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Sammanfattning 

”Vilken matematik ligger g(l)ömd?” är en studie som syftar till att rannsaka matematiken i 

den nya läroplanen och om den håller även för övergången till det ämnesintegrerande arbete i 

skolan som den har för avsikt. Här finner du svaret på hur väl matematikämnets syften och 

centrala innehåll överensstämmer med eventuell matematik i övriga ämnens syften och 

centrala innehåll i Lgr 11, årskurs 4-6? Utifrån en hermeneutisk ansats med kritisk-teoretiska 

inslag gjordes en innehållsanalys deducerad från en övergripande definition av vad 

matematiken innebar. Den skulle ge kvalitativ förståelse för lärares skoltillvaro och vilken 

effekt den får för eleverna genom att analyseras idécentrerat. För att förenkla den kontextuella 

insikten gjordes detta sedan överskådligt med hjälp av en matris byggd på kategorier. De fick 

bearbeta alla ämnena i läroplanen och utgjordes då av delarna matematiska idéer, matematisk 

operationalisering och matematiskt angreppssätt samt områdena algebra, geometri och 

analys, vilka alla ingick i vardera delen. Efter en pilotstudie användes sedan matrisen 

strukturanalytiskt och förde samman matematiska komponenter av samma sort grundat på 

beningsbärande koder. Då syntes ett mönster av återkommande matematiska bitar i de övriga 

ämnena som inte tycktes vara ha någon motsvarighet i matematikämnet. Men med 

återkoppling till litteratur och ett granskande med hänsyn till och av tolv författares 

särpräglade teorier utformades en ny klarläggande modell som gick ut på att man beroende på 

vilket problem man tar sig för får olika vetenskaplig beskaffenhet på de matematiska bitarna 

algebra och geometri’s teoretiska idéer och praktiska verksamheter på väg mot en lösning. 

Denna modell bidrog med en ny dimension av undersökningen, som till slut visade att de 

saknade bitarna i själva verket var av ämnesövergripande slag och att överensstämmelsen 

tycktes oinskränkt. 
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1. Introduktion 

We all use math everyday; to predict weather, to tell time, to handle money. Math is more than formulas and 

equations. It’s logic. It’s rationality. It’s using your mind to solve the biggest mysteries we know. (Heuton & 

Falacci, 2005) 

1.1. Problempresentation 

Precis som citatet antyder tycks det allmänt känt att matematik finns i allt. Detsamma gäller 

även övriga kunskapsområden. Det vill säga att de alla hänger ihop och bildar en helhet. I 

förlängningen tycker jag mig se detta som en av faktorerna som gett upphov till en läroplan, 

Lgr 11, där ämnesintegrering ses som en förutsättning för att alla kursplanernas mål ska 

kunna, och hinna, nås (Skolverket, 2011a). Ett flertal skolor har emellertid inte kommit så 

långt rent praktiskt ännu, vilket jag då måste anta utgör ett stort problem. Ett problem som 

bekräftats av egna erfarenheter från nyligen genomförda vikariat som resurslärare – just med 

anledning av att stressade lärare behövt avlastning. 

Samtidigt förstärker man nu kraven på lärares ämnesbehörighet i och med den nya 

skollegitimationen som förutsätts vara uteslutande från och med år 2015 (skolverket, 2011b). 

Men trots att tanken verkar god så väcker detta sammanfallande med ovanstående farhågor 

hos mig. Jag kan inte låta bli att undra om det kommer resultera i att obehöriga lärare tvingas 

undervisa i delar av ämnen, exempelvis matematiken, som står underordnade övriga ämnen 

för att dessa bitar inte bearbetas ämnesintegrerat som det varit tänkt. Min förhoppning är att 

dessa delar, om de ens existerar, också finns representerade i själva matematikämnet så att 

man i övriga ämnen bara behöver koncentrera sig på de tillämpande aspekterna – men 

stämmer den eller blir eleverna lidande? 

För att ge lärarsamhället möjlighet att ställa en sådan (eventuell) brist till rätta, vilken annars 

kan medföra att eleverna inte når målen på ämnat sätt, har jag valt att undersöka detta 

samtidigt som det gett mig chansen att bearbeta och sätta mig in i de nya kursplanerna inför 

kommande yrkesliv. Därför har fokus i undersökningen legat på de årskurser jag inriktat mig 

mest på, nämligen mellanstadiets år 4-6, och eftersom jag inte ansett det höra till temat att gå 

in på tolkningar av kunskapskravens olika nivåer har jag även avgränsat mig till att studera 

ämnenas syfte och centrala innehåll. 

Syftet har varit att ge en bild av hur styrdokumenten hanterar vad jag anser vara en knapp 

ämnesintegrering i den verkliga skolan, vilket inneburit att jag i första hand har försökt 
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angripa den data jag studerat på ett beskrivande, men också till viss del förståelseinriktat, sätt. 

Det sistnämnda beror här på den tolkning och det försök att förstå sig på som utgör grunden 

för en sådan inriktning (uppsatsguiden.se), vilket är vad jag ska försöka göra med 

kursplanerna i min undersökning. 

Därför har frågeställningarna sett ut som följer: 

Hur väl överensstämmer matematikämnets syften och centrala innehåll med eventuell 

matematik i övriga ämnens syften och centrala innehåll i Lgr 11, årskurs 4-6? 

1.2. Forskningsöversikt 

Det finns en hel del tidigare forskning inom en del områden angränsande till mitt, nämligen 

kring hur man bör ämnesintegrera, hur lärare känner gällande de nya kursplanerna och 

ämnesintegreringen, hur man ska komma åt alla målen i kursplanen i matematik och hur de 

bör bedömas, jämförelser över kursplanernas historiska utveckling, samt innebörden av 

begreppet numeracy; eller matematisk literacy. Däremot vad gäller jämförelser inom ramarna 

för en viss årgångs kursplaner verkar det, som jag kan se det, öde. Men det gör det ju bara 

ännu mer spännande att utforska. 

2. Litteraturgenomgång 

I min litteraturgenomgång sökte jag efter en övergripande definition av vad begreppet 

matematik innefattade. Jag valde då texter av lite olika slag för att belysa olika matematiska 

perspektiv. Fyra av mina källor, Kiselman och Roos (2012), Thompson (1991) samt National 

Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (u.å. a, b), var därför av lexikal eller 

kunskapssammanställande karaktär. Fyra, Gullberg (1997), Stewart (1996), Jacobs (1992) 

samt Kline (1985), hade utgångspunkt i det matematikfilosofiska och utforskande studiet av 

matematik, dess skönhet samt tillgänglighet för allmänheten. Och ytterligare fyra, Reys, 

Lindquist, Lambdin och Smith, (2007), Keeley och Rose (2006), Palm, Bergqvist, Eriksson, 

Hellström och Häggström, (2004) samt Unenge, Sandahl och Wyndhamn, (1994), hade fokus 

på matematikdidaktiska aspekter. Och att vissa källor var lite äldre än andra såg jag inte som 

någon brist utan snarare som en förtjänst i den meningen att det även gav ett historiskt 

perspektiv på studien med. 

Så vad innebär då själva matematiken? 
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2.1. Meningen med matematiken 

Unenge et al. (1994) skriver om olika karaktäristiska drag. De menar att matematiken går ut 

på att skapa modeller för att beskriva olika sammanhang och göra dem allmängiltiga. 

Kiselman och Roos (2012), Gullberg (1997), Stewart (1996) och Kline (1985) förtydligar 

detta genom att upplysa om hur distinktionen då ser ut mellan matematiken och de andra 

vetenskaperna. Och medan Kiselman och Roos markerar denna skiljelinje som väldigt tydlig 

då de ser matematiken som väldigt uniform, framhåller Kline i stället att den är vag. Han 

skriver att det inte bara är i matematiken man använder abstraktioner, men att däri görs de 

emellertid ofta i flera steg. Gullberg framför snarlika omständigheter i sin mening att andra 

ämnesgrenar oftast inte kan användas för att lösa matematiska problem men att matematiken 

kan göra det omvända. Dessutom, menar han, kan olika inommatematiska grenar användas 

för problemlösningar över sina gränser. 

Kline (1985) verkar dock inte riktigt ense med de övriga om vad den begränsas till. Han 

betonar nämligen att det finns en stark tradition från matematikens ursprung som begränsar 

matematiken till nummer och geometriska former. Där var den enligt honom ett vardagligt 

verktyg i sökandet efter det exakta tänkandets precisa koncept och i den kontexten lyfter han 

fram en tro om att matematiken utgör själva essensen av vår värld. Han får backning av 

Thompson (1991), som menar att den moderna matematiken går ut på att överbrygga 

gränserna mellan just dessa områden. Men Stewart (1996) uttrycker i sin tur något av det 

motsatta till Kline då han skriver att matematiken bara är ett sätt att studera, ordna och få 

insikt i den essensen och orsaken till dess sammanhang: ”Not all ideas are mathematics; but 

all good mathematics must contain an idea” (Stewart, 1996, s. 2). Detsamma kan man utläsa 

av Kiselman och Roos (2012), som precis som Stewart menar att man ofta till och med 

lämnar den världsliga utgångspunkten när man ägnar sig åt matematik, vilket i sig gör den 

abstrakt och därmed generell. Detta för att dess giltighet ska kunna utredas i 

ändamålen ”problemlösning och metodutveckling” (Kiselman och Roos, 2012). Men vilket 

innehåll har då matematiken? 

2.2. Idéer eller angreppssätt? 

Bland alla de texter jag beskrivit ovan framträdde två huvudsakliga delar av ämnet, nämligen 

det jag skulle vilja kalla matematiska idéer och angreppssätt. Det förstnämnda tycktes då 

innefatta olika matematiska grundtankar och begrepp samt förhållandena mellan olika sådana; 

det vill säga rent teoretiska former (Kiselman & Roos, 2012; Reys et al., 2007; Keeley & 
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Rose, 2006; Palm et al., 2004; Gullberg 1997; Stewart, 1996; Unenge et al., 1994; Jacobs, 

1992; Thompson, 1991; Kline, 1985; NCTM, u.å. a, b), emedan det sistnämnda verkade 

omfatta en vetenskaplig metodik och tillämpningar samt problematiseringen kring idéerna 

(Kiselman & Roos, 2012; Reys et al., 2007; Keeley & Rose, 2006; Palm et al., 2004; Stewart, 

1996; Gullberg, 1997; Unenge et al., 1994; Jacobs, 1992, NCTM, u.å. a, b). I samband med 

dessa delar benämns också kunnandet och utförandet av räkneoperationer frekvent men 

åsikterna om var de hör hemma och deras relevans för det matematiska kunnandet är dock vitt 

skilda. Gullberg (1997) så gott som ratar dem med motiveringen att de fullkomligt saknar 

kulturella band och därför inte inger någon njutning utan snarare får många intelligenta att 

rygga tillbaka från matematiken. Trots det erkänner han att den av vissa uppfattas som 

användbar. Andra, Keeley och Rose (2006) samt Stewart (1996), sällar beräkningarna till 

innehållet och menar att trots att de inte bör ta övervägande plats i ämnet så är de mycket 

viktiga. Enligt dessa författare är det väsentligt att man förstår meningen med beräkningarna 

då det bland annat hjälper till att utveckla förståelse för inbördes förhållanden mellan dem 

samt förmåga till uppskattning och värdering: 

Calculations are merely a means to an end. If a theorem is proved by an enormous calculation,  that result is 

not properly understood until the reasons why the calculation works can be isolated and seen to appear as 

natural and inevitable. (Stewart, 1996, s. 2) 

Reys et al. (2007) och NCTM (u.å. a, b) är av liknande uppfattning men har snarare knutit 

dem till tillvägagångssättet då de utvecklat resonemanget vidare och konstaterat 

operationernas vikt vid problemlösning. De involverar också olika former av beslutsfattande, 

metodval och rimlighetsbedömning i dem, vilka alla inbegrips av samma del av matematiken. 

Reys et al. understryker dock betydelsen av att dessa vävs samman med idéerna då båda är 

beroende av varandra samt oumbärliga för matematisk förståelse och expertis: 

Procedural knowledge alone helps students answer specific questions, but it lacks important connections. 

Conceptual knowledge requires that the learner actively think about relationships and make connections, 

while also making adjustments to fit the new learning into existing mental structures. (Reys et al., 2007, s. 22) 

Till skillnad från övriga har Unenge et al. (1994) inte placerat operationerna i någon specifik 

del av matematiken utan den återkommer relativt genomgående i dem båda. Palm et al. (2004) 

har å sin sida inte bakat in räkneoperationerna i någon av ovanstående delar alls. De har i 

stället jämställt dem med dessa i en alldeles egen kategori eftersom de anser dem alla vara 

nödvändiga för att man ska ha nytta av matematiken i både välbekanta och nya situationer. En 

kategori som därmed innefattar ”standardprocedurer för uppgiftslösning”, det vill 
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säga ”algebraiska färdigheter, ekvationslösningsmetoder och tillvägagångssätt vid lösning” 

samt ”att relevanta hjälpmedel /…/ behärskas” (Palm et al., 2004, s. 5). 

