BEDÖMNINGSSTÖD

Bedömningsstöd till
Tummen upp!
Matematik kartläggning
årskurs 7
Det här bedömningsstödet är till för att hjälpa dig bedöma uppgifterna i Tummen
upp! Matematik kartläggning årskurs 7. På en del av uppgifterna i boken kan
eleverna visa en högre nivå än E och då har vi skrivit fram vad vi tycker skiljer de
olika nivåerna.
I sidfoten på respektive sida står ett huvudsakligt urval av kunskapskrav som
uppgifterna prövar. Vi har utgått från dessa kunskapskrav då vi bedömt
elevexempel.
Upplägget i bedömningsstödet är att först kommer facit på samtliga uppgifter i ett
kapitel följt av elevexempel med tillhörande bedömning. Bedömningen av
lösningarnas kvalité är en vägledning från vår sida. Diskutera med dina kollegor och
återkoppla gärna till oss om ni gör en annan bedömning
Överst står det vilken
uppgift som berörs.
Här står det vilket
betygssteg som förtydligas.
Ett eller flera elevexempel

En kommentar vad som ska
uppnås för betygssteget och
hur väl lösningen i exemplet
uppnådde detta.
Kunskapskraven som
kopplas till uppgiften anges.

Lycka till!
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Taluppfattning och tals användning

Taluppfattning och tals
användning
1
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Det är 3 gånger större.

4
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b) 248,47
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11

a) 0

9
; 1,9
10
1
c) – ; 0,5
2
1
d) –1 ; –1,2
5
b) 1

12

1,5 – 15/10
10% - 10/100
0,15 – 15/100 – 15%

13

a) Talet består av sju tiondelar och fem hundradelar. (Talet är decimalformen
för tre fjärdedelar.)
b) Talet består av ett heltal och två tiondelar. (Talet är decimalformen för en
hel och en femtedel.)

14

15

Bråk
½
¼
4/10;2/5
3/10

Decimal
0,5
0,25
0,4
0,3

Procent
50 %
25 %
40 %
30 %

Bild
Korrekt bild
Korrekt bild
Korrekt bild
Korrekt bild

Likhet: Talen har lika stora nämnare. (Andelarna är lika stora.)
Skillnader: Talen har olika stora täljare. (Antalet delar är olika.)

Se elevexempel s. 6-7.

16

En del av två är hälften. Fyra delar av åtta är också hälften.

17

Många
Om man även skriver ut hundradelar så hittar man talen 2,471; 2,472; …;
2,478; 2,479. Om man fortsätter att skriva ut fler decimaler så hittar man
oändligt mycket tal mellan talen 2,47 och 2,48.

Se elevexempel s. 7-8.

Se elevexempel s. 8-9.

18

60
Alla slutar på 0 och är därför delbara med både 10 och 5.
Alla är jämna tal och är därför delbara med 2.
Den enda siffersumman som är delbar med 3 är 60.

Se elevexempel s. 9-10.

19

a) 282
6 · 40 = 240
6 · 7 = 42
240 + 42 = 282
b) 523
438 + 80 = 518
518 + 5 = 523
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c) 5
400 / 80 = 40 / 8 = 5
d) 5
297 + 3 = 300
300 + 2 = 302
3+2=5
20

a) 68
b) 16,34
c) 6
d) 0,15

21

1 6
( )
5 5
1 5
b) ( )
2 10
c) 4
1
d)
4

22

a) 114

a) 1

b) 25,62
c) 12,17
d) 3,97
23

6 ∙ 0,8 = 0,48; 0,6 + 0,8 = 0,14; 0,15 – 0,07 = 0,8; 8,50/10 = 8,5

24

a) 22,5
Eftersom 25 multipliceras med lite mindre än en hel borde produkten bli lite
mindre än 25..
b) 96,3
Eftersom 90 multipliceras med lite mer än en hel borde produkten bli lite
mer än 90.
c) 30
Eftersom 0,8 är lite mindre än 1 får 0,8 plats lite fler än 24 gånger i 24.

Se elevexempel s. 10-12.

25

a) 12
b) 20

26

Laura: –5 + 10 = 5
Gabriella: 5 · 6 = 30
Love: 2 / 0,5 = 4

27

Nathalie väger mest.

Se elevexempel s. 13-14.
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28

Sträckan är 1 600 m.

29

20 · 0,75
För att få kostnaden multiplicerar man vikten i kg med priset per kilogram.

30

Carolina.
För att ta reda på hur många halva liter det går på fem liter kan man dividera
fem med en halv.

31

Det går ungefär tre alnar på en famn.

32

Det går ungefär sex fot på en famn.

33

2,5 cm

34

10 %

35

Kathrin ska få 9 000 kr och Ben ska få 6 000 kr.

36

Diana bakade flest frallor.

37

Eleven skriver en räknehändelse som passar till uttrycket.

Se elevexempel s. 15.

Se elevexempel s. 16-17.
Se elevexempel s. 17-18.
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15.

Ange en likhet och en skillnad mellan talen. Använd ord eller bilder. Läs upp dina
beskrivningar för en kompis och lyssna på kompisens beskrivning. 7/8 och 3/8.

Taluppfattning och tals användning

Taluppfattning och tals
användning, bedömda
elevlösningar
Betyg E

Bedömning

Eleven förklarar en skillnad/likhet korrekt och en
av dem endast delvis. Begrepp saknas, i det här
fallet t ex åttondelar.

Kunskapskrav

Elevlösning 1

Eleven har grundläggande kunskaper om
matematiska begrepp och visar det genom att
använda dem i välkända sammanhang på ett i
huvudsak fungerande sätt.

Betyg C

Bedömning

Elevlösning 2

Eleven förklarar tydligt både en skillnad och en
likhet med korrekt matematiskt språk. I det här
fallet nämnare och täljare.
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Kunskapskr
av

16.a)

Eleven har goda kunskaper om matematiska
begrepp och visar det genom att använda dem i
bekanta sammanhang på ett relativt väl
fungerande sätt.

Förklara varför bråken 1/2 och 4/8 representerar samma tal. Rita gärna en bild.

Betyg E

Kunskapskrav

Bedömning

Elevlösning 1

Eleven förklaring är felaktig vilket inte visar
förståelse för de matematiska begrepp som
ingår i uppgiften. I fallet ovan skriver eleven att
”man förminskar” istället för förkorta.

Elevens motivering till varför 4/8 är samma
tal som ½, är felaktig eller viktiga delar
saknas. Eleven ovanför hade behövt
komplettera sina beräkningar, t ex visa hur
man förkortar. Alternativt komplettera med
en bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om
matematiska begrepp och visar det genom att
använda dem i välkända sammanhang på ett i
huvudsak fungerande sätt

I redovisningar och diskussioner för och
följer eleven matematiska resonemang
genom att framföra och bemöta matematiska
argument på ett sätt som till viss del före
resonemangen framåt.

Betyg C

Bedömning

Elevlösning 2

Eleven visar förståelse för de matematiska
begreppen i uppgiften. Eleven visar tydligt med
bilder hur åttondelarna och halvorna förhåller
sig till varandra och varför ½=4/8.
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Kunskapskrav

17.

Eleven har goda kunskaper om matematiska
begrepp och visar det genom att använda dem i
bekanta sammanhang på ett relativt väl
fungerande sätt.

I redovisningar och diskussioner för och
följer eleven matematiska resonemang
genom att framföra och bemöta matematiska
argument på ett sätt som för resonemangen
framåt.

Hur många olika tal finns det mellan 2,47 och 2,48? Motivera ditt svar.
a) inga
b) ett
c) några få
d) många

Betyg E
Elevlösning 1.1

Bedömning

Ex 1.1. Eleven förklarar delvis korrekt, men det
blir otydligt vad som menas. I det här fallet vad
som menas med flera decimaler.

Kunskapskrav

Elevlösning 1.2

Eleven har grundläggande kunskaper om
matematiska begrepp och visar det genom att
använda dem i välkända sammanhang på ett i
huvudsak fungerande sätt.

Ex 1.2. Eleven visar grundläggande
förståelse för talsystemet. I det här fallet
felaktighet kring hundradelar och det
saknas tydliga exempel.

Betyg C

Bedömning

Elevlösning 2

Eleven förklarar korrekt samt ger
förklarande exempel.
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Kunskapskrav

18.

Eleven har goda kunskaper om
matematiska begrepp och visar det
genom att använda dem i bekanta
sammanhang på ett relativt väl
fungerande sätt.

Vilket eller vilka av följande tal är jämnt delbart med 2, 3, 5 och 10?
Motivera ditt svar.

