
�© Sica Läromedel

Innehållsförteckning

Inledning  2
Utdrag ur kursplanen i matematik Lgr -�� 3
Grundläggande struktur i Veckomatte - Åk 6 4
Strategier för Veckomatte - Åk 6 5
Veckomatte och det centrala innehållet i matematik 6
Tips till pedagogen om Veckomattens tio moment 7
Loggbok för pedagogen  8

25 veckoblad + 5 Bonusblad
Facit samt tips på inledning och efterarbete 9-�7
30 teman à 2 sidor med �0 moment vardera �8-77

Träna ett moment  
Facit och tips  78-79
�3 sidor med fördjupning ev ett moment åt gången 80-93
(De fyra räknesätten med var sin fördjupning.)

Veckomatte åk 6
med 10 moment 

av Ulf Eskilsson

© 20�9, sjunde tryckningen 
Ulf Eskilsson och SICA Läromedel.
Teckningar: Pia Niemi och Joakim Eriksson
ISBN 978-9�-7762-653-4

Sica Läromedel
info@smartkids.se
08 - 93 �0 �0
www.sica.se



2Veckomatte 6 © Sica Läromedel

Tänk att nya kursplaner och nationella prov i matematik i årskurs 6 kan inspirera till att göra 
en pärm med kopieringsunderlag i matematik. Det hela har underlättats av att jag just nu 
undervisar i årskurs 6 i en klass som jag haft i tre år. Jag har själv valt att ha Veckomatte som 
läxa där jag presenterat läxan på måndagar och låtit eleverna jobba några minuter med de 
uppgifter de tycker är lite kluriga. På fredagar när vi samlat in läxan har vi diskuterat vissa 
uppgifter som inbjuder till diskussion. Därefter har jag rättat läxan och gått igenom eventuella  
fel med eleven på måndagen innan den nya läxan presenterats.

Tanken med Veckomatte 6 är att eleverna ska möta viktiga matematiska moment återkommande 
i ett sammanhang de känner till. Medan klassen fördjupar sig i ett matematiskt område behöver 
eleverna ofta använda tidigare kunskaper och färdigheter för att bli säkrare på det de tränat. 
I Veckomatte 6 har det blivit två sidor per tema eftersom eleverna hinner med många uppgifter 
och för att det behövs utrymme när eleverna ska visa hur de tänker och resonerar.

Använd materialet med din pedagogiska vision i din verklighet.

Inledning

Lycka till!

Ulf Eskilsson

De tio momenten i ”Veckomatte - åk 6” är: • Huvudräkning
• Fyra räknesätt
• Statistik
• Algebra
• Enheter
• Geometri
• Bråkform
• Decimalform
• Procentform
• Problemlösning
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Utmaningar med Statistik 

Jag löser sidan enskilt med pararbete i grupp med klassen

När något är nytt kanske hela klassen kan samarbeta eller så kan andra samarbets-
former vara lämpliga.

10  Affär Veckomatte - 10 moment
    
Varje gång du behöver hjälp kan du använda   Lärare   Lärare         Miniräknare   
en livlina. Ringa in när du använt livlinan.    Kamrat   Kamrat        Miniräknare   

Grundläggande struktur i Veckomatte - Åk 6

Veckomatte - kopieringsunderlag
Materialet innehåller 30 kopieringsunderlag med
matteuppgifter under olika teman, samt facit och tips. 
Matteuppgifterna berör varje vecka tio moment som 
ses i rutan här intill. Alla momenten är centrala för 
elever i åk 6. Mellan kopieringsunderlagen sker en 
tydlig stegring. 

Träna ett moment – kopieringsunderlag
Varje moment har ett tillhörande kopieringsunderlag, där elever kan fördjupa sig i ett enskilt 
moment. Det här kan vara ett sätt att presentera ett moment, eller att öva extra på något som 
eleven eller klassen har svårt för.