2.3. Algebra, analys och geometri 

Även inom dessa delar fanns olika övergripande områden som specificerade matematikens 

omfattning. Jag har dock inte fastställt vilken av ovanstående delar de olika områdena tillhör 

ännu eftersom författarna ibland låtit ett område tillhöra flera delar och vice versa. 

För att börja i det mest övergripande lexikala menar Kiselman och Roos (2012) att 

matematiken inriktar sig på ”studium och uppbyggnad av strukturer av de mest skilda slag”, 

vilket berör olika huvudområden, nämligen algebra, analys och geometri, vilka i olika 

sammanhang utvecklats till många fler överlappande områden. Samma gruppering gjordes 

även av Jacobs (1992), Thompson (1991), och Kline (1985) som dock utelämnade den 

mittnämnda. De framhöll alla talen som något av det mest centrala i algebran. Kline 

utforskade dock deras abstraktion, som alla tycktes vara överens om, ytterligare och såg talen 

som generaliseringar av gemensamma mängdegenskaper. Detta stämmer väl överens med 

Thompsons modernisering av matematikens definition då han menar att matematiken är 

just ”läran om strukturer på mängder” (Thompson, 1991, s. 278). Vidare förklarar han 

mängdläran som matematikens gemensamma terminologi. Till talen sällar ovanstående 

författare även talteori, räkneregler samt bevis och bevisföring vilket leder oss in på övrigas 

motsvarande grupperingar av matematikens områden. 

Unenge et al. (1994) har nämligen delat upp dessa grenar i två områden där de grupperat 

mängdlära, talteori och räkneregler samt studiet av de mer generella sambanden mellan dem 

och därmed även bevisen och bevisföringen. De kallar sina grupper för aritmetik respektive 

algebra och funktioner. Här gör dock vissa ändå fler särskiljningar. Keeley och Rose (2006) 

samt NCTM (u.å. a, b) bryter exempelvis ut mängdläran från aritmetiken och kallar den i 

förening med enheter och förtrogenhet med mätredskap för mätning. Kvar blir då det de helt 

enkelt kallar för tal och operationer samt algebran som här också tillskrivits förändring och 

modellering. 

Samma förändring tycks Stewart (1996) ha tagit fasta på i av form kroppars och vågors 

aktivitet då han i stället formulerar grupperna rörelse, tal och ordnande, varav den andra 

innefattar mängdlära och mätning, och den tredje innefattar räkneregler, generella samband, 

talteori, kombinatorik och topologi. Just talteorin, kombinatoriken och topologin har Gullberg 
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(1997) i sin tur skiljt från den resterande algebran i ett exemplifierande av vilka områden han 

anser vara väsentliga inom matematiken. 

Palm et al. (2004) verkar i stället ha tagit fasta på modelleringen då de utformat sin 

modelleringskompetens vid sidan av begreppskompetensen och algoritmkompetensen, som 

består av det rutinmässiga behärskandet av räkneregler och dylikt. Mest omfångsrika av dem 

alla är dock Reyes et al (2007) med alla sina områden känsla för tal och räkning, 

positionssystem, operationer, beräkningsmetoder, standard- och alternativa 

beräkningsalgoritmer, bråk och decimaler, förhållande, proportion och procent, algebraiskt 

tänkande samt mätning där själva det algebraiska tänkandet handlar om modelleringen, 

generaliseringen, bevisföringen, förståelse för strukturella egenskaper, terminologi och 

symbolik, studiet av mönster och förhållanden samt, det som för oss in på nästa övergripande 

matematiska område, nämligen vissa bitar av analysen. 

Alla författarna, som tillkännagett detta område, tycks vara relativt överens om att analysen 

innefattar gränsvärden och tillämpningar. Vad man relaterar dessa till är däremot mer 

omdiskuterat. Enligt Thompson (1991) innebär tillämpningar en slags härledning utifrån 

axiom; godtyckliga bevis eller antaganden; som leder till utsagor. Dessa utsagor skulle kunna 

liknas vid presentationer, representationer och displayer, vilka finns under rubrikerna 

dataanalys (Reys et al., 2007), dataanalys, statistik och sannolikhet (Keeley & Rose, 2006) 

respektive statistik och begreppet sannolikhet (Unenge et al., 1994). Unenge et al. menar att 

dessa görs genom eller i form av statistik och sannolikhetskalkyler, vilket tillsammans med 

viss ekvationsteori är precis vad Stewarts (1996) chans innebär. Det handlar alltså ofta om att 

dra slutsatser som förutsäger hur framtiden skulle kunna te sig, vilket både Reys et al., Keeley 

och Rose, Unenge et al. samt Gullberg (1997) menar grundar sig i noggrann insamling, 

sållning och organisering av data samt sammanfattning, jämförelser och tolkning av den 

utifrån dess kontext. De skriver också om osäkerhetskalkyler och felmarginaler och Reys et al. 

samt Keeley och Rose framhåller vikten av det kritiska tänkandet under processens gång. Det 

innebär att vi nu närmat oss NCTM’s (u.å. a, b) dataanalys och sannolikhetsstandard, om 

man även innefattar frågeformulering och metodval, samt processtandard, om man även 

innefattar kopplingar, resonemang och bevisföring, problemlösning samt kommunikation. De 

tre sistnämnda här utgör i sin tur tre av Palm et al’s (2004) kompetenser, nämligen 

problemlösnings-, resonemangs- och kommunikationskompetensen. 
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Oavsett hur de formulerar analysen verkar det dock tydligt att de alla ser den som en väsentlig 

och viktig del av matematiken. Stewart går till och med så långt som att utse dess innebörd till 

matematikens viktigaste syfte: 

Mathematics is about ideas. In particular it’s about the way that different ideas relate to each other. If certain 

information is known, what else must necessarily follow? The aim of mathematics is to understand such 

questions by stripping away the inessentials and penetrating to the core of the problem. It is not just a 

question of getting the right answer; more a matter of understanding why an answer is possible at all, and 

why it takes the form that it does. (Stewart, 1996, s. 2) 

Så, sist men inte minst, till läran om rummet och spatiala fenomen i tre dimensioner 

(Thompson, 1991; Jacobs, 1992). Det vill säga geometrin, som alla litteraturgenomgångens 

författare utom Palm et al. (2004) nämner och dessutom tillskrivit en alldeles egen rubrik. Det 

är i och för sig möjligt att man med större insikt i Palm et al.’s skrivprocess skulle kunnat 

utläsa geometrin mellan raderna i deras detaljarbete. Men eftersom jag inte har det och dessa 

rader inte finns utskrivna så vågar jag mig inte på någon sådan verksamhet. Detta då den inte 

skulle resultera i annat än ogrundade antaganden, för att inte säga gissningar. 

Reyes et al. (2007) och Unenge et al. (1994) förtydligar dock här, precis som Reyes et al. 

gjorde gällande de olika delarna, att de olika områdena inte är, eller bör vara, isolerade utan 

att de gör sig mest användbara i förening med varandra. Enligt Unenge et al. är det i 

stället ”problemets innehåll som styr hur människor försöker hitta en lösning, inte 

vilket ’kunskapsområde’ det hör till” (Unenge et al., 1994, s. 39). 

3. Metod 

Mitt tillvägagångssätt under hela denna undersökning var noggrant genomtänkt och planerat. 

Det gällde allt från vilken metodologi, och analysteknik jag använde till hur analysverktyget 

utformades och analyseringsprocessen gick till. 

3.1. Metodologi 

Eftersom det var texter jag studerade och tolkade så valde jag att i mångt och mycket utgå 

från den för ändamålet typiska vetenskapssynen hermeneutik. Men med tanke på problemets 

framtoning där det fanns en önskan om att kunna bidra till eventuell förbättring i sakfrågan så 

lät jag mig också inspireras av en kritisk teoretisk ansats. Det vill säga att jag, i 

överensstämmelse med vad Nyström (2007), Watt Boolsen (2006) och Nordin (2012) skriver, 

försökte förstå vad kursplanernas och kommentarmaterialets texter faktiskt innebar för att 
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denna strukturella institutions begränsningar och möjligheter i verklighetens 

lärarsamhälleliga organisation skulle kunna förtydligas och utnyttjas till att bygga broar 

däremellan. Watt Boolsen (2006) menar nämligen att sådana objekt, eller enheter, är 

dualistiskt konstruerade i ett dynamiskt samspel. Närmare bestämt både skapar och skapas 

institution och organisation (av) varandra. 

3.2. Analysteknik 

Eftersom jag skulle undersöka både om de matematikdelar som representeras av ämnet 

Matematik och om eventuella delar som inte gör det fanns i övriga ämnen krävdes först av 

mig att jag fann en extern övergripande definition av vad begreppet matematik innefattade att 

jämföra med. Detta eftersom en intern definition från exempelvis kursplanen i matematik 

skulle begränsa sökandet till det representerade. En sådan jämförelse skulle även ”tillföra 

analysen ytterligare information och göra /…/ beskrivningen mer innehållsrik” (Beckman, 

2005, s. 52). Men då många kloka redan försökt sig på att klassificera matematiken uteslöt jag 

den så kallade temaanalysen, eller grounded theory, där det görs induktivt ur empirin 

(Gunnarsson, 2007; Watt Boolsen, 2006; Liamputtong & Ezzy, 2005; Hartman, 2001; Holme 

& Solvang, 1997). I stället valde jag att arbeta deduktivt, även om det motsatte sig 

hermeneutikens förespråkande av teorianvändning i ett så sent skede som möjligt (Nyström, 

2007). Jag använde mig då av en innehållslig idéanalys där koder skapades i förväg utifrån 

befintlig teori för att pröva kursplanematematiken kritiskt. Enligt Vedung (i Beckman, 2005) 

stämmer den också väl överens med min ansats fokus på tolkning och undersökning av 

politiska budskaps försvarbarhet. Och eftersom en innehållsanalys inte förutsatte att 

undersökningsföreteelsen hade några specifikt utmärkande drag tycktes den extra lämplig. Då 

begränsades jag nämligen inte till enbart texter som belyser individers perspektiv utan kunde 

innefatta alla typer av texter som kunde ge insikt i folks tillvaro. Exempel på sådana är 

skrivna regler och maktstrukturer i olika situationer (Gunnarson, 2007). Som namnet antyder 

fokuserade denna teknik också, till skillnad från exempelvis positionerings- och 

diskursanalyser, på innehållet i en text, dess berörda ämnen samt på hur texten används och 

bortsåg från form och diskurs (Watt Boolsen, 2006; Liamputtong & Ezzy, 2005; Ongstad, 

1999). Detta passade mig utmärkt eftersom varken textens stil eller anledningen till hur dess 

dualistiska förhållande till organisationen såg ut var relevant för mig. Det var också 

ointressant vilket ursprung idéerna hade eftersom det var rimligheten av deras innebörd som 

var viktigt. Det vill säga att analysen var idé- i stället för aktörscentrerad (Beckman, 2005). 
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3.3. Analysverktyget 

 Även om innehållsanalysen, vars fördelar enligt Beckman (2005) framträder bäst vid 

beskrivning av stora material, oftast ses som ett kvantitativt verktyg valde jag med tanke på 

min kritisk-hermeneutiska ansats att, som Watt Boolsen (2006) beskriver, genomföra den på 

ett kvalitativt sätt; ett sätt som karaktäriseras av användning av ord, egenskaper och 

föreställningar i stället för siffror, mängder och fakta för att identifiera mönster. Vidare får 

dessa bilda meningsbärande enheter som sammanförs till betydelsefulla kategorier i stället för 

statistiska modeller (Beckman, 2005; Watt Boolsen, 2006; Gunnarsson, 2006). För att, som 

Dahler-Larsen (2002 enligt Watt Boolsen, 2006) förordar, lyfta den kvalitativa kunskapen 

ytterligare gjorde jag min analys genom att skapa en matris där alla data inom de olika 

områdena presenterades i sin ursprungliga form innanför tydliga axlar på ett explicit sätt med 

kortfattade förklaringar. Watt Boolsen (2006) framhåller också vikten av att bevara kontexten 

och helheten under den dekonstruerande kodningens gång i en innehållsanalys och varnar för 

att man lätt kan råka dra slutsatser om problemformuleringar och ämnen som inte finns i 

texten annars. Matrisens förmåga att göra analysen överskådlig och att synliggöra just kontext, 

samverkningar, -variationer och sekvenser hjälper emellertid till att motverka sådana 

fallgropar och underlättar förståelsen för och sammanhanget i materialet. 

