Lgr 11 och Mattespanarna
PEDAGOGISK PLAN

Uppdrag: Matte
Mattspanarna åk 4-6
Mattespanarna är ett nytt, forskningsanknutet och inspirerande
läromedel i matematik, framtagen utifrån Lgr 11.
På de här sidorna kan du se hur det centrala innehållet
i kursplanen är fördelat i de olika årskurserna.
I Mattespanarnas lärarböcker visar vi hur kapitlen är kopplade till
kunskapskraven i formen av en matris. Matrisen hjälper dig också att se
olika kunskapsnivåer, dels för varje kapitel och dels i en
sammanställd kunskapsöversikt.
Lycka till med Mattespanarna och med att få eleverna
att klara de nya kunskapskraven!
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Centralt innehåll
Lgr 11

Mattespanarna
grundbok
åk 4

Mattespanarna
grundbok
åk 5

Mattespanarna
grundbok åk 6

TALUPPFATTNING
OCH TALS ANVÄNDNING

• Rationella tal och deras egenskaper.
• Positionssystemet för tal i decimalform. Det binära talsystemet och
talsystem som använts i några
kulturer genom historien, till
exempel den babyloniska.
• Tal i bråk- och decimalform och
deras användning i vardagliga
situationer.
• Tal i procentform och deras
samband med tal i bråk- och
decimalform.
• 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.

• Matematiska begrepp:
positionssystem, udda och jämn,
hälften och dubbelt,
talmönster,bråk, täljare, nämnare,
tredjedel, fjärdedel
term, summa, differens, produkt,
täljare, nämnare, kvot,
avrundning, överslagsräkning

• Siffror och tal: storleksordning,
göra största talet, platsvärde

• Matematiska begrepp: tiondel,
hundradel, decimaltecken
•D
 ecimaltal: läsa tal med
decimaler, storleksordna
decimaltal
• Negativa tal: förståelse för
begreppet, negativa tal på
termometern och tallinjen

• Tallinjer: läsa av, markera, göra
egna tallinjer

• Bråk: delar till en hel, blandad
form, introduktion till sambandet
mellan bråk och procent

• Bråk: bilder av bråk, namnge
bråk, jämföra storleken på bråk
och räkna ut hur stor delen är

•P
 rocent: introduktion, enkla
beräkningar och proportionella
samband

• Matematiska begrepp
•D
 ecimaltal: termometern,
samband mellan bråk,
decimaltal och procent,
beräkningar
• Negativa tal
• Bråk: delar till en hel,
blandad form, introduktion till
sambandet mellan bråk och
procent
•P
 rocent: enkla beräkningar

• L ikheter och likhetstecknets
betydelse
• Samband mellan räknesätten

• Räkning: avrundning,
överslag och
rimlighetsbedömning,
• Räkning: enkel huvudräkning och multiplikation och division av
algoritmer med decimaltal,
decimaltal med 10, 100 och 1
avrundning och överslag, division 000, kort division med
med rest
decimaltal i täljaren

• Räkning med huvudräkning,
omgruppering och uppställning
och kort division, multiplikation
och division med 10, 100 och 1
000
• Avrundning och överslag
• Bedöma rimlighet: likheter och
skillnader i lösningar, hitta fel i
lösningar
• Miniräknaren: hantering och öva
tabeller på räknaren
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ALGEBRA
• Obekanta tal och deras egenskaper • Likheter: vilka tal fattas?
samt situationer där det finns behov
av att beteckna ett obekant tal
•T
 almönster: fortsätta mönster,
med en symbol.
se hur olika mönster är
• Enkla algebraiska uttryck och
uppbyggda, konstruera egna
ekvationer i situationer som är
talmönster
relevanta för eleven.
• Metoder för enkel ekvationslösning.
• Hur mönster i talföljder och
geometriska mönster kan
konstrueras, beskrivas och uttryckas.

•T
 almönster, följa beskrivning,
resonera kring lämpliga
beskrivningar av talmönster

•A
 lgebra: metoder för enklare
ekvationslösningar

•A
 lgebra: teckna ett uttryck,
förenkla uttryck, omkrets med
algebra

GEOMETRI
• Grundläggande geometriska objekt
däribland polygoner, cirklar, klot,
koner, cylindrar, pyramider och
rätblock samt deras inbördes
relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa
objekt.

• Geometriska figurer: rektangel,
kvadrat, triangel, månghörning
och cirkel.
Hitta likheter och skillnader
mellan figurerna, bygga egna
figurer av olika geometriska
figurer

• Konstruktion av geometriska objekt. • S
 träckor: mäta med
Skala och dess användning i
längdenheterna m, dm, cm och
vardagliga situationer.
mm; rita sträckor, göra egna
sträckor och uppskatta sträckor.
• Symmetri i vardagen, i konsten och i
Växla mellan enheter
naturen samt hur symmetri kan
konstrueras.
• Omkrets: mäta, uppskatta vilken
figur som har störst omkrets
• Metoder för hur omkrets och area
hos olika tvådimensionella geo• Area: beräkna, uppskatta, olika
metriska figurer kan bestämmas och areaenheter, skillnaden mellan
uppskattas.
omkrets och area
• Jämförelse, uppskattning och
mätning av längd, area, volym,
massa, tid och vinkel med vanliga
måttenheter.