Betyg E

Bedömning

Eleven besvarar uppgiften korrekt, och visar
förståelse för begreppet ”jämnt delbart”.
Förklaringen visar inte några uträkningar och en
kort förklaring till svaret.

Kunskapskrav

Elevlösning 1

Eleven har grundläggande kunskaper om
matematiska begrepp och visar det genom att
använda dem i välkända sammanhang på ett i
huvudsak fungerande sätt.

Betyg C

Bedömning

Elevlösning 2

Eleven visar förståelse för begreppet jämnt
delbart genom att genomföra ett par
beräkningar. I det här fallet felaktighet kring
hundradelar och det saknas tydliga exempel för
att de övriga inte är jämnt delbara.
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Kunskapskrav

Eleven har goda kunskaper om matematiska
begrepp och visar det genom att använda dem i
bekanta sammanhang på ett relativt väl
fungerande sätt.

Betyg A

Kunskapskrav

Bedömning

Elevlösning 3

24.

Eleven förklarar korrekt samt ger förklarande
exempel. Beskriver de som är delbara, och de
som inte är jämnt delbara. Behöver inte göras
genom en tabell som ovan, utan kan också
motiveras på andra sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om
matematiska begrepp och visar det genom att
använda dem i nya sammanhang på ett väl
fungerande sätt.

Här behöver du inte genomföra exakta beräkningar utan bara bedöma vilket svar
som är mest rimligt och ringa in det. Motivera ditt svar.

Betyg E
Elevlösning 1
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Bedömning

Eleven har rätt på 2 av 3 och förklaringar är till
viss del otydliga/felaktiga. Elevens matematiska
metoder ovan är inte alltid ändamålsenliga, i
uppgift c är vore det lämpligare att t ex räkna
med överslagsräkning. I uppgift a är
redovisningen otydlig kring hur eleven tänkt.

Kunskapskrav

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

Betyg C
Elevlösning 2
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Bedömning

Eleven har rätt på samtliga 3, men någon av
förklaringarna är otydlig/felaktig. I exemplet
ovan är uppgift b oklar, vad menas med 0,7?
Eleven ovan använder inte alltid matematiska
begrepp, ”gångrat” istället för multiplicerat.

Kunskapskrav

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

Betyg A

Bedömning

Eleven har rätt på samtliga 3 och använder
matematiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Använder korrekta matematiska metoder.

Kunskapskrav

Elevlösning 3

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga
och effektiva matematiska metoder med god
anpassning till sammanhanget för att göra
beräkningar och lösa rutinuppgifter inom
aritmetik med mycket gott resultat.
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27.

Vem väger mest? Redovisa din lösning.
Fredrik: Jag väger 1/3 av 240 kg
Joshua: Jag väger 40 % av 200 kg
Sabrina: Jag väger 1/6 av 420 kg
Nathalie: Jag väger 3/7 av 210 kg

Betyg E

Kunskapskrav

Bedömning

Elevlösning 1

Eleven påbörjar att lösa uppgiften genom att
beräkna minst 2 av de 4 personernas vikt. Eleven
känner igen hur man beräknar delar av då
nämnaren på bråken är 1. Eleven visar
förståselse för problemets karaktär.

Elevens matematiska metoder räcker inte
till. Minst 2 av 4 vikter beräknas korrekt och
med en fungerade matematisk metod. I fallet
ovan beräknas Fredriks och Sabrinas vikter
korrekt.

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

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

Betyg C
Elevlösning 2.1

Elevlösning 2.2
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Bedömning
Kunskapskrav

Eleven besvarar frågan korrekt och har beräknat
samtliga personers vikter. I vissa fal kan frågan
besvaras fel pga ett mindre räknefel.
Eleverna ovan har god koll på problemets
karaktär och gör endast mindre fel när de
beräknar personernas vikter.

Eleven använder inte ändamålsenliga och
effektiva metoder. I Ex 2.1. är de
matematiska metoderna, som används på
Fredriks och Joshuas vikter inte
ändamålsenliga och effektiva. På Ex
2.2förekommer det ett räknefel på Fredriks
vikt samt används likhetstecknet felaktigt på
Joshuas och Nathalies vikter.

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

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

Betyg A

Kunskapskrav

Bedömning

Elevlösning 3

Eleven väljer metoder utifrån problemets
karaktär och kommer fram till ett korrekt svar.

Eleven använder sig av ändamålsenliga och
effektiva metoder för att genomföra
beräkningarna av uppgifterna.

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

Eleven kan välja och använda
ändamålsenliga och effektiva matematiska
metoder med god anpassning till
sammanhanget för att göra beräkningar och
lösa rutinuppgifter inom aritmetik med
mycket gott resultat.
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28.

Hur långt är sträckan från Emir till Thea? Redovisa din lösning

Betyg E

Bedömning

Eleven får inte ett korrekt svar då uppgiften
tolkas felaktigt. I exempel ovan läser eleven av
att det är 25 % av sträckan som är 200 m, inte
12,5 %.

Kunskapskrav

Elevlösning 1

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

Betyg C

Bedömning

Eleven svara korrekt och utgår från att den
sträckan som är markerad är 200 meter och utgör
12,5 % av den totala sträckan.

Kunskapskr
av

Elevlösning 2

Eleven kan lösa problem i bekanta situationer på ett
relativt väl fungerande sätt genom att välja och
använda strategier och metoder med förhållandevis
god anpassning till problemets karaktär.
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35.

Kathrin och Ben köper en lott tillsammans. Kathrin betalar 30 kr och Ben betalar 20
kr. De vinner 15 000 kr. Hur mycket av vinsten ska var och en få för att det ska vara
rättvist? Redovisa sin lösning.

Betyg E

Kunskapskrav

Bedömning

Elevlösning 1

Eleven beräknar uppgiften korrekt, men de
matematiska metoderna framkommer inte.

Eleven redogör för sitt tillvägagångssätt på
ett i huvudsak fungerande sätt. I lösningen
ovan visar inte eleven varför 15 000 ska
divideras med 50 och inte heller hur svaren
beräknas.

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

Eleven kan redogöra för och samtala om
tillvägagångssätt på ett i huvudsak
fungerande sätt och använder då symboler,
algebraiska uttryck, formler, grafer,
funktioner och andra matematiska
uttrycksformer med viss anpassning till
syfte och sammanhang.

Betyg C

Bedömning

Eleven visar hur stor del av vinsten K och B ska
få, men förklarar inte hur delarna räknats ut.
Visar inte heller multiplikationen fram till de
korrekta svaren.

Kunskapskrav

Elevlösning 2

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

Eleven kan redogöra för och samtala om
tillvägagångssätt på ändamålsenligt sätt och
använder då symboler, algebraiska uttryck,
formler, grafer, funktioner och andra
matematiska uttrycksformer med
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förhållandevis god anpassning till syfte och
sammanhang.

36.

Cloe, Yoel och Diana bakade frallor en helg. De bakade både på lördagen och
söndagen.
På Söndagen bakade Cloe 40 stycken frallor, Yoel 34 och Diana 39 stycken. En av
dem bakade dubbelt så många frallor som på lördagen, en bakade 3 gånger så
många, och en 4 gånger så många som på lördagen.
Vem bakade flest frallor totalt? Redovisa din lösning.

Betyg E

Kunskapskrav

Bedömning

Elevlösning 1

Eleven beräknar korrekt hur mycket de bakade
dagen innan, men missar att räkna ut det totala
antalet frallor.

Eleven visar inte sitt tillvägagångssätt fullt
ut. I exempel ovan saknas förklaring till
varför inte divisionerna går att göra på
något annat sätt än enligt följande och
eleven beräknar inte det totala antalet
frallor.

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

Eleven kan redogöra för och samtala om
tillvägagångssätt på ett i huvudsak
fungerande sätt och använder då symboler,
algebraiska uttryck, formler, grafer,
funktioner och andra matematiska
uttrycksformer med viss anpassning till syfte
och sammanhang.

Betyg C
Elevlösning 2
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Bedömning
Kunskapskrav

Eleven gör något mindre fel, i det här fallet
beräknar fel antal frallor på Diana. Eleven
beräknar det totala antalet frallor som uppgiften
kräver.

Eleven förklarar inte att divisionerna inte
går att göra på något annat sätt än vad som
gjorts.

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

Eleven kan redogöra för och samtala om
tillvägagångssätt på ändamålsenligt sätt och
använder då symboler, algebraiska uttryck,
formler, grafer, funktioner och andra
matematiska uttrycksformer med
förhållandevis god anpassning till syfte och
sammanhang.