För att skapa de definierande kategorierna till genomsökningen av kursplanerna utgick jag 

ifrån tidigare nämnda delar; idéer och angreppssätt, samt områden; algebra, geometri och 

analys. Jag började då med att samla och sätta allt det på pränt som var renodlade idéer; det 

vill säga som inte innehöll någon form av praktiskt förfarande. Detsamma gjorde jag sedan 

med det som helt hade med angreppssätt att göra; det vill säga det mer allomfattande, 

problematiserande, klarläggande och utvecklande kring idéerna. Detta för att sedermera 

sortera var och en av dessa delars innehåll i underkategorier efter ämnesområde. Efter denna 

process genomsökte jag det kvarvarande materialet och insåg snabbt att det stämde väl 

överens med just det jag tidigare inringat som räkneoperationer. Och med tanke på att de 

flesta av författarna i litteraturgenomgången ovan inte ens var eniga om ifall detta material 

skulle höra hemma i idéerna eller angreppssättet, så ansåg jag mig inte heller behörig för ett 

sådant avgörande. Alternativet var då att, likt Palm et al. (2004), hålla räkneoperationerna 

separerade från dem båda och därför skapade jag i stället en tredje kategori som jag kallade 

för operationaliseringar. 
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Matematiska idéer 

- algebra 

Talteori, talen/talsystemet (reella (naturliga (heltal), rationella (bråk), irrationella och transcendenta), negativa 

tal, primtal, sammansatta tal och primfaktorer), mängder, kollektioner av specifika objekt (antal), talen som 

abstraktioner (gemensamma egenskaper hos kollektioner av objekt), tallinjen, positionssystemet (siffran noll, 

flersiffriga tal, siffrors positioner avgör deras värde, olika system med olika baser), decimalform, tal som 

representationer, förhållanden mellan talen (jämförelser och ordnande av dem), symboler, idéer om tal, om 

algebraiska grundtankar och om koncept, algebraiska modeller. (Förståelse för) mätbara kännetecken, 

mätsystem, enheter, formler, och för att mätningar är avrundningar som har olika precision beroende på 

enhet. Deriverade mätningar och det motsatta (integraler). Rörelse, förändring, förändringshastighet. 

Numeriska och algebraiska förhållanden, samband mellan variabler (okända kvantiteter, beroende och 

oberoende, kontinuerliga, konstanta och diskreta), olika användningsområden för variabler. (Förståelse för) 

(mönster,) relationer och funktioner.  Algebraiska villkor, ekvationer och ekvationssystem, koordinatsystem, 

innebörden av skärningspunkter och lutning i grafer, max och min, förhållanden, proportion och andelar (för 

att representera kvantitativa förhållanden), procent, ekvivalens (olika representationer av samma mängd 

(vanligt använda bråk, decimaler och procent))(för att bestämma bråks storlek). Räkneregler, meningen med 

operationerna. Basfakta, begreppsförståelse, olika infallsvinklar, (förståelse för) konstnärliga egenskaper 

inom matematiken, insikt i matematiken som internt konsekvent (underliggande ordning). 

- geometri Läran om rummet, former och figurer i 3 dimensioner (punkter, linjer och kurvor, ytor/plan samt fasta 

kroppar). Identifiera och definiera formers och figurers karaktäristik och egenskaper. Koordinerad geometri 

och spatiala förhållanden, axiom, geometriska förhållanden, naturliga representationer, (förståelse för) 

konstnärliga strukturer inom matematiken, modeller och mönster, symmetri, likformighet och likhet, 

Pythagoras, oregelbundna former, sträcka area och volym (även för mer komplexa former). Enhetssystemet, 

lägen/positioner, vinklar. Relationer mellan vinklar, sidlängder, omkretsar, areor och volymer av liknande 

föremål. Visualisering och tankegångar, skapa mentala bilder av objekt, mönster och banor, 2d-

representationer av 3d-objekt. Geometriska idéer, formförändring ändrar arean. 

- analys Gränsvärden, statistik, sannolikhet (säkert, lika sannolikt och omöjligt, siffra mellan 0 och 1) och förekomst, 

sammanfattande begrepp (medelvärde median, modus spridning och intervall), kvantitativ förståelse, 

(förståelse för) frågor om förutsättning och konsekvens, skillnad mellan kategorisk och numerisk data. 

kommunicera matematiskt tänkande, idéer, tankegångar och förståelse (ta emot, förstå, producera och 

förmedla information med matematiskt innehåll. Använda matematiska begrepp och terminologi), matematisk 

grammatik (godtyckliga ordningsregler och skrivsätt), precisera uttryck för matematiska idéer språkligt, 

kopplingar mellan matematiska idéer, förståelse för hur matematiska idéer bygger på varandra och bildar en 

helhet. Dynamik och slumpmässig störning. 

Matematiska 

operationaliseringar 

- algebra 

Operationer, strategier för hantering av tal och operationer, räkning, ordnande enligt olika regler, 

kombinatorik, beräkningar (mentala, skriftliga, med tekniska hjälpmedel) och kalkyler, förtrogenhet för 

hjälpmedel, varierade beräkningstekniker, (utveckla och använda) algoritmer (räkneregler och skriftliga 

beräkningsprocedurer, användning av procedurer i ett eller flera steg där alla stegen och den övergripande 

ordningsföljden för de ingående stegen är väl kända), arbete med konkreta tal, de fyra räknesätten (addition, 

subtraktion, multiplikation och division), talkombinationer för multiplikation och division 

(multiplikationstabeller?), beräkningsegenskaper (multiplikations distribution över addition), 

lösningsstrategier, feldetektering, avrundning. Jämn fördelning/uppdelning, ekvivalens (för att räkna med) 

vanligt använda bråk, decimaler och procent. Metoder (för att lösa problem med proportioner (skala och hitta 

motsvarande andelar), beskrivning av matematiska samband, ekvationslösning. Identifiera funktioner som 

linjära eller olinjära och kontrastera deras egenskaper (från tabeller, diagram eller ekvationer), exponentiella 

och tekniska observationer och anteckningar. Användning av modeller och utgångslägen/riktmärken, 

(förståelse för) matematiken som verktyg (för daglig användning). Om mätning, mätteknik, mätprocesser, 

enkla enhetsomvandlingar, val av riktmärken för att uppskatta mätningar. Matematiska bedömningar, 

användning av innebörden av ett begrepp. 

- geometri Undersöka objekt geometriskt (med hjälp av omformning, identifiera och definiera formers och figurers 
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karaktäristik och egenskaper). Omvandling, spegling, förflyttningar och vändningar av former. Bygga och rita 

former, 2d-representationer av 3d-objekt (bygg 3d av 2d, rita 2d av 3d). Beskriva och resonera kring 

uppdelning, kombinering och omformning av former. Topologi, strategier för uppskattning av oregelbundna 

formers storlek, uppskatta storlek och storheter (ett (mäte-) tal och en enhet), undersöka regelbundna 

polygoner och former med parallella eller vinkelräta sidor, mätningar, nätverk som redskap. 

- analys Statistisk metodanvändning, verklig data, bokföring av olika saker. Tabellsammanställningar, listor, 

träddiagram, andra diagram och schematiska bilder (grafisk- statistisk- (plotar (histogram stam-bladplottar 

boxplottar och strödda plottar), stapeldiagram, linjediagram) och sannolikhetsform). Skapa och använda 

representationer (för att kommunicera matematiska idéer). Beräkningar av variationer, olika typer av 

resonemang som algoritmisk aktivitet, kontexter (för tal och beräkning), uppskattningar 

(överslagsberäkningar), bedöma om man slagit in rätt på tekniska hjälpmedel. 

Matematiskt 

angreppssätt 

- algebra 

Studiet av talen, idéer (om tal, algebraiska koncept). Generaliseringar av idéer, av relationer mellan idéer och 

beräkningar (inversa förhållanden, omvändbara och associativa egenskaper (hos addition och multiplikation)) 

och av satser (för att lösa problem). Avskalning av oväsentligheter för problemlösning, studiet av problem i 

generell form, modellering (skapa verklig modell, förenklad bild, välja ut väsentliga fakta, skapa matematisk 

modell (som avbildar det viktigaste i den verkliga modellen)), klargöra modellers begränsningar och 

förutsättningar, val av enhet, analys av förändring, analysera lösningsstrategier, att översätta resultaten från 

hjälpmedel till problemsituationen, beskriva, bevisföring, relatera och jämföra olika former av representation 

för en relation. 

- geometri Jämföra, analysera och klassificera formers och figurers karaktäristik och egenskaper. Beskriva rörelser som 

visar formers överstämmighet, beskriva mentala bilder av objekt. Geometriska modeller för problemlösning 

och att representera och förklara olika förhållanden (numeriska och algebraiska). Satsbevisning, hypoteser 

och logiska argument kring geometriska förhållanden. Spatiala resonemang, induktiva och deduktiva 

argument kring geometriska idéer, tillämpa geometriska idéer i andra discipliner.  

- analys Tillämpningar (härledningar från axiom till utsagor, till utommatematiska kontexter), studier kring 

gemensamma och skiljda populationskaraktäristika, kulturella kopplingar. Självständigt tänkande, 

matematiskt utforskande, beskriva kompletterande och ömsesidigt uteslutande händelser, sammansatta 

händelser (kedjereaktioner?), analysera och utvärdera matematiskt tänkande och strategier, utöka och göra 

generaliseringar om geometriska och numeriska mönster (med tabeller, grafer, ord och symboliska lagar). 

Problem (uppgifter där ingen färdig lösningsmetod finns tillgänglig) och problemlösning (tillämpa sina 

kunskaper på en för honom eller henne ny situation), tillämpa och anpassa lämpliga strategier, övervaka och 

reflektera kring problemlösningsprocessen (beskriva situationen med egna ord, förenkla den, granska vilka 

data som krävs för att hantera den, göra kvalificerade hypoteser), resonera och bevisa, utveckla och utvärdera 

argument och bevis, olika typer av resonemang (argumentering på allmänna logiska och speciella 

ämnesteoretiska grunder (deduktiva resonemang där logiska slutledningar baseras på specifika antaganden 

och regler (bevis), induktiva resonemang där allmänna slutsatser nås baserat på enskilda iakttagelser av 

mönster och regelbundenheter) (problemlösande aktivitet) och bevisningsmetoder. Konstruera 

undersökningar, ställa frågor, (formulera och förbättra) hypoteser, strategier för välgrundade beslut, 

beslutsfattande vid beräkning (vad gäller krävd resultattyp (uppskattning eller exakt), metodval och 

rimlighetsbedömning). Överväga metoders inverkan på data, utveckla analysera och förklara metoder. 

Metodtillämpning, provtagningstekniker, slumpmässiga urval och stickprover, simulationer. Utformning av, 

förutse experimentella resultat, och genomförande av experiment. Vetenskapliga observationer och 

anteckningar, datainsamling (observationer, undersökningar och experiment), informationskartläggning, 

informationsbearbetning, datastudium. Beskriva form och viktiga egenskaper hos en uppsättning data och 

jämföra relaterade datamängder med betoning på hur data fördelas. Dataanalys och -syntetisering, 

dataanvändning (för att svara på frågor), systematisering, förklaringar av möjliga beräkningar och svar, 

organisering och display av data, statistisk/-t metodval, areamodeller (i grafer), val av tillämpning och 

översättning av representationsform, resultatrapportering, varierade presentationsformat och -kontexter, 
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(skapa och) använda representationer (för att organisera och registrera matematiska idéer), jämföra olika 

representationer och hur väl de framhäver viktiga aspekter, (strategier för) representationsanalys, (hypotes-

)prövning, jämförelser (mellan uppskattningar och faktiska resultat), meningsfulla tolkningar, kritiskt 

tänkande, frågor som involverar osäkerhet, felmarginaler, dra slutsatser, förutsägelser, argumentering, följa 

och kritiskt granska förklaringar och argumentation (ifrågasätta), värdera och rättfärdiga tolkningar, 

slutsatser, förutsägelser och idéer. Kommentering, (strategier för) rimlighetsbedömning, sammanfattning. 

 (Kiselman & Roos, 2012; Reys, 2007; Keeley & Rose, 2006; Palm, 2004; Gullberg, 1997; 

Stewart, 1996; Unenge, 1994; Jacobs, 1992; Thompson, 1991; Kline, 1985; NCTM, u.å. a, b) 

3.4. Analyseringsprocessen 

Efter att ha kategoriserat och knutit ihop befintliga teorier och modeller för att skapa min 

kodningsmall var det så dags att använda den. Till att börja med såg jag över ämnena som 

skulle kodas och då det var ganska många började jag med att som Watt Boolsen (2006) 

skriver skapa överkategorier och göra en matris för vardera sådan för att förenkla upplägget. 

Vissa tedde sig mer självklara än andra, som de naturorienterande och samhällsorienterande 

ämnena med biologin, fysiken, och kemin respektive geografin, historian, religionskunskapen 

och samhällskunskapen, eftersom de redan var samlade och rubricerade. Några verkade också 

givna i och med skolans djupt inrotade sätt att gruppera dem genom historiens gång, som 

språkämnena med engelskan, de moderna språken, modersmålen, svenskan, svenska som 

andraspråk och teckenspråk för hörande samt de estetiska ämnena med bilden, musiken och 

slöjden. Traditionen brukar också påbjuda att tekniken räknas in i de naturorienterande 

ämnena, vilket dessutom stärks av min egen lärarutbildning där dessa också knyts ihop. Kvar 

blev då hem- och konsumentkunskapen samt idrott och hälsa vilka båda fokuserar på vårt 

välbefinnande – både kroppsligt samt i hemmet och samhället. Därför samlade jag dem i en 

egen överkategori som jag benämnde må bra-ämnen. 

