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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. 

 



 

 

•  

 

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 

Duka till fest! s.7 

Uppgift 4b 

ELEVLÖSNING 1 

Exempel på svar: 

Eleven ritar en tydlig bild och visar endast 
en lösning med ett bordsformat. Antalet 
platser är tydligt utritat och svaret är 
korrekt. 

 

 

 

 

ELEVLÖSNING 2 

Exempel på svar:  

Eleven ser och visar två olika möjliga 
lösningar med två olika bordsformat, ritar 
eller gör en beräkning som är korrekt med 
tydligt svar. 

 

Bord 1: Kvadratiskt bord med 2 sittplatser 
på vardera sida av bordet. 

 

Bord 2: Rektangulärt bord med 3 
sittplatser på två sidor och 1 sittplats på de 
båda kortsidorna. 

ELEVLÖSNING 3 

Exempel på svar: 

Eleven ser och visar de två möjliga 
lösningarna med två olika bordsformat. 
Visar tydliga beräkningar och tecknar även 
ett algebraiskt utryck som förenklar att 
beräkna olika antal bord. Eleven skrivet ett 
korrekt och tydligt svar. 

 

4 X + 4 = antalet sittplatser 

6 X + 2 = antalet sittplatser 

X = antalet bord 

 

                                 E                                                                                  C                                                                                                 A 

 
 

 



 

 

•  

 

UPPGIFT 

Rea s.20 

Uppgift 3 

 

ELEVLÖSNING 1 

Exempel på svar: 

Jag väljer Samirs metod för att jag förstår 
den. 

Samir har plussat ihop alla priser. Priset 
har han delat på fyra för att det är 25 % i 
rabatt och då blir det hundra kronor i rea.  

 

ELEVLÖSNING 2 

Exempel på svar: 

Jag väljer Samir metod för den är enkel 
att följa. 

Samir har adderat ihop alla priser. 25% är 
lika med en fjärdedel, så en fjärdedel av 
priset är 100 kr.  

Därefter tar han ursprungspriset som är 
400 kr minus rabatten som är 100 kr.  

ELEVLÖSNING 3 

Exempel på svar:  

Jag väljer Mustafas lösning för att den är 
mest effektiv. 

Mustafa adderar alla priserna på kläderna 
och multiplicerar det med 0,75, alltså tre 
fjärdedelar, vilket beräknar priset direkt 
på varorna.Priset på varorna är 300 kr. 

400 · 0,75 = 300 

                                       E                                                                                  C                                                                                        A 
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UPPGIFT 

Veckopeng s. 31 

Uppgift 7 

 

ELEVLÖSNING 1 

Exempel på svar: 

Eleven ritar av cirkeldiagrammen och 
försöker dela upp antalet elever i varje 
diagram genom att tänka ut häften av, en 
fjärdedel av 24 elever och 20 elever. 
Eleven skriver svar. 

  

    6a: 24 elever           6b: 20 elever 

                 3                           3                  

          6                            5    

       3         12 

                                           12    

 

Svar: 15 elever                   

ELEVLÖSNING 2 

Exempel på svar: 

Eleven gör en korrekt beräkning som går 
att följa och skriver ut ett tydligt svar. 
Använder miniräknare. 

 

12,5 % av 24 elever i klass 6a    0,125 24 = 3 elever 

 

60% av 20 elever i klass 6b.    

0,60  20 = 12 elever 

 

3 + 12 = 15 elever 

 

Svar: Det är 15 elever sammanlagt som 
får 120 kr i veckopeng i åk 6. 

 

ELEVLÖSNING 3 

Exempel på svar: 

Eleven anmärker och ser att uppgiften egentligen 
inte har tillräckligt med information för att lösas. 
Uppgiften uppmanar till att beräkna summan av 
alla elever i år 6 som får 120 kr i veckopeng vilket 
inte går då ingen information finns om 6c. 

Beräknar därefter antalet elever som får 120 kr i 
veckopeng i 6a och 6b. 

1

8
av 24 elever i klass 6a.,     

24

8
= 3 elever 

6

10
 av 20 elever i klass 6b.    

20

10
= 2  alltså 

1

10
 är 2 elever 

60%  = 
6

10
  vilket ger  2 6 = 12 elever 

3 + 12 = 15 elever 

Svar: Det är 15 elever sammanlagt i klass 6a och 
6b som får 120 kr i veckopeng. 

                               E                                                                                          C                                                                                    A 

 