• Huvudräkning
• Fyra räknesätt
• Statistik
• Algebra
• Enheter

• Geometri
• Bråk
• Decimal
• Procent
• Problemlösning

På kopieringsunderlagen förekommer ”livlinor”, där eleverna kan fråga en kamrat eller en lärare, 
alternativt använda en miniräknare för att lösa uppgiften. Det fi nns sex livlinor markerade överst 
på varje sida. En livlina får användas till en uppgift. Eleverna ringar in när de använt livlinan. 
Eleverna uppmanas att arbeta självständigt, men får vid behov välja hur de ska gå vidare för
att lösa uppgiften.

Du kan använda Veckomatte 6 till att:

Individualisera - Låt elever jobba extra med Veckomatte 6.

Samarbeta - Tillsammans lär sig elever mycket genom pararbete eller grupparbete.

Samtala - Gör uppgifterna tillsammans på så sätt att eleverna gör ett moment enskilt 
och sedan resonerar ni er fram till de smartaste lösningarna.

Skapa rutiner - Klassen kan ha Veckomatte 6 som läxa, återkommande veckolektion, 
Veckomatteveckor etc
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En naturlig stegring sker från vecka 1 till 25!

På alla momenten tränas: 
• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Huvudräkning
• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid över- 

slagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.  
Metodenas användning i olika situationer.

Fyra räknesätt
•  Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid över- 

slagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.  
Metodernas användning i olika situationer.

Statistik
•  Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller
 och diagram.
•  Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska 

undersökningar.
•  Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Algebra
•  Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett 

obekant tal med en symbol.
•  Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Enheter 
• Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med 

vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Geometri 
•  Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyrami-

der och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos 
dessa objekt.

•  Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
•  Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan  

bestämmas och uppskattas.

Bråkform
•  Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Decimalform 
•  Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Procentform
•  Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Problemlösning
•  Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
•  Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Veckomatte åk 6 och det centrala innehållet i matematik 
för åk 4-6 i LGr-11
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6 Jorden Veckomatte - 10 moment

Lärare Lärare Miniräknare   

Kamrat Kamrat Miniräknare   

Varje gång du behöver hjälp kan du använda 

en livlina. Ringa in när du använder livlinan. 

 

 
Huvud-
räkning

Statistik

Algebra

Fyra
räkne-

sätt

Ställ upp och räkna ut.

30 + 30 + 30 + 28 = _________     

�,00 – 0,44 = _________

4 x 0,6 = _________

0,44 / 4 = _________

3� + 3� + 30 + 28 + 30 = _________

�,00 – 0,54 = _________  

3 x 0,9 = _________

0,84 / 4 = _________

�0

5

x + 3 = 7
   x =

+
-

x
/

365 + �65 = 365 – �75 = 8 x 3� = 424,8 / 4 =

Kontinent Ungefärlig be-
folkning 20�6*

Procent av den 
totala befolkningen

Asien 4 436 000 000 59,7%

Afrika � 2�6 000 000 �6,4%

Nordamerika 579 000 000 7,8 %

Sydamerika 423 000 000 5,7 %

Europa 743 000 000 �0,0 %

Oceanien 40 000 000 0,5 %

Skriv en kommentar om vad 
tabellen visar:

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________
*Källa: Nationalencyklopedin 20�7

Det är 365 dygn på ett vanligt år. Det har gått 200 dygn. 
Hur många dygn är det kvar på året?

365 – 200 = X X = __________ 365 – �65 = X X = __________

365 – �00 = X X = __________

365 – 99 = X  X = __________

365 – 95 = X  X = __________

365 – 50 = X  X = __________
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6 Jorden forts. Veckomatte - 10 moment

Dra streck till rätt förklaring.

 Månad 

 Dygn

 År

 Timme

•  Ett tjugofjärdedels dygn.
•  Den tid det tar för jorden att färdas ett   
 varv runt solen.
•  Den tid det tar för jorden att rotera ett   
 varv runt sin egen axel.
•  Ungefär den tid det tar för månen att 
 färdas ett varv runt jorden.