Då jag la ut matriserna slog det mig snart att jag skulle ha med matematikämnet i varje matris 

med eftersom syftet var att varje de övriga ämnena skulle jämföras med den. På så sätt skulle 

likheterna och skillnaderna bli mer överskådliga. Sedan förde jag in de olika delarna och 

områdena från analysverktyget i matrisen och bläddrade igenom mitt material och funderade 

över erfarenheter från tidigare arbete med texterna för att enligt Watt Boolsen (2006) få en 

första förståelse av helheten innan de olika deltolkningarna tar vid och därmed formulera en 

första preliminär tolkning av kursplanerna.  

Efter det började själva prövningen. Jag läste igenom texterna två gånger grundligt medan jag 

letade efter de meningsbärande enheterna från analysverktyget – första gången på egen hand 

när jag genomsökte texterna samt strök under det som motsvarade koderna i texterna och 
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andra gången med utomstående uppläsare som dikterade texterna och mina anteckningar. I 

och med det upptäckte jag också att emedan de flesta kursplanernas centrala innehåll är 

skrivna på formen årskurs 1-3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9 fanns det också ett fåtal på formen 

årskurs 1-6 och årskurs 7-9, vilket ju skulle påverka vilket material som inkluderades i mina 

matriser. Jag bestämde mig dock för att läsa av dem på det sätt de stod ändå eftersom det är på 

det sättet lärarna ute på skolorna får läsa och tolka dem och det är med dem som utgångspunkt 

jag gjort min studie. Under själva genomsökningen bestämde jag mig även för att tolka 

analysverktygets koder relativt bokstavligt. Detta med vetskapen om att erfarna, pigga och 

riktigt fantasifulla lärare kan tolka in matematiken var som helst, men att de inte är de enda 

ute på fältet utan att där även finns trötta och oerfarna utan så livlig fantasi. Eftersom det som 

står svart på vitt i kursplanerna då utgör den minsta gemensamma nämnaren så fick jag 

försöka utgå från det i så stor utsträckning jag kunde. Snart efter att jag börjat på kodningen 

insåg jag också att all den matematik jag hittade i de övriga ämnena på sätt och vis skulle vara 

någon form av tillämpningar. Därför gick jag tillbaka och strök den ur analysverktyget för att 

i stället lägga fokus på vilken matematik det var den tillämpade och tog sedan tag i det igen. 

När jag så samlat all matematik i ett dokument (se Bilaga) i enlighet med mina överkategorier 

placerade jag med noggrann eftertanke ut dem i matrisernas olika spalter och kolumner med 

innehållet i analysverktygets spalter och kolumner som grund. Det vill säga att jag gjorde en 

strukturanalys, som innebär att man tolkar och lyfter fram textbudskapet genom att samla 

likartat stoff i teman (Nyström, 2007), vilka i mitt fall följaktligen återfanns i analysverktyget 

och urskiljdes i litteraturgenomgången. 

Alltså fann och klassificerade jag matematiken i kursplanerna med hjälp av teorin, varefter jag 

emellertid lämnade den ett tag för att jämföra matematikämnet med de övriga innan jag gjorde 

min återkoppling till teorin. Jämförelsen utgick därmed bara från det funna materialet i 

matriserna och tog inte längre hänsyn till analysverktyget eftersom det bara var materialet från 

kursplanerna som kunde förväntas behandlas av lärarna och vara dem till stöd. Vidare gick 

den till så att jag försökte hitta representativa delar för matematiken i de övriga ämnena i 

matematikämnets respektive matrisrad och gråmarkerade dessa i vardera kolumnen när 

sådana påträffades. Detta pågick under en längre tid då jag arbetat, lämnat och återkommit till 

jämförelsen återkommande för att få perspektiv på det koncentrerade materialet. Då den till 

sist slutfördes lät jag den läsas kritiskt av ett lärarorienterat bollplank för att ytterligare 

försöka att, som Nyström (2007) uttrycker det, ” identifiera effekter av [mina] fördomar /…/ 

[och] upptäcka luckor i [min] egen argumentation för en tolkningsidé” (Nyström, 2007). 
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Det ska också nämnas att jag i dessa olika steg använde överkategorin samhällsorienterande 

ämnen som en pilotstudie för att testa mina metoder och deras genomförbarhet innan jag gick 

vidare med de andra överkategorierna samt att dessa pilotstudier tillsammans med min 

preliminära tolkning också kontrollerats av mitt kritiska bollplank. 

Efter det försökte jag få en överblick över materialet och gjorde en första tolkning av det 

funna resultatet, som även den fick en översyn av min kritiker. Sedan gick jag tillväga så att 

jag, som Nyström (2007) och Watt Boolsen (2006) skriver, försökte tolka fram eventuella 

dolda strukturer i det resultatet. Det innebar att jag upptäckte ett fenomen som skulle visa sig 

vara genomgående i den matematik som inte täcktes av matematikämnet. Då gjorde jag ett 

försök att bryta ut dem och såg klart och tydligt att de hängde ihop och gjorde en återkoppling 

till litteraturen för att belysa dessa strukturer ur olika perspektiv. 

För att, som Nyström (2007) tipsar, hindra att eventuella omedvetna fördomar eller 

trångsynthet hos mig skulle fläcka ner undersökningen försökte jag även att vara kritisk mot 

min tidigare argumentation i litteraturgenomgången och analysverktyget och fann då vissa 

motargument som jag missat förut. Detta ledde efter en del knep och knåp fram till att jag 

utvecklade en ny tolkningsidé och modell av matematiken som jag sedan återigen granskade 

med hjälp av de olika författarnas teorier. 

Från början till slut under hela den ovanstående processen försökte jag dessutom att ha i 

åtanke både detaljarbetet och den kontextuella helheten och se till att de stämde överens för 

att uppfylla ”den hermeneutiska cirkelns kriterium” (Nyström, 2007 om Ödman, 2005). 

4. Analysresultat 

Min initiala tolkning av kursplanerna som helhet var att de övriga ämnena, precis som 

matematikämnet, var sprängfyllda av matematik och att den var ganska överensstämmande 

mellan ämnena. Bland annat tycktes det finnas många lika formuleringar i de olika ämnena.  

Mycket av övriga ämnens matematiska aspekter tycktes dock ligga i analysområdet i det 

matematiska angreppssättet. 

Efter de olika deltolkningarna fick jag sedan fram följande. 
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 Matematik Samhällsorienterande ämnen 

Matematiska 

idéer 

- algebra 

Kunskaper om matematik. Matematiska begrepp. 

Rationella tal och deras egenskaper. 

Positionssystemet (för tal i decimalform). Det binära 

talsystemet och talsystem som använts i några 

kulturer genom historien. Tal i bråk- och 

decimalform. Tal i procentform och deras samband 

med tal i bråk- och decimalform. Obekanta tal och 

deras egenskaper. Symbolbeteckning. Enkla 

algebraiska uttryck och ekvationer. Hur mönster i 

talföljder kan uttryckas. Proportionalitet och procent 

samt deras samband. 

Likheter och skillnader. Förståelse för att bedömning 

måste ske utifrån varje tids villkor och värderingar. 

Förändras och samverkar. Symboler. Migration till och 

från samt inom det svenska riket. Ekonomiskt utbyte. 

(Jordbrukets) omvandling och dess konsekvenser. 

Folkökningen. Vad begreppen förändring, likheter och 

skillnader, kronologi samt orsak och konsekvens betyder. 

Tidsbegreppen. Det offentligas ekonomi, vad skatter är. 

Ekonomiska villkor. 

- geometri (Uppleva) estetiska värden i möten med matematiska 

mönster, former och samband. Historiska 

sammanhang där viktiga begrepp och metoder i 

matematiken har utvecklats. Hur geometriska 

mönster kan uttryckas. Grundläggande geometriska 

objekt och egenskaper hos dessa objekt samt deras 

inbördes relationer. Skala. Symmetri i vardagen, i 

konsten och i naturen. 

Rumsligt medvetande. Processer som påverkar jordytans 

former och mönster. Läges- och storleksrelationer (för att 

dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om 

människors levnadsvillkor). Utbredning. Läge. Skala. 

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-t, 1600-t och 

1700-t kan avläsas i våra dagar genom traditioner. 

- analys Sannolikhet, chans och risk (grundat på 

observationer, experiment eller statistiskt material 

från vardagliga situationer). Lägesmåtten 

medelvärde, typvärde och median. Koordinatsystem. 

Analysera hur naturens egna processer och människors 

verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika 

delar av världen. Det förflutna präglar vår syn på nutiden 

och (därmed uppfattningen om) framtiden. Orsaker till 

befolkningens fördelning och konsekvenser av denna. 

Konsekvenser (av förändringar). Privatekonomi och 

relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion. Några 

orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom. 

Matematisk 

operationalisering 

- algebra 

(Kunskaper om) matematikens användning i 

vardagen. Matematiska metoder och deras och 

begrepps användbarhet. Använda digital teknik för 

att göra beräkningar. 

Tal i bråk- och decimalforms användning i 

vardagliga situationer. Centrala metoder för 

beräkningar med naturliga tal och enkla tal i 

decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning, 

samt vid beräkningar med skriftliga metoder och 

miniräknare. Metoder för ekvationslösning. Hur 

mönster i talföljder kan konstrueras. Enkel 

kombinatorik i konkreta situationer. 

Vattnets fördelning. Fördelningen av befolkning. 

Mätningar av geografiska data. Åldersfördelning.  

- geometri Hur geometriska mönster kan konstrueras. 

Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess 

användning i vardagliga situationer. Hur symmetri 

kan konstrueras. Metoder för hur omkrets och area 

hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan 

bestämmas. Uppskattning och mätning (av längd, 

area, volym, massa, tid och vinkel) med vanliga 

Hur man växlar mellan olika tids- och rumsperspektiv. 

Formas.  
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måttenheter och med äldre metoder. 

- analys Metoder för hur omkrets och area hos olika 

tvådimensionella geometriska figurer kan uppskattas. 

Hur medelvärde, typvärde och median kan användas 

i statistiska undersökningar. Strategier för gradering 

av koordinataxlar. 

Likheter och skillnader. Samhällsstrukturer. Analysera 

samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga 

modeller. 

Vattnets kretslopp. Insamlingar och mätningar av 

åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning. Hur 

demokratiska beslut fattas. 

Matematiskt 

angreppssätt 

- algebra 

Reflektera över matematikens betydelse, användning 

och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen 

och under historiska skeenden och därigenom kunna 

se matematikens sammanhang och relevans. 

Metoders användning i olika situationer. Hur 

mönster i talföljder kan beskrivas. 

Samhällsvetenskapliga modeller. Hur individer och 

grupper kan påverka beslut. 

- geometri Hur geometriska mönster kan beskrivas. Jämförelse 

(av längd, area, volym, massa, tid och vinkel) med 

vanliga måttenheter.  

Tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar 

som sker i det geografiska rummet. (Läges- och 

storleksrelationer för att) dra slutsatser om natur- och 

kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. 

- analys (Kunskaper om) matematikens användning inom 

olika ämnesområden. Formulera och lösa problem 

samt reflektera över och värdera valda strategier, 

metoder, modeller och resultat. Tolka vardagliga och 

matematiska situationer samt beskriva och formulera 

vardagliga och matematiska situationer med hjälp av 

matematikens uttrycksformer. Använda digital 

teknik för att kunna undersöka problemställningar, 

presentera och tolka data. Rimlighetsbedömning 

vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga 

situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika 

slumpmässiga försök. Tabeller och diagram för att 

beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av 

data i tabeller och diagram. Grafer för att uttrycka 

olika typer av (proportionella) samband vid enkla 

undersökningar. Strategier för matematisk 

problemlösning i vardagliga situationer. Matematisk 

formulering av frågeställningar utifrån vardagliga 

situationer. 

Geografiska analyser av omvärlden och att presentera 

resultaten. Analyser av omvärlden, värdera resultaten 

(med hjälp av kartor, teorier, metoder och tekniker). 

Värdera lösningar. (Det förflutna präglar vår syn på 

nutiden och därmed) uppfattningen om framtiden. 

Källmaterial. Ställa frågor till och värdera källor. 

(Historisk referensram över) olika tolkningar av samma 

tidsperioder, händelser och utvecklingslinjer. Kritiskt 

granska, tolka och värdera källor (som grund för att skapa 

historisk kunskap). Analysera hur historisk kunskap kan 

ordnas, skapas och användas. Tolka kulturella uttryck. 

Kritiskt granska källor och samhällsfrågor. Analysera 

(etiska och religiösa frågor), olika tolkningar inom dessa 

och hur religion påverkar och påverkas av förhållanden 

och skeenden i samhället. Resonera och argumentera 

kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån 

modeller. Söka information, värdera källornas relevans 

och trovärdighet. Hantera information i vardagsliv och 

studier och kunskaper om hur man söker och värderar 

information från olika källor. Kritiskt granskar 

samhällsfrågor och samhällsstrukturer. 

