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Mattehoppet – Massa
I detta häfte får eleven arbeta med att jämföra, mäta och  
uppskatta massa 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 – Massa.

Övriga elevböcker i serien  
Mattehoppet – Enheter
• Längd
• Volym
• Pengar
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Hur många kg är det? Skriv.
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2.

kilogram = kg
gram = g

3 kg =  ________ g

6 kg =  ________ g

9 kg =  ________ g

1 kg =  ________ g

8 kg =  ________ g

2000 g =  _____ kg

5000 g =  _____ kg

7000 g =  _____ kg

9000 g =  _____ kg

3000 g =  _____ kg

7 kg =  ________ g

4 kg =  ________ g

5 kg =  ________ g

2 kg =  ________ g

10 kg =  ________ g

10000 g =  _____ kg

8000 g =  _____ kg

4000 g =  _____ kg

6000 g =  _____ kg

1000 g =  _____ kg

Skriv som gram (g).

Skriv som kilogram (kg).

Kilo och gram
Kilogram kallar vi kilo. 
Kilo betyder tusen.
1 kg = 1000 g
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Dra streck från bilderna till den 
enhet som passar bäst.
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