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Lärarhandledning

”Räkna till en miljard”
Matematiska färdigheter som eleverna får träna på
I denna övning ska eleverna uppskatta hur lång tid det skulle ta för dem att räkna till 
en miljard. De får öva på att omvandla mellan olika tidsenheter, uppskatta och göra 
rimlighetsbedömningar. Har eleverna någonsin tänkt på hur stor en miljard egentligen 
är? 

Koppling till kursplaner i matematik
Övningen är kopplad till kursplanen i matematik för årskurs 4-6 i följande punkter som 
ligger under Taluppfattning och tals användning:

•  Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid 
överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och 
miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.    

• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Övningen går även att koppla till samma punkter i kursplanen för årskurs 1-3. Yngre 
elever kan dock behöva mer vägledning under övningen.

Material
Till denna övning behövs penna, papper, miniräknare och ett stoppur eller telefon med 
tidtagningsfunktion.

#BEPPEMATIK

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Centrala_metoder_för_beräkningar_med_naturliga_tal_och_enkla_tal_i_decimalform_vid_överslagsräkning_huvudräkning_samt_vid_beräkningar_med_skriftliga_metoder_och_miniräknare
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Centrala_metoder_för_beräkningar_med_naturliga_tal_och_enkla_tal_i_decimalform_vid_överslagsräkning_huvudräkning_samt_vid_beräkningar_med_skriftliga_metoder_och_miniräknare
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Centrala_metoder_för_beräkningar_med_naturliga_tal_och_enkla_tal_i_decimalform_vid_överslagsräkning_huvudräkning_samt_vid_beräkningar_med_skriftliga_metoder_och_miniräknare
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Rimlighetsbedömning_vid_uppskattningar_och_beräkningar_i_vardagliga_situationer
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Instruktioner
Hur lång tid tar det egentligen att räkna till en miljard? Fråga eleverna om de har någon 
aning om svaret på frågan och om de kanske skulle kunna gissa ungefär hur långt tid 
det tar. Berätta sedan att ni faktiskt enkelt kan ta reda på svaret!

Börja med att ta fram tidtagaruret och be en elev att räkna till 100 medan en annan elev 
tar tid. Hur lång tid tog det? Skriv ner resultatet på ett papper. Denna siffra kommer 
ni att använda er av för att uppskatta ungefär hur lång tid det skulle ta att räkna till en 
miljard.

Börja med att räkna ut hur lång tid det skulle ta att räkna till 1000. 1000 är tio gånger så 
stort som 100 så multiplicera därför tiden det tog att räkna till 100 med 10. Ni har nu en 
uppskattning av hur många sekunder det skulle ta att räkna ända upp till 1000.

För att ta reda på hur lång tid det skulle ta att räkna till en miljard behöver vi veta hur 
många nollor som behövs för att skriva talet. Vet någon av eleverna svaret? En miljard, 1 
000 000 000, består av en etta och nio nollor. Tidigare ”gjorde vi om” 100 till 1000 genom 
att multiplicera 100 med 10 och för att nu ”göra om” 1000 till 1 000 000 000 behöver vi 
multiplicera 1000 med 1 000 000. Multiplicera därför tiden det skulle ta att räkna till 1000 
med en miljon. Ni har nu en uppskattning, i sekunder, av hur lång tid det skulle ta att 
räkna till en miljard!

Som ni ser skulle det ta väldigt många sekunder att räkna till en miljard och det kan 
vara svårt att få ett grepp om hur lång tid det egentligen är. För att underlätta kan det 
därför vara en bra idé att omvandla sekunderna till en annan tidsenhet. Börja med att 
ta reda på hur många minuter sekunderna är genom att dividera antalet sekunder med 
60. Detta görs eftersom det går 60 sekunder på en minut. Talet är troligtvis fortfarande 
väldigt stort så fortsätt omvandla till tidsenheten timmar genom att dividera med 60 
eftersom det går 60 minuter på en timme. Hur många timmar tar det? Fortfarande 
ett ganska stort tal, va? Fortsätt på samma sätt att göra om tiden till dygn genom att 
dividera med 24 och slutligen till år genom att dividera med 365 (eller 365,25 om ni vill 
vara riktigt noga och räkna med skottår också).

Så, hur många år skulle det egentligen ta för eleverna att räkna till en miljard? 
Troligtvis ganska många och då måste eleverna verkligen räkna dygnets alla timmar 
utan pauser för sömn, mat eller toalettbesök också. Om eleverna räknade dynget 
runt, hur gamla skulle de vara när de är klara enligt uppskattningen? Ju närmare 
en miljard eleverna kommer desto längre tid tar såklart även varje tal att säga 
så att använda sig av tiden det tar att räkna från ett till 100 i beräkningarna ger 
egentligen en ordentlig underskattning, för visst är det enklare att säga sjuttiotvå än 
trehundrasextiofemtusentvåhundratre. Tänk vilken tur att vi slipper räkna till så stora 
tal!



Lärarhandledning #Beppematik: ”Räkna till en miljard” 

Förslag på utveckling av övningen

Verklighetsanpassa gärna övningen genom att ta med i beräkningarna att eleverna 
behöver sova åtta timmar per natt och att de behöver åtminstone två timmar räknefri 
tid per dygn för att äta och gå på toaletten. Hur lång tid skulle det då ta att räkna till en 
miljard? Hur rimligt är resultatet?

Dela med er!

Hur ser det ut när ni gör övningen på fritids, i klassrummet eller hemma? Fota och filma 
gärna! Kommentera på www.matteboken.se/beppematik/rakna-till-en-miljard 
eller hashtagga med #Beppematik i sociala medier.

Lycka till!
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