Samhällsvetenskapliga modeller. Utifrån personliga 

erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva 

sina ställningstaganden. Analysera och kritiskt granska. 

Värdera olika ståndpunkter, argumentera utifrån fakta, 

värderingar och olika perspektiv. Söka information och 

värdera deras relevans och trovärdighet. Reflektera över 

beslutsprocesser. Insamlingar av geografiska data. 

Ojämlika (levnads-)villkor (i världen), bakomliggande 

orsaker. Utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern 
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och järnåldern. Vad historiska källor kan berätta om 

likheter och skillnader (i levnadsvillkor). Vad begreppen 

förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och 

konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de 

används i historiska sammanhang. Kopplingar till 

kyrkoåret. Informationsspridning. Urskiljer budskap, 

källkritiskt förhållningssätt.  

(Skolverket, 2011a) 

Här kan man klart och tydligt se att det finns en hel del matematik inom de 

samhällsorienterande ämnena som saknas i matematikämnet. Exempel på sådana inslag är: 

jämförelser, likheter och skillnader, villkor, rörelse och förändring, påverkan, orsak och 

konsekvens, relationer, datainsamling, schematiska bilder och informationssammanställningar, 

källhantering och kritiskt förhållningssätt, värderingar, processer samt argumentation. 

 

 Matematik Naturorienterande ämnen 

Matematiska 

idéer 

- algebra 

Kunskaper om matematik. Matematiska begrepp. 

Rationella tal och deras egenskaper. Positionssystemet 

(för tal i decimalform). Det binära talsystemet och 

talsystem som använts i några kulturer genom 

historien. Tal i bråk- och decimalform. Tal i 

procentform och deras samband med tal i bråk- och 

decimalform. Obekanta tal och deras egenskaper. 

Symbolbeteckning. Enkla algebraiska uttryck och 

ekvationer. Hur mönster i talföljder kan uttryckas. 

Proportionalitet och procent samt deras samband. 

Förbränning. Identifiera, sortera och gruppera. Flöde. 

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur 

och hur man kan påverka dem. Krafter och rörelser i 

vardagssituationer och hur de kan beskrivas. 

Fotosyntes, förbränning och några andra 

grundläggande kemiska reaktioner. Hur olika 

komponenter samverkar i enkla tekniska system. 

Förändring över tid. 

- geometri (Uppleva) estetiska värden i möten med matematiska 

mönster, former och samband. Historiska sammanhang 

där viktiga begrepp och metoder i matematiken har 

utvecklats. Hur geometriska mönster kan uttryckas. 

Grundläggande geometriska objekt och egenskaper hos 

dessa objekt samt deras inbördes relationer. Skala. 

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen. 

(Ställa frågor om) kemiska processer och materiens 

egenskaper och uppbyggnad (utifrån egna upplevelser 

och aktuella händelser). Solsystemets himlakroppar och 

deras rörelser i förhållande till varandra. 

- analys Sannolikhet, chans och risk (grundat på observationer, 

experiment eller statistiskt material från vardagliga 

situationer). Lägesmåtten medelvärde, typvärde och 

median. Koordinatsystem. 

 

Matematisk 

operationalisering 

- algebra 

(Kunskaper om) matematikens användning i vardagen. 

Matematiska begrepp och metoder och deras 

användbarhet. Använda digital teknik för att göra 

beräkningar. Tal i bråk- och decimalforms användning 

i vardagliga situationer. Centrala metoder för 

beräkningar med naturliga tal och enkla tal i 

decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning, samt 

Använda biologins, fysikens och kemins modeller och 

teorier (för att förklara biologiska, fysikaliska och 

kemiska samband). Utvecklar tekniskt kunnande och 

teknisk medvetenhet (för orientering i en teknikintensiv 

värld). Kunskaper om hur man kan (lösa olika problem 

och) uppfylla behov med hjälp av teknik. (Förståelse 

för hur) teknik utvecklas i samspel med andra 
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vid beräkningar med skriftliga metoder och 

miniräknare. Metoder för ekvationslösning. Hur 

mönster i talföljder kan konstrueras. Enkel 

kombinatorik i konkreta situationer. 

vetenskaper. Hur väder kan observeras med hjälp av 

mätningar över tid. Tidmätning på olika sätt, från solur 

till atomur. 

- geometri Hur geometriska mönster kan konstrueras. 

Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess 

användning i vardagliga situationer. Hur symmetri kan 

konstrueras. Metoder för hur omkrets och area hos 

olika tvådimensionella geometriska figurer kan 

bestämmas. Uppskattning och mätning (av längd, area, 

volym, massa, tid och vinkel) med vanliga måttenheter 

och med äldre metoder. 

Ekosystem. Mätningar, mätinstrument (till exempel 

klockor, måttband, och vågar) och hur de används i 

undersökningar. 

- analys Metoder för hur omkrets och area hos olika 

tvådimensionella geometriska figurer kan uppskattas. 

Hur medelvärde, typvärde och median kan användas i 

statistiska undersökningar. Strategier för gradering av 

koordinataxlar. 

(Tolka och) framställa texter och olika estetiska uttryck 

med naturvetenskapliga innehåll. Bedöma tekniska 

lösningar (och relatera dessa till frågor som berör 

estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar 

utveckling). 

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara 

materiens kretslopp och oförstörbarhet.  Tekniska 

system, några delar i dem. 

Matematiskt 

angreppssätt 

- algebra 

Reflektera över matematikens betydelse, användning 

och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och 

under historiska skeenden och därigenom kunna se 

matematikens sammanhang och relevans. 

Metoders användning i olika situationer. Hur mönster i 

talföljder kan beskrivas. 

Förtrogenhet med biologins, fysikens och kemins 

modeller (och förståelse för hur de formas och 

utvecklas). Kunskaper om hur man kan lösa olika 

problem (och uppfylla behov) med hjälp av teknik. 

Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur 

tekniken har förändrats över tid. 

Dokumentation i form av symboler samt fysiska eller 

digitala modeller. 

- geometri Hur geometriska mönster kan beskrivas. Jämförelse 

(av längd, area, volym, massa, tid och vinkel) med 

vanliga måttenheter.  

Hur ljud breder ut sig. Ljusets utbredning och hur detta 

kan förklara ljusområdens och skuggors form och 

storlek. . Hur dag, natt, månader, år och årstider kan 

förklaras. Enkel partikelmodell för att beskriva och 

förklara materiens uppbyggnad, egenskaper och 

sammansättning. Partiklars rörelse som förklaring till 

övergångar mellan fast form, flytande form och 

gasform. Äldre tiders beskrivningar av materiens 

uppbyggnad. 

- analys (Kunskaper om) matematikens användning inom olika 

ämnesområden. Formulera och lösa problem samt 

reflektera över och värdera valda strategier, metoder, 

modeller och resultat. Tolka vardagliga och 

matematiska situationer samt beskriva och formulera 

vardagliga och matematiska situationer med hjälp av 

matematikens uttrycksformer. Använda digital teknik 

för att kunna undersöka problemställningar, presentera 

och tolka data. 

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och 

Söka svar på frågor med hjälp av både systematiska 

undersökningar och olika typer av källor. Kritiskt 

tänkande kring sina egna resultat, andras argument och 

olika informationskällor. Formulera egna och granska 

andras argument i sammanhang där kunskaper i 

biologi, fysik och kemi har betydelse. Tolka (och 

framställa) texter och olika estetiska uttryck med 

naturvetenskapliga innehåll. Skilja mellan 

naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. 

Granska information och ta ställning till frågor (om 



 21

beräkningar i vardagliga situationer. Jämförelser av 

sannolikheten vid olika slumpmässiga försök. Tabeller 

och diagram för att beskriva resultat från 

undersökningar. Tolkning av data i tabeller och 

diagram. Grafer för att uttrycka olika typer av 

(proportionella) samband vid enkla undersökningar. 

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga 

situationer. Matematisk formulering av 

frågeställningar utifrån vardagliga situationer. 

hälsa och energi). Genomföra systematiska 

undersökningar. (Använda biologins, fysikens och 

kemins modeller och teorier) för att förklara biologiska, 

fysikaliska och kemiska samband. Ställa frågor (om 

kemiska processer och materiens egenskaper och 

uppbyggnad) utifrån egna upplevelser och aktuella 

händelser. Kunskaper om tekniken i vardagen. 

Utveckla egna tekniska idéer och lösningar. Bedöma 

tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som 

berör estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar 

utveckling. Identifiera och analysera tekniska 

lösningar. Identifiera problem och behov som kan lösas 

med teknik och utarbeta förslag till lösningar. Värdera 

konsekvenser av olika teknikval. 

Samband mellan olika organismer. Olika kulturers 

beskrivningar och förklaringar av naturen. Fältstudier 

och experiment. Dokumentation av enkla 

undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga 

rapporter. Tolkning och granskning av information med 

koppling till biologi, fysik och kemi. 

Energianvändningen i samhället. Enkla systematiska 

undersökningar. Indelningen av ämnen och material 

utifrån egenskaperna, utseende, ledningsförmåga, 

löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt. Identifiering 

av behov, undersökning, förslag till lösningar, 

konstruktion och utprövning. Egna konstruktioner med 

tillämpningar av principer för hållfasta och stabila 

strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar. 

Dokumentation i form av skisser och måttangivelser. 

Konsekvenser av teknikval (för- och nackdelar med 

olika tekniska lösningar). 

(Skolverket, 2011a) 

Även här ser man att det finns många matematiska inslag som inte representeras i 

matematikämnet, denna gång vad gäller de naturorienterande ämnena. Det handlar då till stor 

del om rörelse, förändring, samband och andra förhållanden, om mätning, storheter och 

enheter, om olika sätt att tolka, presentera och förklara data, egna konstruktioner samt 

användandet av modeller och teorier, om att genomföra systematiska undersökningar, arbeta 

vetenskapligt (däribland induktivt) och tänka kritiskt, om olika processer, former och 

egenskaper samt uträkningar av fysikaliska principer, om tekniska hjälpmedel och lösningar, 

om granskning, ställningstagande och argumentation, om jämförelser samt om kategorisering. 
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 Matematik Må bra-ämnen 

Matematiska 

idéer 

- algebra 

Kunskaper om matematik. Matematiska begrepp. 

Rationella tal och deras egenskaper. Positionssystemet 

(för tal i decimalform). Det binära talsystemet och 

talsystem som använts i några kulturer genom 

historien. Tal i bråk- och decimalform. Tal i 

procentform och deras samband med tal i bråk- och 

decimalform. Obekanta tal och deras egenskaper. 

Symbolbeteckning. Enkla algebraiska uttryck och 

ekvationer. Hur mönster i talföljder kan uttryckas. 

Proportionalitet och procent samt deras samband. 

Allsidiga rörelseförmågor. Ekonomi och konsumtion. 

Kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, 

krediter och lån. Variationer (i olika hushåll. 

(Sammansatta grundformer i kombination med) spel 

danser och rörelser till musik. Takt och rytm i lekar, 

danser och rörelser till musik. Kartors symboler. Recept 

och instruktioner för bakning och matlagning. Ungas 

ekonomi, sparande och konsumtion. Jämförelser av 

några vanliga varor (ex. utifrån jämförspris). 

- geometri (Uppleva) estetiska värden i möten med matematiska 

mönster, former och samband. Historiska 

sammanhang där viktiga begrepp och metoder i 

matematiken har utvecklats. 

Hur geometriska mönster kan uttryckas. 

Grundläggande geometriska objekt och egenskaper 

hos dessa objekt samt deras inbördes relationer. Skala. 

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen. 

Kartors uppbyggnad. 

- analys Sannolikhet, chans och risk (grundat på observationer, 

experiment eller statistiskt material från vardagliga 

situationer). Lägesmåtten medelvärde, typvärde och 

median. Koordinatsystem. 

Konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, 

välbefinnande och gemensamma resurser. 

Val och användning av varor och tjänster som används 

i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa. 

Matematisk 

operationalisering 

- algebra 

(Kunskaper om) matematikens användning i vardagen. 

Matematiska begrepp och metoder och deras 

användbarhet. Använda digital teknik för att göra 

beräkningar. 

Tal i bråk- och decimalforms användning i vardagliga 

situationer. Centrala metoder för beräkningar med 

naturliga tal och enkla tal i decimalform vid 

överslagsräkning, huvudräkning, samt vid beräkningar 

med skriftliga metoder och miniräknare. Metoder för 

ekvationslösning. Hur mönster i talföljder kan 

konstrueras. Enkel kombinatorik i konkreta 

situationer. 

Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid 

bakning och matlagning och hur dessa används på ett 

säkert sätt. Olika verktyg som stöd för planering av 

varierade och balanserade måltider samt hur måltider 

kan fördelas över en dag. 

- geometri Hur geometriska mönster kan konstrueras. 

Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess 

användning i vardagliga situationer. Hur symmetri kan 

konstrueras. Metoder för hur omkrets och area hos 

olika tvådimensionella geometriska figurer kan 

bestämmas. Uppskattning och mätning (av längd, area, 

volym, massa, tid och vinkel) med vanliga måttenheter 

och med äldre metoder. 

