det 500 kr per år 
att vara medlem. För medlemmar är priset 
per konsert 150 kr. 

Hassan är medlem i föreningen och går på 
10 konserter. Genomsnittskostnaden i kr 
per konsert kan beräknas med 
500 + 10 · 150

10

Vilken är genomsnittskostnaden?

1113 Beräkna

a) 10 2 10
10 2 10
⋅ +
⋅ +
( )    b) 10 8 10

10 8 10
⋅ +
⋅ +
( )

1114 Vid beräkningar med de fyra räknesätten 
använder vi ofta bestämda matematiska 
begrepp. 

Vid en addition, t.ex.  2 + 3 = 5, säger vi 
term + term = summa.
Skriv på motsvarande sätt
a) en subtraktion
b) en multiplikation
c) en division.

2

1115 Beräkna

a) 32 + 5 ∙ (3 – 1)

b) (8 – 4)2 + 3 ∙ 2

c) 7 + 3 ∙ 22

d) 28 – 3 ∙ (2 + 5) + 18/3

e) (8 – 2)2/3 – 1

OlEd
En 2-spaltsbild till 1112 önskas.

1.1 TAL I OLIKA FORMER 13

1116 Rörelseenergin kan beräknas med formeln

W = m v⋅ 2

2
där rörelseenergin W joule beror på 
massan m kg och hastigheten v m/s.

Beräkna rörelseenergin hos en

a)  bil med massan 1 200 kg som färdas 
med hastigheten 25 m/s (90 km/h).

b)  cyklist med massan 60 kg som färdas 
med hastigheten 5 m/s  (18 km/h).

1117 Vilket tal ska stå i rutan?
a) 8 ∙ 50 – 40 ∙ □ = 200
b) 4 + 8 ∙ (□ – 1) = 36

1118 Uttrycket (30 – 12)/(2 + 4) har värdet 3.

Vilket blir värdet om

a) parentesen runt täljaren tas bort

b) parentesen runt nämnaren tas bort

c) båda parenteserna tas bort?

3

1119 Värdet av uttrycket 2 ∙ 32 + 3 ∙ 4 är 30.

a)  Sätt in en parentes som ändrar 
räkneordningen. 
Bestäm det nya värdet.

b)  Bestäm alla de värden som är möjliga 
att få med hjälp av en parentes.

1120 För vilka positiva heltalsvärden på a
är kvoten 36/(a/10)

a) mindre än 1   c) mindre än 9

b) större än 9    d) större än 3?
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14 TAL OCH BERÄKNINGAR – GRUNDLÄGGANDE BEGREPP OCH METODER 

Negativa tal
När temperaturen är under noll grader använder 
vi negativa tal för att tala om hur många grader 
det är.

Vi använder även negativa tal för att ange t.ex. 
saldot på ett konto, utgifter och ekonomiska 
resultat.

Vi repeterar beräkningar med negativa tal.

Vid addition och subtraktion med negativa tal 
kan vi ta hjälp av tallinjen.

–5 + 7 = 2

större än, > 2 är större än –5. Vi kan skriva 2 > –5.
mindre än, < –5 är mindre än 2. Vi kan skriva –5 < 2. 

4 – 7 = –3

–1 – 3 = –4

Observera att i beräkningen –1 – 3 har minustecknen olika betydelser. 
                                         –1  – 3

På vissa räknare finns det olika knappar för minustecken.

—   används för subtraktion och  (—) används för negativa tal.

–1 – 3  skrivs  (—) 1 — 3   

negativa tal

Negativa tal

–2 3

Positiva tal

0–1–5 –3–4 1 2 54

Vi startar vid talet –5 och går 7 steg åt höger.

–2 30–1–5 –3–4 1 2 54

Vi startar vid talet 4 och går 7 steg åt vänster.

–2 30–1–5 –3–4 1 2 54

Vi startar vid talet –1 och går 3 steg åt vänster.

minustecknets 
betydelse

Anger ett negativt tal Anger en subtraktion
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Exempel 1 Om temperaturen på dagen är 5 °C och på natten –2 °C är temperaturskillnaden 
mellan dag och natt 7 °C.
Detta kan skrivas:

5 – (– 2) = 5 + 2 = 7

Exempel 2 Melody har 500 kr på ett konto och –200 kr på ett annat. 
Sammanlagt har hon 300 kr på de två kontona.
Detta kan skrivas:

500 + (–200) = 500 – 200 = 300

Exempel 3 Tre skulder på 500 kr ger en total skuld på 1 500 kr.
Detta kan skrivas:

3 · (–500) = –1 500

Vid multiplikation och division gäller:

3 ∙ (–4) = (–3) ∙ 4 = –12

−10
5

 = 
�
10
5

 = –2

–3 ∙ (–4) = 12

−
−
10
5

 = 2

Vi sammanfattar räknereglerna för negativa tal: 

Addition och subtraktion   Multiplikation     Division

6 + (–2) = 6 – 2 = 4    6 · (–2) = (–6) · 2 = –12  �6
2

 = �
6
2

 = –3

6 – (–2) = 6 + 2 = 8    (–6) · (–2) = 12     �
�
6
2

 = 3

1121 Beräkna

a) –5 – 4     c) –7 + (–5)

b) 8 – 12     d) 5 – (–9) 

a) –5 – 4 = –9

b) 8 – 12 = –4

c) –7 + (–5) = –7 – 5 = –12

d) 5 – (–9) = 5 + 9 = 14

Tecknen – (–) intill varandra ersätts med +

Tecknen + (–) intill varandra ersätts med –

Olika tecken på två faktorer ger negativ produkt.

Olika tecken på täljare och nämnare ger negativ kvot.

Lika tecken på två faktorer ger positiv produkt.

Lika tecken på täljare och nämnare ger positiv kvot.

Räkneregler för 
negativa tal

+ (–) ersätts med –

– (–) ersätts med +

1.1 TAL I OLIKA FORMER 15
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16 TAL OCH BERÄKNINGAR – GRUNDLÄGGANDE BEGREPP OCH METODER 

1122 Beräkna

a) –2 + 5 ∙ (–1)       b) 5 + (–2) ∙ (–3)

a) –2 + 5 ∙ (–1) = –2 – 5 = – 7

b) 5 + (–2) ∙ (–3) = 5 + 6 = 11

Multiplikation först

Multiplikation först

1

1123 Vad blir temperaturen om den
a) är 0 °C och minskar med 5 °C
b) är 3 °C och minskar med 5 °C
c) är –2 °C och minskar med 5 °C?

1124 Du vet att 9 – 5 = 4.

Vad blir 5 – 9? 

1125 Beräkna

a) 3 – 5   b) –3 – 5   c) –3 + 5

1126 Beräkna

a) –8 + 2  b) 2 – 8    c) –8 – 2

1127 Agnes har ett betalkort med kredit.
Saldot på kontot som hör till kortet är
–450 kr. Vad är saldot om hon

a) sätter in 450 kr   c) sätter in 350 kr

b) sätter in 500 kr   d) tar ut 200 kr?

1128 Skriv först om uttrycket genom att ersätta
två tecken intill varandra med ett tecken.
Beräkna sedan resultatet.

a) 5 + (–2) b) –5 + (–2)  c) 5 + (–7)

1129 Beräkna

a) 8 – (–2)  b) –9 – (–5)  c) –4 – (–6)

1130 Kalle ska beräkna –12 – 5 och säger

Svaret är 17 eftersom två minustecken
blir plus och 12 + 5 = 17. 

Förklara varför Kalle har fel.

1131 Beräkna

a) 7 ∙ (–9)     c) (–6) ∙ (–2)

b) 9
3−

      d) ( ) ( )− ⋅ −
−

3 2
6

1132 Gör först beräkningen för hand. 
Kontrollera sedan ditt resultat med 
räknare.

a) –12 – 5     d) 5 – 7 – (–9)

b) –10 + 6     e) –3 – 6 – 9

c) –9 – (–3)    f) 4 – 7 + 2

1133 Vilket tal ska stå i den tomma rutan?

a) 12 – □ = 30     c) –12 + □ = 7

b) □ ∙ (–5) = –40   d) 2 ∙ (–2) ∙ □ = 8

2

1134 Gör först beräkningen för hand.
Kontrollera sedan ditt svar med räknare.

a) 3 ∙ (–4) + 2   c) 5 + (–2) ∙ (–3)

b) 10 + (–5) ∙ 6   d) –8 + 3 ∙ (–4)

1135 Vilket tal ligger mitt emellan

a) 3 och 7     d) –8 och –2

b) –2 och 6    e) –5 och 0

c) –3 och 5    f) –25 och –3?

1136 Gör först beräkningen för hand. 
Kontrollera sedan ditt svar med räknare.

a) 14 – 32 – 4 ∙ 2

b) 14 + (–3)2 – 4 ∙ (–2)

c) 14 – (–3)2 – 4 ∙ (–2)2
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Aktivitet
Multiplikation och division med 10 och 100 
I den här aktiviteten ska du multiplicera och dividera 
olika tal med 10 och 100. Syftet är att du ska utveckla 
din förmåga att analysera problem och att lösa 
uppgifter av standardkaraktär.
Materiel: Räknare.

Utgå från dessa fyra tal i uppgift 1–4: 
1,25      30,0      245      0,005

1 a)  Multiplicera talen med 10. 
Skriv upp multiplikationerna och resultaten.

b)  Skriv en ”regel” för vad som händer med 
siffrornas värde i ett tal som multipliceras 
med 10.

2 a)  Multiplicera talen med 100. 
Skriv upp multiplikationerna och resultaten.

b)  Skriv en ”regel” för vad som händer med 
siffrornas värde i ett tal som multipliceras 
med 100.

3 a)  Dividera talen med 10. 
Skriv upp divisionerna och resultaten.

b)  Skriv en ”regel” för vad som händer med 
siffrornas värde i ett tal som divideras 
med 10.

4 a)  Dividera talen med 100. 
Skriv upp divisionerna och resultaten.

b)  Skriv en ”regel” för vad som händer med 
siffrornas värde i ett tal som divideras 
med 100.

5 Använd dina regler och gör beräkningarna 
nedan utan räknare. 

Skriv upp beräkningarna och resultaten.

10 ∙ 0,36   100 ∙ 0,025   10 ∙ 0,04

10

5,12
    

100

775       
10

0,2

10 ∙ 1,07    100 ∙ 0,006   10 ∙ 25,8 

10

9,41     
100

0,4       
10

3,5

Kontrollera sedan dina resultat med räknaren.

6 Nu blir det lite svårare!

Gör beräkningarna nedan utan räknare.
Skriv upp beräkningarna och ditt resultat.
Kontrollera sedan ditt resultat med räknaren.

10 ∙ 0,028 ∙ 10   100 ∙ 0,028 ∙ 10

10 · 10

945,2       
100 · 10

945,2

0,0075 ∙ 10 ∙ 100  100 ∙ 0,075 ∙ 100

100 · 100

12,5      
100

10 ·12,5

1.1 TAL I OLIKA FORMER 17
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18 TAL OCH BERÄKNINGAR – GRUNDLÄGGANDE BEGREPP OCH METODER 

Tal i decimalform
Exempel 1 Stoppsträckan för en bil som bromsar kan beräknas med formeln

s = 0,28 ∙ v + 0,006 ∙ v2

där stoppsträckan s meter beror på hastigheten v km/h.

Vi beräknar stoppsträckan vid hastigheten v = 70 km/h.

s = 0,28 ∙ 70 + 0,006 ∙ 702 = 49

Stoppsträckan är 49 m.

I formeln ingår två tal i decimalform: 0,28 och 0,006.
Decimalen 6 i talet 0,006 anger antalet tusendelar: 
0,006 = 6 tusendelar

Decimalerna i talet 0,28 anger antalet tiondelar och 
antalet hundradelar. Det kan uttryckas på olika sätt:

                                0,28                0,28

Talet 0,28 kan visas på två olika tallinjer:

Exempel 2 Tabellen visar det ekonomiska resultatet för 
ett nystartat företag under tre år.
Negativt värde innebär förlust.
Positivt värde innebär vinst.

Förbättringen av resultatet mellan år 1 och 2 är 
0,5 Mkr – (–0,2) Mkr = 0,5 Mkr + 0,2 Mkr = 0,7 Mkr

0,7 Mkr = 0,7 miljoner kr = 0,7 ∙ 1 000 000 kr = 
= 700 000 kr

Förbättringen av resultatet mellan år 2 och 3 är 
1,5 Mkr – 0,5 Mkr = 1,0 Mkr

decimalform 1:a decimalen anger tiondelar.
2:a decimalen anger hundradelar.
3:e decimalen anger tusendelar.

28 hundradelar
2 tiondelar



8 hundradelar

Tiondelar

Hundradelar

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0   

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00   

0,28

År Resultat, miljoner kr (Mkr)

1 –0,2

2 0,5

3 1,5

Två minustecken intill varandra 
ersätts med ett plustecken.

1 miljon = 1000000
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1137 Skriv med ord.

a) 0,06   b) 0,30   c) 0,94   d) 0,008

a) 0,06 = 6 hundradelar

b) 0,30 = 30 hundradelar  eller  0,30 = 0,3 = 3 tiondelar 

c)  0,94 = 94 hundradelar  eller 0,94 = 9 tiondelar och 4 hundradelar

d) 0,008 = 8 tusendelar

1138 Skriv i decimalform. 

a) 8 tiondelar      c) 4,5 hundradelar

b) 4 hundradelar     d) 40 hundradelar

a) 8 tiondelar = 0,8

b) 4 hundradelar = 0,04

c) 4,5 hundradelar = 0,045

d) 40 hundradelar = 0,40 = 0,4

1139 Beräkna

a) 0,3 – 0,18   b) 3 ∙ 0,6   c) 0,6 ∙ 0,7

a) 0,3 – 0,18 = 0,30 – 0,18 = 0,12

b) 3 ∙ 0,6 = 1,8

c) 0,6 ∙ 0,7 = 0,42

Vi skriver talen med lika många decimaler.

1 decimal i multiplikationen ger 1 decimal i svaret.

2 decimaler i multiplikationen ger 2 decimaler i svaret.

1

1140 Skriv med ord.

a) 0,03      c) 0,002

b) 0,7      d) 0,95

1141 Skriv i decimalform.

a) 4 hundradelar  c) 5 tiondelar

b) 24 hundradelar  d) 1 tiondel

1142 Hur många hundradelar är

a) 0,07  b) 0,20  c) 0,6?

1143 Skriv längderna i storleksordning med den 
minsta längden först.

a) 7,1 m       7,08 m          7,2 m         7,18 m

b) 0,9 m       0,099 m       0,87 m       0,805 m

1144 Beräkna

a) 1,5 kg + 0,8 kg b) 1,5 kg – 0,8 kg

1145 Beräkna

a) 3 ∙ 0,5 mm   c) 10 ∙ 0,05 mm

b) 3 ∙ 0,05 mm  d) 0,5 ∙ 0,7 mm

1.1 TAL I OLIKA FORMER 19
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20 TAL OCH BERÄKNINGAR – GRUNDLÄGGANDE BEGREPP OCH METODER 

2

1146 Beräkna

a) 2 ∙ 0,3 + 0,2    c) 2 ∙ 0,3 – 0,02

b) 3 ∙ 0,7 – 0,4    d) 2 ∙ 0,05 – 0,5

1147 Anna sprang 400 m på 56,76 sekunder.

a)  Belinda sprang två tiondels sekund
snabbare. 

Vilken var Belindas tid?

b)  Carlos sprang sju hundradels sekund
långsammare än Anna.

Vilken var Carlos tid?

c)  Ibrahim sprang 35 hundradels sekund
snabbare än Anna.

Vilken var Ibrahims tid?

d)  Farida sprang 82 hundradels sekund
snabbare än Anna.

Vilken var Faridas tid?

1148 Beskriv talen med ord. 
Kan du göra det på flera olika sätt?

a) 0,60    b) 0,072

1149 Vilket tal är a?

a) 0,25 + a = 0,3   c) 0,2 ∙ a = 0,6

b) 1,2 – a = 0,9    d) 0,2 ∙ a = 0,06

1150 Tabellen visar det ekonomiska resultatet 
för ett företag.

Vilket belopp A–F nedan beskriver

a) resultatet år 2

b)  förbättringen av resultatet mellan det 
första och andra året?

A 20 000 kr    D 100 000 kr
B 30 000 kr    E 300 000 kr
C 50 000 kr    F 500 000 kr

År
Resultat
miljoner kr (Mkr)

1 –0,20

2 0,30

1151 Vilket tal är a?

a) a ∙ 0,04 kg = 0,16 kg

b) a ∙ 0,04 kg = 0,4 kg

c) a ∙ 0,04 kg = 8 kg

1152 Vilket mått ligger exakt mitt emellan

a) 0,4 mm och  1,4 mm

b) 0,02 mm och  0,03 mm

c) 0,02 mm och  0,2 mm?

1153 Beräkna differensen mellan

a) en tiondel och en hundradel

b) en hundradel och en tusendel

c) tre hundradelar och fjorton tusendelar.

3

1154 Bromssträckan för en bil kan beräknas 
med formeln

s = 0,008 ∙ v2

där bromssträckan s meter beror på 
hastigheten v km/h.

a)  Beräkna bromssträckan när hastigheten 
är 75 km/h. 

b)  Hur många gånger längre är broms-
sträckan vid hastigheten 100 km/h 
än vid hastigheten 50 km/h?

c)  Hur många gånger längre blir 
bromssträckan när hastigheten 
fördubblas? 
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	 1.2	 Tal och beräkningar
Avrundning
Ibland ersätter vi ett tal med ett närliggande, mindre noggrant tal.

Vi säger att vi avrundar; ett avrundat tal är ett närmevärde.

Exempel 1 En burk med 2,7 liter färg kostar 769 kr. 
Vi vill beräkna priset per liter.

Räknaren ger   769
2 7,

   kr/liter = 284,814 814… kr/liter

Vi kan avrunda resultatet på olika sätt, t.ex: 

284,814814… kr/l ≈ 285 kr/l

284,814814… kr/l ≈ 284,81 kr/l

Exempel 2 Anta att vi ska avrunda talen 7,43 och 7,48 till en decimal.
4:an kallas då för avrundningssiffra. Det är siffran som kommer 
efter avrundningssiffran som avgör hur vi ska avrunda.

Om siffran efter avrundningssiffran är

• 0, 1, 2, 3 eller 4  behåller vi avrundningssiffran   7,43 ≈ 7,4
• 5, 6, 7, 8 eller 9  höjer vi avrundningssiffran ett steg 7,48 ≈ 7,5

avrunda
närmevärde

Avrundning till hela kronor Tecknet ≈ betyder 
”ungefär lika med”.

Avrundning till två decimaler

Avrundnings-
regler

Avrundningssiffra

1.2 TAL OCH BERÄKNINGAR 21
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Exempel 3 Ett paket har måtten 2,5 cm ×  24,8 cm × 37,5 cm.

Måtten är inte exakta tal utan uppmätta 
värden med en viss noggrannhet. 

Pakets volym = 
= 2,5 ∙ 24,8 ∙ 37,5 cm3 = 2325 cm3 ≈ 2300 cm3. 

24,8 cm och 37,5 cm har tre siffrors noggrannhet, 
men 2,5 cm har bara två siffrors noggrannhet. 
Det är därför lämpligt att avrunda svaret till 
två siffrors noggrannhet.