Betyg A

Kunskapskrav

Bedömning

Elevlösning 3

Eleven beräknar korrekt det totala antalet frallor
respektive person bakar.

Eleven förklarar med ord eller visar med
tabell att det endast finns en lösning.

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

Eleven kan redogöra för och samtala om
tillvägagångssätt på ändamålsenligt och
effektivt sätt och använder då symboler,
algebraiska uttryck, formler, grafer,
funktioner och andra matematiska
uttrycksformer med god anpassning till syfte
och sammanhang.
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Algebra
a) 94 och 12
b) 4 och 32
c) 0,06 och 0,12
d) 0,25 och -0,75

2

Se elevexempel s. 21.

3

Eleven lyckas lösa båda av kompisens talföljder.

4

a) 4a – 20
b) 4a + 10 (4a – 20 + 30)
c) 310 cm

5

Helena går tre gånger så långt som Viggo.

6

Felicias månadspeng.

7

Teodore har 30 000 kr i lön.

8

a) Hur många kilogram apelsiner man köper.
b) Hur många fikon man köper.
c) a kan stå för hur många kilogram päron man köper.
b kan stå för hur många meloner man köper.

9

Man köper tre fikon och ett och ett halvt kilogram vindruvor.

10

6a + 15b = 62

11

Eleven hittar på ett uttryck till bilden med minst 2 olika räknesätt i.

Algebra

1

12
Figurens
nummer (n)

1
2
3
4
5

Antal kvadrater
(k)

1
2
3
4
5

Antal
knutpunkter (h)

0
2
4
6
8

Antal linjer
(s)

4
7
10
13
16

b) Det är lika många kvadrater som figurens nummer. (k = n)
c) Man multiplicerar figurens nummer med två och subtraherar två för att få
antalet knutpunkter. (h = 2n – 2)
d) Man multiplicerar figurens nummer med tre och adderar ett för att få
antalet linjer. (s = 3n + 1)
e) Det är 91 linjer i figur nummer 30.

Se elevexempel s. 21-23.
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13

Det beror på vilka värden a antar.
Om a = 2 är 2a = 2 + a.
Om a < 2 är 2a < 2 + a.
Om a > 2 är 2a > 2 + a.

Se elevexempel s. 24.

14

a) 11
b) 18
c) 0

15

a) Arean är lika med basen gånger höjden.
b) Basen är dubbelt så lång som höjden.

Se elevexempel s. 25-26.

16

a) x = 0,5
b) x = 210
c) x = 10

17

2 + 5 = 4x – 3

18

6x + 2 = 3x + 12 och 3x = 10

19

a) x = 140
b) x = 1
c) x = 4

Se elevexempel s. 26-28.

20

Se elevexempel s. 29.

21

Talet är 90.

22

Eleven gör en egen uppgift innehållande minst 2 olika räknesätt.

23

Ibrahim köpte 10 kolor.

24

a) 5x + 60 = 860
b) Josef har 160 poäng.

25

Se elevexempel s. 30.
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Algebra, bedömda
elevlösningar
2.

Konstruera tre egna talföljder. Skriv talföljderna på skrivlinjerna. Det 3:e och 5:e
talet ska vara hemligt, så där står det ett frågetecken istället. Talföljden i uppgift a)
ska innehålla heltal, b) ska innehålla decimalform och c) ska innehålla negativa tal.

Betyg E

Kunskapskr
av

Bedömning

Algebra

Elevlösning 1

12.

Eleven skriver tre talföljder som stämmer med
instruktionen.

Eleven har grundläggande kunskaper om
matematiska begrepp och visar det genom att
använda dem i välkända sammanhang på ett i
huvudsak fungerande sätt.

Se elevexempel.

Betyg E
Elevlösning 1
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Bedömning
Kunskapskrav

Eleven fyller i tabellen korrekt och besvarar b
korrekt. Eleven är på väg att förklara c-e, men
missar i fallet ovan t ex att det i c ska
multipliceras med 2 och sedan subtraheras med
2.
I beskrivningar kan eleven växla mellan olika
uttrycksformer samt föra enkla resonemang
kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan redogöra för och samtala om
tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande
sätt och använder då symboler, algebraiska
uttryck, formler, grafer, funktioner och andra
matematiska uttrycksformer med viss
anpassning till syfte och sammanhang.

Betyg C

Bedömning

Elevlösning 2

Eleven har god koll på begreppen och besvara
samtliga uppgifter korrekt. Motiverar sina svar
antingen som exempel ovan med text eller med
uttryck.
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Kunskapskrav

I beskrivningar kan eleven växla mellan olika
uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang
kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan redogöra för och samtala om
tillvägagångssätt på ändamålsenligt sätt och
använder då symboler, algebraiska uttryck,
formler, grafer, funktioner och andra
matematiska uttrycksformer med
förhållandevis god anpassning till syfte och
sammanhang.
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13.

Vilket är störst, 2a eller 2 + a? Motivera ditt svar.

Betyg E

Bedömning

Eleven visar med hjälp av ett exempel på vilket
sätt det ena uttrycket är större än det andra,
men visar inte att det gäller med flera tal.

Samma som till vänster.

Kunskapskrav

Elevlösning 1

I beskrivningar kan eleven växla mellan olika
uttrycksformer samt föra enkla resonemang
kring hur begreppen relaterar till varandra.

I redovisningar och diskussioner för och följer
eleven matematiska resonemang genom att
framföra och bemöta matematiska argument
på ett sätt som till viss del före resonemangen
framåt.

Betyg C

Bedömning

Eleven visar på alla sätt när det ena uttrycket är
större än det andra uttrycket och att det beror på
storleken på a.

Samma som till vänster.

Kunskapskrav

Elevlösning 2

I beskrivningar kan eleven växla mellan olika
uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang
kring hur begreppen relaterar till varandra.

I redovisningar och diskussioner för och
följer eleven matematiska resonemang
genom att framföra och bemöta matematiska
argument på ett sätt som för resonemangen
framåt.
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15.

Titta på rektangeln.
a) Förklara vad formeln A=b∙h betyder.
b) Förklara vad sambandet b=2h betyder.

Betyg E

Kunskapskr
av

Bedömning

Elevlösning 1

Eleven har visat sig förstå innebörden av b=2h,
men motiverar inte det på ett matematiskt sätt.
Använder t ex inte ett korrekt matematiskt
språk.
I beskrivningar kan eleven växla mellan olika
uttrycksformer samt föra enkla resonemang
kring hur begreppen relaterar till varandra.

Betyg C

Bedömning

Elevlösning 2

Eleven använder ett korrekt matematiskt språk
och skriver fram att basen är dubbelt så stor som
höjden.
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Kunskapskr
av

19.

I beskrivningar kan eleven växla mellan olika
uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang
kring hur begreppen relaterar till varandra.

Lös ekvationerna. Redovisa dina lösningar.

Betyg E

Kunskapskrav

Bedömning

Elevlösning 1

Eleven löser två av de tre ekvationerna, och
metoden för ekvationslösning med vänsterled
och högerled är inte tydlig.

Samma som till vänster.

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

Eleven kan redogöra för och samtala om
tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande
sätt och använder då symboler, algebraiska
uttryck, formler, grafer, funktioner och andra
matematiska uttrycksformer med viss
anpassning till syfte och sammanhang.

Betyg C
Elevlösning 2
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Bedömning
Kunskapskrav

Eleven löser de tre ekvationerna men inte alltid
på ett korrekt sätt. Vänsterled och högerled är
inte tydligt då likhetstecknet används på ett
godtyckligt och felaktigt sätt.

Samma som till vänster.

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

Eleven kan redogöra för och samtala om
tillvägagångssätt på ändamålsenligt sätt och
använder då symboler, algebraiska uttryck,
formler, grafer, funktioner och andra
matematiska uttrycksformer med
förhållandevis god anpassning till syfte och
sammanhang.

Betyg A
Elevlösning 3
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Bedömning
Kunskapskrav

Eleven löser samtliga ekvationer på ett korrekt
sätt där det tydligt går att se ett vänsterled och
högerled. Eleven genomför samtliga i
ekvationslösningen.

Samma som till vänster.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och
effektiva matematiska metoder med relativt god
anpassning till sammanhanget för att göra
beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra
med mycket gott resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om
tillvägagångssätt på ändamålsenligt och
effektivt sätt och använder då symboler,
algebraiska uttryck, formler, grafer,
funktioner och andra matematiska
uttrycksformer med god anpassning till syfte
och sammanhang.
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20.a

Teckna två olika ekvationer som har samma lösning. Använd minst två räknesätt i
varje ekvation.

