
Grundläggande matematik för 
grundlärare med inriktning mot 
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Del A: Frågor till testerna huvudräkning, taluppfattning och geometri

1. Beräkna   (5p)

a) 449 + 294

b) 506 / 23

c) 7 - 3 · 5 + 1 · 3

d) kvoten av 3/8 och 6/7

e) summan av 6/11 och 3/2

2. Vad kallas en romb med räta vinklar?           (1p)

3. Ett prisma har höjden 3 mm och en bas som är en rätvinklig triangel med

sidlängder 3, 4 respektive 5 mm. Beräkna figurens volym.           (2p)

4. En blomma avbildas i skala 10:1. På avbildningen är blommans höjd 1,2 dm. 

Hur hög är blomman i verkligheten?           (1p)

5. Förenkla (-3) – 4x(1-x).           (1p)

6. Vad är medianåldern i en familj där medlemmarna är 4, 28, 35, 6, 6 och 1 år gamla? (1p)

                               

Del B: Didaktisk del med G och VG-uppgifter. 

7. a) Beräkna  237 + 58 + 163  med skriftlig huvudräkning på två olika sätt.          (2p)
b) Visa  317 – 276  med skriftlig huvudräkning med metoderna likatilläggsmetoden 
och uppräkning.            (2p)

8. Lös division  2425  med två olika algoritmer.            (2p)
                               4

9. Lös  86 · 74  med tre metoder. En av metoderna ska vara med konjugatregeln.         (3p)

10.a) Skriv talet 20 i basen sex.            (1p)
b) På binär form ges ett tal av 1001. Skriv talet i basen tio.            (1p)
c) Beskriv en övning som kan stärka förståelsen för positionssystemet i basen tio.    (1p)
d) Nämn ett historiskt talsystem som inte är en positionssystem och förklara varför. (1p)

11.Det finns två typer av division som ger upphov till två olika typer av räknesagor, 
liksom två olika strategier för beräkning.            (4p)

a) Namnge de båda typerna av division.



b) Skriv en räknesaga för varje typ kring uttrycket 18 / 6.
c) Använd två olika huvudräkningsstrategier för att utföra beräkningen 18 / 6.

12.a) Lös   (-2) – (- 5) med glasstenar. Beskriv varje steg i ord och bild.                        (2p)
b) Lös   2 –  (-3) med bilar. Beskriv varje steg i ord och bild.               (2p)

13.a) Hitta på en uppgift som kan diagnosticera elevers förståelse för likhetstecknet.      (1p)
b) Beskriv två olika sätt att arbeta i klassen för att öka förståelsen för likhetstecknet. (2p)

14.a) Vad är en enhet?              (1p)
b) Beskriv hur man kan introducera storheten längd. Vilka enheter kan vara lämpligt att 

starta med?              (2p)

15.Beräkna subtraktionen av 2,24 och 0,36 med tiobas materialet. Rita bilder.                   (1p)

16.Utför följande beräkningar med räknebrädan (rita bilder).
a) 1136/4              (2p)
b) 3 · 234              (2p)

17. Beskriv hur du kommer att undervisa utifrån arbetssättet Problemlösning. Vilka styrkor 
har arbetssättet jämfört med traditionell matematikundervisning. Koppla till Lgr och 
förmågorna (bilaga 1).              (3p)



Lgr 11 Matematik Bilaga 1
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 förut-
sättningar 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 
I årskurs 1–3 
Taluppfattning och tals användning 
• Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för 

att ange antal och ordning. 

• Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och 
symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien. 

• Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt 
hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. 

• Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer. 

• De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. 

• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning 
och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i 
olika situationer. 

• Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar. 

Algebra 
• Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. 

• Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och 
uttryckas. 

Geometri 
• Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, 

trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. 
Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt. 

• Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
• Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet. 

• Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras. 

• Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym 
och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter. 

Sannolikhet och statistik 
• Slumpmässiga händelser i experiment och spel. 

• Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat 
från enkla undersökningar. 

Samband och förändringar 
• Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften. 

Problemlösning 
• Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. 

• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer. 