Vid multiplikation och division med mätvärden avrundar
vi svaret till samma noggrannhet som det minst
noggranna mätvärdet har.

I verkliga situationer får sammanhanget avgöra hur vi avrundar.

◗ I t.ex. ett reportage om ett företag med 6 825 anställda är det 
kanske lämpligt att avrunda till 7 000 eller 6 800 personer 
(1 eller 2 siffrors noggrannhet).

◗ Om en beräkning ger att 11,3 pedagoger behövs på en förskola 
är det kanske en god idé att avrunda uppåt och anställa 
12 pedagoger.

Vid beräkningar av t.ex. materialåtgång är det en god regel att alltid 
avrunda uppåt. Annars kanske det fattas material!

1201 Avrunda beloppet 3 728 kr till

a) hundratals kronor     b) tusentals kronor.

a) 3 728 kr ≈ 3 700 kr

b) 3 728 kr ≈ 4 000 kr

1202 Avrunda längden 6,175 m till

a) heltal   b) decimaler   c) hundradelar.

a)  6:an är avrundningssiffra. 
6,175 m ≈ 6 m

b)  1:an är avrundningssiffra.
6,175 m ≈ 6,2 m

c)  När vi avrundar till hundra-
delar (två decimaler) 
är 7:an avrundningssiffra.
6,175 m ≈ 6,18 m

noggrannhet
24,8

2,5

37,5

(cm)

Tumregel vid 
beräkningar 

med mätvärden

3728 är närmare 3700 än 3800.

3728 är närmare 4000 än 3000.

Siffran efter avrundningssiffran är 1. 
Vi behåller 6:an.

Siffran efter avrundningssiffran är 7. 
Vi höjer 1:an till en 2:a.

Siffran efter avrundningssiffran är 5. 
Vi höjer 7:an till en 8:a.
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1

1203 Avrunda vikterna till heltal.

a) 9,81 kg  b) 12,49 kg  c) 36,5 kg

1204 Avrunda längderna 1,473 m och 
1,846 m till

a) en decimal  b) hundradelar.

1205 Avrunda publiksiffrorna till tusental.

a) 36 376    c) 19 563

b) 41 936    d) 30 512

1206 I en fabrik kontrollvägdes tre kryddburkar. 
Vikterna var 

   51,47 g       51,73 g       51,85 g

a) Avrunda vikterna till en decimal.

b)  Beräkna medelvärdet av de tre vikterna 
och avrunda svaret till en decimal.

(Medelvärdet = Summan
Antalet )

1207 Beräkna priset i kronor per liter för 
olivoljorna.

Avrunda till hela kronor.

Olja Volym i liter Pris i kr

A 2 317

B 3 449

C 5 719

1208 Vojtek och Anders köper virke. De behöver 
två brädor 45 mm × 70 mm, en som är 
2,51 m och en som är 1,72 m. 

Anders adderar längderna och avrundar 
enligt reglerna till 4,2 m. 

Vojtek menar att Anders gjort fel. Hur 
tänker Vojtek?

2

1209 Ett rum har längden 7,85 m och bredd 4,95 m.

Du ska måla taket med en färg som säljs i 
burkar som innehåller 3 liter. På burkarna 
står det:

Materialåtgång: 4–6 m2/liter

a)  Beräkna takets area.
(Area = Längd ∙ Bredd)

b) Hur många färgburkar ska du köpa?

1210 I ett företag med 740 anställda var vinsten 
ett år 460 miljoner kr. Beräkna vinsten
a) per dygn  b) per anställd och timme.

1211 Saras mamma säger: 
Sara vägde 3,4 kg när hon föddes.

Vid födseln vägdes Sara på en digital våg.
Vilken/vilka vikter kan vågen ha visat? 
Motivera ditt svar.

   3 445 g       3 490 g       3 375 g
   3 460 g       3 345 g       3 430 g

3

1212 Anta att det finns ett bageri där 3 bagare 
på 5 dagar bakar 6 000 bullar.
Hur många bagare behövs för att baka 
samma mängd bullar på 2 dagar?

1213 På en lantgård har dieseltanken måtten 
0,85 m × 1,35 m × 2,55 m
Beräkna först tankens volym och sedan 
vikten på den diesel som finns i tanken när 
den är full. 1 m3 disel väger 820 kg.
(Densiteten är 820 kg/m3)

Svara i kg och avrunda på lämpligt sätt.
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Överslagsräkning och uppskattningar
Om du inte har en räknare till hands eller om du vill kontrollera att 
en beräkning är rimlig kan du göra en överslagsräkning. Du får då ett
ungefärligt värde och i vissa sammanhang kan det vara tillräckligt.

Hur du ska utföra en överslagsräkning beror av situationen och hur 
duktig du är på huvudräkning. 

Som regel kan du använda:

Avrunda talen i beräkningen till så enkla tal 
att du klarar att räkna i huvudet.

Det viktigaste är att du snabbt och enkelt få fram ett ungefärligt värde.

Exempel 1 Vi vill beräkna ett ungefärligt värde på summan
889 + 599 + 339

Vi avrundar till hela hundratal.

889 + 599 + 339 ≈ 
≈ 900 + 600 + 300 = 1 800

Resultatet 1 800 ligger nära den exakta summan, som är 1 827.

Exempel 2 Vid en konsert säljs 1 860 biljetter för 455 kr/st. 
Vi vill uppskatta ett värde på intäkterna.

Överslag 1

1 860 ∙ 455 kr ≈
≈ 2 000 ∙ 500 kr = 1 000 000 kr

Överslag 2

1 860 ∙ 455 kr ≈
≈ 2 000 ∙ 400 kr = 800 000 kr

Överslag 2 ligger närmare det exakta värdet, som är 846 300 kr.

Tumregel vid 
överslagsräkning

Vi avrundar så att vi klarar 
att räkna i huvudet.

Båda talen avrundas uppåt. Det 
gör att produkten blir för stor.

Ett tal avrundas uppåt och 
ett nedåt.
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1214 Beräkna med överslagsräkning.

a) 376,50 – 198,50   b) 2,8 ∙ 7 148   c) 173
5 7,

Vi avrundar så att vi kan räkna i huvudet.

a) 376,50 – 198,50 ≈ 380 – 200 = 180

b) 2,8 ∙ 7 148 ≈ 3 ∙ 7 000 = 21 000

c) 173
5 7,

 ≈ 180
6

 = 30

1215 Erik köper 480 euro (EUR). Vad får han betala om 1 euro kostar 
10,62 kr (SEK)? Gör en överslagsräkning.

Överslag 1:

480 ∙ 10,62 kr ≈ 500 ∙ 11 kr = 5 500 kr

Överslag 2:

480 ∙ 10,62 kr ≈ 500 ∙ 10 kr = 5 000 kr

Vi avrundar först nämnaren till 6 och sedan 
täljaren så att den är delbar med 6.

Överslag 2 ligger närmare det exakta värdet, 
5 097,60 kr.

1

Beräkna med överslagsräkning.

1216 a) 735 + 561     c) 5 827 – 1 709

b) 2 138 + 3 784   d) 937 – 341

1217 a) 8,7 ∙ 5,4      c) 28 1
4 2

,
,

b) 2,8 ∙ 63      d)
107
5 3,

1218 a) Kostnaden är  426,50 kr + 382,50 kr.

b) Prisskillnaden är  866,50 kr – 558,50 kr.

c) Vikten är  409 ∙ 6,8 kg.

d) Längden är  573
2 8

mm
,

1219 Joel har ett extrajobb med timlön. Han får 
2 709 kr för 21 timmars arbete. Vilken är 
Joels timlön?

a) Beräkna med överslagsräkning.

b)  Beräkna det korrekta värdet med 
räknare och jämför med ditt överslag.

1220 Avgör med överslagsräkning vilket av  
alternativen som ligger närmast det exakta 
resultatet.

a) 589 kg + 339 kg + 79 kg

   600 kg 800 kg 1 000 kg 1 200 kg

b) 85 ∙ 32,50 kr

   2 700 kr   3 000 kr   3 300 kr   3 600 kr

c) 1 569
78

mm

   11 mm 14 mm 17 mm 20 mm

1221 I en nätbutik för kläder kostar en tröja 
299 kr. 
En månad sålde man 384 tröjor.

Jimmy uppskattade intäkterna för tröjorna 
till ca 1,2 miljoner kr.

Hade han rätt?
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26 TAL OCH BERÄKNINGAR – GRUNDLÄGGANDE BEGREPP OCH METODER 

1227 När Fatima fyllde 16 år funderade hon 
över hur många timmar hon hade levt.

Hon skrev 16 ∙ 365 ∙ 24 h och gjorde 
3 olika överslagsräkningar

A 15 ∙ 300 ∙ 20 h = 90 000 h

B 15 ∙ 400 ∙ 20 h = 120 000 h

C 20 ∙ 400 ∙ 25 h = 200 000 h

Vilket är det bästa alternativet?

Motivera ditt svar.

1228 En odlare ska gödsla ett 1 850 m2 stort 
grönsaksland med 25 g/m2. 

Gödseln är förpackad i säckar som 
innehåller 10 kg.

Hur många säckar går det åt?

3

1229 Wilma och Jenny diskuterar 
överslagsräkning.

Wilma påstår att vid addition och 
multiplikation blir felet ibland mindre om 
man avrundar det ena talet uppåt och det 
andra nedåt.

Jenny påstår att detta även gäller vid 
subtraktion och division.

Har de rätt i sina påståenden? 
Motivera ditt svar med exempel.

1222 En konsert sågs av 1196 betalande personer. 
Genomsnittspriset för en biljett var 360 kr.

Uppskatta intäkterna.

1223 I en lagerlokal är golvet rektangulärt 
med längden 27,4 m och bredden 22,9 m. 
Höjden i lokalen är 4,2 m. 

Uppskatta lokalens

a) golvyta     b) volym.

1224 Jon betalar 4 475 kr i månadshyra för sin 
lägenhet. Han påstår att hyran är drygt 
60 000 kr per år.

Är det korrekt? Motivera ditt svar.

1225 Jorge springer 7–8 km i genomsnitt 
4 gånger i veckan. 

Uppskatta hur många mil han springer 
på ett år.

2

1226 En restaurang med 8 anställda hade ett 
år intäkter på 9,68 miljoner kronor och 
kostnader på 8,11 miljoner kronor. 

Vilket alternativ visar bäst vinsten per 
anställd? Motivera ditt svar.

   20 000 kr 50 000 kr 80 000 kr
   100 000 kr       150 000 kr       200 000 kr
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Enhetsbyten
En person är 1,65 m lång. Längden kan beskrivas med

enhet ett tal och en enhet. Om vi byter enhet, så måste vi även 
ändra talet.

Om vi väljer en mindre enhet, blir talet större och tvärtom.
1,65 m = 165 cm   750 m = 0,75 km

Tabellen visar några vanliga enheter för volym, massa och längd:

Exempel 1 En person är 165 cm. Hur många decimeter (dm) respektive meter motsvarar det? 
Vi använder tabellen och dividerar talet med 10 för varje steg åt vänster.

165 cm = 165
10

 dm = 16,5 dm = 16 5
10

,  m = 1,65 m

Exempel 2 En hundvalp väger 0,75 kg. Hur många gram (g) motsvarar det? 
Vi använder tabellen och multiplicerar talet med 10 för varje steg åt höger.

0,75 kg = 0,75 ∙ 10 ∙ 10 ∙ 10 g = 750 g

Exempel 3 En matsked är 15 ml. Hur många liter (l) motsvarar det?
Vi använder tabellen och dividerar talet med 10 för varje steg åt vänster.

15 ml = 
15

10 · 10 · 10 = 0,015 l

Ytterligare några enheter:
Tid: 1 år = 365 dygn    Längd: 1 mil = 10 km 

1 dygn = 24 h       1 tum = 2,54 cm
1 h = 60 min    Volym: 1 msk (matsked) = 15 ml (millliter)
1 min = 60 s       1 tsk (tesked) = 5 ml

Massa: 1 ton = 1 000 kg   Energi: 1 kJ (kilojoule) = 4,2 kcal (kilokalorier)

1,65 m

Tal

Enhet

Volym
l

(liter)
dl

(deciliter)
cl

(centiliter)
ml

(milliliter)

Massa
kg

(kilogram)
hg

(hektogram)
g

(gram)
mg

(milligram)

Längd
km

(kilometer)
m

(meter)
dm

(decimeter)
cm

(centimeter)
mm

(millimeter)

· 10 · 10 · 10 · 10 · 10

/10 /10 /10 /10 /10

· 10

/10

Större enhet, vi byter till mindre tal.

Mindre enhet, vi byter till större tal.

Större enhet, vi byter till mindre tal. 
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28 TAL OCH BERÄKNINGAR – GRUNDLÄGGANDE BEGREPP OCH METODER 

1230 Skriv längden 375 cm i enheten

a) mm     b) m

a)  Från 375 cm till mm:
375 cm = 375 ∙ 10 mm = 3 750 mm

b) Från 375 cm till m:

375 cm = 375
100

 m = 3,75 m

1231 Skriv massan 4,5 g i enheten

a) mg     b) kg

a) Från 4,5 g till mg:

4,5 g = 4,5 ∙ 1 000 mg = 4 500 mg

b) Från 4,5 g till kg: 

4,5 g = 4 5
1 000

,  kg = 0,0045 kg

1232 Medelhastigheten v kan beräknas med formeln v = s
tdär s är sträckan och t är tiden.

När Måns från Landskrona kör och hälsar på sin 
kusin Glenn i Marstrand brukar det ta 3 h 15 min, 
inklusive raster. Mellan Landskrona och Marstrand 
är det 28 mil.

Beräkna vilken medelhastighet Måns har.

Sträckan s = 28 mil = 280 km

15 minuter = 15
60

 h = 0,25 h

Tiden t = 3 h 15 min = 3,25 h

v = s
t
 = 280

3 25,
 km/h ≈ 86 km/h

Svar:  Medelhastigheten är 86 km/h.

Från mindre till större enhet.
Dividera med 10 ∙ 10 = 100.

Från större till mindre enhet. 
Multiplicera med  10 ∙ 10 ∙ 10 = 1000

Från mindre till större enhet. 
Dividera med  10 ∙ 10 ∙ 10 = 1000.

Avrunda till 
hela km/h.

Från större till mindre enhet. 
Multiplicera med 10.

Måns

Glenn

Glenn
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1242 a)  Energiinnehållet i en chokladkaka är 
2 290 kJ per 100 g.

Hur många kcal är det?

b) Energiinnehållet i en banan är 
ca 93 kcal per 100 g.

Hur många kJ är det?

1243 Beräkna medelhastigheten i km/h 
för en bil som kör sträckan

a) 14,7 mil på tiden 1 h 45 min

b) 90 m på tiden 4,5 s.

1244 Enheten 1 tum (1″) är exakt 25,4 mm.

Hur många mikrometer är skillnaden 
mellan 1/4” och 6,30 mm?

1245 En kvadratisk sandlåda har måtten 
120 cm × 120 cm. 

Du ska fylla lådan med ett 30 cm högt 
lager med sand.

a)  Hur många liter sand går det åt?
(Volym = längd × bredd × höjd 
och 1 liter = 1 dm3)

b)  Hur många säckar sand ska du köpa om 
varje säck väger 20 kg och innehåller 
16 liter sand?

1

Skriv av och ersätt rutan med rätt tal.

1233 a) 5 km = □ m   c) 28 mm = □ cm

b) 7 dm = □ mm  d) 128 mm = □ m

1234 a) 3 kg = □ g   c) 25 cl = □ l

b) 600 g = □ kg  d) 5,2 l = □ ml

1235 a) 7 dygn = □ h  c) 15 min = □ h

b) 6,5 min = □ s  d) 0,4 h = □ min

1236 a) 3 l = □ cl    c) 0,48 l = □dl

b) 25 cl = □ l   d) 650 ml = □ l

1237 Skriv som gram (g).

a) 3,5 hg  b) 0,8 kg  c) 75 mg

1238 Ken har gjort 4,8 liter milkshake.

Hur många glas kan han  fylla med 
milkshake om ett glas rymmer

a) 4,2 dl  b) 35 cl   c) 12 cl?

1239 Vilka volymer är lika stora?

   500 ml 5 cl 0,5 dl
   5 dl  1/2 liter 50 ml

1240 Skriv vikterna i storleksordning, 
med den minsta först.

   2 500 mg  20 g  0,15 hg  0,01 kg

2

1241 I ett recept ingår 1,5 dl mjölk. 

Du ska mäta upp denna volym men har 
bara en matsked, 1 msk.

Hur många matskedar ska du ta?
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30 TAL OCH BERÄKNINGAR – GRUNDLÄGGANDE BEGREPP OCH METODER 

Aktivitet
Det är inte bara svaret som räknas!
I den här aktiviteten får du jämföra olika lösningar till en och samma uppgift 
och sedan skriva en egen lösning. Syftet är att du ska utveckla din 
skriftliga kommunikationsförmåga.

1 Albin, Billy och Christoffer har löst följande uppgift på olika sätt.

Mia körde bil i 3,5 timmar med jämn hastighet. Hon kom då 25 mil. 
Hur långt kom hon på 40 minuter?

Jämför deras lösningar. Hur har de tänkt? Är lösningarna möjliga 
att följa och förstå? Är de fullständiga eller saknas något steg? 
Använder de matematikens språk och symboler på ett lämpligt sätt?

Albins lösning:

Billys lösning:

Christoffers lösning:

2 Skriv en egen ”perfekt” lösning till uppgiften. Ta hänsyn till 
de synpunkter du hade på Albins, Billys och Christoffers 
lösningar. Beskriv vad som gör din lösning perfekt.

25 mil = 250 km = 250
3,5

=  71 km/h

71
60 ≈  1,18 · 40  = 47 km

Hastigheten = sträckan
tiden = 250 km

3,5 h = 71,4 km/h

40 min = 2
3

 timme ≈ 0,7 h

0,7 · 71,4 = 49,98 km

250 KM  210 MIN
1,19 KM  1 MIN
47 KM 40 MIN
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Tiopotenser
Stora och små tal kan skrivas med hjälp av potenser.
1 miljon = 1 000 000 = 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10  = 106

         6 tior

106 är ett tal i potensform med basen 10 och exponenten 6.

tiopotenser Eftersom basen är tio kallas 106 för en tiopotens.
I tabellen nedan ser du tal skrivna som tiopotenser:

Tiopotenser med positiv 
exponent har ett värde 
större än 1.

Tiopotenser med negativ 
exponent har ett värde 
mellan 0 och 1.

Observera att 10–2 inte är ett negativt tal, utan 
10–2 är ett annat sätt att skriva en hundradel.

En hundradel = 0,01 = 1
100

 = 10–2

De allra flesta tal vi möter i vardagslivet kan skrivas som en produkt 
mellan ett tal i decimalform och en tiopotens.

