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träna med målet i sikte 
är en serie arbetshäften 
där eleverna får öva 
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i matematik.  
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25 dl =  _______ l  _______ dl

39 dl =  _______ l  _______ dl

75 dl =  _______ l  _______ dl 15 dl = 1 l  5 dl

1 liter =  ________ dl

2 liter =  ________ dl

3 liter =  ________ dl

20 dl =  _____ l

40 dl =  _____ l

50 dl =  _____ l

8 l =  ________ dl

6 l =  ________ dl

7 l =  ________ dl

60 dl =  _____ l

10 dl =  _____ l

100 dl =  _____ l

Skriv som deciliter (dl) 

Skriv som liter (l) 

Skriv som liter (l) och deciliter (dl) 

Ett vanligt mjölkpaket rymmer 1 liter  
1 liter = 10 deciliter 
Deci betyder tiondel 
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