
HUNDRARUTA
Så kan du arbeta med Mitt i pricks hundraruta i klassrummet!

träna räkneramsan
Säg gemensamt alla tal i hundrarutan, uppåt från 1 till 100 och nedåt från 100 till 1. Säg sedan alla 
jämna tal, alla udda tal, alla hela tiotal osv. Börja även från andra tal än 1 och 100.

hitta visst tal i hundrarutan
Hitta 45 i hundrarutan. Hur vet du var talet ligger?

göm ett tal
Täck över ett tal i hundrarutan. Vilket är talet? Hur vet du det?

göm en bit av hundrarutan
Täck över talen 24, 25, 34, 35. Vilka tal är gömda? Hur vet du det?

hitta grannarna till ett visst tal i hundrarutan
Hitta talen som kommer före och efter 73. Hitta talen som kommer två steg före och två steg efter 55.

hitta alla tal i hundrarutan som har lika många ental
Vilka tal har tre ental? Var kan du hitta dessa tal i hundrarutan? Hur stor är skillnaden mellan tal som 
står under varandra i samma spalt (lodrätt i hundrarutan)?

hitta alla tal i hundrarutan som har lika många tiotal
Vilka tal har fem tiotal? Var kan du hitta dessa tal i hundrarutan? Hur stor är skillnaden 
mellan tal som står bredvid varandra i samma rad (vågrätt i hundrarutan)?
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addera i hundrarutan
Börja på 1 och addera hela tiden med 1 (ett ental). Vilka svar får du? Hur förflyttar du dig i hundrarutan?

Börja på 1 och addera hela tiden med 10 (ett tiotal). Vilka svar får du? Hur förflyttar du dig i 
hundrarutan?

Börja på 23 och addera ett tiotal och två ental. Vilket tal får du? Hur förflyttar du dig i hundrarutan? 
(för varje tiotal - ett steg nedåt i hundrarutan och för varje ental - ett steg åt höger i hundrarutan).

Visa addition med tiotalsövergång i hundrarutan, t.ex. 8 + 5. Först adderar du till helt tiotal (8 + 2) och 
sedan adderar du de sista entalen (10 + 3).

subtrahera i hundrarutan
Börja på 100 och subtrahera hela tiden med 1 (ett ental). Vilka svar får du? Hur förflyttar du dig i 
hundrarutan?

Börja på 100 och subtrahera hela tiden med 10 (ett tiotal). Vilka svar får du? Hur förflyttar du dig i 
hundrarutan?

Börja på 67 och subtrahera med två tiotal och tre ental. Vilket tal får du? Hur förflyttar du dig i hundra-
rutan? (för varje tiotal - ett steg uppåt i hundrarutan och för varje ental - ett steg åt vänster i 
hundra-rutan).

Hur långt är det mellan 24 och 67 i hundrarutan (hur stor är skillnaden mellan talen)? (4 tiotal - 4 steg 
nedåt i hundrarutan och 3 ental - 3 steg åt höger i hundrarutan).

Visa subtraktion med tiotalsövergång i hundrarutan, t.ex. 14 – 6. Först subtraherar du ner till helt tiotal 
(14 – 4) och sedan subtraherar du de sista entalen (10 – 2).

Addition och subtraktion
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mönster/talföljder i hundrarutan
Markera talen 1, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89 och 100.  
Hur kan du beskriva mönstret? (+ 1 tiotal och 1 ental)

Markera talen 100, 88, 76, 64, 52 och 40.  
Hur kan du beskriva mönstret? (– 1 tiotal och 2 ental)

Markera talen 2, 14, 26, 38 och 50.
Vilket mönster visas i hundrarutan?
Hur kan du beskriva mönstret? (+12)
Alternativ till mönster: + 11  + 12  + 21  -11  -12  -21 

Markera tal i hundrarutan så att mönstret stämmer. Mönster: - 22

Låt eleverna komma på egna mönster och visa i hundrarutan.

talgåtor
Använd hundrarutan för att låta eleverna söka upp ett förbestämt tal.  
Ge ledtrådar: Talet är större än 25 men mindre än 50. (Talen 1–25 och 50–100 stryks.)
Talet är udda. (Alla jämna tal stryks.)
Talet ingår i 4:ans tabell. (Alla tal som inte ingår i 4:ans tabell stryks.) osv. 

Låt eleverna ställa ja och nej frågor till ett förbestämt tal.

Låt en elev bestämma ett tal och ge ledtrådar/svara på frågor.

Mönster och talgåtor
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