Exempel 1 Sträckan 5 800 m kan skrivas 5,8 tusen meter = 5,8 · 1 000 m = 5,8 · 103 m

Sträckan 0,034 m kan skrivas 3,4 hundradels meter = 3,4 · 0,01 m = 3,4 · 10–2 m

ExponentBas

106








Tiopotens Värde Med ord

106 1000000 Miljon

105 100000 Hundratusen

104 10000 Tiotusen

103 1000 Tusen

102 100 Hundra

101 10 Tio

100 1 Ett

10–1 0,1 Tiondel

10–2 0,01 Hundradel

10–3 0,001 Tusendel

10–4 0,0001 Tiotusendel

10–5 0,00001 Hundratusendel

10–6 0,000001 Miljondel







1
100

 = 1
102

 = 10−2

Decimalform Bråkform Tiopotens
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Exempel 2 Tal med många nollor kan med hjälp av tiopotenser skrivas på olika sätt, t. ex:

Talet 12 000 000  kan skrivas 12 · 106 eller 1,2 · 107

Talet 1,2 · 107 är  skrivet i grundpotensform.
   1,2 · 107  

När man skriver ett tal i grundpotensform, skriver man det som 
en produkt av ett tal mellan 1 och 10 och en tiopotens.

De flesta räknare visar stora och små tal i grundpotensform.

Undersök hur du skriver in och avläser tal med tiopotenser 
i ditt digitala verktyg/räknare.

Talet 1,2· 107 kan t.ex. skrivas 1.2E7

1246 Skriv talen 2 · 107 och 2,4 · 107 utan tiopotenser.

2 · 107       = 2 · 10 000 000     = 20 000 000

2,4 · 107 = 2,4 · 10 000 000 = 24 000 000

1247 Skriv talen 5 · 10–3 och  5,7 · 10–3 i decimalform.

5 · 10–3       =  5 · 0,001   =  0,005

5,7 · 10–3 = 5,7 · 0,001 = 0,0057

1248 Beräkna  103 ∙ 102 och svara med en tiopotens. 

103 · 102 = 10 · 10 · 10 · 10 · 10 = 105

          3 tior         2 tior

1249 Beräkna 3,2 · 1017 · 2 · 10–3

Testa hur du skriver in på ditt digitala verktyg.

T.ex. 3.2  E  17  *  2  E    –  3

Svar:  6,4 · 1014

grundpotensform

TiopotensEtt tal mellan 1 och 10
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1250 Skriv utan tiopotenser.

a) 103      c) 4,5 ∙ 103

b) 4 ∙ 103     d) 4,8 ∙ 106

1251 Skriv som en tiopotens.

a) 100       c) 1 miljard

b) 10 000 000    d) 1 000

1252 Beräkna. Skriv resultatet utan tiopotenser. 

a) 102 + 103    b) 104 – 103

1253 Beräkna

a) 2 ∙ 4 ∙ 103

b) 2 ∙ 102 ∙ 4 ∙ 103

c) 2 ∙ 106 + 5 ∙ 106

d)  Gör beräkningarna i a) , b) och c) 
på din räknare.

1254 Skriv med tiopotenser.

a) 20 000     c) 25 000

b) 2 000 000    d) 2 800 000

1255 Skriv i decimalform utan tiopotenser.

a) 10–3      c) 10–5

b) 5 ∙ 10–3     d) 4,1 ∙ 10–5

1256 Vilket tal är störst, 8 ∙ 10−6 eller  5 ∙ 102 ?

Motivera ditt svar.

1257 Skriv som en tiopotens.

a) ett hundra    c) ett tusen

b) en hundradel   d) en tusendel

1258 Vilket tal ska stå i rutan?

a) 0,04 = 4 ∙ 10□

b) 0,00003 = 3 ∙ 10□

c) 0,000 000 65 = 6,5 ∙ 10□

1259 Skriv talen i storleksordning med det 
minsta först.

   40 000        5 ∙ 10−3        0,09        3 ∙ 105   
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1260 Teo påstår att 10–6 är ett negativ tal 
eftersom exponenten är negativ. 
Robin säger att det är ett tal mellan 
0 och 1. 
Har någon av dem rätt? Motivera.

1261 Avståndet mellan jorden och solen 
är 1,5 ∙ 1011 m. Till stjärnan Sirius 
är det 540 000 gånger så långt.

Beräkna avståndet till Sirius.

1262 Beräkna

a) 4 ∙ 5 ∙ 103

b) 4 ∙ 5 ∙ 10−3

c) 4 ∙ 103 ∙ 2 ∙ 10−3

3

1263 Skriv det tal som 

a) ligger exakt mitt emellan 10–1 och 10–2

b) är hälften så stort som 4 ∙ 10–6

c) är summan 10–3 + 10–3

d) är fyra gånger så stort som 10–5?

1264 Vilket eller vilka av alternativen är mindre 
än 5 miljondelar?

A 10−2 ∙ 10−3    D 5
10 104 4�

   

B 10−6 + 10−6        E 8
2 000 000

  

C 9
107       F 0 5

99 000
,
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Prefix

Exempel 1 Storleken på datafiler mäts i enheten byte, som förkortas B.

Vi kan skriva 4,5 miljoner byte på olika sätt.

4 500 000 B = 4,5 · 106 B = 4,5 MB (megabyte)

Mega, som förkortas M, står för en miljon, 1 000 000 = 106.

prefix Ett prefix är i matematiken ett ord som motsvarar en tiopotens. 
De kan skrivas framför enheter som t.ex. gram (g), liter (l) eller byte (B).

Tabellen visar de vanligaste prefixen: 

Exempel 2 En tillverkad produkt i metall har toleransen 9 miljondels meter. 
Det betyder att längden inte får avvika med mer än 9 miljondels meter.

Vi kan skriva 9 miljondels meter med hjälp av prefixet mikro.
0,000 009 m = 9 · 10–6 m = 9 µm  (mikrometer)

1265 Skriv med ett lämpligt prefix framför enheten inom parentes.

a) 5 · 106 byte (B)     c) 1,9 tusen kronor (kr)

b) 7,2 · 10–6 meter (m)    d) 1 hundradels liter (l)

a) 5 · 106 B = 5 MB     c) 1,9 tusen kr = 1,9 kkr

b) 7,2 · 10–6 m = 7,2 µm   d) 1 hundradels liter = 1 cl

Beteckning T G M k h d c m µ n p

Prefix tera giga mega kilo hekto deci centi milli mikro nano piko

Tiopotens 1012 109 106 103 102 10–1 10–2 10–3 10–6 10–9 10–12

1 hundradel = 10−2
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1266 Skriv utan prefix eller tiopotens.

a) Effekten 12 kW    b) Längden 7 mm

a) 12 kW = 12 · 103 W = 12 · 1 000 W = 12 000 W

b) 7 mm = 7 · 10–3 m = 7 · 0,001 m = 0,007 m

1267 Storleken på ett datorminne är 64 gigabyte (GB).

Hur många megabyte (MB) motsvarar det?

Vi ska byta från prefixet giga (109) till mega (106).

64 GB = 64 000 000 000 B = 64 000 MB

1

1268 Skriv med prefix. 

a) 7 · 103 m    c) 9 · 109 B

b) 6 · 106 B     d) 2 · 10–3 g

1269 a) Skriv utan prefixet kilo, k.

   Massan 2 kg   Energin 2,5 kJ
   Effekten 5 kW   Sträckan 14,8 km

b) Skriv utan prefixet mega, M.

   Effekten 5 MW  Energin 7,5 MJ
   Datamängden 0,5 MB

1270 Skriv med ett lämpligt prefix framför 
enheten.

a) 8 000 g     c) 92 000 m

b) 500 g     d) 4 000 000 B

1271 Vilket tal ska stå i rutan?

a) 4,2 MJ = □ J

b) 47 mm = □ m

c) 17 TB = □ GB

d) 0,18 kg = □ hg

1.2 TAL OCH BERÄKNINGAR 35

1272 Ett vindkraftverk kan ge effekten 3 MW.

Hur många kW motsvarar det?

1273 Skriv utan prefixen milli (m) och mikro (μ).

a) Längden 2 mm

b) Längden 25 mm

c) Längden 6 μm

d) Längden 68 μm

1274 Maskrosens pollenkorn är ca 0,028 mm 
i diameter. 

Hur många mikrometer är det?

1275 Spetsen på en injektionsspruta har 
diametern 0,3 mm. 

Skriv detta mått med prefixet μ (mikro).

1276 Energiinnehållet i livsmedel kan anges  
både i kilojoule (kJ) och kilokalorier (kcal). 
1 kcal ≈ 4,2 kJ

a) Skriv 2 500 kcal utan prefix.

b) Hur många MJ är 2 500 kcal?
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2

1277 Mbit/s och Mbps står för Megabit per 
sekund.

Det är ett vanligt mått på överförings-
hastigheten i en datalänk.

Det gäller att 1 byte (B) = 8 bit.

a) Hur många MB är 45 Mbit?

b) Hur många Gbit/s är 1 500 Mbit/s?

c)  Hur lång tid tar det att ladda ner en 
datafil på 6,8 MB om överförings-
hastigheten är 1,2 Gbit/s?

d)  Hur stor datamängd laddas ned på 
25 min om hastigheten är 1 800 Mbit/s?

1278 Din mobil har ett minnesutrymme på 
2,3 GB. Dina digitala filmklipp är i 
genomsnitt 4,7 MB. 

Hur många filmklipp ryms i din mobil? Gör 
en överslagsräkning.

1279 Vilket eller vilka av följande alternativ är 
detsamma som 200 μm?

A 2 tusendels meter

B 0,2 mm

C 2 tusen nanometer

D 2 ∙ 10–4 m

E 0,002 cm

1280 a)  Skriv datamängderna i storleksordning 
med den minsta först.

   800 000 kB       400 MB       0,5 GB
   6 ∙ 108 B             0,5 miljarder byte

b)  Lampor med ultraviolett strålning 
(UV-ljus) kan användas för att ta död 
på bakterier och virus. Strålningens 
våglängd är 100 – 280 nm.

  Vilket eller vilka av följande alternativ
är detsamma som 200 nm?

   2 miljondels meter            0,2 μm
   0,002 tusendels meter     2 ∙ 10−7 m

1281 En vuxen människa har ca 2,5 ∙ 1013

röda blodkroppar. Varje blodkropp är
ca 7 ∙ 10–3 mm lång. 
Anta att blodkropparna kunde läggas i rad.

Hur lång skulle raden bli i kilometer?

1282 Skriv utan prefix och i grundpotensform.

a) Energiförbrukningen 28 000 kJ

b) Datamängden är 15 TB.
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Historik
Från vargben till datorer
Den matematik vi idag känner till och använder oss av, 
har utvecklats under tusentals år och härstammar från 
många olika kulturer.

• Ett av de äldsta fynden med matematisk anknytning 
hittades i Tjeckien. Det är ett ca 30 000 år gammalt 
vargben med inristade skåror ordnade fem och fem.

• Nästan 4 000 år gamla egyptiska papyrusrullar 
och babyloniska lertavlor visar oss hur och till 
vad matematiken användes.

• Grekerna skapade för ca 2 500 år sedan den rena 
matematiken och den struktur med satser och bevis 
som används än idag.

• Den arabiska matematiken gav oss bl.a. algebran, men 
bidrog också till att sprida känd matematik som t.ex. 
siffror och talsystem från indierna.

• I Europa fick matematiken en stark ställning och blev 
ett viktigt verktyg när naturvetenskapen utvecklades 
från 1500-talet och framåt.

• Idag spelar datorer och matematiska modeller en 
viktig roll i vårt samhälle och dess utveckling. 

Gammal babylonisk lertavla. Babylonien 
var beläget vid fl oderna Eufrat och Tigris 
i nuvarande Irak.

I det gamla romarriket, för 2 500 år sedan, 
skrev man tal med hjälp av bokstäver.

De romerska talsymbolerna är:

 1 =  I     100  = C 
 5 = V     500  = D
10 = X    1 000  = M
50 = L    

Andra tal skrivs t.ex. så här: 
23 = XXIII 
327 = CCCXXVII.

En mindre symbol framför en större betyder att 
den ska dras ifrån den större, t.ex. 4 skrivs IV och 
19 skrivs XIX.

1 Skriv med romerska siffror

a) 37

b) 59

c) summan av XXXIII och XXVIII

d) produkten av XII och IX

e) differensen mellan DL och CCXX.

2 I datorer används binära tal. Det binära 
talsystemet är ett positionssystem med endast 
två siffror:  0 och 1.

Talen 1–5 i vårt vanliga talsystem skrivs 
1, 10, 11, 100, 101 i det binära systemet. 

Vilket tal i vårt talsystem skrivs 1101 i det 
binära systemet? 
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Måttenheter i köket
I mat- och bakrecept finns många olika måttenheter. Förutom 
de vanliga enheterna för volym och vikt använder vi ofta:

   1 dl     =  100 ml
   1 msk =  1 matsked = 15 ml
   1 tsk   =  1 tesked = 5 ml
   1 krm =  1 kryddmått = 1 ml

Ibland vill vi räkna om mängden i ett recept 
från viktenheter till volymenheter eller tvärtom. 
Då är det praktiskt att använda en omvandlingstabell. 

 Exempel Saga ska baka kanelsnurror. Hon använder ett grundrecept 
på vetedeg och gör en fyllning av kanelremons. 

Ingredienserna i receptet är angivna i viktenheter men 
Saga har ingen våg. Hon behöver därför omvandla 
viktenheter till volymenheter. 
Vi använder tabellerna och visar omvandlingen från vikt-
enheter till volymenheter för socker och salt i grundreceptet.

Socker

85 g motsvarar 1 dl

200 g motsvarar 200
85

 dl ≈ 2,4 dl

Salt

19 g motsvarar 1 msk

15 g motsvarar 15
19

 dl ≈ 0,8 msk 

0,8 msk = 0,8 ∙ 15 ml = 12 ml    (2 tsk och 2 krm) 

Saga ska använda 2,4 dl socker och 12 ml salt.
Saltmängden motsvarar 2 teskedar och 1 kryddmått. 

Livsmedel 1 dl väger 1 msk väger

Olja 96 g 14 g

Ris 80 g 12 g

Ströbröd 50 g 8 g

Salt 125 g 19 g

Kardemumma 70 g 11 g

Kanel 52 g 8 g

Livsmedel 1 dl väger 1 msk väger

Vatten 100 g 15 g 

Socker 85 g 13 g

Farinsocker 70 g 11 g

Kakao 40 g 6 g

Vetemjöl 60 g 9 g

Rågmjöl 50 g 8 g

Kanelremons
100 g smör
50 g socker
50 g farinsocker
12 g kanel

Grundrecept vetedeg
500 g vatten
50 g jäst
200 g socker
200 g smör
15 g salt
1 ägg
15 g kardemumma
1 200 g vetemjöl
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I uppgifterna ska du använda tabellerna på 
föregående sida.

1 Använd grundreceptet för vetedeg och 
receptet för kanelremons i exemplet.

a)  Hur mycket vatten ska Saga mäta upp? 
Svara i dl. 

b)  Hur mycket vetemjöl ska Saga mäta upp? 
Svara i dl. 

c)  Omvandla mängden socker, farinsocker 
och kanel som används till kanelremonsen 
till volymenheter. 

2 Hur mycket väger

a) 0,5 liter vetemjöl  b) 21 tsk kakao?

3 Hur många msk ska du ta för att mäta upp

a) 9 tsk  b) 30 krm  c) 60 ml?

4 Jenny och Markus ska 
laga köttbullar till 
12 personer.  

a)  Hur mycket salt ska 
de använda? 
Svara i msk. 

b)  Beräkna mängden 
ströbröd som behövs. 
Svara i dl. 

c)  Hur mycket väger mängden ströbröd som 
behövs i receptet för 12 personer?

Köttbullar 4 pers
400 g köttfärs
2 dl mjölk
4 msk ströbröd
2 tsk salt
1 krm peppar

5 Timmy ska mäta upp 3,5 dl ris. Han har inget 
decilitermått men han har en våg. 

Vad väger 3,5 dl ris?

6 Johannes arbetar på ett litet café. Han ska 
göra en surdegsgrund som kan användas 
istället för jäst i matbröd. En surdegsgrund tar 
flera dagar att göra.

a)  Första dagen mäter Johannes upp 
180 g (3 delar) rågmjöl. 

 Hur mycket vatten ska han tillsätta?

b)  Beräkna hur mycket rågmjöl och vatten 
Johannes ska tillsätta i volymenheter dag 4. 

c)  Hur mycket mjöl och vatten ska han tillsätta 
dag 5? Svara i gram. 

Efter sex dagar är degen äntligen klar. 
10 % av surdegen ska alltid sparas till nästa 
surdegssättning.

d)  Om Johannes har en surdeg med vikten 
1 500 g, hur mycket kan han använda till 
bakning? 

7 Melinda ska baka amerikanska cupcakes. 
I receptet ser hon att en del ingredienser är 
angivna med det amerikanska måttet ”cup”. 

   1 ¼ cup vetemjöl
   ¾ cup socker
   ½ cup olja

1 cup motsvarar 2,4 dl.

Hur många gram ska Melinda mäta upp av 
vetemjöl, socker och olja?

Grundrecept surdegsgrund
3 delar rågmjöl, 6 delar vatten (dag 1)
3 delar rågmjöl, 6 delar vatten (dag 4)
4 delar rågmjöl, 8 delar vatten (dag 5)
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Läkemedel
Vid beräkning av mängden läkemedel till en patient är det viktigt att räkna 
rätt. En för hög dos kan vara skadlig, och en för låg dos ger dålig effekt. 

Vid all läkemedelsberäkning är det mycket viktigt att ha koll på enheterna. 
Vanliga enheter vid läkemedelsberäkning är:

 Exempel 1 1,0 ml D-vitamin motsvarar 30 droppar. 
Rekommenderad dos av D-vitamin till 
små barn är 5 droppar per dag. 

Vi beräknar den rekommenderade dosen 
i enheten milliliter.
30 droppar motsvarar 1,0 ml

1 droppe motsvarar 1
30

 ml ≈ 0,0333 ml = 33,3 µl

5 droppar motsvarar 5 ∙ 0,0333 ml ≈ 0,167 ml ≈ 0,17 ml
Den rekommenderade dosen D-vitamin är 0,17 ml.

 Exempel 2 Det finns inga avrundningsprinciper som alltid gäller vid 
läkemedelsberäkning. Det är många olika faktorer som avgör 
vilken noggranhet som används när ett värde avrundas. 
Till exempel läkemedlets form (tabletter, vätska etc.) 
och utrustning (storlek på spruta etc.).

80 ml infusionsvätska ska ges under 35 minuter. När vi beräknar 
flödeshastigheten i ml/h får vi olika resultat beroende på hur vi 
avrundar.

Vi skriver om tiden till timmar och undersöker sedan hur olika 
avrundningar påverkar resultatet.

Tiden 35 minuter = 35
60

 h = 0,58333… h. 

Avrundning av tiden till 0,6 h ger flödeshastigheten 

80
0 6,

 ml/h ≈ 133 ml/h

Avrundning av tiden till 0,583 h ger flödeshastigheten 

80
0 583,

 ml/h ≈ 137 ml/h 

Den sista beräkningen är den mest korrekta.

gram g 1 g = 1 000 mg

milligram mg 1 mg = 1 000 µg

mikrogram µg

milliliter ml 1 ml = 1 000 µl

mikroliter µl
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 1 Skriv 

a) 2 g i mg 

b) 40 mg i g

c) 10 µg i mg.

 2 Skriv 

a) 0,35 liter i ml

b) 8,4 ml i liter

c) 500 µl i ml. 

 3 En flaska innehåller 0,5 liter hostmedicin. 

Hur länge räcker flaskan åt en patient som 
ordinerats 15 ml tre gånger dagligen?

 4 En flaska D-vitamin innehåller 25,0 ml. 
30 droppar motsvarar 1 ml. 

Hur länge räcker flaskan om ett barn får 
5 droppar per dag? 