• Analog och digital tid:
tidsskillnader, uppskatta och
resonera kring tidsskillnader,
tidszoner

• Mätningar med användning av
nutida och äldre metoder.

• Vikt: olika viktenheter,
uppskatta vikt, konstruera egen
våg

• Symmetri: i bilder,
symmetrilinjer, i konstverk, göra
egna symmetrier, vridningar
• Skala: förståelse för förstoring
och förminskning, enkla
beräkningar med skalor
• Teckna ett uttryck algebraiskt
för area eller omkrets 

• Tredimensionella figurer:
polygoner, cirklar, klot, koner,
cylindrar, pyramider och
rätblock: beskriva egenskaper,
samband mellan dem, bygga
figurer och enkel mätning
• Proportionalitet mellan
figurer
• Likformighet

• Almanackan: avläsa, planera
tiden, skriva datum med siffror

• Area: av olika geometriska
figurer, även sammansatta

• Vinklar: mäta, uppskatta och
jämföra vinklar

• Skala

• Area: av triangeln

• Koordinatsystem

• Volym: mäta, jämföra olika
enheter och uppskatta volym

• Tid: hastighet

• Äldre metoder för att mäta tid
längd: begreppen, uppskattning,
egna mätningar med gamla mått,
beräkningar

• Volym: olika volymenheter,
uppskatta volym
SANNOLIKHET OCH STATISTIK
• Sannolikhet, chans och risk grundat
på observationer, experiment eller
statistiskt material från vardagliga
situationer. Jämförelser av
sannolikheten vid olika slumpmässiga
försök.
• Enkel kombinatorik i konkreta
situationer.
• Tabeller och diagram för att beskriva
resultat från undersökningar.
Tolkning av data i tabeller och
diagram.
• Lägesmåtten medelvärde, typvärde
och median samt hur de kan användas
i statistiska undersökningar.

•T
 abeller: läsa av olika tabeller,
lösa problem med hjälp av en
tabell och göra en egen
undersökning och redovisa data i
en tabell

• Sannolikhet och kombinatorik:
chans och risk, jämförelser av
sannolikheten vid olika
slumpmässiga försök

• Diagram: läsa av stapeldiagram,
lösa problem med hjälp av
diagram, göra eget diagram på
papper och i datorn

• Diagram: läsa av linjediagram
och cirkeldiagram, göra utifrån
egna undersökningar och tabeller

• Sannolikhet och
kombinatorik: med
träddiagram, egna experiment
• Lägesmåtten: medelvärde,
typvärde och median samt hur
de kan användas i statistiska
undersökningar

• Hitta fel mellan tabell och
diagram
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SAMBAND OCH FÖRÄNDRINGAR
• Proportionalitet: och procent samt
deras samband

• Proportionalitet: enkla
proprotionella samband och
förändring, även uttyckt i procent,
t.ex. i grafer eller geometriska
figurer
• Proportionalitet: se
proportionella samband, använda
proportionalitet för att lösa
problem

• Grafer: för att uttrycka olika typer
av proportionella samband vid enkla
undersökningar
• Koordinatsystem: och strategier för
gradering av koordinataxlar

• Grafer: tolka och göra egna
grafer
• Koordinatsystem: skapa
egna och strategier för
gradering av koordinataxlar

• Procent och proportionella
samband
PROBLEMLÖSNING
• Strategier för matematisk
problemlösning i vardagliga
situationer

• Lösa mysterier utifrån den
skönlitterära berättelsen i
Spanarboken

• Lösa mysterier utifrån den
skönlitterära berättelsen i
Spanarboken

• Lösa mysterier utifrån den
skönlitterära berättelsen i
Spanarboken

• Matematisk formulering av
frågeställningar utifrån vardagliga
situationer

• Olika typer av problem, öppna
problem, leta fel, undersökande
problem

• Olika typer av problem, öppna
problem, leta fel, undersökande
problem

• Lösa ett problem med två
olika strategier

• Göra egna frågor till givna svar,
ändra felaktiga påståenden så de
stämmer, göra egna uppgifter och
undersökningar, par- och
gruppuppgifter av undersökande
eller beskrivande karaktär

• Göra egna frågor till givna svar,
ändra felaktiga påståenden så de
stämmer, göra egna uppgifter och
undersökningar, par- och
gruppuppgifter av undersökande
eller beskrivande karaktär

• Likheter och skillnader i
lösningar, hitta fel i lösningar,
bedöma rimlighet

• Likheter och skillnader i
lösningar, hitta fel i lösningar,
bedöma rimlighet

• Redogöra för och samtala om
tillvägagångssätt och då
använda bilder, symboler,
tabeller, grafer och andra
uttrycksformer
• Föra resonemang genom att
ställa frågor, framföra och
bemöta matematiska
argument

• Lösa ett problem med två olika
strategier
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