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 Klargör målen 

 "Two stars and a wish"  

 Exit Ticket 
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 Samarbeta med en parallellklass 

Begreppskort 

Begreppsbok 
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Hur säker känner 
du dig i följande 
situationer? 

Säker Ganska säker Osäker, jag 
behöver träna 
mer 

Jag vill bli säkrare på det 
här 

Här får du hjälp att förstå de 
olika situationerna i matematik. 

Ställa frågor med 
matematiskt 
innehåll? 

    Jag kan ställa frågor som andra 
förstår och då använder jag 
matematiska ord. 

Motivera hur du 
har löst en 
uppgift? 

    Jag kan argumentera och berätta 
varför jag tror att min lösning är 
rätt. 

Förstå hur andra 
har löst en 
uppgift? 

    Jag förstår när läraren förklarar 
hur man ska lösa en uppgift. 

Jag förstår när andra elever 
redovisar sina lösningar för mig. 

Förklara hur du 
har löst en 
uppgift? 

    Jag kan förklara hur jag har löst 
en uppgift i matematik så att 
mina klasskamrater förstår.  

Visa din lösning 
med bild och /eller 
symboler? 

    Jag kan lösa en uppgift skriftligt 
så att mina klasskamrater kan 
följa och förstår hur jag har tänkt. 

Jag kan visa mina lösningar med 
både bild och beräkningar. 
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Hur säker 
känner du dig i 
följande 
situationer? 

Säker Ganska säker Osäker, jag behöver 
träna mer 

Jag vill bli säkrare på 
det här 

Här får du hjälp att förstå de 
olika situationerna i 
matematik. 

Välja en metod 
som passar för 
uppgiften? 

    Jag kan välja att rita en lösning, 
göra beräkningar, rita diagram 
eller tabell. Jag kan välja metod 
så att det passar uppgiften. 

Välja rätt 
räknesätt när du 
ska lösa en 
uppgift? 

    Jag kan förstå och se vilket 
räknesätt jag ska använda vid 
problemlösning eller andra 
textuppgifter. 

Visa samband 
mellan begrepp? 

    Jag förstår och använder de 
matematiska orden som vi 
pratar om och hur de ibland hör 
ihop. T.ex. att en halv kan 
skrivas som bråk, decimaltal och 
procent. 

Visa ett begrepp 
med flera olika 
uttrycksformer? 

    Jag kan visa min lösning med 
bilder, ord och symboler som på 
tanketavlan.  

Använda 
matematiska 
begrepp? 

    Jag använder matematiska ord 
när jag svarar och ställer frågor 
på matematiklektionerna. 
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Hur säker 
känner du dig i 
följande 
situationer? 

Säker Ganska säker Osäker, jag 
behöver träna 
mer 

Jag vill bli säkrare 
på det här 

Här får du hjälp att förstå de 
olika situationerna i matematik. 

Förstå frågan i 
en textuppgift? 

    Jag kan läsa och förstå vad som är 
viktigast i frågan på en textuppgift. 

Använda olika 
strategier när du 
löser problem? 

    Jag kan välja olika sätt att lösa en 
uppgift på. T.ex. genom att rita, 
skriva ner alla beräkningar, 
använda en tabell, rita upp ett 
diagram 

Bedöma om 
svaret är 
rimligt? 

    Jag ser när ett svar är rimligt 
genom att jag alltid funderar om 
svaret kan stämma med 
verkligheten.  

Tolka dina 
resultat och dra 
en slutsats? 

    Jag ser när min lösning ger svar på 
frågan i en problemlösningsuppgift. 
Jag ser när en lösning i matematik 
är bättre än en annan lösning. 

Lösa problem 
själv? 

    Jag förstår och kan lösa 
problemlösningsuppgifter helt själv, 
med miniräknare, genom att rita, 
använda pengar eller annat 
material. 
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UPPGIFT 

Vilka sedlar och mynt kan Alf och Elena ha fått? s.12 

ELEVLÖSNING 1 

Eleven har prövat sig fram, hittat en 
lösning. 

Bild: Alf 2st 20kr och 1st 50kr, Elena 1st 
10kr och 4st 20kr 

Symbol: Alf 20+20+50=90, Elena 
10+20+20+20+20=90 

Ord: Jag provade med pengar. 

ELEVLÖSNING 2 

Eleven har räknat och prövat sig fram och 
upptäckt att det finns flera lösningar. 

Eleven visar två korrekta lösningar, A och 
B. 

A. Bild: Alf 2st 20kr och 1st 50kr, Elena 1st 
10kr och 4st 20kr 

Symbol: Alf 2·20+50=90kr, Elena 10+ 
4·20=90kr 

Ord: Elena måste ha fått en tia, annars 
stämmer det inte. 4 tjugor och en tia är 90 
kr. Jag testade om det finns 3 sedlar som 
kan bli 90 och det finns det. 

B. Alf 1st 50kr och 2st 100kr 

Elena 1st 10kr, 2st 20kr och 2st 100 kr 

ELEVLÖSNING 3 

Eleven har räknat och prövat sig fram till 
flera olika lösningar samt upptäckt ett 
mönster. 

Ord: Jag provade mig fram och hittade ett 
mönster. Myntet är hela tiden en 10kr och 
med två 20kr blir det 50kr. 

Alf har alltid en 50kr sedel och två andra 
sedlar. 

Elena har alltid 10kr med två 20kr och två 
andra sedlar. 

Eleven visar detta med bild på sedlar och 
mynt samt gör korrekta uträkningar. 

 

 lägre kvalitet                                                                                                                                                                                                            högre kvalitet 
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UPPGIFT 

Välj aktiviteter på friluftsdagen. s. 20–21 

ELEVLÖSNING 1 

Eleven har ritat symboler för de olika 
aktiviteterna och ritat några 
kombinationer ganska ostrukturerat, men 
inte fått med alla. 

ELEVLÖSNING 2 

Eleven har systematiskt skrivit ned alla 
kombinationer: 

TF, TI, TP, TB, TS 

FI, FP. FB, FS 

IP, IB, IS 

BS, PS,  

PB, 

15 kombinationer. 

ELEVLÖSNING 3 

Eleven har upptäckt mönstret:  

6 aktiviteter ger 5+4+3+2+1 
kombinationer = 15 kombinationer. 

lägre kvalitet                                                                                                                                                                                                           högre kvalitet 
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UPPGIFT 

Hur många djur finns det i hagen? s. 26 

ELEVLÖSNING 1 

Eleven ser en lösning: 

3 kor, 1 gås, 2 får = 6 djur  

ELEVLÖSNING 2 

Eleven ser flera möjligheter utifrån 
dubblering: 

1 gås, 2 får, 3 kor = 6 djur 

2 gäss, 4 får, 6 kor = 12 djur 

4 gäss, 8 får, 12 kor = 24 djur 

ELEVLÖSNING 3 

Eleven tecknar en ekvation och visar 
några lösningar: 

gäss = x, får = 2·x, kor = 3 · x 

x+2x+3x = 6x 

om x = 1 är det 6·1 djur, om x= 2 är det 
6·2=12 djur o.s.v. 

 lägre kvalitet                                                                                                                                                                                                            högre kvalitet 

 