 5 Rekommenderad dos hostmedicin för barn 
11–12 år är 3,5 ml, tre gånger dagligen. För 
barn 3–5 år är rekommenderad dos 2 ml, 
tre gånger dagligen. 

Anna har två barn, 11 år och 4 år, som båda 
har insjuknat med svår hosta. 

Räcker en flaska med volymen 0,25 liter 
om båda barnen använder hostmedicinen 
i 5 dagar?

 6 En patient ordineras 0,60 ml av ett läkemedel.
En ml av läkemedlet motsvarar 20 droppar. 

Hur många droppar ska patienten ta?

 7 Ett barn som väger 12 kg har ordinerats en 
dos av ett läkemedel på 45 µg/kg kroppsvikt. 

Beräkna den totala dosen i µg och mg. 

 8 100 ml infusionsvätska ska ges under 
40 minuter. 

Omvandla först tiden till timmar och beräkna 
sedan flödeshastigheten i ml/h då tiden i 
timmar avrundats till 

a) en decimal

b) två decimaler

c) tre decimaler.

 9 En patient har fått ordinerat dosen 75 mg 
antibiotika. Den finns i flytande form i 
styrkorna 50 mg/ml och 100 mg/ml.

a)  Hur många ml motsvarar dosen om 
patienten får antibiotika med styrkan 
50 mg/ml?

b)  Hur många ml motsvarar dosen om 
patienten istället får antibiotika med 
dosen 100 mg/ml?

10 En patient ska få 6,0 mg av ett läkemedel i 
droppform. 1,0 ml av läkemedlet motsvarar 
20 droppar. 

Vilken av styrkorna 60 mg/ml eller 80 mg/ml 
är mest lämpligt att välja för att kunna 
få ett helt antal droppar vid utdelning av 
läkemedlet? 
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Foderstater
Inom djurhållning anger foderstater den kombination 
av olika foder djuren ska få. Foderstaten beror på vilket 
djur det är och om djuret utför ett arbete eller producerar 
t.ex mjölk eller kött. Fodret är viktigt för att djuren ska 
få i sig rätt mängd energi. 

Torrsubstanshalten, ts-halten, anger förhållandet mellan 
vatten och torrsubstans, ts, i ett foder. 

ts-halten är viktig vid foderberäkningar eftersom det är 
i den torra substansen som näringen finns. 

Mängden foder = 
Ts -halte

Mängden ts
n

 Exempel 1 En häst ska ha 6 kg torrsubstans, ts, grovfoder per dygn. 
Hästen får hö som grovfoder. Hö har ts-halten 84 %.  

Vi beräknar mängden hö som hästen ska få:

Mängden ts = 6 kg
Ts-halten = 84 % = 0,84

Mängden hö = 6
0 84

 kg
,

 ≈ 7 kg hö 

Hästen ska ha 7 kg hö för att få 6 kg torrsubstans. 

 Exempel 2 Energiinnehållet i ett foder anges ofta i megajoule, MJ. En fårtacka har  
energibehovet 14 MJ per dygn. Fåret får ett foder med ts-halt 43 % 
och energiinnehåll 10 MJ/kg torrsubstans. 

Vi beräknar hur mycket foder tackan ska ha:

Energiinnehållet per kg foder: 0,43 ∙ 10 MJ = 4,3 MJ

Mängden foder: 14
4 3,

 kg ≈ 3,3 kg

Fåret behöver 3,3 kg foder för att täcka energibehovet. 

 Exempel 3 För en mjölkko kan det rekommenderade 
energibehovet beräknas 
med formeln: 

E = 1,11 ∙ (0,507 ∙ m0,75 + 5P) – 13,6

Vi beräknar energibehovet för en ko med vikten 500 kg 
och mjölkproduktionen 20 liter/dygn.

E = 1,11 ∙ (0,507 ∙ 5000,75 + 5 ∙ 20) – 13,6 ≈ 157 MJ

Mjölkkon har ett energibehov på ca 160 MJ per dygn. 

1 MJ = 1 ∙ 106 J

E energibehovet i MJ/dygn
m vikten i kg
P mjölkproduktionen i liter/dygn
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1 En häst ska ha 4 kg torrsubstans grovfoder 
per dygn. 

Beräkna mängden foder per dygn om hästen får

a) hö med ts-halten 84 %

b) ensilage med ts-halten 45 %.

2 Enligt en tumregel ska hästar få minst 1 kg 
ts grovfoder per 100 kg kroppsvikt och dygn. 

Beräkna mängden halm med ts-halten 90 % 
som en häst med vikten 500 kg ska få per 
dygn. 

3 Ensilage med ts-halten 45 % har energi-
innehållet 11,6 MJ/kg torrsubstans. 

a) Beräkna energiinnehållet per kg ensilage. 

b)  En islandshäst har energibehovet 
16 MJ/dygn. 

 Hur mycket ensilage ska hästen få? 

4 En fårtacka har energibehovet 10 MJ/dygn. 
Tackan får ett foder med ts-halten 50 % och 
energiinnehållet 12 MJ/kg ts. 

a)  Hur mycket foder bör tackan få för att täcka 
energibehovet?

b)  En fårtacka som ger di till lamm har ett 
extra energibehov på 19 MJ/dygn. 

 Hur mycket av fodret bör den tackan få?

5 En hund har energibehovet 0,23 MJ per kg 
kroppsvikt och dygn. 

a)  Beräkna energibehovet per dygn för en 
hund med vikten 30 kg. 

b)  Hundar som arbetar hela dagar behöver ett 
energitillägg. Tillägget brukar vara halva 
energibehovet.

  Beräkna det totala energibehovet för 
en hund med vikten 30 kg som arbetar 
hela dagar.

6 Vid inköp av foder är det bra att ta reda 
på torrsubstanshalten. Jens ska köpa 
ensilagebalar och har två sorter att välja 
mellan. Båda balarna väger 700 kg och kostar 
300 kr men den ena har ts-halten 45 % och 
den andra ts-halten 35 %. 

a)  Beräkna mängden ts i de olika 
ensilagebalarna. 

b) Beräkna priset per kg ts. 

c)  En fårbesättning består av 150 djur. Ett 
får äter i genomsnitt 300 kg ts under 
vintersäsongen. 

  Hur stor är skillnaden i foderkostnad för 
hela fårbesättningen under vintersäsongen 
mellan de olika ensilagesorterna?

7 Beräkna det rekommenderade energi-
behovet för en mjölkko med

a)  vikten 600 kg och mjölkproduktionen 
30 liter/dygn

b)  vikten 550 kg och mjölkproduktionen 
25 liter/dygn.

8 En mjölkko har energibehovet 225 MJ/dygn 
och får ett foder med ts-halt 88 % och 
energiinnehåll 13,9 MJ/kg ts. 

Hur mycket foder ska mjölkkon få per dygn för 
att täcka energibehovet?
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Begrepp som utvecklas under förskoleåldern
Redan i förskolan ska barnen få möjlighet att upptäcka och 
utveckla matematiska begrepp och sin förståelse för hur matematik 
kan användas i olika situationer.

Även om barnen ofta saknar de matematiska begrepp vi har, kan de 
resonera och diskutera sig fram till lösningar på mer eller mindre 
avancerade problem.

I förskolan upptäcker barnen matematiken utifrån aktiviteter och lekar. 
Matematiken blir på så sätt ett lärorikt och lustfyllt inslag i lek och vardag.

 Exempel I en förskoleklass får barnen möjlighet att välja mellan två mellanmål, 
frukt eller smörgås. De röstar genom att bygga torn.

De barn som röstar på frukt lägger en duplo (blå) på frukttornet. 

De barn som röstar på smörgås lägger en lego (gul) på smörgåstornet.

Resultatet blev så här:

Barnen får sedan diskutera vilket alternativ som vunnit. 

Vissa barn påpekar att tornen är lika höga, alltså har de fått 
lika många röster.

Ett barn säger att frukt har vunnit eftersom det tornet är större än 
det för smörgås.

Ett annat barn protesterar då och säger att smörgås vunnit. Barnet 
börjar räkna antalet bitar och kommer fram till att smörgåstornet 
har 6 bitar medan frukttornet bara har 4 bitar.

”Men varför är tornen lika höga?” frågar ett barn, och diskussionen 
fortsätter med att barnen testar att bygga nya torn. 

Det slutar med att barnen kommer fram till att bitarna måste vara 
lika stora för att de ska kunna se på tornens höjd vilket alternativ 
som vunnit. 

Med den här aktiviteten får barnen möjlighet att utveckla sin förståelse 
för grundläggande egenskaper hos antal, tal, mätning och former.

Rod 1a_Kap 1_211221.indd   44 2021-12-29   15:32



Tema

TAL OCH BERÄKNINGAR – GRUNDLÄGGANDE BEGREPP OCH METODER  45

Följande uppgifter är tänkta som grund för 
diskussion. Arbeta gärna i par eller grupper.

1 En grupp barn får följande uppgift:

Para ihop former

Vilka former är lika? Hur är de lika?

a) Vilka figurer tror du att barnen parar ihop?

 Hur kan de resonera då?

b)  Vad kan barnen utveckla för matematisk 
förståelse i den här aktiviteten? 

2 a)  Tre barn ska samarbeta för att dela 12 
kakor lika mellan varandra.

  Barnen kan räkna heltal (1, 2, 3 osv.) 
men ingen av dem förstår bråk eller 
bråkräkning.

  Hur tror du att de går tillväga? Vilka 
diskussioner kan uppkomma?

b) Fyra barn ska nu dela lika på 11 kakor. 

 Hur tror du att de går tillväga?

c)  Vad kan barnen utveckla för matematisk 
förståelse i den här aktiviteten? 

3 Alice och Liam ska avgöra vilket av glasen 
som innehåller mest saft.

Alice påstår att glaset till vänster innehåller 
mest saft eftersom det är högre.

Liam påstår att glaset till höger innehåller 
mest saft eftersom det är bredare.

a) Vem har rätt?

b)  Ge förslag på hur du kan lägga upp en 
aktivitet där Alice och Liam får undersöka 
glasens volym. 

 Vilka frågor kan du ställa? 

  Vilka hjälpmedel och materiel får barnen 
användning för i undersökningen?.

4 a)  Vilken figur har minst respektive störst 
volym?

         Klot         Kub

     Cylinder        Kon

b)  Ge förslag på hur du kan lägga upp en 
aktivitet där barn i förskoleåldern får 
gissa, diskutera, testa och utveckla sin 
förståelse för figurernas volym.
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	 1. 	 Andelar och förhållanden
Tal i bråkform
Rektangeln till höger är delad i fyra lika stora delar, 
fjärdedelar. 
Tre av fyra delar är färgade. Vi säger därför att 
tre fjärdedelar av figuren är färgad.

Tre fjärdedelar är ett tal i bråkform som kan skrivas
3
4

eller 3/4 och som kan markeras på en tallinje.

täljare Täljaren, som står ovanför bråkstrecket, anger 
hur många delar vi har, 3.

nämnare Nämnaren, som står under bråkstrecket, anger 
vilken sorts delar vi har, fjärdedelar.

Om rektangeln  i stället delas i åtta lika stora delar, 

så är 6
8

 färgade.

förlänga Vi får bråket 6
8

 om vi förlänger bråket 3
4

 med 2. 

3
4

 = 3
4

2
2
⋅
⋅

 = 6
8

Vi kan även förkorta 6
8

 med 2. 

Det gör vi genom att dividera täljare och nämnare med 2.

6
8

 = 6
8

2
2

/
/

 = 3
4

När vi förlänger eller förkortar ändras inte bråkets värde.

Den färgade andelen = 6
8

 = 3
4

 = 75
100

 = 0,75 = 75 hundradelar = 75 %

Rektangeln motsvarar en hel eller 100 %.

Den ofärgade andelen = 2
8

 = 1
4

 = 0,25 = 25 %

Exempel I en skolklass med 30 elever finns 12 pojkar och 18 flickor.

förhållande Förhållandet mellan antalet pojkar och flickor kan skrivas som ett bråk.

Antalet pojkar
Antalet flickor

 = 12
18

 = 12/6
18/6

 = 2
3

Vi kan säga att "det går två pojkar på tre flickor".

3
4

0 1
tal i bråkform

3
4Nämnare

Täljare
Bråkstreck

6
8

0 1

förkorta

Förhållandet 2
3

 skrivs ofta 2:3. Vi säger "två till tre".
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enklaste form Ett bråk som inte kan förkortas mer är skrivet i enklaste form.

40
220

 = 40
220

10
10

/
/

= 4
22

 = 4
22

2
2

/
/

 = 2
11

Om vi beräknar 2/11 med en räknare får vi resultatet i decimalform:

2/11 = 0,18181818…

Svaret kan omvandlas till bråkform med hjälp av räknaren: Ans→ Frac  som ger 2/11.

Ett bråk kan användas för att beskriva flera saker, t.ex:

◗ ett tal (på tallinjen eller resultatet av en division)

◗ en andel (hur många av … eller hur stor del av det hela)

◗ ett förhållande (kvoten mellan två olika tal, uttryckt som ett bråk).

1301 Hur stor andel av figuren är färgad och
hur stor andel är ofärgad?
Svara i bråkform.

Vi delar figuren i lika stora delar.

3 trianglar av 8 är färgade.

Den färgade andelen = 
Delen

Det hela = 3
8

Den ofärgade andelen = 5
8

2
11

 är ett bråk i enklaste form.

1

1302 Skriv talen i bråkform.

a) en tredjedel   c) tre femtedelar

b) två tredjedelar  d) fem tredjedelar 

1303  Förläng bråken med 3.

a) 3
5

   b) 1
4

   c) 2
9

1304 Willy ska åka till Stockholm. När han har 
åkt 4/5 av sträckan tar han paus.

Hur stor andel av resan har han då kvar?

1305  Förkorta bråken med 2.

a) 12
20

    b) 36
44

    c) 28
44

1306 Förläng bråken så att nämnaren blir 18.

a) 4
9

    b) 5
6

    c) 2
3

1307  Skriv i enklaste form, dvs. förkorta så långt 
som möjligt.

a) 8
12

    b) 6
18

    c) 20
25
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48 TAL OCH BERÄKNINGAR – GRUNDLÄGGANDE BEGREPP OCH METODER 

1313 Bildskärmar kan ha olika förhållanden 
mellan bredd och höjd. 

Bestäm förhållandet på en skärm med 
bredden är 64 cm och höjden 36 cm.

1314 48 g koppar, 12 g zink och 20 g nickel 
smälts samman till nysilver.

Bestäm andelen av varje metall i nysilver. 

Svara i enklaste bråkform.

1315 Amy ska blanda egen musli. Hon följer 
receptet:

Musli
3 dl solrosfrö 
10 dl havregryn 
8 dl rågflingor 
2 dl vetegroddar
1 dl torkad frukt

Bestäm andelen av varje ingrediens. 
Svara i enklaste bråkform.

1316 Ge exempel på ett bråktal som är

a) hälften så stort som 2/6

b) dubbelt så stort som 2/6

c) hälften så stort som 5/7.

3

1317 Vilka tal pekar pilarna på?

1318 Bråket a
36

 har ett värde som ligger mellan

1
3

  och  1
2

Vilka tal kan a  vara, om a  är ett heltal?

. .

1/2

a) b)

0

1/3

c) d)

0

1308 Hur stor andel av en timme är

a) 10 minuter   c) 3 minuter

b) 45 minuter   d) 6 minuter?

Svara i enklaste bråkform.

1309 Vilka av följande tal är lika med 2
5

 ?

   20
50

       12
25

       6
15

       4
9

       8
20

Kontrollera med räknare.

1310 Milad arbetade 4 kvällar kl. 18–22 under 
en vecka.

Hur stor andel av full tid, 40 h/vecka, 
arbetade han? 
Svara i enklaste bråkform.

1311

a)  Hur stor andel av figuren är färgad 
och hur stor andel är ofärgad?

b)  Vilket är förhållandet mellan antalet 
färgade och antalet ofärgade delar?

2

1312 Jennys farmor har sytt ett lapptäcke. 
Hon påstår att 2/9 av täcket är grönt.

a) Förklara varför han har fel.

b) Hur stor andel av täcket är grönt?

c) Hur stor andel av täcket är blått?
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Beräkningar med tal i bråkform
Exempel 1 Bråk med samma nämnare kan adderas eller subtraheras direkt.

3
6

– 2
6

=
1
6

  –  =

Exempel 2 Bråk med olika nämnare kan inte adderas eller subtraheras direkt. 
Vi måste först förlänga till en gemensam (samma) nämnare.

1
2

+ 1
3

=
1
2

3
3
⋅
⋅

 + 1
3

2
2
⋅
⋅

= 3
6

+ 2
6

=   3 2
6
�   =  5

6

  +  =  =  +  =

Vid addition och subtraktion av två bråk med olika nämnare 
förlänger vi bråken så att de får samma nämnare.

Exempel 3 Multiplikation av ett heltal och ett tal i bråkform.

3 ∙ 1
4

 = 
3 1

4
⋅

 = 3
4

+ + =

Exempel 4 Multiplikation av två tal i bråkform.

1
4

 ∙ 
1
3

 = 
1 1
4 3
�
�

 = 
1
12

Figuren här nedanför visar samma multiplikation. 

Vi sammanfattar hur man multiplicerar tal i bråkform.

Vid multiplikation av ett bråk och ett heltal ska endast
täljaren multipliceras med heltalet.

Vid multiplikation av två bråk multipliceras täljarna
för sig och nämnarna för sig.

Addition och
subtraktion

av bråk



3 fjärdedelar

En tredjedel av 
figuren är färgad.

En fjärdedel av en tredjedel 

kan beräknas  1
4

 ∙ 1
3

 = 
1

12

Multiplikation 
av bråk
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1323 Förläng till samma nämnare och beräkna.

a) 1
9

 + 2
3

    d) 7
8

 + 3
4

b) 5
12

 + 1
3

    e) 2
7

 – 1
3

c) 1
2

 – 1
3

     f) 1
3

 + 1
4

 – 1
2

1

1321 Beräkna och svara i enklaste form.

a) 1
7

 + 1
7

  b) 7
25

 + 3
25

  c) 7
12

 – 1
12

1322 Vilket tal ska stå i den tomma rutan?

a) 2
7

+ 
7

 = 5
7

   b) 5
9

+ 
9

 = 1□ □

Exempel 5 Bråk där täljaren är större än nämnaren kan skrivas på olika sätt:

7
4

 = 
4
4

 + 
3
4

 = 1 + 
3
4

  som kan skrivas 1
3
4

  Skrivsättet 1
3
4

  kallas blandad form.

1319 Beräkna och svara i enklaste form.

a) 1 – 7
11

 – 3
11

    b) 1
2

 + 1
6

    c) 2
3

 – 1
4

Vi skriver talen med samma nämnare. 

a) 1 – 7
11

 – 3
11

 = 11
11

 – 7
11

 – 3
11

 = 1
11

b) Vi förlänger det första bråket med 3 för att få samma nämnare, 6.

1
2

 + 1
6

 = 1
2

3
3
⋅
⋅

 + 1
6

 = 3
6

 + 1
6

 = 4
6

 = 4
6

2
2

/
/

 = 2
3

c) Vi förlänger båda bråken till nämnaren 12.

