
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den 
utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att 
utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en 
kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den 
samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger 
människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många 
valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.  
 

Syfte Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom 
olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse 
för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 
sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i 
möten med matematiska mönster, former och samband. Undervisningen ska 
bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa 
problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller 
och resultat. 
 
 
 

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka 
vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med 
hjälp av matematikens uttrycksformer. Genom undervisningen ska eleverna ges 
förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska 
begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom 
undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik 
för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att 
presentera och tolka data. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 
förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna 
ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med 
matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera 
om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. Undervisningen ska 
ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska sammanhang 
där viktiga begrepp och metoder i matematiken har utvecklats. Genom 
undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över 
matematikens betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra 
skolämnen och under historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens 
sammanhang och relevans.  

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att        
-formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 
strategier och metoder,                          
-använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,        
-välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och 
lösa rutinuppgifter,                           
-föra och följa matematiska resonemang, och                         
- använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

 

Centralt innehåll Kommunens paraply 
årskurs  4 

Kommunens paraply 
årskurs  5 

Kommunens paraply 
årskurs  6 

Taluppfattning och tal 
användning  

 Positionssystemet med femsiffriga tal 

 Decimaltal.  

 Talsystem som använts i några kulturer genom 
historien t.ex. hieroglyfer. 

 Känna till hur bråk och decimaltal storleksordnas  

 Sambandet mellan bråk och tal i decimalform. 

 Vardaglig överslagsräkning 

 Veta vilket räknesätt som är bäst lämpad 

 Huvudräkning  

 Miniräknaren och dess funktioner. 

 Uppskattning och rimlighetsbedömningar 

 Skriftliga beräkningar med addition och subtraktion 
inom talområdet 0-10 000 

 Positionssystemet för heltal och tal i decimalform 

 Skriftliga beräkningar inom  
talområdet 0-100 000 

 Procent  

 Se samband mellan bråk och tal i decimalform.   

 Talsystem som använts i några kulturer genom historien t.ex. babyloniska. 

 Vardaglig överslagsräkning 

 Veta vilket räknesätt som är bäst lämpad 

 Huvudräkning  

 Miniräknaren och datorns möjligheter  

 Uppskattning och rimlighetsbedömningar 

 Rationella tal 

 Binära talsystemet. 

 Tal i procent, bråk och decimalform samt se samband mellan dessa. 

 Tillämpa olika metoder vid beräkningar. 

 Uppskattning och rimlighetsbedömningar. 

Algebra 

 

 Talföljder och geometriska mönster 

 Känna till enkla ekvationer 

 Öppna utsagor 

 Öppna utsagor 

 Konstruera och lösa ekvationer 

 Konstruera, beskriva och uttrycka talföljder och geometriska mönster. 

 Enkla matematiska uttryck och ekvationer . 

 Metoder för enkel ekvationslösning. 

 Konstruera, beskriva och uttrycka talföljder och geometriska mönster.  

Geometri  
  

  

 Konstruera polygoner och känna igen deras 
geometriska egenskaper. 

 Skala 

 Lägesord 

 Symmetri i vardagen. 

 Uppskatta/mäta/jämföra 

 Omkrets, area och volym. 

 Vinklar 

 Klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock och känna igen deras geometriska 
egenskaper. 

 Skillnaden mellan punkter, linjer och sträckor 

 Förstora/förminska 

 klockan 

 Lägesord 

 Symmetri i naturen. 

 Uppskatta/mäta/jämföra 

 Mätning av area (cm², m²), vikt(g) och volym (cl) 

 Mätning av vinklar 

 Grundläggande geometriska objekt samt deras inbördes relationer.   

 Konstruktion av geometriska objekt. 

 Skala. 

 Symmetri i konsten.  

 Metoder för hur omkrets och area kan bestämmas och uppskattas. 

 Uppskatta/mäta/jämföra 

Sannolikhet och statistik    Sannolikhetslära  

 Tolka och konstruera olika typer av tabeller och 
diagram. 

 Medelvärde. 

 Sannolikhetslära  

 Granska och beskriva undersökningar i tabeller och diagram. 

 Typvärde. 

 Jämförelse av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.  

 Enkel kombinatorik.  

 Tolkning av data i tabeller och diagram. 

 Medianvärde.  

Samband och förändring  Proportioner mellan två föremål. 

 Koordinatsystem 

 Koordinatsystemet  

 Storleksordna bråk 
 

 Samband mellan proportionallitet och procent. 

 Enkla grafer. 

 Koordinataxlar.   

Problemlösning    

 

 Göra matematisk beräkning av en räknehändelse 

 Strategier för matematisk problemlösning 

 Göra matematisk beräkning av en räknehändelse 

 Strategier för matematisk problemlösning 

 Göra matematisk beräkning av en räknehändelse 

 Strategier för matematisk problemlösning 
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