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KARLAVAGNEN OCH   
LÄROPLANSGRUNDERNA

Begreppet lärande

Karlavagnen är ett nytt, fräscht och inspirerande läromedel med innehåll ur elevens 
vardag. Karlavagnen inspirerar till att tänka och att lära sig. Ämnet matematik innehåller, 
förutom att räkna, också att aktivera sig, undersöka, berätta, lyssna, fundera och spela. 
Det mångsidiga materialet erbjuder utmaningar på elevens egen nivå.

Karlavagnen motsvarar den nya läroplanens syn på eleven som aktör. Under lektionerna 
arbetar man med olika sinnen och med kroppen. Dessutom får man använda sig av olika 
redskap. Eleven fungerar både självständigt och tillsammans med andra. Aktiviteterna 
och uppgifterna ger positiva upplevelser i uppgifter som passar elevens individuella nivå. 
Mångsidig, positiv och realistisk respons liksom också självvärdering bidrar till lärande  
och växelverkan med andra.

Mångsidig kompetens

Karlavagnen uppmuntrar läroplansenligt till att undersöka fenomen med hjälp  
av funktionalitet, samarbete och interaktion. Eleven uppmuntras till att tänka själv,  
till att berätta om sina lösningar och till att lyssna till andras lösningar.

K1 Förmågan att tänka och lära sig 
I Karlavagnen är utgångspunkten elevens egna observationer, erfarenheter och samtal. 
Eleven får lära sig tack vare olika tillbehör (Karlavagnens kuvert), sagor (Karlavagnens 
lektionsvisa sagor), aktiviteter (lärarhandledningens tips) och genom spel och lekar  
(Aktiviteterna, tipsen i lärarhandledningen och det elektroniska materialet).

Karlavagnen utvecklar elevens logiska, exakta och kreativa matematiska tänkande. 
Lektionerna med Karlavagnen bygger en stadig grund för eleven att förstå matematiska 
begrepp och strukturer. Karlavagnen stärker också elevens förmåga att behandla 
kunskap och att lösa matematiska problem. I Karlavagnen får eleven öva sig i olika sätt 
att tänka, lösa problem och dra slutsatser. Uppgifterna förstärker tankeförmågan och  
det matematiska kunnandet och ökar elevens förmåga att hitta funktionella lösningar.

Karlavagnen stärker en positiv självuppfattning och elevens tro på att man kan lära 
sig. Lärandet blir en positiv upplevelse och eleven kan utveckla sin arbetsförmåga. 
Regelbunden värdering av de egna matematiska färdigheterna och arbetsmetoderna 
ingår i Karlavagnen. På grund av matematikens kumulativa karaktär framskrider 
undervisningen systematiskt.
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K2 Kulturell och kommunikativ kompetens
I Karlavagnen uppmuntras eleverna till positiv växelverkan och samarbete. Eleven får öva 
sig i att konstruktivt uttrycka sin åsikt, att diskutera, att granska fenomen och situationer ur 
olika synvinklar. Eleven lär sig uttrycka sig och lär sig utnyttja matematiska symboler, bilder 
och visuella uttryck.

K3 Vardagskompetens 
Karlavagnen visar hur eleven har nytta av matematik i sitt eget liv. Under lektionerna 
använder och tillämpar man matematik på olika sätt. Eleven lär sig till exempel att gestalta 
tid och tidsbegrepp, att utföra mätningar och att förstå hur pengar fungerar. Eleven lär  
sig att ta ansvar för sitt eget och andras arbete. Matematiken blir en del av vardagen  
(till exempel konsumtion, trafik och miljö) när eleven löser problem av olika slag.

K4 Multilitteracitet 
Innehållet i matematiken betraktas som fenomen, som förklaras och undersöks på 
varierande sätt, till exempel via sinnen, aktiviteter och erfarenheter. Det här möjliggörs  
av forskningsuppgifterna i årskurs 1–2 och projektuppgifterna i årskurs 3–6.

Under lektionerna övar eleven multilitteracitet, alltså förmågan att tolka, producera och 
bedöma matematisk information som är verbal, visuell, auditiv, numerisk och kinestetisk.  

Multilitteraciteten understöds av bland annat texter, tabeller, diagram och olika visuella 
uppgifter.

K5 Digital kompetens 
Det användarvänliga och rediga digitala läromaterialet i Karlavagnen hjälper läraren 
att planera och åskådliggöra sin undervisning och stöder lärobokens matematiska 
innehåll. Materialet beaktar interaktionen i undervisningssituationen och lyfter fram spel- 
och lekmöjligheter. Vid sidan av sina matematiska färdigheter får eleven använda och 
träna sina kunskaper i IKT med hjälp av digiuppgifterna i Karlavagnen. De elektroniska 
uppgifterna är åskådliga och roliga, och inspirerar eleven till matematiskt tänkande.

Tipsen i Karlavagnens lärarhandledning visar hur eleven kan använda informations-  
och kommunikationsteknologi i sina studier. 

K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap
Karlavagnen stöder en positiv attityd till matematik. Studierna är målinriktade och 
långsiktiga, och eleven tar ansvar för sitt eget lärande. 