 

- analys Metoder för hur omkrets och area hos olika 

tvådimensionella geometriska figurer kan uppskattas. 

Återvinning och hur den fungerar. 
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Hur medelvärde, typvärde och median kan användas i 

statistiska undersökningar. Strategier för gradering av 

koordinataxlar. 

Matematiskt 

angreppssätt 

- algebra 

Reflektera över matematikens betydelse, användning 

och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och 

under historiska skeenden och därigenom kunna se 

matematikens sammanhang och relevans. 

Metoders användning i olika situationer. Hur mönster i 

talföljder kan beskrivas. 

 

- geometri Hur geometriska mönster kan beskrivas. Jämförelse 

(av längd, area, volym, massa, tid och vinkel) med 

vanliga måttenheter.  

 

- analys (Kunskaper om) matematikens användning inom olika 

ämnesområden. Formulera och lösa problem samt 

reflektera över och värdera valda strategier, metoder, 

modeller och resultat. Tolka vardagliga och 

matematiska situationer samt beskriva och formulera 

vardagliga och matematiska situationer med hjälp av 

matematikens uttrycksformer. Använda digital teknik 

för att kunna undersöka problemställningar, 

presentera och tolka data. 

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och 

beräkningar i vardagliga situationer. Jämförelser av 

sannolikheten vid olika slumpmässiga försök. Tabeller 

och diagram för att beskriva resultat från 

undersökningar. Tolkning av data i tabeller och 

diagram. Grafer för att uttrycka olika typer av 

(proportionella) samband vid enkla undersökningar. 

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga 

situationer. Matematisk formulering av 

frågeställningar utifrån vardagliga situationer. 

Planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. 

Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och 

andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, 

rörelse och livsstil. Genomföra och anpassa utevistelser 

och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer. Göra 

välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna 

hantera olika problem och situationer (som en ung 

konsument kan ställas inför). Värdera val och 

handlingar (utifrån perspektivet) hållbar utveckling. 

Sammansatta grundformer i kombination (med spel, 

danser och rörelser till musik). Att orientera i den 

närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. 

Planering och organisering av arbetet vid tillagning av 

måltider och andra uppgifter i hemmet. Skillnaden 

mellan reklam och objektiv konsumentinformation. 

(Skolverket, 2011a) 

Inom må bra-ämnena täcks det mesta av den innefattade matematiken bortsett från 

utforskning av rörelsemönster, olika typer av mått, sammansättningar, beräkningar gällande 

hushållning och nutrition med mera, jämförelser, val och konsekvenser, kretslopp och 

schematiska bilder, planering och genomförande samt objektivitet och 

informationsgranskning. 
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 Matematik Estetiska ämnen 

Matematiska 

idéer 

- algebra 

Kunskaper om matematik. Matematiska begrepp. 

Rationella tal och deras egenskaper. 

Positionssystemet (för tal i decimalform). Det binära 

talsystemet och talsystem som använts i några 

kulturer genom historien. Tal i bråk- och 

decimalform. Tal i procentform och deras samband 

med tal i bråk- och decimalform. Obekanta tal och 

deras egenskaper. Symbolbeteckning. Enkla 

algebraiska uttryck och ekvationer. Hur mönster i 

talföljder kan uttryckas. Proportionalitet och procent 

samt deras samband. 

Förtrogenhet med begrepp (som beskriver) slöjdföremåls 

estetiska uttryck. 

Ord och begrepp (för att kunna samtala om bilders 

utformning och budskap). Rytm, klang och dynamik, 

tonhöjd, tempo och perioder, taktarter, vers och refräng 

som byggstenar (för att komponera musik i olika genrer). 

Musiksymboler. Hur olika estetiska uttryck kan 

samspela. Musikaliska karaktärsdrag. Hur symboler 

används och vad de signalerar. 

- geometri (Uppleva) estetiska värden i möten med matematiska 

mönster, former och samband. Historiska 

sammanhang där viktiga begrepp och metoder i 

matematiken har utvecklats. 

Hur geometriska mönster kan uttryckas. 

Grundläggande geometriska objekt och egenskaper 

hos dessa objekt samt deras inbördes relationer. 

Skala. Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen. 

Olika musikaliska former. Utveckla kunskaper om form 

och konstruktion. 

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i 

bilder t.ex. linjer (och hur dessa kan användas i 

bildskapande arbete). Hur reklam och nyhetsbilder är 

utformade (och förmedlar budskap). Gehörsmusicerande 

efter musikaliska mönster (ackordföljder, perioder och 

kompmodeller). Materialens egenskaper. 

- analys Sannolikhet, chans och risk (grundat på 

observationer, experiment eller statistiskt material 

från vardagliga situationer). Lägesmåtten 

medelvärde, typvärde och median. Koordinatsystem. 

Hur konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk 

från olika tider och kulturer (är utformade och) vilka 

budskap de förmedlar. (Ord och begrepp för att) kunna 

samtala om bilders utformning och budskap. Hur (olika 

kombinationer av) färg, form och material påverkar 

slöjdföremåls estetiska uttryck. 

Matematisk 

operationalisering 

- algebra 

(Kunskaper om) matematikens användning i 

vardagen. Matematiska begrepp och metoder och 

deras användbarhet. Använda digital teknik för att 

göra beräkningar. 

Tal i bråk- och decimalforms användning i 

vardagliga situationer. Centrala metoder för 

beräkningar med naturliga tal och enkla tal i 

decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning, 

samt vid beräkningar med skriftliga metoder och 

miniräknare. Metoder för ekvationslösning. Hur 

mönster i talföljder kan konstrueras. Enkel 

kombinatorik i konkreta situationer. 

Musikinstrument, digitala verktyg, symboler, musikalisk 

lyhördhet (som gör det möjligt att i samarbete med andra 

skapa, bearbeta och framföra musik i olika former).  

Verktyg (för tredimensionellt arbete). Instrument för 

melodi och rytmspel eller för ackompanjemang. (Rytm, 

klang och dynamik, tonhöjd, tempo och perioder, 

taktarter, vers och refräng som byggstenar) för att 

komponera musik i olika genrer. Digitala verktyg för 

ljud- och musikskapande. Hantverkstekniker (virkning 

och urholkning). Hur delarna i arbetsprocessen 

samverkar till en helhet. Hur olika av färg, form och 

material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck. 

- geometri Hur geometriska mönster kan konstrueras. 

Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess 

användning i vardagliga situationer. Hur symmetri 

kan konstrueras. Metoder för hur omkrets och area 

hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan 

bestämmas. Uppskattning och mätning (av längd, 

area, volym, massa, tid och vinkel) med vanliga 

måttenheter och med äldre metoder. 

Utveckla kunskaper (om form, funktion och konstruktion 

och) om hur dessa kunskaper kan kombineras (med 

medvetna val av material och teknik). Formge. 

Tredimensionellt arbete. (Olika element som bygger upp 

och skapar rumslighet i bilder t.ex. linjer och) hur dessa 

kan användas i bildskapande arbete. Musikskapande med 

utgångspunkt i musikaliska mönster och former 
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(ackordföljder och basgångar). (Materialens egenskaper,) 

deras användningsområden och 

kombinationsmöjligheter. Två- och tredimensionella 

skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar. 

- analys Metoder för hur omkrets och area hos olika 

tvådimensionella geometriska figurer kan uppskattas. 

Hur medelvärde, typvärde och median kan användas 

i statistiska undersökningar. Strategier för gradering 

av koordinataxlar. 

 

Matematiskt 

angreppssätt 

- algebra 

Reflektera över matematikens betydelse, användning 

och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen 

och under historiska skeenden och därigenom kunna 

se matematikens sammanhang och relevans. 

Metoders användning i olika situationer. Hur mönster 

i talföljder kan beskrivas. 

 

- geometri Hur geometriska mönster kan beskrivas. Jämförelse 

(av längd, area, volym, massa, tid och vinkel) med 

vanliga måttenheter.  

 

- analys (Kunskaper om) matematikens användning inom 

olika ämnesområden. Formulera och lösa problem 

samt reflektera över och värdera valda strategier, 

metoder, modeller och resultat. Tolka vardagliga och 

matematiska situationer samt beskriva och formulera 

vardagliga och matematiska situationer med hjälp av 

matematikens uttrycksformer. Använda digital teknik 

för att kunna undersöka problemställningar, 

presentera och tolka data. 

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och 

beräkningar i vardagliga situationer. Jämförelser av 

sannolikheten vid olika slumpmässiga försök. 

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från 

undersökningar. Tolkning av data i tabeller och 

diagram. Grafer för att uttrycka olika typer av 

(proportionella) samband vid enkla undersökningar. 

Strategier för matematisk problemlösning i 

vardagliga situationer. Matematisk formulering av 

frågeställningar utifrån vardagliga situationer. 

Arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. 

Förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. 

Diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap. 

Uttrycka budskap. Undersöka och presentera olika 

ämnesområden med bilder och analysera innehåll. 

(Musikinstrument, digitala verktyg, symboler, musikalisk 

lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra) 

skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. 

Analysera. Utveckla idéer, överväga olika lösningar, 

framställa föremål och värdera resultat. Utforska och 

experimentera med olika material. (Utveckla kunskaper 

om form, funktion och konstruktion och om hur dessa 

kunskaper kan kombineras med) medvetna val av 

material och teknik. Välja och motivera tillvägagångssätt 

i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån 

kvalitets- och miljöaspekter. Analysera och värdera 

arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika 

begrepp. Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella 

uttryck. 

Framställning av berättande och informativa bilder. Hur 

reklam och nyhetsbilder (är utformade och) förmedlar 

budskap. Ljudets och musikens fysiska påverkan på 

människan i olika sammanhang. (Två- och 

tredimensionella skisser, modeller, mönster och) 

arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och 

kopplas till matematiska beräkningar. Slöjdarbetets olika 

delar: idéutveckling, överväganden, framställning och 

värdering av arbetsprocessen. Undersökande. 

Dokumentation av arbetsprocessen. 



 26

(Skolverket, 2011a) 

De estetiska ämnena innehåller relativt mycket matematik som inte representeras av 

matematikämnet, såsom det estetiska skapandet, byggstenar och sammansättningar, 

bearbetning och framförande, hantverkstekniker, digitala verktyg, användning av instrument, 

utformning och uttryck, budskapsförmedling och -diskussion, egenskaper och likheter, delar 

och helheter, periodicitet och kombinatorik, påverkan, samverkande processer, andra mönster 

än talföljder och geometriska sådana, kritisk granskning, att välja och motivera samt 

dokumentation. 

 

 Matematik Språkämnen 

Matematiska 

idéer 

- algebra 

Kunskaper om matematik. Matematiska begrepp. 

Rationella tal och deras egenskaper. Positionssystemet 

(för tal i decimalform). Det binära talsystemet och 

talsystem som använts i några kulturer genom 

historien. Tal i bråk- och decimalform. Tal i 

procentform och deras samband med tal i bråk- och 

decimalform. Obekanta tal och deras egenskaper. 

Symbolbeteckning. Enkla algebraiska uttryck och 

ekvationer. Hur mönster i talföljder kan uttryckas. 

Proportionalitet och procent samt deras samband. 

Hur språkbruk varierar beroende på sociala 

sammanhang och medier. 

Hur olika formuleringar och signaler används för att 

inleda och avsluta olika typer av framställningar och 

teckenspråkiga texter. 

- geometri (Uppleva) estetiska värden i möten med matematiska 

mönster, former och samband. Historiska sammanhang 

där viktiga begrepp och metoder i matematiken har 

utvecklats. 

Hur geometriska mönster kan uttryckas. 

Grundläggande geometriska objekt och egenskaper hos 

dessa objekt samt deras inbördes relationer. Skala. 

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen. 

 

- analys Sannolikhet, chans och risk (grundat på observationer, 

experiment eller statistiskt material från vardagliga 

situationer). Lägesmåtten medelvärde, typvärde och 

median. Koordinatsystem. 

Tillägna sig innehållet i talat språk eller teckenspråk 

och texter. Hur man formulerar egna åsikter och tankar 

i olika slags texter och genom skilda medier. Läsa och 

analysera texter för olika syften. Kan uttrycka sig i 

olika sammanhang och för skilda syften. 

 

Matematisk 

operationalisering 

- algebra 

(Kunskaper om) matematikens användning i vardagen. 

Matematiska begrepp och metoder och deras 

användbarhet. Använda digital teknik för att göra 

beräkningar. 

Tal i bråk- och decimalforms användning i vardagliga 

situationer. Centrala metoder för beräkningar med 

Olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och 

kommunikation. 

Hjälpmedel för att planera och genomföra en (muntlig) 

presentation. Ords klassificering i över- och 

underordning. 
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naturliga tal och enkla tal i decimalform vid 

överslagsräkning, huvudräkning, samt vid beräkningar 

med skriftliga metoder och miniräknare. Metoder för 

ekvationslösning. Hur mönster i talföljder kan 

konstrueras. Enkel kombinatorik i konkreta situationer. 