Betyg E

Kunskapskr
av

Bedömning

Elevlösning 1

Eleven skriver två ekvationer och tillmötesgår
ett av de två kraven. I exempel ovan används
minst två olika räknesätt, men de har inte
samma lösning.
Eleven har grundläggande kunskaper om
matematiska begrepp och visar det genom att
använda dem i välkända sammanhang på ett i
huvudsak fungerande sätt.

Betyg C

Bedömning

Eleven skriver 2 ekvationer med samma lösning
och de innehåller minst 2 räknesätt.

Kunskapskr
av

Elevlösning 2

Eleven har goda kunskaper om matematiska
begrepp och visar det genom att använda dem i
bekanta sammanhang på ett relativt väl
fungerande sätt.
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25.

Hitta på en uppgift som kan lösas med ekvationen 4x + 80 = 200.

Betyg E

Kunskapskr
av

Bedömning

Elevlösning 1

Eleven skriver en uppgift som kan lösas med
ekvationen i uppgiften.

Eleven kan bidra till att formulera enkla
matematiska modeller som kan tillämpas i
sammanhanget.
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Geometri
Figuren ifylld korrekt till vänster.

2

a) Kvadrat, cirkel och triangel.
b) Rektangel 2 st,
kvadrat 4st,
Cirkel oändligt många men ritar ca 4st,
Triangel 1 st

3

a) 6 m
b) 12 m
c) En människa är ungefär 2 m, giraffen ser ut att vara ungefär tre människor
hög och trädet ser ut att vara ungefär två giraffer högt.

4

1:4

5

a) Insekten är 1,5 cm lång.
b) Späckhuggaren är 7 m lång.

6

a) Ritar en förstorad romb där alla sidor är dubbelt så långa.
b) Leo och Telma har rätt.

7

a) Eleven ritar en större vinkel än 45 grader.
b) Eleven ritar en vinkel som är mindre än 45 grader.

8

Förslag 1: 90°, 45° och 45°
Förslag 2: 90°, 70° och 20°

9

Vinklarna u och v är 50°.

10

a) 3,6 m (36 dm)
b) 3,7 m (37 dm)

11

a) 10 h och 15 min
b) 13 min

12

a) 3,5 kg (35 hg)
b) 11 hg (1 100 g)

13

a) d
b) k
c) d
d) k
e) h
f) c

Bedömningsmaterial till Bokens titel • 47-11566-2

© Liber AB

Geometri

1

Får kopieras

31 | 70

14

Sveriges yta – 450 000 km2
Framsidan på en bok – 200 cm2
Golvet i ett klassrum – 40 m2
Ytan på en skolgård – 10 000 m2

15

Bild nummer 2 uppifrån.

16

Bild nummer 1 och 4.
Det är de figurer där motsvarande sidor finns både runt figuren och som
sidor på papperet. I de två andra figurerna finns fler sidor än papperets
kanter.

Se elevexempel s. 33.
17

Se elevexempel s. 34-35.

18

a) Eleven ritar två rektanglar, exmpelvis 7x1 cm och 6x2 cm.
b) Den andra rektangeln eftersom den har arean 12 cm2 och den första har
arean 7 cm2.

19

Eleven ritar en rätvinklig triangel med basen 4c, höjden 3 cm och
hypotenusan 5cm. Skrivit ut måtten i figuren.

20

Eleven ritar en sammansatt figur. Eleverna diskuterar korrekt fram till vems
figur som har störst omkrets och area. Eleverna visar förståelse för area och
omkrets.

21

B – Passar inte in
C – Har parvis parallella sidor
D - Har parvis parallella sidor och Har minst en rät vinkel
E – Alla sidor är lika långa
F – Har parvis parallella sidor och Alla sidor är lika långa
G – Har minst en rät vinkel

22

Namn
Kub
Cylinder
Pyramid
Rätblock

6
0
1
2

0
1
0
4

0
2
0
0

0
0
4
0

23

Jafar har rätt eftersom 7 cm på bilden är 700 m i verkligheten är 1 cm på
bilden 100 m, alltså 10 000 cm i verkligheten.

24

Låt D.
Eftersom låtarna tillsammans är 13 min hinner alla låter spelas 4 gånger.
Sedan är det 8 minuter kvar och då hinner låt A, B och C spelas och låt D
påbörjas.

Se elevexempel s. 35-36.
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Geometri, bedömda
elevlösningar
16.

Ringa in de färgade figurer som har samma omkrets som rektanglarna de är målade på.
Motivera ditt svar.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska
begrepp och visar det genom att använda dem i välkända
sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Geometri

Bedömning

Eleven väljer de båda figurerna med lika stor omkrets,
men motiverar felaktigt eller inte alls.

Kunskapskr
av

Betyg E

Betyg C

Bedömning

Eleven väljer rätt figurer samt motiverar sina val på ett
godtagbart sätt. Eleverna kan ha svårt att motivera de två
raderna på ett helt korrekt sätt.

Kunskapskr
av

Elevlösning 2

Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och
visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på
ett relativt väl fungerande sätt.
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17.

a) Rita en triangel med så stor area som möjligt inuti den här rektangeln.
b) Rita en annan triangel inuti rektangeln som har lika stor area.
c) Hur vet du att de båda trianglarna har lika stor area?

Betyg E

Kunskapskrav

Bedömning

Elevlösning 1

Eleven visar förståelse för begrepp triangel,
rektangel och area. Eleven ritar 2 trianglar som
är har lika stor area, men förklaringen till varför
de är lika stora innehåller inga geometriska
begrepp såsom bas och höjd.

Elevens matematiska resonemang kring
varför trianglarna är lika stora är korta och
saknar matematiska begrepp. I exempel
ovan saknas t ex bas och höjd.

Eleven har grundläggande kunskaper om
matematiska begrepp och visar det genom att
använda dem i välkända sammanhang på ett i
huvudsak fungerande sätt.

I redovisningar och diskussioner för och
följer eleven matematiska resonemang
genom att framföra och bemöta matematiska
argument på ett sätt som till viss del före
resonemangen framåt.

Betyg C

Bedömning

Elevlösning 2

Eleven har ritat 2 trianglar med lika stor area,
och förklarar tydligt varför de är lika stora.

Bedömningsmaterial till Bokens titel • 47-11566-2
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Kunskapskrav

24.

Eleven har goda kunskaper om matematiska
begrepp och visar det genom att använda dem i
bekanta sammanhang på ett relativt väl
fungerande sätt.

I redovisningar och diskussioner för och
följer eleven matematiska resonemang
genom att framföra och bemöta matematiska
argument på ett sätt som för resonemangen
framåt.

Sofia har en lista med 5 låtar som hon låter gå i en loop. De spelas i samma ordning
om och om igen utan pauser mellan.
Låt A är 3 minuter lång.
Låt B är 2 minuter och 30 sekunder lång.
Låt C är 2 minuter lång.
Låt D är 1 minut och 30 sekunder lång.
Låt E är 4 minuter lång.
Sofia går hemifrån precis när låt A börjar spelas. Hon kommer tillbaka exakt en
timme senare och listan spelas fortfarande. Vilken låt spelas när Sofia kommer hem?
Motivera ditt svar.

Betyg E

Kunskapskrav

Bedömning

Elevlösning 1

Eleven är på god väg att lösa problemet och gör
det på ett i huvudsak fungerande sätt. I exempel
ovan beräknas summan av hela spellistan korrekt
och eleven förstår att man ska beräkna antalet
gånger den får plats i 60 minuter. Eleven klarar
inte av att slutföra uppgiften och få fram ett
korrekt svar.

Elevens resonemang kring hur uppgiften ska
lösas går att följa, men det saknas delar
eller räknefel förekommer. I exempel ovan
är det den sista delen som blir fel då rätt låt
ska tas fram.

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

I redovisningar och diskussioner för och
följer eleven matematiska resonemang
genom att framföra och bemöta matematiska
argument på ett sätt som till viss del före
resonemangen framåt.
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Betyg C

Bedömning

Eleven beräknar summan av spellistan korrekt,
samt visar hur många gånger spellistan kan
spelas på 60 minuter. Eleven räknar ut vilken låt
som spelas.

Eleven för ett tydligt resonemang kring hur
problemet löses. Det går att följa elevens
tankegångar och beräkningarna är
korrekta.

