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Mattehoppet – Längd
I detta häfte får eleven arbeta med att jämföra, mäta och  
uppskatta längder med vanliga måttenheter. Det finns också  
textuppgifter samt uppgifter som tar upp proportionella  
samband, exempelvis begreppen dubbelt och hälften.
För mer grundläggande träning finns spel och  
arbetsblad i form av kopieringsunderlag i  
lärarstödet Mattehoppet – Längd

Övriga elevböcker i serien  
Mattehoppet – Enheter
• Massa
• Volym
• Pengar
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Vad är längst i varje ruta? 

Ringa in.

kort, kortare, kortast
lång, längre, längst

Jämför 
När vi jämför längder använder vi 

adjektiven kort eller lång. 
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Hur långa är larverna?

Mät i hela centimeter. 

______ cm

______ cm

______ cm

______ cm

______ cm

______ cm
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meter = m
centimeter = cm

2 m =  _______ cm

5 m =  _______ cm

7 m =  _______ cm

6 m =  _______ cm

10 m =  _______ cm

600 cm =  _____ m

900 cm =  _____ m

100 cm =  _____ m

500 cm =  _____ m

1000 cm =  _____ m

1 m =  _______ cm

9 m =  _______ cm

8 m =  _______ cm

4 m =  _______ cm

3 m =  _______ cm

700 cm =  _____ m

300 cm =  _____ m

800 cm =  _____ m

200 cm =  _____ m

400 cm =  _____ m

Skriv som centimeter (cm).

Skriv som meter (m).

Meter och centimeter 

1 meter är 100 centimeter. 

Tigern är 3 meter lång.

Tigern är 300 cm lång.
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Min pinne är 11 _______ lång.

Pärmen är 25 ______ bred.

En fluga kan vara 6 ______ bred.

Det går 1000 _____ på 1 m.

Trädet är 8 ______ högt.

Hunden är 65 ______ lång.

Flaggstången är 8 ______ hög.

En dörr är 1 ______ bred.

Mannen är 181 ______ lång.

Linjalen är 3 ______ lång .

Simbassängen är 25 ______ lång.

Bilen är 5 ______ lång.

Fjället är 2128 ______ högt.

En penna är 1 dm lång. Den är då 100 _____ lång.

En fot kan vara 25 ______ lång.

Välj den enhet som passar bäst.  

Välj mellan m, dm, cm och mm.
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Lo ska köpa en list för att rama in sin teckning. 
Teckningen är 15 cm bred och 25 cm lång. 
Hur lång list behöver Lo köpa?

Bo bygger en sandlåda. 
Den är 2 m bred och 3 meter lång. 
Hur stor area har sandlådan?

Bra jobbat!
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	EB LÄNGD inlaga webb
	EB omslag LÄNGD bak