2
3

 – 1
4

 = 2
3

4
4
⋅
⋅

 – 1
4

3
3
⋅
⋅

 = 8
12

 – 3
12

 = 5
12

1320 Beräkna och svara i enklaste form.

a) 4 ∙ 
2
9      b)

3
5 ∙ 

1
6     c)

5
7  ∙ 

2
15

a) 4 ∙ 2
9

 = 
4 2

9
⋅

 = 8
9

b) 3
5

 ∙ 1
6

 = 3 1
5 6
⋅
⋅

 = 3
30

 = 3
30

3
3

/
/

 = 1
10

c) 5
7

 ∙ 2
15

=
5 2

7 15
⋅
⋅

= 
1 2
7 3
⋅
⋅

 = 2
21

1 
3
4

 utläses 

"en hel och tre fjärdedelar".
blandad form

Vi förkortar med 2 i sista steget.

1

3

Vi förkortar innan talen multipliceras.
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1324 Beräkna och svara i enklaste form. 

a) 4 ∙ 1
5

     c)
2
3 ∙ 

2
5

b) 3 ∙ 3
5

     d)
2
5 ∙ 

3
4

1325 Förkorta först, beräkna sedan. 

a)
18
21 ∙ 

7
9    b)

4
15 ∙ 5

24

1326 a)  I vilka beräkningar A–D måste du 
skriva om bråken till samma nämnare?

b) Utför beräkningarna A–D. 

A 3
4

 ∙ 1
2

    C 3
4

 + 1
2

B 3
4

 – 1
2

    D 3 2
5
⋅

1327 a) Hur många timmar är 2/3 dygn?

b) Hur många sekunder är 3/4 minut?

c) Hur många minuter är 5/12 timme?

1328 På en vårdavdelning med 60 anställda 
var 3/4 heltidsanställda och resten deltids-
anställda.

a)  Hur många heltids- respektive deltids-
anställda var det på vårdavdelningen?

b) Av de heltidsanställda var 1/5 män. 
Hur många var det?

1329 Vilket är mest, 2
3

 av 27 kr eller 3
5

 av 35 kr?

Motivera ditt svar.
2

1330 Vilket tal ska stå i rutan för att likheten 
ska gälla?

a) 10
7

 – 
7

 = 1    c)
7
5

 + 
10

 = 2

b)
9

 + 1
3

= 1    d) 2
3

 + 14
15

 + 
30

 = 2

1331 Värdet på en jordbruksmaskin beräknas 
varje år minska med 1/5 jämfört med 
värdet året innan.

Vilket är värdet om 2 år, om det är 
320 000 kr idag?

□ □

□ □

1332 Karat är ett mått på guldhalten.

14 karat betyder att
14
24

 av vikten är rent 

guld och 18 karat betyder att
18
24

av vikten 
är rent guld. 

Hur många gram rent guld innehåller ett 
smycke som väger 1,2 g om det är

a) 14 karat guld    b) 18 karat guld?

1333 Amir, Liz och Niklas har fått 12 000 kr för 
ett arbete som de har gjort tillsammans. 

Hur ska de fördela pengarna om

a)  Amir gjorde 2/3 av arbetet, Liz 1/4 
av arbetet och Niklas resten

b)  Amir gjorde hälften av arbetet, Liz 1/5 
av arbetet och Niklas resten?

1334 Två tal i bråkform har summan 1.

Ge ett exempel på två sådana tal som har

a) samma nämnare  b) olika nämnare.

3

1335 Under ett arbetspass tittar Alex på klockan 
och säger:
”Nu har en tredjedel av tiden gått”.

En timme senare säger han:
”Nu har halva tiden gått”.

Hur långt var arbetspasset?

1336 Bara 1/5 av de anställda på ett företag tar 
bilen till jobbet. Av dem som inte kör bil, 
cyklar eller går hälften. Resten åker med 
kollektivtrafiken.

Petra påstår att det är dubbelt så många 
som åker kollektivt jämfört med de som 
åker bil.

Är det sant? Motivera ditt svar.
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52 TAL OCH BERÄKNINGAR – GRUNDLÄGGANDE BEGREPP OCH METODER 

Beräkning av andelen i procent
Vi börjar med det mest grundläggande för procenträkning:

procent 1 procent = 1 % = 1 hundradel = 1
100

 = 0,01

promille 1 promille = 1 ‰ = 1 tusendel = 1
1 000

 = 0,001

Procent och promille kan användas för att jämföra andelar.

Exempel

Arman, Pontus och Emma sommarjobbar på en camping. På frågan om hur 
mycket de  arbetar svarar de:  Arman 75%, Emma 100% och Pontus 120%.

De har utgått från en hel tjänst som är 40 timmar i veckan och räknat ut sin 
arbetstid, se tabellen.

Pontus arbetar mer än heltid, därför blir
hans arbetstid mer än 100 %.
Han arbetar 20 % mer än heltid, och 20 % 
mer än det hela kan vi
skriva som 120 %.

Andelen = Delen
Det hela

För att till exempel beräkna hur stor andel av en heltid Arman har arbetat 
ställer vi alltså upp: 

Andelen = Delen
Det hela

 = 30
40

 = 0,75 = 75 %

Arbetstid
(tim/vecka)

Andel av hel tjänst

Arman 30 h         = 0,75 = 75%

Emma 40 h        = 1 = 100%

Pontus 48 h        = 1,20 = 120%Andelen

DecimalformBråkform Procentform
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1337 Skriv i procentform.

a) 0,04   c) 0,4

b) 0,045   d) 0,005

a) 0,04 = 4 hundradelar = 4 %

b) 0,045 = 4,5 hundradelar = 4,5 %

c) 0,4 = 0,40 = 40 hundradelar = 40 %

d) 0,005 = 0,5 hundradelar = 0,5 %

1338 Hur många procent är 180 m av 2,0 km?

Delen = 180 m  Det hela = 2,0 km = 2 000 m

Andelen = 180
2 000

 = 0,09 = 9 %

Svar:  180 m av 2,0 km motsvarar 9 %.

1339 a) Hur många promille är 14 av 7 000?

b) Hur många procent är 3 av 10?

c) Ungefär hur många procent är 38 av 192?

a) Andelen = 14
7000

 = 2
1000

 = 2 ‰

b) Andelen = 3
10

 = 3
10

10
10

�
�

 = 30
100

 = 30 %

c) Andelen = 38
192

 ≈ 
40

200 = 40
200

2
2

/
/

 = 20
100

 = 20 %

0,045 = 45 tusendelar = 45 ‰

0,005 = 5 tusendelar = 5 ‰

Vi förlänger eller förkortar till 
nämnaren 100.

1

1340 Skriv i procentform.

a) 0,42     c) 0,5

b) 0,03     d) 0,055

1341 Hur många procent är

a) 90 kg av 750 kg

b) 448 personer av 6 400 personer

c) 1 470 kr av 42 000 kr

d) 295 mm av 1 475 mm?

1342 På ett företag arbetar man 35 timmar per 
vecka på en heltidstjänst.

Hur många procent av en heltidstjänst 
arbetar

a) Lotta som arbetar 28 h/vecka

b) Kelly som arbetar 42 h/vecka?

c)  Annie som arbetar 105 h/vecka under 
varje 4-veckorsperiod?
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54 TAL OCH BERÄKNINGAR – GRUNDLÄGGANDE BEGREPP OCH METODER 

1350 I vilken av figurerna är den färgade 
andelen störst? Motivera ditt val.

A        B

2

1351 Under en dag besöktes en nöjespark av 
750 vuxna och 1550 barn.

Hur många procent av besökarna var

a) vuxna    b) barn?

1352 June ska klippa till 120 tygstycken som 
ska vara 240 cm långa. Hon utgår från 
tygstycken som är 5,20 m långa.

a)  Hur många tygstycken med längden 
5,20 m behöver hon?

b)  Hur många procent av tyget blir spill?

1353 På en faktura från en bilverkstad står:

Belopp, kr

Arbete 3252,50

Reservdelar 7132,50

Utan moms 10385,00

Moms 25 % 2596,25

Att betala 12981,00

Hur många procent av beloppet
a) utan moms är arbetskostnad

b) utan moms är kostnad för reservdelar?

1354 Vilket av följande bråk

   39
405

      75
76

      26
51

      3
297

      98
47

      11
41

är ungefär lika med

   A 100 %   C 25 %   E 1 %

   B 50 %   D 10 %   F 200 %?

1343 Hur många promille är

a) 0,007    c) 12
1 000

b) 5
1 000

    d) 0,023?

1344 Vilken procentsats och vilken beskrivning 
hör ihop?

   20 %    23 %    26 %    30 %    33 %    50 %

A  Varannan

B  Ca en tredjedel

C  Drygt en fjärdedel

D  Motsvarande tre av tio

E  Knappt en fjärdedel

F  Var femte

1345 a) Förläng 13
50

 så att nämnaren blir 100.

b) Hur många procent är 13 kr av 50 kr?

1346 a) Förkorta 48
200

 så att nämnaren blir 100.

b) Hur många procent är 48 kr av 200 kr?

1347 Ett handbollslag har två målvakter, Filip
och Adde. Laget har haft 70 straffar emot
sig. Filip har tagit 19 av 43 straffar och
Adde har tagit 13.

Visa att Adde har en högre räddnings-
procent än Filip.

1348 Hur många promille är 

a) 4,2 m av 600 m  b) 4,5 m av 600 m?

1349 Vilka andelar i bråkform hör ihop med 
andelarna i procentform?

   3
4

            1
8

            1
20

            1
2

            9
50

A  50 %   D  5 %
B  18 %   E 12,5 %

C  75 %
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1355 En tablett av ett läkemedel ska innehålla 
8,45 mg av en verksam substans. 
Toleransen är ± 0,05 mg.

Detta innebär att mängden får ligga 
mellan 8,40 mg och 8,50 mg.

a) Ange toleransen i procent.

b) Ange toleransen i promille.

c)  Vid en kontrollmätning av 260 
tillverkade tabletter fick 17 kasseras.

Hur stor andel var det?

1356

Alessandro äger en pizzeria och är nästan 
alltid där när pizzerian är öppen. Hur 
många procent arbetar han om man jämför 
med att 40 h/vecka är heltid?

1357

En politiker säger att arbetslösheten 
bland ungdomar är större i Persboda 
än i Västerstad. 

En annan politiker säger att det är tvärtom.

Kan båda ha rätt?

Motivera ditt svar.

1358 Hur många procent är

a) 45 g av 2,5 kg  d) 30 mm av 0,75 m

b) 129 m av 1,5 km e) 54 ml av 12 liter

c) 380 W av 25 kW  f) 65 μm av 13 mm?

Öppettider

Måndag – Fredag 11.00 – 23.00
Lördag 12.00 – 01.00
Söndag 11.00 – 22.00

Antal ungdomar Persboda Västerstad

Med arbete 66 1335

Arbetslösa 9 165

3

1359 En spellista innehåller 18 svenska låtar 
och 36 engelska.

Hur många svenska låtar ska man lägga 
till listan för att andelen svenska låtar ska 
bli 50 %?

1360 Pia och Tony har praktik på en städfirma. 
Tony ska blanda koncentrerad rengörings-
medel med vatten så att volymprocenten 
blir 2%. Han har 10 liter vatten och säger:

Tar man 2 dl rengöringsmedel i vattnet
så får man exakt en 2%-ig blandning.

Pia säger då: 
Ska du ha exakt 2 % så bör du ta några ml 
till.

Vem har rätt? Motivera ditt svar.
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56 TAL OCH BERÄKNINGAR – GRUNDLÄGGANDE BEGREPP OCH METODER 

Beräkningar när vi vet procentsatsen
Vi fortsätter att repetera beräkningar med procent.

Delen = Andelen ∙ Det hela

Exempel 1 Hur mycket är 7 % av 600 kr?

Andelen = 7 % = 0,07

Det hela = 600 kr

Delen = 0,07 · 600 kr = 42 kr

Det hela = Delen
Andelen

Exempel 2 7 % av priset på en vara är 42 kr. Vilket är hela priset?

Andelen = 7 % = 0,07

Delen = 42 kr                

Det hela = 42
0 07

kr
,

 = 600 kr

Enklare procentberäkningar ska du kunna utföra utan räknare. 
Du behöver därför ha koll på följande:

◗  50 % = hälften
◗  25 % = en fjärdedel
◗  10 % = en tiondel
◗  1 % = en hundradel

1361 Hur många kilogram är 6 % av 475 kg?

Det hela = 475 kg  Andelen = 6 % = 0,06  Delen = ?

Delen = 0,06 ∙ 475 kg = 28,5 kg

Svar:  6 % av 475 kg är 28,5 kg.

1362 35 % av en vägsträcka är 84 km. Hur lång är hela sträckan?

Delen = 84 km   Andelen = 35 % = 0,35  Det hela = ?

Det hela = 84
0 35

km
,

 = 240 km

Svar:  Hela sträckan är 240 km.

Delen

Vi skriver andelen i decimalform.

Det hela

Delen = Andelen ∙ Det hela

Det hela = Delen
Andelen

Rod 1a_Kap 1_211221.indd   56 2021-12-29   15:33



1363 Hur mycket är 15 % av 800 kg?

100 % motsvarar 800 kg

10 % motsvarar 80 kg

5 % motsvarar 40 kg

15 % motsvarar 80 kg + 40 kg = 120 kg

Svar:  15 % motsvarar 120 g.

1364 Hur stort är hela lånet, om räntan 2,0 % motsvarar 300 kr?

2 % motsvarar 300 kr

1 % motsvarar 300
2

kr  = 150 kr

Det hela, 100 %, motsvarar 100 · 150 kr = 15 000 kr. 

Svar: Hela lånet är på 15 000 kr.

Det hela motsvaras av 100%.

5% är hälften av 10%.

1

1365 Skriv i decimalform.

a) 65 %      d) 145 %

b) 50 %      e) 14,5 %

c) 4 %      f) 4 ‰

1366 Hur mycket är

a) 50 % av 420 kg  c) 1 % av 750 kg

b) 25 % av 420 kg  d) 4 % av 750 kg

1367 Nabil betalar 32 % i skatt på sin månadslön
som är 21 700 kr. Hur mycket

a) betalar han i skatt

b) får han kvar efter skatt?

1368 På en arbetsplats med 80 anställda var 
65 % av personalen tillsvidareanställda 
och resten timanställda.

Hur många var 

a) tillsvidareanställda

b) timanställda?

1369 Hur mycket är

a) 50 % av 120 km  c) 10 % av 150 km

b) 25 % av 80 km  d) 1 % av 500 km

Beskriv hur du tänkte.

1370 a) Skriv 12 % i decimalform.

b)  Beräkna hela vikten på ett föremål om 
12 % motsvarar 306 kg.

1371 Ariella sommarjobbar och betalar 1 100 kr
i skatt. Det är 5 % av vad hon tjänade.

Hur mycket pengar tjänade hon?

1372 Robert ska beräkna sin nya månadslön i kr 
och ställer upp uttrycket

32 000 + 32 000 ∙ 0,045

Hur stor är Roberts

a) gamla lön

b) nya lön

c) löneökning i procent

d) löneökning i kronor?
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58 TAL OCH BERÄKNINGAR – GRUNDLÄGGANDE BEGREPP OCH METODER 

1379 Evelina påstår att 32 % av 85 kr är lika
mycket som 85 % av 32 kr.

Är det sant? Motivera ditt svar.

1380 På en bilprovning underkändes ett år
2 392 fordon. Det var 26 % av alla
kontrollerade fordon.

Hur många fordon
a) kontrollerades under året
b) godkändes under året?

1381 Två butiker säljer samma modell av ett par
hörlurar.

Var är det billigast att köpa hörlurarna? 
Motivera ditt svar.

Butik A

Butik B

3 

1382 I en skola skulle eleverna få rösta Ja eller 
Nej till ett förslag från rektor. 
I valet röstade 62 % Ja och 38 % Nej.
Av skolans totala antal elever var ca 24 % 
frånvarande vid röstningen.
Beräkna hur många elever som gick på 
skolan, om vi vet att 224 röstade Ja.

1383 Vid en löneförhandling finns två alternativ 
för de anställdas löneökning.
A Månadslönen ökar med 856 kr
B Månadslönen ökar med 3,2 %
a)  Vilket alternativ är bäst för dig om din 

månadslön är 23 500 kr?
b)  Vid vilken månadslön ger de två 

alternativen lika stor ökning i kronor?

20 %  rabatt

Spara 130 kr

Passa på nu!

25 %  rabatt

Spara 200 kr

Passa på nu!

1373 Hur mycket är

a) 4,5 % av 1 800 kg

b) 3,5 % av 1 200 mm

c) 5‰ av 1800 kg

d) 0,5 ‰ av 1 200 mm?

1374 Vilket belopp är störst, 3,75% av 180000 kr
eller 4,25 % av 160 000 kr?

1375 Hur mycket är

a) 10 % av 240 mm  c) 15 % av 240 mm

b) 5 % av 240 mm  d) 20 % av 240 mm?

1376 En gardin som är 3,50 m lång och 
1 600 mm bred krymper 2,5 % på bredden 
och 0,25 % på längden när den tvättas.

Beräkna hur mycket gardinen krymper på

a) längden     b) bredden.

2

1377 En varuhuskedja köper in kaffebryggare 
för 785 kr. Man sätter sedan ett försäljning-
spris som är 140 % av inköpspriset.

a) Skriv 140 % i decimalform.

b) Beräkna försäljningspriset.

1378 En tablett av ett läkemedel ska innehålla 
5 500 μg av en verksam substans.

Toleransen beskriver hur mycket mängden 
kan avvika från det angivna värdet.

Mellan vilka värden kan den verkliga 
mängden ligga om toleransen är

a) 1 %  b) 2 %  c) 10 %  d) 5 %?
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Proportionalitet
Exempel 1 Anta att 1 liter bensin kostar 15 kr.

2 liter bensin kostar då 2 ∙ 15 kr = 30 kr.
Om volymen fördubblas, så fördubblas 
också priset.

proportionellt Man säger att priset är proportionellt
 mot volymen.

I ett diagram motsvaras en proportionalitet 
av en rät linje genom origo, se figur. 

Att priset är proportionellt mot volymen 
innebär också att förhållandet mellan 
pris och volym är konstant:
15 kr

1 liter
 = 

30 kr
2 liter

 =15 kr/liter

Exempel 2

För att baka 40 bullar går det åt 160 g smör. Mängden smör 
är proportionell mot antalet bullar. Detta innebär att kvoten 
(eller förhållandet) mellan mängden smör och antalet bullar 
alltid är densamma.

Antal bullar
Mängden smör = 

40 st bullar
160 g  = 4 g smör/bulle

Vi kan nu beräkna mängden smör som krävs för att baka t.ex. 75 bullar.
Mängden smör = 75 ∙ 4 liter = 300 gram.

I vardagen och i yrkeslivet finns många samband som är proportionella. 
Några exempel:
◗  Om du arbetar och får timlön så är lönen proportionell mot 

antalet arbetstimmar.
◗  Om du går, springer eller åker med konstant hastighet, så är 

sträckan proportionell mot tiden.
◗  Priset på varor som säljs i lösvikt är proportionellt mot vikten.

Volym

Pris

liter

10

20

30

25

15

5

kr

1 2 3 

Origo

origo
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60 TAL OCH BERÄKNINGAR – GRUNDLÄGGANDE BEGREPP OCH METODER 

1384 En hantverkare fakturerade 8 100 kr till en kund för 12 timmars arbete.
Priset var proportionellt mot antalet arbetstimmar.