Kunskapskrav

Elevlösning 2

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

I redovisningar och diskussioner för och
följer eleven matematiska resonemang
genom att framföra och bemöta matematiska
argument på ett sätt som för resonemangen
framåt.
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Sannolikhet och statistik
1

1/2 och 0,5

2

a) 5
b) 11
c) 4
d) 4
e) A

3

a) 50 % (1/2 eller 0,5)
b) Love har rätt.
Eftersom sannolikheten för att få det ena av de två utfallen är densamma
varje gång man kastar är det lika stor chans att få det ena som det andra
utfallet.

4

a) Kronor på båda mynten eller kungen på det ena och kronor på det andra.
b) Kungen på det ena och kronor på det andra eftersom det går att få det på
två olika sätt.

5

De kan bilda 6 olika par.

6

Han kan göra 8 olika djurbilder.

7

a) 1. Högst upp till vänster,
2. Under ovanstående,
3. Under ovanstående,
4. Längst bort till höger,
5. I mitten längst ner.

8

Matilda har 12 kombinationer att välja mellan. Eleven gör ett träddiagram
med 2 grenar först, sedan tre grenar i led 2 och sedan 2 grenar från de sex
nya grenarna. Om ni inte arbetat med träddiagram godtas annan motiverad
lösning.

Se elevexempel s. 40-41.

Sannolikhet och statistik

Se elevexempel s. 39-40.

Se elevexempel s. 41-43.

9

a) 8 st
b) 28 st

10

a) 4 hg
b) 7 hg
c) 3 hg
d) 6,5 hg
e) Mellan första och andra månaden.
f) 1,5 månader

11

a) Den högra (röda) stapeln.
b) Graderas med 50, 100, 150, 200 och 250.
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c) Elevernas namn skrivs på x-axel och staplarna korrekt utritade.
d) Visar tydligt vilken elev som det är störst skillnad mellan höjd och längd.
12

Fler pojkar än flickor har deltagit i undersökningen.
Det är lika många pojkar som har svarat att de gillar schlager som det är
flickor som har svarat att de gillar disco.
Det är ungefär två tredjedelar av flickorna som gillar disco.

Se elevexempel s. 43.

13

E och G
Eftersom sektorerna i diagrammet är fördelade i enlighet med tabellen, 5 %,
10 %, 15 %, 20 %, 25 % och 25 %.

Se elevexempel s. 44-45.

14

Typvärde – D och F
Medelvärde – C och E
Median – A och B

15

a) Kotten
b) 3 år
c) 3 år
d) 2 år

16

a) Se elevexempel s. 45-46.
b) Lag 1
Eftersom det har det högsta typvärdet och ett betydligt högre värde på det
näst vanligaste resultatet.

Se elevexempel s. 45-46.

17

a) Det är fler värden som är höga, därför hamnar medianen högt. Men de
låga värdena är mycket lägre än de högsta så därför dras medelvärdet ner.
b) Medelvärdet.

Se elevexempel s. 46-47.

18

Se elevexempel s. 48-50.
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Sannolikhet och statistik,
bedömda elevlösningar
4.

Om man kastar två enkronor samtidigt är ett möjligt utfall att man får ”kungen” på
båda mynten.
a) Vad finns det mer för möjliga utfall?
b) Vilket utfall är det störst chans att få? Motivera ditt svar.

Betyg E

Eleven har hittat 2 av de andra kombinationerna,
men det är otydligt om eleven förstår att det finns
2 olika fall av olika på mynten, (kung, krona) och
(krona, kung). I exempel ovan tänker eleven att
det endast finns 2 fall, eleven räknar inte med
(kung, kung) och (krona,kung).

Eleven försöker att motivera sitt svar genom
att resonera kring sannolikhet. I exempel får
eleven rätt, men det beror av att alla fall
inte räknas med. Elevens förklaring är
otydlig och begrepp som gynnsamma fall
och totala antalet fall saknas.

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

I redovisningar och diskussioner för och
följer eleven matematiska resonemang
genom att framföra och bemöta matematiska
argument på ett sätt som till viss del före
resonemangen framåt

Sannolikhet och statistik

Kunskapskrav

Bedömning

Elevlösning 1

Betyg C
Elevlösning 2
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Bedömning

Eleven svarar korrekt. I exempel ovan visar
eleven förståelse för att det finns 2 kombinationer
(kung, krona) och (krona, kung).

Eleven resonerar kring sannolikhet och i
exempel ovan visar eleven förståelse för att
det finns 2 fall (krona, kung) och (kung,
krona).

Kunskapskrav

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

I redovisningar och diskussioner för och
följer eleven matematiska resonemang
genom att framföra och bemöta matematiska
argument på ett sätt som för resonemangen
framåt.

6.

William ritar ett lejon och en sjöhäst. Sen klipperhan varje djurbild i 3 delar Han kan
kombinera ett huvud, med en mellandel oh en akdel så att han får olika

Betyg E

Kunskapskrav

Bedömning

Elevlösning 1

Eleven är på väg att lösa uppgiften, men gör
något mindre fel vilket gör att svaret blir
felaktigt. I exempel ovan är tabell tydlig, men de
två ursprungliga figurerna räknas inte med.

Eleven visarsina tankar i form av text eller
tabell där det märks att eleven förstår
problemets karaktär. Exempelvis att
huvudet är överst, och det finns bara 2 att
välja på.

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

Eleven kan redogöra för och samtala om
tillvägagångssätt på ett i huvudsak
fungerande sätt och använder då symboler,
algebraiska uttryck, formler, grafer,
funktioner och andra matematiska
uttrycksformer med viss anpassning till
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syfte och sammanhang.

Betyg C

Kunskapskrav

Bedömning

Elevlösning 2

8.

Eleven löser uppgiften och får fram svaret 8.
Eleven visar förståelse för att varje del endast
kan väljas på 2 olika sätt.

Eleven redovisar i form av en tabell eller
motsvarande. Tabellen ska tydligt visa hur
de olika kombinationerna ser ut.

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

Eleven kan redogöra för och samtala om
tillvägagångssätt på ändamålsenligt sätt och
använder då symboler, algebraiska uttryck,
formler, grafer, funktioner och andra
matematiska uttrycksformer med
förhållandevis god anpassning till syfte och
sammanhang.

Matilda funderar på hur hon ska klä sig. Hon väljer mellan två tröjor, tre byxor och
två skärp. Rita ett träddiagram som visar alla möjliga kombinationer av en tröja, en
byxa och ett skärp. Hur många olika kombinationer har Matilda att välja mellan?
Att kräva ett träddiagram på denna uppgift är beroende av hur mycket ni arbetat med detta i
undervisningen. Föreslå för eleven att lösa på alternativt sätt vid behov

Betyg E
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Kunskapskrav

Bedömning

Elevlösning 1

Eleven är på väg mot rätt lösning, antingen med
hjälp av ett träddiagram eller en annan metod.
Eleven visar förståelse för antalet kombinationer,
men missar en del. I lösningen missar eleven en
tröja.

Eleven visarsina tankar i form av text eller
tabell där det märks att eleven förstår
problemets karaktär. Räknar liksom
exempel ovan ut en del av uppgiften, men
inte hela.

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

Eleven kan redogöra för och samtala om
tillvägagångssätt på ett i huvudsak
fungerande sätt och använder då symboler,
algebraiska uttryck, formler, grafer,
funktioner och andra matematiska
uttrycksformer med viss anpassning till
syfte och sammanhang.

Betyg C
Elevlösning 2

Eleven använder inte träddiagram, men
visar ändå sina beräkningar på ett tydligt
och korrekt sätt i form av kombinatorik eller
en tabell. Om ni har arbetat med
träddiagram kan detta krävas vid
redovisning av uppgiften.

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

Eleven kan redogöra för och samtala om
tillvägagångssätt på ändamålsenligt sätt och
använder då symboler, algebraiska uttryck,
formler, grafer, funktioner och andra
matematiska uttrycksformer med

Kunskapskrav

Bedömning

Eleven svarar korrekt och motiverar sitt svar.
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förhållandevis god anpassning till syfte och
sammanhang.

12.

De två diagrammen visar resultatet av samma undersökning. Formulera tre olika
slutsatser som du kan dra ur diagrammen.

Betyg E

Bedömning

Eleven drar två korrekta slutsatser, men missar
att det är samma undersökning som visas i 2
olika diagram.

Kunskapskr
av

Elevlösning 1

Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av
matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak
fungerande sätt.

Betyg C

Kunskapskr
av

Bedömning

Elevlösning 2

Eleven drar tre korrekta slutsatser utifrån
diagrammen

Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av
matematiska uttrycksformer på ett relativt väl
fungerande sätt.
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13.

