
Varför ska vi arbeta med det här 
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla 
sin förmåga att  
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, 
beräkningar och slutsatser. 
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, 

Det här kommer du att få undervisning om 
• 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. 

Det här ska du lära dig 
Eleven kan välja och använda  i huvudsak  fungerande matematiska metoder med  viss anpassning  till 
sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, med  
tillfredställande  resultat.  

Förstå hur addition och multiplikation hör ihop. 
Kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal till exempel 5*60 
Kunna multiplicera tal som 3*47 
förstå hur multiplikation och division hör ihop. 
Kunna använda kort division 
Kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift 

Så här kommer vi att arbeta 
Vi kommer att arbeta med kap 4 i Matteborgen. 
Vi kommer att ha gemensamma genomgångar på smartbaorden. 
Vi kommer att ha en matteläxa varje vecka i läxboken om multiplikation och division. 
Vi kommer att arbeta med elevspel.se och träna tabellerna. 
Vi kommer att räkna och diskutera tillsammans i grupp. 
Vi kommer att räkna enskilt. 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas 
Vi kommer att ha en diagnos om multiplikation och divison när vi räknat klart kap 4. 
Vi kommer att ha gemensamma diskussioner där du muntligt får förklara dina uträkningar och där du visar att 
du förstår sambandet mellan addition/multiplikation och multiplikation/division. 

Vi kommer att bedöma om du kan följande punkter: 
*Förstå hur addition och multiplikation hör ihop. 
*Kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal till exempel 5*60 
*Kunna multiplicera tal som 3*47 
*förstå hur multiplikation och division hör ihop. 
*Kunna använda kort division 
*Kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift 
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Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Kunna väljas rätt räknesätt 
för att lösa en textuppgift

Eleven kan lösa enkla 
problem i elevnära 
situationer på ett  i 
huvudsak  fungerande  sätt 
genom att välja och 
använda strategier och 
metoder med  viss  
anpassning  till problemets 
karaktär. 

Eleven kan lösa enkla 
problem i elevnära 
situationer på ett  relativt 
väl  fungerande sätt genom 
att välja och använda 
strategier och metoder med  
förhållandevis god  
anpassning  till problemets 
karaktär. 

Eleven kan lösa enkla 
problem i elevnära 
situationer på ett  väl  
fungerande  sätt genom att 
välja och använda 
strategier och metoder med  
god  anpassning till 
problemets karaktär. 

Göra beräkningar med 
multiplikation och division

Eleven kan välja och 
använda  i huvudsak  
fungerande matematiska 
metoder med  viss 
anpassning  till 
sammanhanget för att göra 
enkla beräkningar och lösa 
enkla rutinuppgifter inom 
aritmetik. 

Eleven kan välja och 
använda ändamålsenliga 
matematiska metoder med 
relativt god anpassning till 
sammanhanget för att göra 
enkla beräkningar lösa 
enkla rutinuppgifter inom 
aritmetik. 

Eleven kan välja och 
använda ändamålsenliga 
och effektiva matematiska 
metoder med god 
anpassning till 
sammanhanget för att göra 
enkla beräkningar och lösa 
enkla rutinuppgifter inom 
aritmetik. 

Förstå hur addition och 
multiplikation hör ihop. I startgroparna På väg I mål 

Kunna multiplicera med 
hela tiotal och hundratal till 
exempel 5*60
Kunna multiplicera tal som 
3*47
f

I startgroparna På väg I mål 

förstå hur multiplikation 
och division hör ihop.

I startgroparna På väg I mål 

Kunna använda kort 
division

I startgroparna På väg I mål 
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