Vilket belopp hade stått på fakturan om arbetet hade tagit

a) 6 timmar     b) 20 timmar?

a)  Priset är proportionellt mot antal timmar.
12 timmar kostar 8 100 kr.

6 timmar kostar 8 100
2

kr = 4 050 kr

b) Eftersom priset är proportionellt mot antalet timmar, 

är förhållandet Pris
Tid

konstant.

8 100
12

kr
h

 = 675 kr/h

Kostnaden för 20 timmar = 20 ∙ 675 kr = 13 500 kr

Svar:  a)  Beloppet för 6 timmar hade varit 4 050 kr.

      b)  Beloppet för 20 timmar hade varit 13 500 kr.

1385 I tabellen visas storlek och pris på två olika burkar med färg.

Undersök om priset är proportionellt mot volymen.

Liten burk: 339
2 7,

kr/l ≈ 126 kr/l

Stor burk:  979
9

kr/l ≈ 109 kr/l

Förhållandet mellan pris och volym (jämförpriset) är olika.
Priset är därför inte proportionellt mot volymen.

Svar:  Priset är inte proportionellt mot volymen.

Liten burk Stor burk

Volym i liter 2,7 9

Pris i kronor 339 979

Vi beräknar jämförpriset genom att 
dividera priset med volymen.

1

1386 Priset på äpplen är proportionellt mot 
vikten. Priset är 24 kr/kg.

a) Hur mycket kostar 3,25 kg?

b) Vilken vikt kostar 42 kr?

1387 En vattenpump pumpar upp 140 liter 
vatten på 4 minuter.

Hur mycket vatten pumpas upp på

a) 3 minuter    c) en kvart

b) 10 minuter   d) ½ timme?
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1388 Mia cyklar med jämn hastighet.
Sträckan är proportionell mot tiden.
På 2 timmar kommer hon 40 km.

Hur långt kommer hon på

a) 1,5 timmar    b) 45 minuter?

1389 Vilken förare hade högst medelhastighet?

◗ Albin som körde 423 km på 4,5 timmar.

◗ Bea som körde 336 km på 3,5 timmar.

Motivera ditt svar.

1390 Hur mycket mjöl och
hur mycket socker 
krävs för att baka 

a) 32 kakor

b) 8 kakor

c) 24 kakor

1391 Är Gabriellas lön proportionell mot tiden 
hon har arbetat? Motivera.

1392 Hannes har ett arbete med timlön. Han får 
4 050 kr för 30 timmars arbete.

a)  Hur mycket får han för 40 timmars 
arbete?

b)  Hur många timmar har han arbetat om 
han får 6 480 kr?

1393 Alma använder farthållare när hon kör bil.
Sträckan hon kör är proportionell mot tiden.

Komplettera tabellen som beskriver 
hennes bilresa.

  Kakor 16 st
   2 1/2 dl vetemjöl
   3 msk socker
   100 g smör
   Fyllning: ...

Tid i timmar Lön i kronor

68 6596

25 2425

46 4462

Sträcka (km) Tid (h)

22 0,25

0,40

52

2

1394 Louis växlar 450 kr (SEK) till 
50 amerikanska dollar (USD).

a)  Lea växlar 630 kr till samma kurs.
Hur många dollar får hon?

b)  Len får 120 dollar när han växlar till 
samma kurs. 
Hur många kronor växlade han?

1395 Ett mått på en skidbackes lutning är kvoten 
mellan backens höjd och åksträckan.

a) Vilken backe har störst lutning?

b)   En annan backe har samma lutning 
som Bergbacken. Den har en åksträcka 
som är 1 000 m.

Vilken höjd har den backen?

1396 Marcus läser en bok som innehåller
420 sidor. Efter 1,5 h har han läst 50 sidor.

Anta att Marcus läser alla sidor med 
samma hastighet 

Hur lång tid tar det för honom att läsa 
hela boken?

1397 En viss typ av små guldtackor med 
längd 50 mm och bredd 30 mm finns i 
tjocklekarna 2,0 mm, 3,0 mm, 5,0 mm 
och 8,0 mm.

Både vikten och priset på tackorna är 
proportionella mot tjockleken. Tackan 
med tjockleken 2,0 mm väger 58 g.

a)  Beräkna vikten på guldtackan med 
tjockleken 5,0 mm.

b)  Tackan med tjockleken 3,0 mm kostar 
47 400 kr.

  Hur många tackor med tjockleken 
8,0 mm kan man köpa för 1,5 miljoner kr?

Namn Höjd Åksträcka

Bergbacken 165 m 670 m

Storbacken 354 m 1 530 m
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Tema

62 TAL OCH BERÄKNINGAR – GRUNDLÄGGANDE BEGREPP OCH METODER 

Moms
Moms är en skatt som alla betalar som köper varor och tjänster.

På de allra flesta varor och tjänster är momssatsen 25 %, men även 
andra momssatser förekommer.

 exkl. moms Priset utan moms skrivs oftast pris exkl. moms (exklusive moms).
 inkl.moms Priset med moms skrivs oftast pris inkl. moms (inklusive moms).

 Exempel Lena har ett litet snicker. 
Hon får en order på bänkar 
och bord till en restaurang. 
Lena beräknar att priset för 
möblerna exkl. moms blir 
65 700 kr. 
Påslagsmomsen är 25 %. 

Vi beräknar priset ut till 
kund inkl. moms:
Momsen = 25 % av 65 700 kr = 0,25 ∙ 65 700 kr = 16 425 kr
Pris inkl. moms = 65 700 kr + 16 425 kr = 82 125 kr
Kunden ska betala 82 125 kr för bänkarna och borden.        

Vi beräknar momsens andel av priset:
Moms

Totalpriset inkl. moms
 = 16 425

82 125
 kr
 kr

 = 0,20 = 20 %

Momsen utgör alltså 20 % av priset inkl. moms. 
Detta innebär att om vi drar av 20 % av priset med moms, 
får vi priset utan moms. 

Vi kan säga att avdragsmomsen är 20 % av priset inkl. moms när 
påslagsmomsen är 25 % av priset exkl. moms.

Pris utan moms + Påslagsmoms = Pris med moms
Pris med moms – Avdragsmoms = Pris utan moms

Påslagsmoms Avdragsmoms

Böcker, transporter, idrottsverksamhet, 
entréavgift till djurparker m.m.

6 % 5,66 %

Livsmedel, hotell, camping, restaurang- 
och cateringtjänster, skräddare m.m.

12 % 10,7 %

De flesta övriga varor och tjänster. 25 % 20 %

avdragsmoms
påslagsmoms
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TAL OCH BERÄKNINGAR – GRUNDLÄGGANDE BEGREPP OCH METODER  63

Använd momssatserna i tabellen på föregående sida 
om inget annat anges.

1 Nemo lägger till med sin båt i en gästhamn. 
En natt i gästhamnen kostar 200 kr utan moms. 
Påslagsmomsen för gästhamnsverksamhet 
är 25 %.  

a) Hur mycket moms får Nemo betala?

b)  Hur mycket kostar en natt i gästhamnen 
med moms?

2 Martin driver en liten butik och pub på en 
skärgårdsö. 

a)  I butiken kostar ett paket pasta 
15 kr exkl. moms.

 Vad är priset inkl. moms?

b)  En gäst i puben beställer en sallad som 
kostar 165 kr inkl. moms. 

 Vad betalar gästen i moms?

c)  Gästen beställer även en starköl som kostar 
65 kr exkl. moms. 

  Vilket pris ska Martin ta för starkölen när 
påslagsmomsen på starkdrycker är 25 %?

3 Linnea arbetar på en förskola. Tillsammans 
med en kollega och en grupp barn besöker 
hon en djurpark. Barngruppen består av 
2 treåringar och 5 fyraåringar. 
Entréavgifterna till djurparken är:

0–3 år Gratis

4–14 år 170 kr 

Vuxen 220 kr 

Vad betalar hela gruppen i moms för besöket?

4 Ibland är det inte helt självklart vilken 
momssats som gäller. Badhusbesök kan 
betecknas som rekreation, med påslags-
momsen 25 %, eller som motion vilket är 
momsfritt. 

Ett badhus sålde inträde för 2 miljoner kr 
momsfritt under ett år, men måste efter ett 
skattebeslut betala moms på 25 % till staten. 

Hur mycket ska badhuset betala?

5 Foder till djur har påslagsmomsen 25 %.

Love älskar kaniner och har flera stycken. 
Kaninerna äter totalt 650 g torrfoder per dag. 
Love köper fodret i säckar på 20 kg som kostar 
299 kr inkl. moms. 

Hur mycket betalar Love i moms per år för 
kaninfodret?

6 Michelle driver en camping. Det kostar 
233 kr/dygn exkl. moms att stå med husbil 
på campingen. 

a) Vad är priset inkl. moms?

b)  Hur många procent utgör momsen av 
totalpriset?

c)  Michelle har även en liten butik på 
campingen. En kund köper en glass för 
28 kr och ett vykort för 15 kr, båda 
priserna är inkl. moms. 

  Hur mycket betalar kunden i moms när 
påslagsmoms för vykort är 25 % och för 
glass 12 %?

7 Olof lämnar in ett par byxor till en skräddare. 
Blixtlåset ska bytas och midjan ska sys in. 

Olof tittar sedan på kvittot och ser att han har 
betalat 48 kr i moms. 

Vilket pris har Olof betalat inkl. moms?
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Promille och ppm
När vi ska beskriva små andelar kan vi använda begreppen 
promille och ppm. 

 promille Promille anger tusendelar. 1 promille skrivs 1 ‰ .

 ppm ppm anger miljondelar och är en förkortning av engelskans 
”parts per million”. 

ppm används ofta i samband med olika typer av gränsvärden.

   1 ‰ = 1
1 000

 = 0,001         1 ppm = 
1

1 000 000 = 0,000 001

 Exempel 1 Torsk är en mager fiskart som inte innehåller 
mycket fett. 100 g torskfilé innehåller 0,7 g fett. 

Vi beräknar andelen fett i torskfilé: 

Andelen = Delen
Det hela

 = 
0 7
100

,  g
 g

 = 0,007 = 0,7 % = 7 ‰

Torskfilé innehåller 7 ‰ fett.

 Exempel 2 Lantbruksarbete sker ofta i en dammig miljö. Organiskt damm 
tillförs till luften exempelvis genom djurhållning och hantering 
av spannmål, hö eller halm. 

Enligt arbetsmiljöverket är gränsvärdet för organiskt damm i 
luften är 4 ppm. 
1 m3 (kubikmeter) luft väger 1 300 g. 
Vi beräknar den högsta tillåtna mängden damm i 1 m3 luft.
4 ppm = 0,000 004
4 ppm av 1 300 g = 0,000 004 ∙ 1 300 g = 
= 0,005 g = 5 mg 
Mängden organiskt damm får högst vara 5 mg per m3 luft. 
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1 100 g spenat innehåller 0,56 g kalium och 
6 mg natrium. 

Beräkna andelen

a)  kalium i 100 g spenat. 
Svara i promille. 

b)  natrium i 100 g spenat. 
Svara i ppm. 

2 Magnesium är ett av många ämnen som är 
viktiga för fysiskt aktiva personer. 

a)  Cashewnötter innehåller 2,6 ‰ 
magnesium. 

  Beräkna antal mg magnesium i en påse 
cashewnötter med vikten 70 g. 

b)  Vetekli innehåller mycket magnesium. 
100 g vetekli innehåller 480 mg magnesium. 

  Beräkna andelen magnesium. 
Svara i procent och promille. 

3 Ammoniak är en giftig gas som irriterar luft-
vägarna. Ammoniak används i vissa hårfärger 
för att färgen lättare ska tränga in i hårstråna. 

Enligt arbetsmiljöverket är gränsvärdet för 
ammoniak i luften i en salong 20 ppm. 

Beräkna det högsta tillåtna antalet mg 
ammoniak per m3 luft. (1 m3 luft väger 1 300 g.)

4 På kontor, förskolor och skolor behöver 
inomhusluften ha en bra luftkvalité. 

Det rekommenderade gränsvärdet för 
koldioxid är 1 000 ppm. 

På en förskola uppmättes koldioxidhalten till 
1,27 g/m3 luft. 

Är detta över eller under det rekommenderade 
gränsvärdet? (1 m3 luft väger ca 1,3 kg.)

5 Frida undersöker mängden koffein i två olika 
energidrycker. 

a)  Vilken dryck innehåller den högsta andelen 
koffein?
Du kan anta att 100 ml = 100 g.

b)  Mängden koffein i vanligt kaffe är ungefär 
700 mg/liter. 

  Är det lägre eller högre andel koffein än i 
någon av energidryckerna?

c)  Hur mycket kaffe motsvarar den mängd 
koffein som finns i en energidryck A 
respektive B?
Svara i deciliter. 

d)  Ett koffeinintag på 20 mg per kg kroppsvikt 
och dag kan leda till lindrig förgiftning. 
Frida väger 70 kg och dricker två burkar 
med energidryck A. 

  Hur stor andel av det maximala 
koffeinintaget har Frida fått i sig?

6 Casper ska koka 5 kg gröna ärtor. Ärtorna 
innehåller 1,7 ‰ kalium. Eftersom kalium är 
ett lättlösligt mineral så försvinner 40 % av 
kaliumet vid kokning. 

Hur många gram kalium försvinner från 
ärtorna när Casper kokar dem?

7 Textildamm finns exempelvis i textilindustrier 
och i slöjdsalar. Enligt arbetsmiljöverket är 
gränsvärdet för textildamm 1 mg/m3.

Nikita mäter dammhalten i en textilfabrik 
och upptäcker att gränsvärdet överskrids 
med 5 ‰. 

Vilken halt textildamm finns i lokalerna?

Volym (ml) Koffeinhalt (mg)

Dryck A 330 180

Dryck B 250 80
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Ett företag sammanställer sitt resultat efter ett verksamhetsår. 

Det betyder att de beräknar skillnaden mellan företagets alla 
intäkter och kostnader. 

Vid sammanställningen beräknas också vinstmarginalen, alltså 
hur stor andel av intäkterna som vinsten utgör. 

 Exempel 1 

En blomsterhandel sålde under ett år varor och tjänster 
för 2 486 tkr (tusen kronor). Man kan säga att företagets 
intäkter var 2 486 tkr. Kostnaderna för lokaler, material, 
personal mm var 2 130 tkr.

Vi beräknar företagets resultat.
Resultatet = 2 486 tkr – 2 130 tkr = 356 tkr = 356 000 kr

Företagets resultat var en vinst på 356 000 kr.

Resultat = Intäkter – Kostnader

Ett positivt resultat innebär vinst.
Ett negativt resultat innebär förlust.

Ett sätt att jämföra lönsamheten i olika företag är att beräkna 
vinstens andel av intäkterna. Den kallas vinstmarginal, 
och brukar anges i procent. 

Ett företag som går med förlust har en negativ vinstmarginal.

Vinstmarginal = Vinsten
Intäkterna

För blomsterhandeln i exempel 1 är vinstmarginalen 
356

2480
 ≈ 0,144 = 14,4 %.

Resultat

Vinst-
marginal

Vinst, förlust och vinstmarginal
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Exempel 2 Ett företag som arbetar med musikproduktion köpte ett år studio-
utrustning för en kostnad av 1,5 miljoner kr. Övriga kostnader var 
3,5 miljoner kr. Intäkterna var 4,2 miljoner kr.

Det kan verka som att verksamheten gick med förlust under året. 
Kostnaderna var 5,0 miljoner kr och man fick bara in 4,2 miljoner kr. 

Men om utrustningen används i 5 år och värdeminskningen är lika 
stor varje år så kan inköpskostnaden fördelas lika på 5 år.

Årskostnaden för utrustningen är 1,5 Mkr
5 år

 = 0,3 Mkr/år

Årets kostnader och resultat i miljoner kr (Mkr) blir då 
Kostnader = 0,3 Mkr + 3,5 Mkr = 3,8 Mkr
Resultat = 4,2 Mkr  – 3,8 Mkr = 0,4 Mkr
Resultatet är en vinst på 0,4 miljoner kr eller 400 000 kr.

1 Ett företag redovisar följande:

   Intäkter (tkr)   3 810
   Kostnader (tkr)  3 555

Beräkna företagets

a) resultat     b) vinstmarginal.

2 En familj driver tillsammans en bensinstation 
med butik och verkstad. 

Ett år redovisar de följande:

   Intäkter (tkr)   6 827

   Kostnader (tkr)
   Handelsvaror   4 018
   Personal     2 667
   Övrigt         359

a) Beräkna företagets resultat.

b) Beräkna vinstmarginalen.

c)  Med hur många procent måste kostnaderna 
minskas för att resultatet ska vara ±0?
(Vi antar att intäkterna är desamma).

3 En städfirma med 12 anställda hade ett 
år intäkter på 6 426 470 kr. I företagets 
resultaträkning kan för året kan man läsa:

   Rörelsekostnader i kr
   Råvaror      153 742
   Personalkostnader  4 968 123
   Övriga kostnader   1 081 340

Beräkna företagets

a) intäkt per anställd  b) vinstmarginal.

4 Ett företags kostnader under året var 
1,975 miljoner kr. 
Intäkterna var 2,34 miljoner kr. 
Företaget köpte vid början av året maskiner 
för 723 000 kr.

Beräkna företagets vinstmarginal för det 
andra året om maskinerna kan användas i 6 år 
och värdeminskningen är lika stor varje år.
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Svinnberäkningar i restaurang 
och dagligvaruhandel

Inom restaurangbranschen blir det alltid en del svinn när 
råvaror ska tillredas, t.ex. när man skalar grönsaker, putsar kött 
eller rensar fisk.

Svinnet i viktenheter är skillnaden mellan bruttovikt och 
nettovikt, dvs:

   Svinnet i vikt = Bruttovikt – Nettovikt

där bruttovikten är råvarornas vikt innan de tillreds och netto-
vikten är den vikt som råvarorna har efter att de har tillretts. 

Det kan även vara intressant att beräkna svinnets andel av 
bruttovikten, alltså hur många procent av bruttovikten som 
blivit svinn.

Inköpspriset för råvaror beräknas på bruttovikten.

Även inom dagligvaruhandeln förekommer det svinn, t.ex. varor 
som kasseras när bäst före-datumet gått ut eller varor som stjäls. 

Att minska svinnet är en vinst för både verksamheten och miljön.

 Exempel 1 Marcel skalar 20 kg morötter. De skalade morötterna 
väger 17 kg. Vi beräknar svinnet i kg samt svinnets
 andel av bruttovikten.

Bruttovikten = 20 kg     Nettovikten = 17 kg 

Svinnet i kg = Bruttovikt – Nettovikt = 
= 20 kg – 17 kg = 3 kg

Svinnets andel = Svinn
Bruttovikt

 = 3
20

 kg
 kg

 = 0,15 = 15 %

Svinnet blev 3 kg eller 15 % av bruttovikten. 

 Exempel 2 Cajsa arbetar i en dagligvaruhandel. I september köpte butiken 
in 365 kg tomater och svinnet var 8,2 %. Tomaterna hade 
inköpspriset 23,03 kr/kg och försäljningspriset 41,20 kr/kg. 