Karlavagnen lär eleven att arbeta självständigt och tillsammans med andra. Under 
lektionerna övar eleven att samarbeta, interagera, ta ansvar och att respektera och 
värdera sig själv. Uppgifter och projekt ger färdigheter för arbetsliv och företagsamhet.

K7 Förmågan att delta, påverka och bidra till en hållbar utveckling 
Med hjälp av de funktionella uppgifterna i Karlavagnen (Tillsammans, Aktiviteter, Vi 
undersöker, Vi gör projekt) lär sig eleven att planera studier, mål och metoder för grupper, 
för arbetspar och sig själv.

Engagemang och påverkningsmöjligheter ökar elevens intresse för studierna. Via 
uppgifterna observerar eleven sin egen skola, sin miljö och det omgivande samhället.

Lärandemiljö och arbetsmetoder

Konkretisering och olika funktionella metoder är viktiga i Karlavagnen. Med varje lärobok 
följer Karlavagnens kuvert med mångsidiga redskap. I Karlavagnen lär eleven sig arbeta 
självständigt och tillsammans med andra. Lärarhandledningen är full av pedagogiska tips.
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Bedömning av elevens lärande

Karlavagnen erbjuder material för formativ, summativ och fortlöpande bedömning.  
Med Karlavagnen lär sig eleven själv att bedöma sina matematiska färdigheter och  
sina arbetsmetoder. Eleven kan ge prov på sitt kunnande skriftligt, muntligt, genom  
att teckna eller med andra redskap. 

Programmering

Med hjälp av tipsen i lärarhandledningen och uppgifterna eller projekten i läroboken  
får eleven bekanta sig med programmering. 

Karlavagnen, innehåll enligt årskurs 

Karlavagnen 1a
Talen 0–10, <, >, =, +, –
Addition och subtraktion inom talområdet 0–10, sambandet mellan addition och 
subtraktion, additionen är kommutativ, subtraktionspar, term fattas addition och 
subtraktion, långa additioner- och subtraktioner
Pengar, €
Diagram 

Karlavagnen 1b
Talen 11–20: växla över tio i addition, växla över tio i subtraktion, sambandet mellan 
addition och subtraktion, kontroll av subtraktion, dubblor, halvering och dubbleringar  
av tal,jämna och udda tal.
Talen 0–100: ental, tiotal, (0, 10, 20, …, 100) och hundra, vi jämför talen, talföljder 
Klockan: hel timme, halv timme
Geometri: kroppar, plangeometriska figurer 
Principerna för mätning, centimeter 

Karlavagnen 2a
Addition och subtraktion inom talområdet 0–100, växla över tio i addition och i 
subtraktion, att minska från jämna tiotal
Multiplikation som begrepp, tabellerna 2, 5 och 10
Division och bråk som begrepp: att dela i lika stora grupper, bråk  
Geometri: kroppar och plangeometriska figurer, trianglar, rektanglar, flerhörningar 

Karlavagnen 2b
Klockan: jämna timmar, halva timmar, en kvart före, en kvart över 
Multiplikationstabellerna 3 och 4, multiplikationen är kommutativ, textuppgifter 
Addition och subtraktion inom talområdet 0–100
Mätning: centimeter, meter, gram, kilogram, liter och deciliter 
Jämna och udda tal, multiplikation och division, bråk, sant och falskt 
Introduktion till att räkna med uppställning

Karlavagnen 3a
Addition och subtraktion, huvudräkning och räkning med uppställning
Multiplikation, tabellerna 1–10, multiplikationen är kommutativ
Klockan: tiderna 0–24, korta tidsintervall
Multiplikation med uppställning: med minnessiffra och utan minnessiffra 
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Karlavagnen 3b
Division: delnings- och innehållsdivision, rest, division enligt talsort
Bråk: begreppet bråk, jämförelse av bråks storlek, addition och subtraktion av bråk  
med lika nämnare
Att mäta längd: mätningsövningar, enheter för längdmått (mm, cm, m och km)
Geometri: vinklar, flerhörningar, omkrets, yta 

Karlavagnen 4a
Räknesättens ordningsföljd
Multiplikation
Division
Negativa tal: storleksjämförelse, beräkningar, diagram

Karlavagnen 4b
Bråk
Decimaltal
Mätning: längd, massa, volym, tid
Geometri: triangeln, rektangeln, koordinatsystem, spegling 

Karlavagnen 5a
Räknesättens ordningsföljd
Bråk
Geometri: figurer från punkt till vinkel, parallella och korsande linjer att rita och mäta  
en vinkel, att mäta vinklar i en triangel, vinkelsumma, cirkeln 

Karlavagnen 5b
Decimaltal
Presentera och leta efter information 
Mätning: längd, massa, volym  
Geometri 

Karlavagnen 6a
De fyra räknesätten
Bråk
Geometri: skala, karta, ytan av trianglar och rektanglar, ytan och volymen av rätblock 

Karlavagnen 6b
Decimaltal
Procent
Tid: tidsenheter, beräkna tidsintervall 
Slutledning och problemlösning 


