
LPP Multiplikation och division Åk – 6 

Syfte: Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

•formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, 

•använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

•välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, 

•föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala 
om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

Specifika mål för området

Eleven ska kunna:1) Förklara hur vårt talsystem är uppbyggt 2)Ordna tal i storleksordning 
3)Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000 4) Avrunda tal 5) Använda de matematiska orden 
som hör ihop med de fyra räknesätten 6) Räkna med de fyra räknesätten 7) Prioriteringsreglerna

För högre nivå ska du också kunna: 1¤ Kunna delbarhet och faktorisering 2¤ Kunna om primtal 
och sammansatta tal 3¤ Räkna med andra talsystem

Centralt innehåll

•Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer. 

•Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika 
historiska och kulturella sammanhang. 

•Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix. 

•Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, 
huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas 
användning i olika situationer. 

•Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer 
och inom andra ämnesområden. 

Matteord/begrepp : Tal, siffra, decimal, siffra, tallinje, tiosystemet, räknesätt, faktor, term, 
summa, differens, produkt, kvot, täljare, nämnare, avrundning, prioriteringsordning

Röd kurs: delbarhet, siffersumma, faktorisera, faktorträd, primtal, primfaktor, sammansatta tal

Beskrivning av arbetet 

1)gemensamma genomgångar 2)enskilt arbete 3)arbete tillsammans med andra 4)muntliga och 
skriftliga redovisningar 5)värdering av olika lösningsmetoder tillsammans med dina klasskamrater 
och din lärare 6) praktiska/laborativa övningar



Bedömning: Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån de kunskaper du 
visar:

•vid muntlig och skriftlig redovisning (både enskilt och i grupp) 

•i din förmåga att använda det matematiska språket (i tal och skrift)

•vid laborativa/praktiska Ex. 1) arbetsblad 2) test 3) diagnos övningar på området

•på prov i slutet av arbetsområdet, där du ges möjlighet att visa din förståelse för de moment som vi 
jobbar med.

Vecka Dag Innehåll Läxor 
1-6upp.
6-10upp.

42 Multiplikation och division s. 63 
2.1 Multiplikation med 10, 100 och 1000 s.64-69 
2.2 Multiplikation med tal som slutar på noll s. 70 – 74 

43 2.2 Multiplikation med tal som slutar på noll s. 70 – 74
Arbetsblad   och gångtabelltest 
2.3 Division med 10, 100 och 1000 s.75 – 79 1

44                   Höstlov                                          Höstlov 

45 2.3 Division med 10, 100 och 1000 s. 75 – 79 

2.3 Division med 10, 100 och 1000 s.75 – 79 
Arbetsblad 
2.4 Multiplikation med decimaler i båda faktorerna s. 82 – 84 2

46 2.4 Multiplikation med decimaler i båda faktorerna s. 82 – 84
Arbetsblad 
2.5 Mer om division s. 86 – 88 
Arbetsblad 
2,6 Födelsedagsfesten s. 89 – 91 3

47 2,6 Födelsedagsfesten s. 89 – 91
Fördiagnos – 2 
Blandade uppgifter s. 93 – 95 

Träna  mer s. 97- 98 
Arbetsblad 
Högre nivå ”Fördjupning” s. 99 & ”Problemlösningar” s. 100 – 102 

4

48 Prov – 2 
Repetition inför NP A – del  i matematik 

49 -  NP
Vecka 

Muntligt NP i matematik 
Grupp 1,2,3,4,5 & 6

Hamlet o Emilie 