- geometri Hur geometriska mönster kan konstrueras. 

Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess 

användning i vardagliga situationer. Hur symmetri kan 

konstrueras. Metoder för hur omkrets och area hos 

olika tvådimensionella geometriska figurer kan 

bestämmas. Uppskattning och mätning (av längd, area, 

volym, massa, tid och vinkel) med vanliga måttenheter 

och med äldre metoder. 

 

- analys Metoder för hur omkrets och area hos olika 

tvådimensionella geometriska figurer kan uppskattas. 

Hur medelvärde, typvärde och median kan användas i 

statistiska undersökningar. Strategier för gradering av 

koordinataxlar. 

Tankekartor. 

Strategier för att skriva olika typer av texter med 

anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga 

drag. 

Matematiskt 

angreppssätt 

- algebra 

Reflektera över matematikens betydelse, användning 

och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och 

under historiska skeenden och därigenom kunna se 

matematikens sammanhang och relevans. 

Metoders användning i olika situationer. Hur mönster i 

talföljder kan beskrivas. 

 

- geometri Hur geometriska mönster kan beskrivas. Jämförelse (av 

längd, area, volym, massa, tid och vinkel) med vanliga 

måttenheter.  

 

- analys (Kunskaper om) matematikens användning inom olika 

ämnesområden. Formulera och lösa problem samt 

reflektera över och värdera valda strategier, metoder, 

modeller och resultat. Tolka vardagliga och 

matematiska situationer samt beskriva och formulera 

vardagliga och matematiska situationer med hjälp av 

matematikens uttrycksformer. Använda digital teknik 

för att kunna undersöka problemställningar, 

presentera och tolka data. 

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och 

beräkningar i vardagliga situationer. Jämförelser av 

sannolikheten vid olika slumpmässiga försök. Tabeller 

och diagram för att beskriva resultat från 

undersökningar. Tolkning av data i tabeller och 

diagram. Grafer för att uttrycka olika typer av 

(proportionella) samband vid enkla undersökningar. 

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga 

situationer. Matematisk formulering av frågeställningar 

utifrån vardagliga situationer. 

Anpassa sitt språk till olika situationer, syften och 

mottagare. (Strategier för att) lösa problem (när 

språkkunskaperna inte räcker till). Söka, värdera, välja 

(och tillägna sig innehållet i talat språk eller 

teckenspråk och texter) från olika källor. Tolka 

innehållet i talat språk och i olika slags texter. Anpassa 

språket efter olika syften och sammanhang. Ett 

jämförande förhållningssätt till kulturer och språk. 

Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och 

samhällsfrågor utifrån jämförelser mellan svenska och 

andra länders förhållanden. Skapa och bearbeta texter. 

Hur man söker och kritiskt värderar information från 

olika källor. Söka information från olika källor och 

värdera dessa. Välja och använda språkliga strategier. 

Strategier för att uppfatta betydelsebärande enheter, 

ord och (förstå) sammanhang i (talat) språk och texter 

och beroende på framställningens form och innehåll 

samt dra slutsatser om innehållet. Olika sätt att söka 

och välja (teckenspråkiga) texter och talat språk från 

internet och andra medier. Presentationer, 
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instruktioner. Muntlig och skriftlig information (på 

skyltar och i reklam). Olika sätt att orientera sig i 

(teckenspråkiga) texter och talat språk från internet och 

andra medier. Strategier för att lösa språkliga problem i 

samtal. Lässtrategier för att förstå och tolka texter från 

olika medier samt för att urskilja texters budskap (både 

det uttalade och sådant som står mellan raderna). 

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med 

svenskans. Muntliga presentationer för olika 

mottagare. Seder, bruk och traditioner (där 

modersmålet talas) i jämförelse med svenska. 

Skolgångsjämförelse. Olika sätt att bearbeta egna 

texter till innehåll och form. Att argumentera i olika 

samtalssituationer och beslutsprocesser. (Hjälpmedel 

för att planera och genomföra en (muntlig) presentation 

samt) påverkningar av en sådan. Budskap. 

(Beskrivande, förklarande, instruerande och) 

argumenterande texter, deras innehåll, uppbyggnad och 

typiska språkliga drag. Skillnader i språkanvändning 

beroende på vem man skriver till och med vilket syfte. 

Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. 

De nordiska språkens skillnader och likheter. 

Informationssökning i några olika medier och källor. 

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet 

med ett källkritiskt förhållningssätt. Information på 

teckenspråk. Presentationer på (sammanhängande) 

teckenspråk. 

(Skolverket, 2011a) 

Vad gäller språkämnena ser vi också att det finns stora bitar matematik som inte finns i 

matematikämnet. Däribland informationssökning och källkritik, instruktioner, valstrategier, 

planering och genomförande, bearbetning av framställningar, anpassning, prövning, 

orientering, strukturer och klassificering, jämförelser, schematiska bilder, reflektion, slutsatser 

samt argumentation. 

En första överblick över detta kollage av matriser fick mig genast att undra om de nya 

läroplanerna måste vara ett misslyckande. Hade mina farhågor besannats? Men efter vidare 

utredning på mer detaljerad nivå av matrisernas olika avsnitt tyckte jag mig, som en röd tråd 

genom ovanstående redogörelser, se ett återkommande mönster av matematiska komponenter 

som påträffades i de överkategoriserade ämnena men som saknades i matematikämnet, 

nämligen: 
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- instruktioner, planering och genomförande, bearbetning av framställningar samt 
anpassning 

- datainsamling, källhantering, informationssammanställningar, schematiska bilder, kritiskt 
förhållningssätt samt användandet av modeller och teorier 

- budskapsanalys och -förmedling 

- valstrategier, ställningstagande, motivering och argumentation 

- hantverkstekniker, tekniska hjälpmedel och lösningar samt användning av instrument 

- egna konstruktioner, byggstenar och sammansättningar 

- jämförelser och klassificeringar 

- rörelse och förändring, relationer och konsekvenser 

- processer, storheter och egenskaper 

- granskning, prövning, reflektion, och slutsatser. 

Dessa punkter verkade slående lika de olika delarna och arbetsgången i en vetenskaplig 

undersökning, vilka enligt Kiselman och Roos (2012), Reys et al. (2007), Keeley och Rose 

(2006), Palm et al. (2004), Stewart (1996), Gullberg (1997), Unenge et al. (1994), Jacobs 

(1992) samt NCTM (u.å. a, b) genomsyrar hela matematikämnet i allmänhet. Men samtidigt 

menar de att det också utgör det matematiska angreppssättet i synnerhet. Så varför var det just 

dessa punkter som blev över? Denna förunderliga motsättning uppmärksammade mig om ett 

behov av att hitta ett alternativ till ovanstående författares synvinkel och utveckla modellen 

vidare. Jag kom då i stället fram till det följande: Att matematiken verkar bestå av teoretiska 

idéer och praktiska verksamheter, vilka kan anta olika vetenskaplig beskaffenhet för att lösa 

olika sorters problem inom algebra och geometri. Det vill säga att strategierna kan te sig olika 

i olika situationer. Detta kan åskådliggöras via en klarläggande modell. 

 

Problem 
 

Vetenskaplig beskaffenhet 
 

 Teoretiska 
idéer 

Praktiska 
verksamheter 

Algebra TA PA 

Geometri TG PG 

 

Matematiska 
idéer 

algebra TA 
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Pilarna symboliserar här olika lösningsstrategier och tabellens olika fält de 

olika aspekterna av matematiken som finns att tillgå för detta avseende. 

Bokstavskombinationerna kan ungefärligt härledas till tidigare 

analysverktyg (se komprimerad version här intill) bortsett från punkterna 

ovan och analysområdena, vilka utgör den så kallade vetenskapliga 

beskaffenheten när man tar itu med problemen. I och med att 

vetenskapliga undersökningar görs inom alla vetenskaper tänkte jag mig 

denna beskaffenhet som ämnesövergripande i stället för uteslutande 

matematisk.  

Om denna modell skulle ses som giltig så skulle det innebära att alla de teoretiska idéerna och 

praktiska verksamheterna i de övriga ämnenas matematik faktiskt inbegreps av 

matematikämnet trots allt och att de punkter som tidigare uteblev i matriserna nu i stället 

skulle omfattas av den fristående och ämnesövergripande delen i toppen. Men är den det då? 

Enligt Kiselman och Roos (2012) samt Stewart (1996) är ju den vetenskapliga beskaffenheten 

den, eller en av de, mest väsentliga biten, eller bitarna, av matematiken i form av att man 

undersöker de teoretiska idéerna och de praktiska verksamheterna som Kline (1985) menar 

kan utgöra verktygen för att söka efter dem. Men Kiselman och Roos betonar också 

problemlösningen som likvärdig med den vetenskapliga beskaffenheten och det är ju just 

problemlösningen som är utgångspunkten för hela min modell. 

Bortsett från det framhåller Kiselman och Roos även att avseendet för dessa två aspekter är att 

hävda gångbarheten. Det vill säga att den liksom fått känneteckna matematiken. Frågan är 

bara om allt som är gångbart behöver kopplas till matematiken bara för att det matematiska är 

gångbart? Det logiska svaret på det månne kanske vara av samma karaktär som den Stewart 

försöker demonstrera i det jag tidigare citerat av honom, nämligen att ”Not all ideas are 

mathematics; but all good mathematics must contain an idea” (Stewart, 1996, s. 2) – alltså ett 

nej. Utöver det finns det ju dessutom en stark tradition som utesluter den vetenskapliga 

beskaffenheten ur matematiken och i stället låter den fokusera på just de teoretiska idéerna 

och praktiska verksamheterna (Kline, 1985; Thompson, 1991). Detta berättigar i sin tur att en 

av de matematiska bitarna som Kiselman och Roos anser vara så likartade att de måste utgöra 

en gemensam vetenskap faller bort ur själva matematiken i min modell. 

Vad gäller överförbarheten kring dessa idéer och verksamheter som Gullberg (1997) samt 

Kline (1985) resonerar om, går ju även de kvarvarande idéerna och verksamheterna att 
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Matematisk 
operationalisering 

algebra PA 

geometri PG 
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Matematiskt 
angreppssätt 

algebra PA 

geometri PG 
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abstrahera i flera steg; exempelvis från antal specifika föremål, till antal enheter, till en 

generell formel; precis som Kline fordrar. De kan också användas både för att lösa 

matematiska och andra problem, i enighet med Gullbergs uttalanden. Inte heller Reyes et al’s 

(2007) och Unenge et al’s (1994) poänger om att alla ovanstående bitar bör integreras sätts 

emot då detta fortfarande kan göras oavsett om de tillhör samma ämne eller ej i Lgr 11 

(Skolverket, 2011a), utan, som sagt, till och med förväntas. 

5. Konklusiv diskussion 

Så hur väl överensstämmer då matematikämnets syften och centrala innehåll med eventuell 

matematik i övriga ämnens? Till en början verkade det som om man hade utelämnat en stor 

bit matematik i matematikämnet och att det var fullkomligt ofullständigt. Men efterhand som 

jag granskade tidigare teorier noggrannare och den nya modellen kom till tycktes den biten 

snarare vara ett ämnesövergripande inslag. Därmed visade det sig att överensstämmelsen av 

matematiken ämnena emellan var god. 

Kanske var det så att litteraturgenomgången fick styra resultatet lite för mycket inledningsvis 

och att det därmed bara speglade den. Efter att detta slagit knut på sig självt litegrann gav det 

dock, via ett uppnystande av motsättningar, upphov till nya infallsvinklar och spännande 

resultat i form av den klarläggande modellen, som sedan gav nytt ljus åt undersökningen, fick 

alla småbitar att hänga ihop med det stora hela samt, efter mycket om och men, visade 

matematikämnet som komplett ändå. Vi kan alltså sitta lugnt i våra båtar med denna nya 

läroplan tills ämnesintegreringen klivit på och vi kan börja ro mot ändå mer vidsträckta mål 

tillsammans. 

Dessutom tänker jag mig att detta arbete skulle kunna underlätta den didaktiska diskussionen 

kring ämnesintegrering i skolan eftersom det ger verksamheten ett färdigt 

matematikfiltrerande underlag att utgå ifrån och på så sätt kan bli ett tidsbesparande bidrag i 

det ämnesövergripande arbetet. Det vill säga att det lyfter fram matematiken i de andra 

ämnena på ett sätt som gör det lättare för lärarna att se vilka delar de kan knyta samman 

matematiken och de andra ämnena emellan. 

