
 

Reguladetri - regeln om de tre
Material: räknare

Reguladetri är en effektiv metod för beräkningar när man har proportionella samband.  
Vid reguladetri har man tre kända tal och ett okänt. Eftersom tre tal är kända kan man  
beräkna det fjärde. 

I den aktiviteteten får ni använda reguladetri för att räkna på

• priser

• recept

• förstoringar och förminskningar

• hur mycket ni får när ni växlar pengar mellan olika valutor

• procent 

Gör så här: Använd reguladetri i era beräkningar

1 Fem kilo bananer kostar 60 kr. Hur mycket kostar fyra kilo? 

2 200 spikar kostar 300 kr. Hur mycket kostar 150 spikar? 

3 Ni planerar ett kalas för 60 personer och har hittat ett sockerkaksrecept för fyra personer. 

 Skriv om receptet så att det räcker till 60 personer.
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AKTIVITET

2 ägg

2 dl socker

3 dl vetemjöl

1,5 tsk bakpulver

0,5 tsk vaniljsocker

50 g smör

1 dl mjölk



 

4 En sträcka är 5 cm på en karta. 

 a Vad är den verkliga sträckan om skalan på kartan är 1:25 000?

 b Hur lång blir sträckan på en karta med skalan 1:10 000?

5  Tänk er att ni ska åka till England och vill ha 500 kr i kontanter.  
Inne på växlingskontoret får den som står framför er i kön 12 pund sterling för 130 kr. 

 a Hur många pund sterling får ni för era 500 kr?

 b Vad är växelkursen?

 c Ni har även 25 Euro som ni vill växla till Pund. För 130 kr får man 13,40 Euro.  

 Hur många pund får ni för era 25 Euro?

 d När ni kommer hem från England har ni 37 pund sterling på er.  

 Hur många kronor får ni för dem om kursen är oförändrad?

 

 

6 25 % av en vara är 350 kr. Hur mycket är 17 %?

7 En stäcka är 25 mil. Ni har kört 35 % av sträckan. Hur långt är det?
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