Vi beräknar butikens förlorade intäkt pga svinn: 

Intäkt per kg = Försäljningspriset – Inköpspriset = 
= 41,20 kr/kg – 23,03 kr/kg = 18,17 kr/kg

Svinnet i kg = 8,2 % av 365 kg = 0,082 ∙ 365 kg ≈ 30 kg 

Förlorad intäkt = Svinnet ∙ Intäkt per kg = 30 kg ∙ 18,17 kr/kg ≈ 
≈ 545 kr

Butikens förlorade intäkt på tomaterna blev 545 kr. 

Rod 1a_Kap 1_211221.indd   68 2021-12-29   15:33



Tema

TAL OCH BERÄKNINGAR – GRUNDLÄGGANDE BEGREPP OCH METODER  69

1 Simon putsar 3,0 kg ryggbiff. Efter putsningen 
vägen ryggbiffen 2,7 kg. 

Beräkna svinnet i procent. 

2 När potatis skalas minskar vikten. Det är stor 
skillnad i svinn om potatisen skalas före eller 
efter kokning. 

24 kg potatis ska skalas. 

a)  Om potatisen skalas rå väger den 20,4 kg 
efter skalning. Beräkna svinnet i procent. 

b)  Om potatisen skalas efter kokning väger 
den 22,8 kg efter skalning. Beräkna svinnet 
i procent. 

3 Lizen ska laga en maträtt med lax till 
15 personer. Hon räknar med 180 g lax 
per person. Svinnet när en hel lax filéas 
är 40 %. 

Räcker det om Lizen köper en lax som väger 
4,5 kg?

4 Du ska koka pasta till 5 personer. Pasta och 
ris är exempel på råvaror som ökar i vikt vid 
tillagning. Pastans vikt ökar med 110 %. 

Hur mycket pasta får varje person om du 
kokar 285 g?

5 Elli gör en kalkyl för en middag till 20 gäster.  

En sammanställning över middagens 
ingredienser visas i tabellen.

a)  Vad är den totala inköpskostnaden för 
ingredienserna?

b) Vad blir kostnaden per portion?

c) Hur mycket väger en portion?

Ingrediens Bruttovikt Svinn i % Inköpskostnad

Torsk 6 kg 40 90 kr/kg

Potatis 4,8 kg 17 5 kr/kg

Paprika 700 g 18 27 kr/kg

Rödlök 3 kg 6 11 kr/kg

Spenat 2 kg 0 30 kr/kg

Persilja 60 g 40 47 kr/kg

Följande uppgifter handlar om dagligvaruhandeln 
Emilias Mat.

6 Emilias Mat gör följande sammanställning för 
svinn under ett år. 

a)  Beräkna andelen svinn för banan, gurka 
och äpple. 

b)  Vad är butikens sammanlagda svinn för 
banan, gurka och äpple?

7 Kostnaden för produkter som måste kasseras 
kallas för svinnkostnad. 

Tabellen nedan visar Emilias inköpspris för 
banan, gurka och äpple.

a)  Beräkna svinnkostnaden för banan, 
gurka respektive äpple.

b)  Vad är den totala svinnkostnaden för 
butiken?

8 Intäkt per kg för en produkt är skillnaden 
mellan försäljningspriset och inköpspriset.

Tabellen visar försäljningspriset för banan, 
gurka och äpple. 

a)  Beräkna butikens intäkt per kg för banan, 
gurka och äpple. 

b) Förlorad intäkt = Svinnet ∙ Intäkt per kg.  

  Beräkna affärens förlorade intäkt för de tre 
produkterna. 

Produkt Inköpsmängd Svinn

Banan 10 856 kg 308 kg

Gurka 3 004 kg 287 kg

Äpple 4 509 kg 452 kg 

Produkt Inköpspris 

Banan 14,88 kr/kg

Gurka 13,87 kr/kg

Äpple 15,96 kr/kg

Produkt Försäljningspris

Banan 24,70 kr/kg

Gurka 25 kr/kg

Äpple 24 kr/kg
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Gyllene snittet
Konstnärer och arkitekter har sedan antiken använt sig av 
det gyllene snittet. Det är ett förhållande mellan två tal som 
återkommer i naturen och upplevs som harmoniskt. Med 
gyllene snittet skapas konstverk och byggnader som många 
tycker är vackra. 

En rektangel som bygger på gyllene snittet har ett förhållande 
mellan den långa och den korta sidan på ungefär 1,62 : 1. 
Detta innebär att den långa sidan är 62 % längre än den korta.
Det gyllene snittet används bland annat i yrken som arkitekt, 
designer, florist och sminkör. 

 Exempel 1 Vid olika typer av make up kan man utgå från 
gyllene snittet. Det ger stylingen en naturlig look.
För att måla ögonbryn i en tilltalande form ska 
förhållandet mellan sträckorna AB och BC i figuren 
förhålla sig som gyllene snittet. 
Vi lägger en sminkning med måtten 
AB = 3,50 cm och BC = 2,20 cm.

AB
BC

 = 3 50
2 20

,
,

 cm
 cm

 ≈ 1,59

Förhållandet är 1,59 : 1. 
AB är 59 % längre än BC.
Ögonbrynets form följer i stort sett det gyllene snittet. 

 Exempel 2  En blomsteruppsättning med tre 
olika blommor kan komponeras 
med hjälp av gyllene snittet. Om 
antalen förhåller sig som 3 : 5 : 8 ser 
buketten balanserad ut. 

För en bukett med 3 gerbera, 
5 tulpaner och 8 nejlikor gäller: 

tulpaner : gerbera = 5 : 3 = 5
3

 = 1,67
Förhållandet är 1,67 : 1
nejlikor : tulpaner = 8 : 5 = 8

5
 = 1,60 

Förhållandet är 1,60 : 1
Antalet av de olika sorterna förhåller sig 
till varandra ungefär som gyllene snittet. 

A

B

C

1,62

1
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6 Tredjedelsregeln är en förenklad variant 
av det gyllene snittet och kan användas vid 
styling. 

Ansiktet delas in i tredjedelar så att makeupen 
följer ansiktets naturliga linjer. 

a)  Vilket är förhållandet mellan 
måtten x och y i figuren?

b)  Ett ansikte har längden 18 cm. Ge ett 
exempel på en indelning av ansiktet som 
ungefär följer tredjedelsregeln. 

x

x

y

1 Mischas ögonbryn har måtten

AB = 3,2 cm
BC = 2,0 cm

Förhåller sig måtten i Mischas ögonbryn som 
gyllene snittet?

2 Lo ska göra en blomsteruppsättning med 
3 olika sorters blommor. Lo kommer att 
använda 8, 13 och 21 st av respektive sort. 

Följer blomsteruppsättningen gyllene snittet?  

3 Simo arbetar på en salong och ska pigmentera 
ögonbryn. Formen ska följa gyllene snittet. 

a)  Om den kortare delen, längden BC, på en 
kunds ögonbryn ska vara 1,5 cm, vilken 
blir då längden AB?

b)  På en kund ska längden  AB vara 2,9 cm. 
Vilken längd ska BC vara?

4 Det gyllene snittet används för att skapa 
vackra buketter med en asymmetrisk 
uppbyggnad. Längderna på bukettens delar 
förhåller sig till varandra som gyllene snittet. 

Tyra ska komponera en bukett där den 
kortaste delen kommer att vara 21 cm. 

Vilken längd ska det vara på de två andra 
delarna i buketten?

5 Emil ska komponera en blomsterlåda. Lådans 
längd ska vara 62 % längre än bredden och 
den totala höjden ska vara 62 % längre än 
lådans längd. Blomsterlådans bredd är 50 cm. 

a)  Vilka mått har blomsterlådans längd 
och höjd?

b) Följer blomsterlådans mått gyllene snittet?
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I tabellerna visas materialkostnad och tidsåtgång för service av en skotare, 
av modellen Buffalo.

Buffalo 200 h 900 h 1 800 h

Filtersats hydraul • •
RMF filter • •
Axelolja, 145 L • •
Filtersats motor • •
Motorolja, 27 L • •
Luftfilter •

Material Pris exkl. moms

Filtersats hydraul 3 817 kr

RMF filter 1 249 kr

Filtersats Motor 1 729 kr

Luftfilter 2 032 kr

Axelolja 20 L 860 kr

Motorolja 20 L 1 117 kr

Underhållsservice och reparation
Efter gymnasieexamen kan du starta ett eget företag. Då behöver 
du kunna beräkna kostnader och intäkter för olika tjänster t.ex. när 
du ska lämna en offert till en kund.

En mekaniker för skogsmaskiner servar och reparerar bland annat 
skotare och skördare. När maskinerna är helt nya görs den första 
servicen efter 200 drifttimmar. Därefter sker servicen var 900:e 
drifttimme. 
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För att göra en vinst på ett servicejobb gör du ett pålägg på 30 % 
på inköpspriset av material och du tar ut en arbetskostnad på 950 kr/h. 

 Exempel Vi beräknar vinsten vid en 900 h underhållsservice på en skotare av 
modellen Buffalo. I tabellerna har vi ringat in de värden vi behöver.

Materialkostnad = 1 729 kr + 2 ∙ 1 117 kr = 3 963 kr

Pålägg på materialet = 0,30 ∙ 3 963 kr = 1 189 kr

Arbetskostnad = 6 ∙ 950 kr = 5 700 kr

Total vinst = pålägg på materialet + arbetskostnad = 
1 189 kr + 5 700 kr ≈ 6 890 kr 

Vinsten, innan övriga omkostnader räknas av, blir på detta jobb 6 890 kr. 

Olja köps i hela 20-liters dunkar. 
Eftersom du behöver 27 liter 
motorolja går det åt 2 dunkar.  

TIDLISTA

Arbete Tid (h)

Underhållsservice     200 h 15

Underhållsservice     900 h 6

Underhållsservice  1 800 h 16
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1 Använd tabellerna och beräkna vinsten på 
följande servicejobb.

a) en 900 h service på en Scorpion

b) en 200 h service på en Buffalo. 

2 När man utför ett arbete på en maskin 
används en del förbrukningsmaterial såsom 
trasor, fett, papper m.m. Kostnaden för detta 
tillförs med 5 % på arbetskostnaden. 

Vid underhållsservice tillkommer också en 
miljöavgift på gammal olja som tas i retur 
med 3 kr/liter. 

Miljöavgiften för filterretur är 40 kr för liten 
service (900 h) och 243 kr för stor service 
(200 h, 1 800 h).

a)  Beräkna priset ut till kund, exkl. moms, 
för en 1 800 h service på skotaren Buffalo. 

b)  Hur mycket större är vinsten för en 1 800 h-  
service jämfört med en 200 h service på 
skördaren Scorpion?

3 Det finns många hydrauliska funktioner i 
både skördare och skotare. Det är vanligt att 
hydraulslangar behöver bytas ut. 

a)  Hydraulslangarna inne i kranen på en skotare 
behöver bytas. Tidsåtgången är 7 h för hela 
jobbet och det finns 4 slangar i kranen. 

  Beräkna pris, exkl. moms, ut till kund för 
detta jobb. Tänk på att lägga till en kostnad 
för förbrukningsmaterial. 

b) Vad blir vinsten på detta jobb?

c)  Det är läckage på tryckslangen till hydraul-
pumpen till skördaren, därför ska slang och 
tillhörande o-ring bytas. 

 Arbetet tar 4 h. 
 Beräkna pris, exkl. moms, ut till kund.

Material Pris exkl. moms

Hydraulslang kran 507 kr/st

Tryckslang hydraulpump 5 657 kr/st

O-ring 8 kr/st

Material Pris exkl. moms

Filtersats hydraul 4 311 kr

RMF filter 1 249 kr

Filtersats motor 1 729 kr

Luftfilter 1 661 kr

Axelolja 20 L 860 kr

Motorolja 20 L 1 117 kr

I tabellerna visas materialkostnad och tidsåtgång för service av en skördare, 
av modellen Scorpion.

TIDLISTA

Arbete Tid (h)

Underhållsservice     200 h 20

Underhållsservice     900 h 7

Underhållsservice  1 800 h 22

Scorpion 200 h 900 h 1 800 h

Filtersats hydraul • •
RMF filter • •
Axelolja, 135 L • •
Filtersats motor • •
Motorolja, 27 liter • •
Luftfilter •
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Prissättning av aktiviteter
Inom turistbranschen är försäljning av aktiviteter mycket 
populärt. Det kan exempelvis vara guidade turer, segling, 
svampplockning eller att åka hundspann. 
När en aktivitet ska prissättas ska man ta hänsyn till de 
kostnader som finns. 

Fasta kostnader

Kostnader oavsett antal aktiviteter som säljs. Exempelvis lokal-
hyra, fasta löner och kostnader för fordon, eller foder till djur. 

Rörliga kostnader

Kostnader endast vid sålda aktiviteter. Exempelvis kostnader 
för mat, drivmedel eller timanställd personal. 

 Exempel 1 Ett företag ska sälja aktiviteten ”Testa på isklättring”. Företaget 
lånar ut utrustning samt hjälper till med transport och guide.
Företaget har i genomsnitt fasta kostnader på 300 kr/deltagare 
och rörliga kostnaderna på 350 kr/deltagare. Vinsten ska vara 
30 % av de totala kostnaderna.  
Vi beräknar prissättning av aktiviteten:
Företagets kostnader = Fasta + Rörliga = 300 kr + 350 kr = 650 kr 
Vinsten = 30 % av 650 kr = 0,30 ∙ 650 kr = 195 kr 
Priset för aktiviteten = 650 kr + 195 kr = 845 kr

Företaget bör ta 845 kr/deltagare för aktiviteten. 

 Exempel 2 Rasmus säljer havskajaksturer med guide. I turen ingår lunch 
från en restaurang. Restaurangens kostnad är 89 kr/portion, 
plus 20 % i vinst. De fasta och rörliga kostnaderna för Rasmus 
exkl. lunch är i genomsnitt 890 kr/deltagare. Rasmus vill få 30 % 
i vinst.

Vi beräknar priset för aktiviteten:
Pålägg för lunch = 20 % av 89 kr = 0,20 ∙ 89 kr ≈ 18 kr
Rasmus pris för lunchen = 89 kr + 18 kr = 107 kr 
Rasmus kostnader = 890 kr + 107 kr = 997 kr
Vinsten = 30 % av 997 kr = 0,30 ∙ 997 kr ≈ 299 kr
Priset på aktiviteten = 997 kr + 299 kr = 1 296 kr ≈ 1 300 kr 
Rasmus bör ta 1 300 kr/deltagare för turen. 
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1 Celine har ett företag med islandshästar. 
De totala kostnaderna för en kort ridtur är 
380 kr/deltagare. 

Vilket pris ska Celine ta för ridturen om hon 
vill ha en vinst på 30 %?

2 Celine säljer även heldagstur med islandshäst. 
Då ingår lunch som lagas över öppen eld. 
Celine köper lunchen från en restaurang vars 
kostnad är 80 kr/portion, plus 25 % i vinst. 
Lunchen är en rörlig kostnad för Celine och 
de fasta kostnaderna för turen är i genomsnitt 
920 kr/deltagare.  

a)  Beräkna företagets kostnader för 
heldagsturen. 

b)  Vilket pris bör Celine ta för turen om hon 
vill ha en vinst som är 30 %?

3

a)  Vad blir vinsten per deltagare om de 
totala kostnaderna i genomsnitt är 
8 536 kr/deltagare?

b)  Matkostnaden beräknas till 300 kr/dag och 
deltagare. Hur stor del är matkostnaden av 
de totala kostnaderna?

c)  Deltagarna åker två och två på skotrarna. 
Men man kan också välja att åka ensam och 
får då betala ett tillägg på 3 050 kr. 

  Företagets totala kostnader ökar med 
2 000 kr när en deltagare väljer att åka 
ensam på en skoter. 

  Beräkna företagets vinst på en tur när en 
deltagare väljer att åka ensam på en skoter. 

5-dagarstur med 
Fannys snöskotrar
Allt ingår:
Snöskoter, bensin, kläder, boende i 
moderna stugor och helpension.

Pris:
11 950 kr/person

Påsklovs-
special!

4 Knut ska ordna guidade turer under en 
tvåveckorsperiod. Han hyr en buss för 
75 000 kr inkl. totala omkostnader. 

Bussen kan ta 30 passagerare och han kör 
10 turer under tvåveckorsperioden.

a) Vad blir kostnaden per tur?

b) Priset för en tur är 400 kr/person. 

  Hur många passagerare måste Knut ha 
i genomsnitt på varje tur för att täcka 
busskostnaden?

c)  Efter perioden konstaterar Knut att han 
hade totalt 200 deltagare. 

 Vad blev vinsten för Knut?

5 Jon-Isak har ett snorkel- och dykföretag. 
Priset för en dyktur är 1 099 kr.

a)  Vilka omkostnader har Jon-Isak om vinsten 
motsvarar 32 % av priset för dykturen?

b)  Jon-Isak väljer att marknadsföra och 
sälja sina aktiviteter genom en resebyrå. 
Resebyrån tar 20 % av Jon-Isaks vinst som 
provision. 

  Hur mycket tjänar resebyrån per såld 
dyktur?

6 En timmes tur på en turistbåt kostar 450 kr 
om man köper den via en resebyrå. De totala 
omkostnaderna är 300 kr. 

Provisionen till resebyrån är 38 kr per såld tur. 

Hur stor andel av vinsten är provisionen till 
resebyrån?

7 Dennis hyr en segelbåt i 4 veckor för att 
arrangera segelturer. Han hyr båten för totalt 
100 000 kr och båten kan ta 8 gäster. 

De rörliga kostnaderna är 500 kr/deltagare. 

Dennis kör 10 turer och priset för en tur är 
2 000 kr/deltagare. 

Hur många deltagare måste Dennis ha 
med i genomsnitt på varje tur för att täcka 
kostnaderna?
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Sant eller falskt?
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Avgör om påståendena är sanna eller falska. Syftet är att utveckla 
förmågan att föra ett matematiskt resonemang. Motivera därför 
svaren med beräkningar och förklaringar. 
Arbeta gärna i par eller grupp.

 1 Fem tiondelar är lika mycket som femtio 
hundradelar.

 2 Två tusendels meter kan skrivas 2 cm.

 3 Talet 10 kan vara en produkt av två 
negativa tal.

 4 Vikten 3,448 kg kan avrundas till 3,5 kg.

 5 Tiden 0,25 h är detsamma som 25 minuter.

 6 2 liter vaccin räcker till 50 sprutor med 
volymen 4 ml.

 7 Talet 108 är dubbelt så stort som 104.

 8 När ett tal i bråkform förkortas blir värdet 
mindre.

 9 Måttet 50 μm kan skrivas 0,5 mm.

10 Energimängden 100 kJ kan skrivas 0,1 MJ.

11 Skillnaden mellan  1
3

 h  och  1
5

 h är 5 minuter.

12 Nivåskillnaden 6 cm på avståndet 2 m 
motsvarar en nivåskillnad på 3 %.

13 3,5 % av 1 000 kr är detsamma som 35 kr.

14 Andelen 1
5

 är densamma som 20 %.