Här ser du några olika diagram och tabeller. En tabell och ett diagram visar
resultatet från samma undersökning. Vilka är det? Motivera din val.

Betyg E

Kunskapskrav

Bedömning

Elevlösning 1

Eleven parar ihop rätt diagram med rätt tabell.
Det är en början på förklaring, men det saknas
uträkningar eller direkt koppling till hur eleven
kommit fram till svaret.

Samma som till vänster

I redovisningar och diskussioner för och följer
eleven matematiska resonemang genom att
framföra och bemöta matematiska argument på
ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Eleven kan redogöra för och samtala om
tillvägagångssätt på ett i huvudsak
fungerande sätt och använder då symboler,
algebraiska uttryck, formler, grafer,
funktioner och andra matematiska
uttrycksformer med viss anpassning till
syfte och sammanhang.

Betyg C

Bedömning

Elevlösning 2

Eleven parar ihop rätt tabell med rätt diagram.
Eleven motiverar genom att visa hur tabellens
andelar passar ihop med cirkeldiagrammets. I
fallet ovan genom att skriva fram ”att det finns 2
st 25 % av cirkeln.” Likaså ritar eleven in rätt
svar i cirkeldiagrammet.
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Kunskapskrav

16.

I redovisningar och diskussioner för och följer
eleven matematiska resonemang genom att
framföra och bemöta matematiska argument på
ett sätt som för resonemangen framåt.

Eleven kan redogöra för och samtala om
tillvägagångssätt på ändamålsenligt sätt och
använder då symboler, algebraiska uttryck,
formler, grafer, funktioner och andra
matematiska uttrycksformer med
förhållandevis god anpassning till syfte och
sammanhang.

Diagrammen visar hur skostorleken varierar hos spelarna i två fotbollslag.
a) Fyll i tabellen
b) Vilket lag tror du har det högsta medelvärdet. Motivera ditt svar.

Betyg E

Kunskapskrav

Bedömning

Elevlösning 1

Eleven missar en del av uppgiften, i exempel
ovan typvärde.

Elevens motivering är innehåller inte
begreppet antal. Att det är fler som har
stora storlekar.

I redovisningar och diskussioner för och följer
eleven matematiska resonemang genom att
framföra och bemöta matematiska argument på
ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Eleven kan redogöra för och samtala om
tillvägagångssätt på ett i huvudsak
fungerande sätt och använder då symboler,
algebraiska uttryck, formler, grafer,
funktioner och andra matematiska
uttrycksformer med viss anpassning till
syfte och sammanhang.

Betyg C
Elevlösning 2
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Bedömning
Kunskapskrav

17.

Eleven skriver in rätt värden i tabellen.

Elevens motivering kopplar till att det är
fler spelare med stora storlekar i Lag 1. Inte
endast att det finns stora storlekar där.

I redovisningar och diskussioner för och följer
eleven matematiska resonemang genom att
framföra och bemöta matematiska argument på
ett sätt som för resonemangen framåt.

Eleven kan redogöra för och samtala om
tillvägagångssätt på ändamålsenligt sätt och
använder då symboler, algebraiska uttryck,
formler, grafer, funktioner och andra
matematiska uttrycksformer med
förhållandevis god anpassning till syfte och
sammanhang.

Temperaturerna i tabellen uppmättes under en vecka i april. Medianen är 11 och
medelvärdet är 8.
a) Förklara varför de är så olika.
b) Vilket av lägesmåtten tycker du bäst beskriver resultatet?

Betyg E

Bedömning

Elevlösning 1

Eleven visar förståelse för begreppen median och
medelvärde, t ex genom att beräkna dessa korrekt
eller förklara att de olika värdena beräknas på
olika sätt.
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Kunskapskr
av

Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av
matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak
fungerande sätt.

I beskrivningar kan eleven växla mellan
olika uttrycksformer samt föra enkla
resonemang kring hur begreppen relaterar
till varandra.

Betyg C

Bedömning

Eleven beskriver varför det är skillnad mellan
median och medelvärde. Hur påverkar de olika
värdena lägesmåtten.

Samma som till vänster.

Kunskapskr
av

Elevlösning 2

Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av
matematiska uttrycksformer på ett relativt väl
fungerande sätt.

I beskrivningar kan eleven växla mellan
olika uttrycksformer samt föra utvecklade
resonemang kring hur begreppen relaterar
till varandra.
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18.

Här ser du tre diagram.
a) Hitta på en passande bildtext till varje diagram. Bildtexten ska berätta vad det är
för undersökning diagrammet visar.
b) Skriv en fråga till varje diagram där du utgår från de bildtexter du har skrivit. Byt
frågor med en kompis och svara på varandras frågor.

Betyg E

Kunskapskrav

Bedömning

Elevlösning 1

Eleven har rätt på två av tre diagram, men
försöker inte eller har helt missuppfattat det
tredje diagrammet.

På de två diagram som eleven besvarat har
eleven rimliga frågor och lämpliga rubriker
till.

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

Eleven kan redogöra för och samtala om
tillvägagångssätt på ett i huvudsak
fungerande sätt och använder då symboler,
algebraiska uttryck, formler, grafer,
funktioner och andra matematiska
uttrycksformer med viss anpassning till
syfte och sammanhang.
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Betyg C

Kunskapskrav

Bedömning

Elevlösning 2

Eleven har helt rätt på två av diagrammen, samt
försöker att besvara det tredje diagrammet.

Eleven anpassar inte alla 3 grafer till en
rimlig rubrik alternativt rimlig fråga till
diagrammets rubrik. I exemplet ovan är det
linjediagrammet som inte har en rimlig
rubrik angiven.

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

Eleven kan redogöra för och samtala om
tillvägagångssätt på ändamålsenligt sätt och
använder då symboler, algebraiska uttryck,
formler, grafer, funktioner och andra
matematiska uttrycksformer med
förhållandevis god anpassning till syfte och
sammanhang.
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Betyg A

Kunskapskrav

Bedömning

Elevlösning 3

Eleven har rätt vad gäller rubrik och fråga på
samtliga diagram.

Eleven har lämpliga rubriker kopplat till
syftet med diagrammen, samt rimliga frågor
till dessa.

I redovisningar och diskussioner för och följer
eleven matematiska resonemang genom att
framföra och bemöta matematiska argument på
ett sätt som för resonemangen framåt

Eleven kan redogöra för och samtala om
tillvägagångssätt på ändamålsenligt och
effektivt sätt och använder då symboler,
algebraiska uttryck, formler, grafer,
funktioner och andra matematiska
uttrycksformer med god anpassning till
syfte och sammanhang.
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Samband och förändring

2

3

4

Bråkform
1/2
1/5
2/5
3/4
13/100
7/100

Decimalform
0,5
0,2
0,4
0,75
0,13
0,07

Del
14 st
28 st
100 st
5 st
16 st
16 st

Helhet
140 st
140 st
400 st
20 st
40 st
20 st

Kakor
Smör (g)
Strösocker (dl)
Mörk sirap (msk)
Vetemjöl (dl)
Vaniljsocker (tsk)
Bakpulver (tsk)

Procentform
50 %
20 %
40 %
75 %
13 %
7%

Andel
10 %
20 %
25 %
25 %
40 %
80 %

10 kakor
50
½
1
1¼
½
½

20 kakor
100
1
2
2½
1
1

40 kakor
200
2
4
5
2
2

a) Stämmer aldrig.
Om 50 % är 50 kr måste 100 % vara 100 kr.
b) Stämmer ibland.
Om 100 % är 100 kr så är en ökning med 25 % samma sak som en ökning
med 25 kr.

Samband och förändring

1

Se elevexempel s. 53.

5

D: 10 cm
5 / 2 = 2,5 och 2,5 · 4 = 10

Se elevexempel s. 53-54.
6

a) 1/ 5 eller 20 %
b) 4 dl
c) 20 %

7

0,5 kg äpplen kostar 11, 50 kr.

8

40 % av eleverna går i åk 7.
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9

Om skorna kostade 300 från början ska Ritva betala 210 kr.

10

a) 0,5
b) 1,5

11

2 apelsiner, 1 äpple och 3 bananer
4 apelsiner, 2 äpplen och 6 bananer
6 apelsiner, 3 äpplen och 9 bananer

12

Årskort.
Eftersom fem månader med bara fyra veckor i varje månad och två träningar
i veckan ger 5 · 4 · 2 = 40 träningar. 40 · 70 kr = 2 800 kr.