Förhoppningsvis väcker det också tankar kring de andra ämnena och stadierna i skolan så att 

även dessa granskas vad gäller kursplanernas täckning och representation samt lärares 

behörighet i förhållande till det. Detta för att eleverna med all säkerhet ska få alla 

förutsättningar för att kunna nå alla mål i Lgr 11. 
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En modell med liknande topp, som den klarläggande ovan, bestående av ämnets utgångspunkt 

eller målsättning och den vetenskapliga beskaffenheten, kanske sedan skulle kunna göras för 

vardera ämnesgruppen eller ämnet i den resterande läroplanen också. Denna genomgående 

prägel kunde kanske också lyftas ytterligare i så fall för att göra lärarnas gemensamma 

startsträcka lite längre vad gäller ämnesintegreringen – möjligen genom att slopa de 

nuvarande ämnesramarna och låta den vetenskapliga beskaffenheten utgöra en förenande ram 

kring allt kunskapande i skolan i framtiden. Men det är en annan fråga som skulle kunna 

utforskas vid ett annat tillfälle. Man skulle även kunna undersöka vilket stöd kursplanernas 

kommentarmaterial ger pedagogerna matematikdidaktiskt sett idag vad gäller 

ämnesintegreringen i förhållande till min studie.
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Bilaga 

So 
Rumsligt medvetande. Processer som påverkar jordytans former och mönster. Tolka och 
bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet. Hur man 
växlar mellan olika tids- och rumsperspektiv ekvivalens. Läges- och storleksrelationer (för att) 
dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. Geografiska 
analyser av omvärlden och att presentera resultaten ?Analysera hur naturens egna processer 
och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen. 
Analyser av omvärlden, värdera resultaten (med hjälp av kartor, teorier, metoder och tekniker). 
Värdera lösningar. Det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om 
framtiden tid, förutsägelser, konsekvenser. Likheter och skillnader. Utveckla en kronologisk 
överblick över förändring grafer, förändring, tid. Källmaterial. Ställa frågor till och värdera 
källor. Förståelse för att bedömning måste ske utifrån varje tids villkor och värderingar 
tidsperspektiv. Historisk referensram över olika tolkningar av samma tidsperioder, händelser 
och utvecklingslinjer. Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa 
historisk kunskap. Analysera hur historisk kunskap kan ordnas, skapas och användas. Tolka 
kulturella uttryck. Kritiskt granska källor och samhällsfrågor. Analysera (etiska och religiösa 
frågor?), olika tolkningar inom dessa och hur religion påverkar och påverkas av förhållanden 
och skeenden i samhället. Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och 
värderingar utifrån modeller. Söka information, värdera källornas relevans och trovärdighet. 
Samhällsstrukturer träddiagram, nätverk. Hantera information i vardagsliv och studier och 
kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. Kritiskt granskar 
samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Samhällsvetenskapliga modeller. Utifrån personliga 
erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden induktivt mm. 
Formas, förändras och samverkar. Analysera och kritiskt granska. Analysera 
samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga modeller. Värdera olika ståndpunkter, 
argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. Söka information och värdera 
deras relevans och trovärdighet. Reflektera över beslutsprocesser. 

Formas och förändras. Utbredning. Vattnets fördelning och kretslopp. Fördelningen av 
befolkning samt orsaker till den och konsekvenser av denna population och bråk. Läge. 
Symboler och skala ?. Insamlingar och mätningar av geografiska data, åldersfördelning, 
trafikflöden och vattenförbrukning rörelse och förändring, statistik och sammanställningar,. 
Ojämlika (levnads-)villkor (i världen), bakomliggande orsaker population, jämföra. 
Utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern population, (tids-)förlopp, 
perioder. Konsekvenser (av förändringar). Likheter och skillnader. Migration till och från 
samt inom det sv riket rörelse, förändring. Vad historiska källor kan berätta om likheter och 
skillnader (i levnadsvillkor). Ekonomiskt utbyte. (jordbrukets) omvandling och dess 
konsekvenser förändring, konsekvens. Folkökningen. Exempel på hur forntiden, medeltiden, 
1500-t, 1600-t och 1700-t kan avläsas i våra dagar genom traditioner Pythagoras (ma-hi). Vad 
begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och 
tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang +tillämpning. Tidsbegreppen. 
Kopplingar till kyrkoåret. Informationsspridning. Urskiljer budskap, källkritiskt 
förhållningssätt. Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion ?. Det 
offentligas ekonomi, vad skatter är ?. Ekonomiska villkor. Några orsaker till, och 
konsekvenser av, välstånd och fattigdom ?. Hur demokratiska beslut fattas ?. Hur individer 
och grupper kan påverka beslut. 
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No 
Söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. 
Kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. 
Formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i biologi, fysik 
och kemi har betydelse. Förtrogenhet med biologins, fysikens och kemins modeller (och 
förståelse för hur de formas och utvecklas ?). Tolka och framställa texter och olika estetiska 
uttryck med naturvetenskapliga innehåll tolka, estetik och tillämpningar. Skilja mellan 
naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Granska information och ta ställning 
till frågor ?(om hälsa och energi rörelse). Genomföra systematiska undersökningar. Använda 
biologins, fysikens och kemins modeller och teorier för att förklara biologiska, fysikaliska och 
kemiska samband. Påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga 
arbetsmetoder. Ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad 
utifrån egna upplevelser och aktuella händelser frågor, processer, egenskaper, koordinerad 
geometri mm. induktivt. Utvecklar tekniskt kunnande och teknisk medvetenhet (för 
orientering i en teknikintensiv värld) använda tekniska hjälpmedel. Kunskaper om tekniken i 
vardagen. Kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av 
teknik. Utveckla egna tekniska idéer och lösningar vetenskapligt. Bedöma tekniska lösningar 
och relatera dessa till frågor som berör estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar 
utveckling. (Förståelse för hur) teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper datorer – 
kombinatorik. Identifiera och analysera tekniska lösningar. Identifiera problem och behov 
som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar. Värdera konsekvenser av olika 
teknikval. Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över 
tid. 

Förbränning ? förändring. Ekosystem nätverk, samband mellan olika organismer 
populationer. Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen ma. Fältstudier och 
experiment. Identifiera, sortera och gruppera. Dokumentation av enkla undersökningar med 
tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter. Tolkning och granskning av information med 
koppling till biologi, fysik och kemi. Flöde, energianvändningen i samhället statistik, enheter. 
Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid. Energiflöden mellan föremål som 
har olika temperatur och hur man kan påverka dem förändring, grafer, enheter, mätning. 
Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de kan beskrivas. Hur ljud breder ut sig 
volym, rörelse. Ljusets utbredning och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form 
och storlek. Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, 
natt, månader, år och årstider kan förklaras rörelse, tid, modell. Tidmätning på olika sätt, från 
solur till atomur. Enkla systematiska undersökningar. Mätningar, mätinstrument (till exempel 
klockor, måttband, och vågar) och hur de används i undersökningar. Enkel partikelmodell för 
att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars 
rörelse som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform. 
Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna, utseende, ledningsförmåga, 
löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt. Egenskaper. Sammansättning. Fotosyntes, 
förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner. Äldre tiders beskrivningar av 
materiens uppbyggnad. Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika 
beståndsdelar. Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system träddiagram, 
nätverk mm. Identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och 
utprövning. Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila 
strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar ?. Dokumentation i form av skisser, 
symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller. Tekniska system, några 
delar i dem nätverk, träddiagram. Förändring över tid. Konsekvenser av teknikval (för- och 
nackdelar med olika tekniska lösningar) tekniska hjälpmedel, vetenskapligt. 
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Må bra 
Allsidiga rörelseförmågor hastighet, spinn, balans etc. Planera, genomföra och värdera olika 
rörelseaktiviteter. Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter 
utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil. Genomföra och anpassa utevistelser och 
friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer. Ekonomi och konsumtion förbrukning = 
förändring. Konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma 
resurser koordinerad geometri, pengar, näringsämnen, kcal etc., enheter. Kunskaper om 
konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån +, -, tal, räkning. Göra välgrundade val 
när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situationer (som en ung 
konsument kan ställas inför). Variationer (i olika hushåll) ? grafer, variabler. Värdera val och 
handlingar (utifrån perspektivet) hållbar utveckling. 

Sammansatta grundformer i kombination med spel poäng etc, danser och rörelser till musik 
rörelsemönster. Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. Att orientera i den 
närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor tillämpning. Kartors uppbyggnad och 
symboler. [Recept och instruktioner för bakning och matlagning tid, vikt, volym och andra 
mått. Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i 
hemmet tid mm. Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och 
matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt ex. våg, timer, termometer. Ungas 
ekonomi, sparande och konsumtion. Skillnaden mellan reklam och objektiv 
konsumentinformation. Jämförelser av några vanliga varor (ex. utifrån jämförspris). Val och 
användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa. 
Återvinning och hur den fungerar kretslopp, schematisk bild. Olika verktyg som stöd för 
planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag 
räkning (av kcal mm.). - år 1-6] 

Es 
Arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. Förståelse för hur bildbudskap utformas 
i olika medier displays, (re-)presentation av data. Diskutera och kritiskt granska olika 
bildbudskap. Uttrycka budskap. Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder 
och analysera innehåll mönster och former, proportioner etc. Musikinstrument, digitala 
verktyg, symboler, musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, 
bearbeta och framföra musik i olika former takt, ton mm., mönster. Olika musikaliska former, 
analysera. Utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. 
Utforska och experimentera med olika material. Utveckla kunskaper om form, funktion och 
konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och 
teknik. Förtrogenhet med begrepp (som beskriver) slöjdföremåls estetiska uttryck 
formsymmetri mm. Formge. Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet 
med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter. Analysera och värdera arbetsprocesser 
och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp. Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella 
uttryck. 

Framställning av berättande och informativa bilder. Tredimensionellt arbete. Olika element 
som bygger upp och skapar rumslighet i bilder t. ex. linjer och hur dessa kan användas i 
bildskapande arbete. Verktyg (för tredimensionellt arbete). Hur reklam och nyhetsbilder är 
utformade och förmedlar budskap. Hur konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från 
olika tider och kulturer är utformade och vilka budskap de förmedlar. Ord och begrepp för att 
kunna samtala om bilders utformning och budskap. Gehörsmusicerande eftermusikaliska 
mönster (ackordföljder, perioder och kompmodeller). Musikskapande med utgångspunkt i 
musikaliska mönster och former (ackordföljder och basgångar). Instrument för melodi och 
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rytmspel eller för ackompanjemang. Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo och perioder, 
taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer. 
Musiksymboler. Digitala verktyg för ljud- och musikskapande. Ljudets och musikens fysiska 
påverkan på människan i olika sammanhang. Hur olika estetiska uttryck kan samspela 
betonar lika. Musikaliska karaktärsdrag. Materialens egenskaper, deras användningsområden 
och kombinationsmöjligheter. Hantverkstekniker (virkning och urholkning) ?. Två- och 
tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, 
följas och kopplas till matematiska beräkningar. Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, 
överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen 
samverkar till en helhet. Undersökande. Dokumentation av arbetsprocessen ?. Hur olika 
kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck. Hur 
symboler används och vad de signalerar. 

Språk 
Anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare ?. (Strategier för att) lösa 
problem (när språkkunskaperna inte räcker till) ?. Söka, värdera, välja och tillägna sig 
innehållet i talat språk eller teckenspråk och texter från olika källor vetenskapligt?. Tolka 
innehållet i talat språk och i olika slags texter. Anpassa språket efter olika syften, mottagare 
och sammanhang ?. Hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och 
genom skilda medier. Ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk. Läsa och 
analysera texter för olika syften. Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och 
samhällsfrågor utifrån jämförelser mellan svenska och andra länders förhållanden. Kan 
uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Skapa och bearbeta texter. Hur man 
söker och kritiskt värderar information från olika källor. Hur språkbruk varierar beroende på 
sociala sammanhang och medier ?. Söka information från olika källor och värdera dessa. 
Välja och använda språkliga strategier. Olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och 
kommunikation. 

Strategier för att uppfatta betydelsebärande enheter, ord och (förstå) sammanhang i (talat) 
språk och texter och beroende på framställningens form och innehåll samt dra slutsatser om 
innehållet. Olika sätt att söka och välja (teckenspråkiga) texter och talat språk från internet 
och andra medier. Presentationer, instruktioner. Muntlig och skriftlig information (på skyltar 
och i reklam). Olika sätt att orientera sig i (teckenspråkiga) texter och talat språk från internet 
och andra medier. Strategier för att lösa språkliga problem i samtal. Hur olika formuleringar 
och signaler används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och 
teckenspråkiga texter ?. Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för 
att urskilja texters budskap (både det uttalade och sådant som står mellan raderna) tolka. 
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad 
och språkliga drag ?. Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans. 
Muntliga presentationer för olika mottagare. Seder, bruk och traditioner (där modersmålet 
talas) i jämförelse med svenska. Skolgångsjämförelse. Olika sätt att bearbeta egna texter till 
innehåll och form. Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser. 
Hjälpmedel för att planera och genomföra en (muntlig) presentation samt påverkningar av en 
sådan. Budskap. (Beskrivande, förklarande, instruerande och) argumenterande texter, deras 
innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag ?. Tankekartor schematiska bilder. 
Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte ?. Några 
varianter av regionala skillnader i talad svenska. De nordiska språkens skillnader och 
likheter ?. Informationssökning i några olika medier och källor. Hur man jämför källor och 
prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. Ords klassificering i över- och 
underordning. Information på teckenspråk. Presentationer på (sammanhängande) teckenspråk. 