15 Längden av en sträcka kan både öka och 
minska med 200 %.

16 Om priset på en vara är proportionellt mot 
vikten, kostar då 750 g tre gånger så mycket 
som 1/4 kg?
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Sammanfattning 1

78 TAL OCH BERÄKNINGAR – GRUNDLÄGGANDE BEGREPP OCH METODER 

Räknesätt

Addition
14 + 3 = 17  term + term = summa

Subtraktion
17 – 3 = 14  term – term = differens

Multiplikation
6 · 3 = 18   faktor · faktor = produkt

Division
18/3 = 6    täljare/nämnare = kvot

Räkneordning

I uttryck med flera räknesätt beräknar man
1 först parenteser
2 sedan potenser
3 därefter multiplikationer och divisioner
4 sist additioner och subtraktioner

Exempel:
2 ∙ (2 + 1)2 – 5 = 2 ∙ 32 – 5 = 2 ∙ 9 – 5 =
= 18 – 5 = 13

Negativa tal

Addition och subtraktion
2 – 5 + 1 = –3 + 1 = –2
–3 + (–2) = –3 – 2 = –5
7 – (–5) = 7 + 5 = 12

Multiplikation
5 ∙ (–3) = (–5) ∙ 3 = –5 ∙ 3 =  –15
(–2) ∙ (–7) = 2 ∙ 7 = 14

Division

15
3−

 = −15
3

 = –15
3

 =  –5

−
−

8
2

 = 8
2

 = 4

Tal i decimalform

0,3 = 3 tiondelar 
0,06 = 6 hundradelar
0,002 = 2 tusendelar
0,17 kan utläsas 17 hundradelar eller
1 tiondel och 7 hundradelar.

Avrundning

Om första siffran efter avrundningssiffran är 
◗  0, 1, 2, 3 eller 4 behåller vi avrundningssiffran. 
◗  5, 6, 7, 8 eller 9 höjer vi avrundningssiffran.

Exempel:

274,3 kg ≈ 274 kg      (avrundat till heltal) 
63,148 m ≈ 63,15 m  (avrundat till hundradelar)
3,54 m ≈ 3,5 m            (avrundat till två siffrors 

noggrannhet)

Överslagsräkning

Vid överslagsräkning byter man ut de givna talen 
mot närliggande tal som gör att beräkningarna 
blir lättare att göra i huvudet.

11 873 + 16 291 ≈ 12 000 + 16 000 = 28 000

238
5,9

 ≈ 240
6

 = 40

3,78 ∙ 93,7 ≈ 4  ∙ 90 = 360

Enhetsbyten

1 liter = 10 dl = 100 cl = 1 000 ml
1 m = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm
1 kg = 10 hg = 1 000 g
1 timme = 60 min = 3 600 sek

Potenser och tiopotenser

23 är ett tal i potensform med basen 2 och 
exponenten 3.
23 = 2 ∙ 2 ∙ 2 = 8

Tal i potensform med basen 10 kallas tiopotens. 
Stora och små tal kan enkelt skrivas med 
tiopotenser.

En miljon = 1 000 000 = 106

En tusendel = 
1

1000 = 0,001 = 10–3

7 500 000 = 7,5 ∙ 106

0,002 = 2 ∙ 10–3
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Andelen, delen och det hela

   15 % av 200 kr = 30 kr

Vi söker andelen

Andelen = Delen
Det hela

 = 30 kr
200 kr

 = 0,15 = 15 %

Vi söker delen
Delen = Andelen ∙ Det hela = 0,15 ∙ 200 kr = 30 kr

Vi söker det hela

Det hela = Delen
Andelen

 = 30 kr
0,15

 = 200 kr

Prefix

Stora och små tal kan skrivas med hjälp av 
tiopotenser eller prefix.

2 miljarder byte = 2 000 000 000 B =
= 2 ∙ 109 B = 2 TB (terabyte)

5 miljoner watt = 5 000 000 W =
= 5 ∙ 106 W = 5 MW (megawatt)

4 tusendels gram = 0,004 g =
= 4 ∙ 10–3 g = 4 mg (milligram)

8 miljondels meter = 0,000 008 m =
= 8 ∙ 10–6 m = 8 μm (mikrometer)

Proportionalitet

Om priset fördubblas när mängden fördubblas, 
så är priset  proportionellt mot mängden.

I ett diagram motsvaras en proportionalitet av 
en rät linje genom origo.

Andelen DelenDet hela

Beteckning d c m µ n p

Namn deci centi milli mikro nano piko

Tiopotens 10−1 10−2 10−3 10−6 10−9 10−12

Beteckning T G M k h

Namn tera giga mega kilo hekto

Tiopotens 1012 109 106 103 102

Tal i bråkform

Förkortning (med 7)   
21
49

 = 21/7
49/7

 = 3
7

    

Förlängning (med 7)
5
9

 = 5 · 7
9 · 7

 = 35
63

Med förhållandet mellan två tal menas kvoten 
av talen. Förhållandet mellan 150 och 200 är
150
200

 = 3
4

Förhållandet 3/4 skrivs ofta  3 : 4.

Addition/subtraktion av bråk med samma nämnare

7
4

 + 2
4

 = 7 + 2
4

 = 9
4

 = 2 1
4

  (8
4

 = 2)

Addition/subtraktion av bråk med olika nämnare

Bråken förlängs så att de får samma nämnare.

1
2

 + 1
3

 = 1 · 3
2 · 3

 + 1 · 2
3 · 2

 = 3
6

 + 2
6

 = 5
6

Multiplikation

3 ∙ 2
7

 = 3 · 2
7

 = 6
7

2
3

 av 270 kr = 2
3

 ∙ 270 kr = 2 · 270
3

 kr = 180 kr

3
8

 ∙ 2
7

 = 3 · 2
8 · 7

 = 3 · 1
4 · 7

= 3
28

Procent

1 procent = 1 % = 1 hundradel = 1
100

 = 0,01
1 promille = 1 ‰ = 0,001

100 % = det hela
50 % = hälften
25 % = en fjärdedel
10 % = en tiondel

Bråkform Blandad form

1

4
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Delkapitel BEGREPP   PROCEDUR

1.1  Tal i olika former Addition, subtraktion, 
multiplikation och division

Summa, differens, produkt, 
kvot, term, faktor, täljare 
och nämnare

Negativa tal, minustecken

Tiondel, hundradel och 
tusendel

• beräkna värdet av ett uttryck som 
innehåller flera räknesätt, parenteser 
och potenser

• beräkna värdet av ett uttryck som 
innehåller negativa tal

• beräkna värdet av ett uttryck som 
innehåller tal i decimalform.

1.2  Tal och 
beräkningar

Avrunda, närmevärde och 
noggrannhet

Överslagsräkning

Enhet

Prefix och tiopotens

• använda avrundningsreglerna

• göra en enkel överslagsräkning

• omvandla mellan olika enheter

• tolka och använda prefix och 
tiopotenser.

1.3  Andelar och 
förhållanden

Bråkform, förlänga och 
förkorta

Andel och förhållande

Procent och promille

Andelen, delen och det hela

Proportionalitet

• skriva och jämföra tal i bråkform

• beräkna summa, differens och produkt 
av tal i bråkform

• växla mellan bråkform och procentform

• beräkna andelen, delen och det hela 
med hjälp av procent

• använda proportionella samband vid 
beräkningar.
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1.1 Tal och beräkningar

 1 Beräkna

a) 9 – 3 ∙ 2       b) 1 + 32

 2 Beräkna och avrunda till heltal.

a) 48,7 + 24,8
2,3

    b) 35
0,7 – 0,25

 3 Beräkna

a) 5 – (–2)      b) 5 – 3 ∙ (–2) 

 4 På en ritning är ett mått 48,36 mm. 

Ange det mått som är

a) åtta hundradels millimeter större

b) fem tiondels millimeter mindre.

 5 Beräkna

a) 10 ∙ 0,5 mm    c) 4 ∙ 0,05 mm

b) 0,5 mm – 0,05 mm  d) 0,5 ∙ 0,8 mm

 6 Första året gjorde ett nystartat företag
en vinst på 4,25 miljoner kr. Andra året
var vinsten 850 000 kr mindre.

Hur stor var vinsten andra året?

1.2 Mer om tal och beräkningar

 7 Vilket är det bästa alternativet till 
27 ∙ 83,50 kg?

Välj mellan

   1 700 kg     2 400 kg     2 900 kg     3 300 kg

 8 Skriv massan 6,5 g i enheten

a) kg        b) mg

 9 Vilket tal ska stå i rutan?

a) Volymen 50 cl = □ liter

b) Energin 3,5 MJ = □ J

c) Tiden 4 μs = □ s

d) Datamängden 2,5 TB = □ GB

1.3 Andelar och förhållanden

10 24 kg koppar och 6 kg tenn smälts samman 
till en bronslegering.

a)  Bestäm andelen av varje metall i 
legeringen. Svara i enklaste bråkform.

b)  Bestäm förhållandet mellan mängden 
tenn och mängden koppar i legeringen.

11 Beräkna

a) 4 ∙ 1
12

 h     b) 1
2

 h – 1
6

 h

12 En våg visar vikten 65 kg. 
Noggrannheten är 2%. 

Mellan vilka värden kan vikten ligga?

13 En förpackning tandkräm med volymen 
75 ml kostar 29 kr.

a)  Av försäljningspriset är 20 % moms. 
Beräkna momsen i kronor.

b)  Vid ett tillfälle säljs tandkrämen för 
extrapriset 25 kr.

  Hur många procent av det ordinarie priset 
motsvarar prissänkningen?

c)  Vad är priset per liter när tandkrämen säljs 
till ordinarie pris?

14 Priset på lösgodis är proportionellt mot 
vikten.

a) Fyll i det som saknas i tabellen.

b)  Vad är jämförpriset på lösgodis? 
Svara i kronor per kilogram (kr/kg).

Vikt, hg Pris, kr

26,70

5 44,50

9
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Blandade övningar 1

82 TAL OCH BERÄKNINGAR – GRUNDLÄGGANDE BEGREPP OCH METODER 

Utan digitala verktyg1

 1 Skriv längden 12,5 cm i enheten

a) meter   b) millimeter.

 2 Skriv i procentform.

a) 1
2

  b) 3
4

  c) 2
5

  d) 3
10

 3 Hur mycket är

a) 10 % av 25 000 kr  b) 20 % av 6 000 m?

 4 Hur lång är sträckan mellan de två pilarna?

 5 Beräkna

a) 12 – 3 ∙ 2     c) –2,5 – (–1,5)

b) 0,15 + 0,5     d) 200 280
200 – 280

�

 6 En liten färgburk innehåller 1
3

 liter.

Hur många liter färg finns det i en 
förpackning med 12 burkar?

 7 Hur många minuter är

a) 0,5 h    b) 0,75 h   c) 0,1 h?

 8 Andreas har 4 km till skolan. 

Hur många minuter tar det för honom att 
cykla till skolan om han håller en medelfart 
på 16 km/h?    (NP)

 9 Hur många MJ är

a) 8 000 000 J    c) 380 000 000 J

b) 1 500 000 J    d) 600 000 J?

10 Promille, ‰, betyder tusendelar och ppm 
betyder miljondelar. Skriv i decimalform.

a) 4 ‰  b) 15 ‰  c) 8 ppm

51 52 53 mm

11 Vilka av bråken ligger mellan 1
2

 och 1? 
Motivera ditt svar.

   2
5

          3
4

          9
4

          52
100

          19
40

12 3 % av en vägsträcka är 60 m. 
Hur lång är hela vägsträckan?

13 Vilket är det bästa alternativet till 425 ∙ 28 mm? 
Motivera ditt svar.

   4 m       6 m       8 m       12 m       16 m

14 Vilket tal ska stå i rutan?

a) Effekten 2,5 kW = □ W

b) Datamängden 0,5 MB = □ B

c) Tjockleken 2 μm = □ m

15 Tabellen visar ett proportionellt samband 
mellan vikt och pris.

Vilka två tal fattas i tabellen?

16 Du vet att  79 8
3 5

,
,

  = 22,8. 

Vad är  79 8
0 35

,
,

 ?

17 Av 50 kg äpplen såldes 20 kg till fullpris, 
25 kg till nedsatt pris och resten blev spill.

a) Hur många procent blev spill?

b)  Beräkna förhållandet mellan den del som 
blev spill och den del som användes.

Vikt i kg Pris i kr

1

3 36

60
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2

18 Skriv talen utan prefix

a) Effekten hos bilens motor är 75 kW.

b) Det är 200 mg kalcium i ett glas mjölk.

c) Solfångaren ger 2,5 GWh per år.

d) Väteatomens diameter är 0,1 nm.

19 För en flytande växtgödning rekommenderas 
5 cl till 10 liter vatten. 

Till hur många liter vatten räcker 1 liter 
gödningsmedel?

20 Vad är hälften av

a) 0,1    b) 2
6

     c) 3
4

?

21 Skriv med hjälp av ett prefix.

a) Effekten är 3 ∙ 106 W.

b) Tiden är 0,005 s.

22 Till en inläggning av gurka rekommenderas 
25 ml ättiksprit till 1 dl vatten.

Till hur många liter vatten räcker 5 dl av 
denna ättiksprit?

23 a)  Skriv ett bråk som anger hur stor andel av 
figuren som är färgad respektive ofärgad.

b)  Bestäm förhållandet mellan den ofärgade 
och den färgade delen av figuren.

24 På en målad detalj är färgtjockleken 0,3 mm,
inklusive ett lager rostskyddsgrundfärg som
är 60 μm (mikro = miljondel).

Hur många procent av färgtjockleken är
rostskyddet?

25 Vilket värde har x?

a) 480 000 = 4,8 ∙ 10x

b) 0,007 = 7 ∙ 10x

26 I ett företag arbetar en grupp på 30 personer 
med ett projekt. Beräknad tid för projektet 
är 60 dagar. När gruppen arbetat i 10 dagar 
beslutar företagets ledning att projektet ska 
bli klart 20 dagar tidigare än vad som först 
bestämdes.

Med hur många personer måste projekt-
gruppen utökas?

27 Visa att skillnaden mellan 3
5

 h och 7
12

 h 
är 1 minut. 

3

28 Beräkna produkten.

1 1
2

−





  ∙ 1 1

3
−






  ∙ 1 1

4
−






 ∙ 1 1

5
−






 ∙ 1 1

6
−








29 En städare delar upp ett arbete i tre etapper.

Den första etappen utförde han 24 % och 
under den andra utförde han 40 % av det 
totala arbetet.

Hur många kvadratmeter städade han under 
den tredje etappen om han städade 30 m2

under den första?
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Med digitala verktyg1

30 

Av Öresundsbrons totala längd ligger 
5,35 km i Sverige och 2495 m i Danmark. 

Hur många procent av brons längd ligger i

a) Sverige    b) Danmark?

31 Beräkna och avrunda till en decimal.

a) 2 975
8 25⋅

    b) 87 26 16
89 9 6
⋅ +
− ⋅

32 Päivi får 2 176 kr för 16 timmars arbete.

a) Hur mycket får hon för 20 timmars arbete?

b)  Hur många timmar måste hon arbeta för 
att få 5 000 kr?

33 En mobiltelefon har en skärm där diagonalen 
är 5,0 tum eller 12,7 cm. En annan mobil-
telefon har en skärm där diagonalen är 17,8 cm. 

Hur många tum motsvarar detta mått?

34 Anna ska blanda sylt enligt följande recept:

• 1 kg bär
• 700 g socker
• 2,5 dl vatten

Anna har 600 g bär. 

Hur mycket socker och vatten ska hon ta 
till sylten?

35 Vinstmarginalen = Vinsten
Intäkterna

Beräkna vinstmarginalen i procent för ett 
företag med vinsten 630 000 och intäkterna 
5,25 miljoner kr.

36 Materialkostnaden för en tillverkad detalj 
är 94 kr/kg. Bestäm materialkostnaden om 
detaljen väger

a) 2 kg      c) 1,4 kg

b) 0,5 kg     d) 850 g

37 Rickards timlön är 127 % av medellönen 
som är 140 kr/tim. 

Beräkna Rickards timlön.

38 Energiinnehållet i livsmedel brukar anges 
i enheten kilojoule (kJ) eller kilokalorier 
(kcal).

Ett livsmedel är märkt 357 kJ/ 85 kcal. 
Ett annat livsmedel är bara märkt 135 kcal.

Hur många kJ motsvarar detta?

39 Nils uppskattar att ett arbete i tre moment
ska ta: 50 min + 40 min + 20 min.

Vilken uppskattad total arbetskostnad ger
det om arbetskostnaden är 460 kr/timme?

40 a)  En energidryck med vikten 250 g 
innehåller 0,75 g koffein.

 Hur många promille av drycken är koffein?

b) En bensinpump får visa högst 5 promille fel.

  Mellan vilka värden kan den visa när du 
tankat 50 liter?

41 På en faktura står följande kostnader:

 Arbete: 3,5 h à 680 kr/h
 Material: 1 720 kr
 Miljöavgift: 140 kr
 Moms: 25 %

Vilket pris ska kunden betala?

42 När Jeremy dansar förbrukar han energin 
30 kJ/min.

Hur länge ska han dansa för att förbruka 
energimängden i 50 cl läsk, som är 0,7 MJ?
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47 Ett företag ska köpa in en ny maskin och 
jämför två olika alternativ.

a)  Beräkna värdeminskningen per år 
(inköpskostnad/livslängd) för de 
två olika maskinerna.

Vilken maskin ger minsta totala årskostnad 
om företaget varje år beräknas producera

b) 30 000 detaljer

c) 40 000 detaljer?

d)  Vid vilken årsproduktion (antal detaljer) 
är den totala årskostnaden densamma för 
de två maskinerna?

3

48 Tre företag A, B och C har tillsammans åtagit 
sig ett visst arbete.

• Från företag A arbetar 8 personer i 9 dagar.

• Från företag B arbetar 9 personer i 7 dagar.

• Från företag C arbetar 6 personer i 10 dagar.

Hur stor andel av ersättningen bör vart och 
ett av företagen ha?

49 Armin körde sin lastbil med hastigheten 
90 km/h. Han tog en paus när han hade kört 
216 km. När han hade kört i ytterligare 30 
minuter hade han en fjärdedel av den totala 
sträckan kvar. 

Hur lång var den totala körsträckan?

50 Hur många siffror är det i talet 1020 när det 
skrivs utan tiopotens?

Maskin A Maskin B
Inköpskostnad 1 000 000 kr 600 000 kr
Beräknad livslängd 5 år 4 år
Driftskostnad 1,50 kr/detalj 2,50 kr/detalj
Underhållskostnad 20 000 kr/år 35 000 kr/år

2

43 Tabellen visar antalet anställda samt antal 
producerade enheter för ett industriföretag.

Antal anställda Antal enheter

År 1 60 267 000

År 2 82 433 000

a)  Jämför antal producerade enheter per 
anställd år 1 och år 2.

b)  Anta att produktionen är proportionell 
mot antal anställda. Hur många anställda 
hade det krävts år 1 för att klara samma 
produktion som år 2?

44 Vid löpning är energiomsättningen i kroppen 
beroende av hastigheten.

a)  Är energiomsättningen proportionell mot 
hastigheten? Motivera ditt svar.

b)  Hur länge ska man springa med 
hastigheten 12 km/h för att omsätta 
samma mängd energi som man omsätter 
då man springer i en halvtimme med 
hastigheten 8 km/h?

45 Ett vindkraftverk kan ge 10 GWh per år.
En kärnkraftsreaktor kan ge 8 TWh per år.

Hur många vindkraftverk av denna typ
motsvarar en kärnkraftsreaktor?

46 Vid en motorväg mättes halten av giftig 
kväveoxid till 0,2 mg/m3 luft.

Beräkna andelen kväveoxid i luften.
Svara i miljondelar (ppm).
(1 m3 luft väger ca 1,3 kg)

Hastighet
km/h

Energiomsättning
kJ/min

8 42

12 67
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