13

Erik promenerar ganska länge i jämn hastighet. Efter knappt 1,5 km stannar
han en stund i skogen. Efter det skyndar han sig hem till mormor.
Anna promenerar i ganska hög hastighet, men stannar efter en knapp
kilometer, kanske vid ett rödljus. Hon fortsätter lika snabbt nästan en
kilometer till och stannar sedan igen. Sista biten verkar hon lite trött för då
går hon väldigt långsamt.

Se elevexempel s. 54-56.

Se elevexempel s. 56-57.

14

a) Grafen y=30x är korrekt inritad
b) Grafen för y=7,5x är korrekt inritad.
Respektive graf är tydligt markerad vilken som är a och b.

15

Rubrik kan utgå från en fast kostnad, sedan en kostnad som ökar, ex hyra en
cykel eller mobilabonnemang.
Frågor kan beröra att läsa av kostnaden vid olika tillfällen.

16

a) C och E
b) A och C
c) D
d) A och F
Eftersom jämförpriserna är proportionella. Varje kilogram av de teerna
kostar 20 kr.

17

a) Tabell är ifylld med 34 och 54.
b) Kordinatsystemet är graderat med y-axel (10, 20, 30, 40, 50) och x-axel
med (5, 10, 15, 20, 25). Grafen är korrekt inritad.
c) För att få y-värdet ska man multiplicera x-värdet med 2 och addera 4.
d) y = 2x + 4
e) 404

Se elevexempel s. 58-60.
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Samband och förändring,
bedömda elevlösningar
4.

Tycker du att påståendena alltid stämmer, aldrig stämmer eller stämmer ibland?
Motivera dina svar.

Betyg E

Samma som till vänster.

Eleven har grundläggande kunskaper om
matematiska begrepp och visar det
genom att använda dem i välkända
sammanhang på ett i huvudsak
fungerande sätt.

I redovisningar och diskussioner för och följer
eleven matematiska resonemang genom att framföra
och bemöta matematiska argument på ett sätt som till
viss del före resonemangen framåt.

5.

Den lilla och den stora triangeln är likformiga. Hur lång är den längsta sträckan?
Ringa in och motivera ditt val.

Samband och förändring

Bedömning

Eleven motiverar sina svar med att ge
exempel och i uppgift a att visa varför
det inte stämmer.

Kunskapskrav

Elevlösning 1.1

Betyg E
Elevlösning 1.1
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Bedömning

Eleven visar förståelse för begreppet
likformighet genom att som i exempel
1.1 beräkna skillnaden mellan sidorna i
de 2 trianglarna. I exempel 1.2 beräknas
skillnaden mellan sidorna i samma
triangel.

Kunskapskrav

Elevlösning 1.2

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

9.

Ritva köper ett par skor och får 30 % rabatt. Ge ett förslag på vad skorna kan ha
kostat från början. Vad ska Ritva betala för skorna när hon har fått rabatt? Redovisa
din lösning.

Betyg E
Elevlösning 1.1

Elevlösning 1.2
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Bedömning
Kunskapskrav

Eleven skriver fram ett pris,
beräknar hur många kronor
rabatt det ger samt skriver det
nya priset. Det förekommer
dock ett räknefel, eller ett annat
matematiskt fel. I exempel 1.1
sätter eleven 30 % = 1/3. De
övriga beräkningarna är
korrekta.

Elevens metoder och uträkningar är knapphändiga. I exempel
1.2 har vi ett korrekt svar, men det visas inga beräkningar.
Eleven visar dock förståelse för den procentuella
förändringen. I exempel 1.1 har eleven en metod för procent,
men antagandet 30 % = 1/3 är felaktigt. I övrigt tydliga
beräkningar.

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

Eleven kan välja och
använda i huvudsak
fungerande matematiska
metoder med viss
anpassning till
sammanhanget för att göra
beräkningar och lösa
rutinuppgifter inom
samband och förändring
med tillfredställande
resultat.

Eleven kan redogöra för och
samtala om tillvägagångssätt
på ett i huvudsak fungerande
sätt och använder då
symboler, algebraiska uttryck,
formler, grafer, funktioner
och andra matematiska
uttrycksformer med viss
anpassning till syfte och
sammanhang.

Betyg C

Bedömning

Elevlösning 2

Eleven skriver fram ett pris,
beräknar hur många kronor
rabatt det ger samt skriver det
nya priset. Eleven får fram rätt
svar.

Elevens metod och beräkningar ät korrekta och utförliga. Det
går att följa elevens tankegångar.
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Kunskapskrav

13.

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

Eleven kan välja och
använda ändamålsenliga
matematiska metoder med
relativt god anpassning till
sammanhanget för att göra
beräkningar och lösa
rutinuppgifter inom
samband och förändring
med gott resultat.

Eleven kan redogöra för och
samtala om tillvägagångssätt
på ändamålsenligt sätt och
använder då symboler,
algebraiska uttryck, formler,
grafer, funktioner och andra
matematiska uttrycksformer
med förhållandevis god
anpassning till syfte och
sammanhang.

Graferna visar hur avståndet hemifrån förändrades med tiden då syskonen Erik och
Anna en dag promenerade till sin mormor. De startade samtidigt och promenerade
olika vägar. Båda vägarna var 2 km. Anna gick längs gatorna och Erik gick i skogen.
Utgå ifrån graferna och beskriv deras promenader.

Betyg E
Elevlösning 1.1

Bedömning

Elevlösning 1.2

Eleven beskriver två av de mest grundläggande
bitarna i graferna. I exempel 1.1 skriver eleven
fram Erik går en lång stund för att sedan
stanna ett bra tag. Anna skrivs fram att hon får
stanna två gånger.
I exempel 1.2 skriver eleven fram att Erik och
Anna måste stanna och vad detta kan bero på.
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Kunskapskr
av

I beskrivningar kan eleven växla mellan olika
uttrycksformer samt föra enkla resonemang
kring hur begreppen relaterar till varandra.

Betyg C

Kunskapskr
av

Bedömning

Elevlösning 2

Eleven skriver fram minst tre faktorer som
påverkar deras promenader. I exempel ovan lyfts
deras olika antal stopp fram, att Erik går
proportionellt fram till stoppet och sen att Annas
promenad gick snabbare än Eriks.
I beskrivningar kan eleven växla mellan olika
uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang
kring hur begreppen relaterar till varandra.
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17.

Tabellen visar sambandet mellan variablerna x och y.

Betyg E

Kunskapskrav

Bedömning

Elevlösning 1

Eleven försöker att beskriva sambandet med
ord.

Eleven har korrekt svar på a och b. Eleven
försöker att beskriva sambandet med ord, men
når inte fram till ett korrekt samband.

I beskrivningar kan eleven växla mellan olika
uttrycksformer samt föra enkla resonemang
kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak
fungerande matematiska metoder med viss
anpassning till sammanhanget för att göra
beräkningar och lösa rutinuppgifter inom
samband och förändring med tillfredställande
resultat.
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Betyg C

Kunskapskrav

Bedömning

Elevlösning 2

Eleven beskriver sambandet på ett utvecklat sätt,
men detaljer saknas.

Eleven besvarar samtliga frågor, men
missar på någon viktig detalj. I fallet ovan
missar eleven att gradera Y-axeln korrekt.

I beskrivningar kan eleven växla mellan olika
uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang
kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda
ändamålsenliga matematiska metoder med
relativt god anpassning till sammanhanget
för att göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter inom samband och förändring
med gott resultat.
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Betyg A

Kunskapskrav

Bedömning

Elevlösning 3

Eleven beskriver sambandet korrekt, samt visar
uträkningen för uppgift e.

Eleven besvarar samtliga frågor på ett
ändamålsenligt och effektivt sätt.

I beskrivningar kan eleven växla mellan olika
uttrycksformer samt föra välutvecklade
resonemang kring hur begreppen relaterar till
varandra.

Eleven kan välja och använda
ändamålsenliga och effektiva matematiska
metoder med god anpassning till
sammanhanget för att göra beräkningar och
lösa rutinuppgifter inom samband och
förändring med mycket gott resultat.
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Problemlösning
1

Pompe väger 9,5 kg.

2

Ramon får 35 cirklar.

3

Ungefär 250 pärlor borde vara vita.

4

Sorans nötter väger 200 g.

5

Den räcker 35 dagar.

6

Sture ska ha i 4 dl vatten till.

7

Thima gör 80 st snöbollar.

8

Det tar 20 minuter om de hjälps åt.

9

11 elever äter bara bröd. Detta förutsatt att alla äter någonting. Eleven kan
också utgå från att de som äter bröd också äter ägg, då får de svaret 4.

Se elevexempel s. 62-63.
Se elevexempel s. 63-64.

