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Lantbrukaren Bo Johnsson i Skåne har ett dussin kor, alltså tolv stycken. 
Det är tolv av de cirka trehundrasextio tusen mjölkkor, som finns i Sverige. 
Det är från dem, som vi svenskar får vår mjölk. 
Bo Johnsson mjölkar sina kor med en maskin. Varje ko ger ungefär  
tiotusen liter mjölk per år. Mjölken körs till ett mejeri. Där behandlar man 
mjölken, så att den blir sådan, som vi kan köpa i affärerna. 
Mjölk är mycket nyttigt att dricka. Den innehåller många näringsämnen. 
Men ändå består mjölk mest av vatten, nästan 90 % är vatten.

1. Bo Johnsson har ett dussin kor. Hans granne, Leif, har dubbelt så många.  
Hur många kor har de två lantbrukarna tillsammans? 
De har  _______ kor.

2. Varje ko ger ungefär tiotusen liter mjölk per år. 
Skriv tiotusen med siffror: __________

3. Hur många procent av innehållet i mjölk är inte vatten? 
Det är _______ procent. 3



4. I affärerna kan vi köpa mjölk i enliters-paket. Men det finns också
mjölkpaket, som innehåller en och en halv liter mjölk. 
Hur många liter mjölk får du, om du köper fem paket med en och 
en halv liter i varje? Jag får ____________________  liter mjölk.

5. När Bo Johnsson bakar pannkakor till sin stora familj, använder han 
följande recept:

fem dl mjöl
fem dl mjölk
sex ägg
två matskedar olja
två nypor salt
tre matskedar socker

Fem deciliter är detsamma som _______________ liter.

6. Det finns trehundrasextio tusen mjölkkor i Sverige. Skriv följande tal 
i storleksordning. Börja med det minsta och sluta med det största:

360 630    306    603    666   366    636   633

Du kan skriva talen här _____________________________________

Här kommer några uppgifter med talet tolv.

7. a) 12  + 12 + 12 = _______   b)  12
3   

c) 12 + _____ = 53      d) 100 - 12 = _______      

8. a) 5 ∙  12 = _____   b) 3 ∙  12 = _____   c) 7 ∙  12 = _____
4

= _______