På jorden väger du 60 kg.  På vår måne väger du en sjättedel = �/6. Du väger 
alltså �0 kg. Det beror på att månen har en mindre dragningskraft. 
Räkna ut vad följande saker väger på månen:

Cykel �2 kg = _________________ Raket 6 ton = _________________

Bil �200 kg = _________________ Häst 300 kg = _________________

 USA Dollar      9,7�3 kr _____________________

 Storbritannien Pund  �2,478 kr _____________________

 Euroland Euro  �0,757 kr ______________________

Det här är växlingskurserna till svenska kronor okt 20�9. Hur mycket får du 
ungefär för �00 svenska kronor? Räkna ut för valutorna. Använd gärna miniräknare!

• 7� % av jordens yta är hav.
• Salthalten är ungefär 3,5 % i havsvattnet.
• 97 % av allt vatten på jorden är saltvatten.

Lär dig meningarna utantill 
och berätta det för någon!

Omkretsen på en cirkel är pi gånger diametern. Pi är ungefär lika med 3,�4. 
Vi vet att omkretsen runt jorden är ungefär 4 000 mil. 
Hur långt är det in till jordens medelpunkt? Tänk på att en radie är halva diametern. 
Vilken uträkning är rimligast och rätt? Testa med miniräknare.

(4 000 mil / 3,�4 ) / 2 = _______     3,�4 x 4 000 mil = _______  

4 000 mil /2 x 3,�4 = _______  4 000 mil / 4 = _______

Fortsätt talserien och förklara vad talen står för med sina namn. 

3�   28/29  3�  30 ___________________________________________________

 USA Dollar      9,7�3 kr _____________________

 Storbritannien Pund  �2,478 kr _____________________

kg

dl
dm

krår
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BONUS Utmaningar! Veckomatte - 10 moment

Lärare Lärare Miniräknare   

Kamrat Kamrat Miniräknare   

Varje gång du behöver hjälp kan du använda 

en livlina. Ringa in när du använder livlinan. 

 

 
Skriv fem additioner där summan blir 22. 

__________________________________________________________________

Skriv fem subtraktioner där differensen blir 39.

__________________________________________________________________

Skriv fem multiplikationer där produkten blir 30.

__________________________________________________________________

Skriv fem divisioner där kvoten blir ��.

__________________________________________________________________

Huvud-
räkning

Statistik

Algebra

Fyra
räkne-

sätt

________ + ________ – __________ x ________ / ________ = 20

________ x ________ / __________ + ________ – ________ = 30

________ + ________ – __________ x ________ / ________ = 40

__________ x ________ / ________ + ________ – ________ = �0

�0

5

x + 3 = 7
   x =

Vilka olika typer av diagram känner du till?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

+ -
x /

Sätt kryss efter det du förstår.

a + b = b + a (kommutativa lagen under addition)
a x b = b x a (kommutativa lagen under multiplikation)
(a +b) + c = a + (b + c) (associativa lagen under addition)
(a x b) x c = a x (b x c) (associativa lagen under multiplikation)
a x (b + c) = a x b + a x c (distributiva lagen)
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BONUS Utmaningar! forts. Veckomatte - 10 moment

Hur många olika enheter kan du skriva upp?
Tid Längd Vikt Volym

Sätt kryss efter det du förstår.
4 3/4= 4/1 + 3/4 = 16/4 + 3/4= 19/4
21/5= 20/5 + 1/5 = 4 + 1/5 = 4 1/5
16/7 =  14/7 + 2/ 7 = 2 + 2/7 = 2 2/7

Läs på och skriv av på en lös lapp utan att titta här.

 7 375 824, 32�

Du har pengar på banken och får 2% ränta. Hur mycket har du kvar efter ett år? 
Använd miniräknare.

 0,02 x � 000 kr = ______________________

 0,02 x _______________ kr = ______________________

 0,02 x _______________ kr = ______________________

Rita en fyrhörning som har arean 25 cm2. 

Vad är omkretsen på fyrhörningen? _____________

På hur många olika sätt kan du skriva ett ord med två bokstäver? 
Det behöver inte betyda något.

miljontal
hundratusental

tiotusental
tusental

hundratal
tiotal

ental

tusendel
hundradel

tiondel

MU?
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