Se elevexempel s. 64-65.

Se elevexempel s. 65-66.
Se elevexempel s. 67-68.

Se elevexempel s. 68.

10

A
Eftersom man vet att bara en person röstade på basket och att Theodore och
Salman röstade lika.

11

a) 10 kramar
b) 15 kramar
c) 45 kramar

Se elevexempel s. 69.

12

140 m
Då kan ena sidan vara 30 m och den andra 40 m. Arean är då 30 · 40 = 1 200
m2 och omkretsen 30 · 2 + 40 · 2 = 140 m.

13

a) Det går 13 hönor i hagen.
b) Nej.
Eftersom det blir två bens skillnad om man byter ett får mot en höna eller en
höna mot ett får.
c) Eleven hittar på en uppgift liknande den ovan, men varierar siffror. Den
går att lösa.
d)
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Problemlösning, bedömda
elevlösningar
1.

Hur mycket väger Pompe? Redovisa din lösning.

Betyg E

Eleven förstår uppgiften korrekt genom att
skriva ner de 2 ekvationerna som finns att
tillgå. Eleven räknar dock inte helt rätt, men
utgår från 8,5 kg på de båda. Eleven ovan
missar sedan att kolla att sambanden stämmer,
6,5 kg+2 kg blir inte 10,5 kg.

Eleven skriver fram ekvationen över
sambanden mellan deras vikter med ord ej
variabler.

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

Eleven kan redogöra för och samtala om
tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande
sätt och använder då symboler, algebraiska
uttryck, formler, grafer, funktioner och andra
matematiska uttrycksformer med viss
anpassning till syfte och sammanhang.

Betyg C
Elevlösning 2

Problemlösning

Kunskapskrav

Bedömning

Elevlösning 1
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Bedömning
Kunskapskrav

2.

Eleven beräknar uppgiften på ett korrekt sätt där
alla beräkningar finns med.

Eleven skriver ner 2 ekvationer med
variabler, som sedan löses korrekt.

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

Eleven kan redogöra för och samtala om
tillvägagångssätt på ändamålsenligt sätt och
använder då symboler, algebraiska uttryck,
formler, grafer, funktioner och andra
matematiska uttrycksformer med
förhållandevis god anpassning till syfte och
sammanhang.

Ramon vill växla sju hjärtan till cirklar. Hur många cirklar får han? Redovisa din
lösning.

Betyg E

Bedömning

Elevlösning 1

Eleven löser större delen av uppgiften, men får
inte fram ett svar alternativt får fram ett
felaktigt svar.
I exempel ovan når eleven på den här förmågan
C-nivå.

Eleven visar inte alla beräkningar som
behöver göras. I exempel ovan saknas hur
antalet solar kommer fram, samt antalet
trianglar.
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Kunskapskrav

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

Eleven kan redogöra för och samtala om
tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande
sätt och använder då symboler, algebraiska
uttryck, formler, grafer, funktioner och andra
matematiska uttrycksformer med viss
anpassning till syfte och sammanhang.

Betyg C

Kunskapskrav

Bedömning

Elevlösning 2

4.

Eleven löser uppgiften och får fram rätt svar.

Eleven har med samtliga beräkningar och
har en tydlig struktur kring hur uppgiften
löses.

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

Eleven kan redogöra för och samtala om
tillvägagångssätt på ändamålsenligt sätt och
använder då symboler, algebraiska uttryck,
formler, grafer, funktioner och andra
matematiska uttrycksformer med
förhållandevis god anpassning till syfte och
sammanhang.

Klara betalar 63 kr för 300 g nötter. Soran köper samma sorts nötter för 42 kr. Hur
mycket väger Sorans nötter? Redovisa din lösning.

Betyg E

Bedömning

Elevlösning 1

Eleven löser uppgiften och får fram rätt svar,
men de matematiska metoderna som eleven
använder är inte ändamålsenliga. I exempel
ovan används inte innehållsdivision, utan
istället utgår eleven från svaret 200 och
redovisar med en multiplikation.
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Kunskapskrav

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

Betyg C

Bedömning

Eleven får fram rätt svar och använder sig av
ändamålsenliga matematiska metoder.

Kunskapskrav

Elevlösning 2

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

6.

Sture blandar 1,2 liter vatten med 4 deciliter matolja.

Betyg E
Elevlösning 1
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Bedömning
Kunskapskrav

Eleven löser uppgift a. Eleven är på god väg att
lösa eller löser korrekt uppgift b med
knapphändig redovisning av tankegång. I
exempel ovan finns rätt svar någonstans, men
det är otydligt hur eleven kommit fram till det.

Samma som till vänster.

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

Eleven kan redogöra för och samtala om
tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande
sätt och använder då symboler, algebraiska
uttryck, formler, grafer, funktioner och andra
matematiska uttrycksformer med viss
anpassning till syfte och sammanhang.

Betyg C

Kunskapskrav

Bedömning

Elevlösning 2

Eleven löser både a och b med en utförlig
beräkning där alla delar finns med.

Samma som till vänster.

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

Eleven kan redogöra för och samtala om
tillvägagångssätt på ändamålsenligt sätt och
använder då symboler, algebraiska uttryck,
formler, grafer, funktioner och andra
matematiska uttrycksformer med
förhållandevis god anpassning till syfte och
sammanhang.
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7.

Thima och Emma gör snöbollar. Thima gör 4 snöbollar på samma tid som Emma gör
3 snöbollar. De slutar när de har 140 stycken. Hur många snöbollar gör Thima?
Redovisa din lösning.

Betyg E

Kunskapskr
av

Bedömning

Elevlösning 1

Eleven löser uppgiften genom en tabell, eller
provar sig fram. Liksom exempel ovan
godkänns även ett mindre räknefel (6470 och
5155), förutsatt att det blir rätt om det
korrigeras.
Eleven kan lösa problem i bekanta situationer
på ett i huvudsak fungerande sätt genom att
välja och använda strategier och metoder med
viss anpassning till problemets karaktär.

Betyg C

Bedömning

Elevlösning 2

Eleven löser uppgiften genom att beräkna en
sjundedel och sedan utgå från det. I exempel
ovan sätts snöbollar till x, det finns många andra
sätt att lösa detta på.
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Kunskapskrav

9.

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

I en klass går det 26 elever. 19 elever äter bröd och 15 äter ägg. Hur många elever
äter bara bröd? Redovisa din lösning.

Betyg E
Elevlösning 1.1

Kunskapskrav

Bedömning

Elevlösning 1.2

Eleven kan här få 2 svar, 11 eller 4. Ifall eleven
får svaret 4, godkänns detta om det motiveras
att 7 inte äter någonting alls. För svaret 11 är
det maximala som kan äta bara bröd ifall alla
äter någonting.
Eleven kan lösa problem i bekanta situationer på
ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja
och använda strategier och metoder med viss
anpassning till problemets karaktär.

Eleven kan redogöra för och samtala om
tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande
sätt och använder då symboler, algebraiska
uttryck, formler, grafer, funktioner och andra
matematiska uttrycksformer med viss
anpassning till syfte och sammanhang.
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11.

I den här uppgiften kramas två personer i taget. Två personer som kramar varandra
ger 1 kram. Tre personer där alla kramar alla ger 3 kramar. Fyra personer där alla
kramar alla ger 6 kramar.

Betyg E

Kunskapskrav

Bedömning

Elevlösning 1

Eleven besvarar a och b korrekt, men lyckas
inte komma fram till rätt svar på c.

Eleven kan redogöra för och samtala om
tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande
sätt och använder då symboler, algebraiska
uttryck, formler, grafer, funktioner och andra
matematiska uttrycksformer med viss
anpassning till syfte och sammanhang.

Betyg C

Kunskapskrav

Bedömning

Elevlösning 2

Eleven löser samtliga uppgifter korrekt, samt
visar hur c löses.

Eleven kan redogöra för och samtala om
tillvägagångssätt på ändamålsenligt sätt och
använder då symboler, algebraiska uttryck,
formler, grafer, funktioner och andra
matematiska uttrycksformer med förhållandevis
god anpassning till syfte och sammanhang.
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12.

En lekpark har formen av en rektangel och arean 1 200 m2. Nu ska man sätta upp ett
staket hela vägen runt lekparken. Hur långt staket behövs? Välj bland alternativen.
Motivera ditt svar.

Betyg C
Elevlösning 1.1

Bedömning

Eleven löser problemet, genom att med text och
beräkningar alternativt bild och beräkningar, får
fram svaret 140 m eller 160 m.

Kunskapskrav

Elevlösning 1.2

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