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FOTBOLLSMATCHEN

3
STEG

LÄS, TÄNK OCH LÖSFotbollsmatchen
Läs, tänk och Lös är en serie arbetsböcker med fokus på 
vardagsmatte och problemlösning. Häftena finns på 7 olika 
matematiska nivåer. Varje häfte inleds med ett uppslag där 
matematiska ord och begrepp presenteras.

Steg 1   TV-spelet Zolo  
Talområdet 1–10, addition, subtraktion, enkla tabeller, 
veckodagar, klockan (hel timme), jämförande begrepp.

Steg 2   Sommarjobbet  
Talområdet 1–20, addition, subtraktion, multiplikation, enkla 
diagram, månader, klockan (halv timme), tidsskillnad, datum, 
kilometer, pengar.

Steg 3   Fotbollsmatchen 
Talområdet 1–50, addition, subtraktion, multiplikation, udda tal, 
geometriska former, klockan (minut), procent i vardagen. 

Steg 4   På bio 
Talområdet 1–100, addition, subtraktion, ordningstal, klockan 
(minut), tabeller och diagram.

Steg 5   Vikbyloppet 
Talområdet 1–200, addition, subtraktion, hälften och dubbelt, 
sträckor, tidsskillnad, deciliter och liter.

Steg 6   Kafé Koppen 
Talområdet 1–500, addition, subtraktion, multiplikation, division, 
bråk, kilogram och gram, recept, mönster.

Steg 7   Nöjesparken Liselund 
Talområdet 1–1000, addition, subtraktion, multiplikation, 
division, tid, centiliter, uppskattning, sannolikhet, procent.
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Ord och begrepp                    2

Fotboll i Enebo BK                  4 

Bussresan                            6

Matchkläder                         7

Fotbollsplanen                       8

Vikby Cup                            9

Matchstart                          10

I pausen                             12

Vilket lag vinner?                  14 

Facit                                16

Innehåll

__________________________

Den här boken tillhör

Sam Mira NadirIda
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En procent är samma sak som en av hundra.  
Du skriver procent så här %.  
Hälften är 50%.

rektangel cirkel triangel

Ord och begrepp

•	 Stryk under rätt mening.

•	 Stryk under rätt mening.

Stryk under

procent

Det är 5 rektanglar.

50% av 20 är 10. 50% av 20 är 2.

Det är 5 cirklar.

Det är 3 trianglar.
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13. Varje lag har 11 spelare. 
  Det är 2 domare.
  Hur många är på planen samtidigt?

Vikby Cup

12.  Alla ska möta alla i cupen.  
 

 
 Hur många matcher blir det totalt?

Det är dags för fotbollscupen Vikby Cup.  
Det är fyra lag som ska möta varandra.

Det blir ______________ matcher.

 Det är __________ på planen samtidigt.

BK = Bollklubb
FK = Fotbollsklubb

Enebo BK
Vikby FK
Lisö FK
Utå BK

domare
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