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MATEMATIK 

Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i matematik. 

 Mål för undervisningen Innehåll Föremål för 
bedömningen i 
läroämnet 

STÖDMATERIAL 
Kunskapskrav som 
understiger vitsordet åtta 

Kunskapskrav för 
vitsordet åtta 

STÖDMATERIAL 
Kunskapskrav som 
överstiger vitsordet åtta 

 Betydelse, värderingar och attityder  

M1 Stärka elevens motivation, positiva självbild 
och självförtroende som elev i matematik 

I1–I6   Används inte som grund 
för bedömningen.  
Eleverna handleds att 
reflektera över sina 
upplevelser som del av 
självbedömningen. 

 

M2 Uppmuntra eleven att ta ansvar för sitt 
matematiklärande både i självständigt arbete 
och i grupparbete 

I1–I6 Förmåga att ta 
ansvar för sitt 
lärande 

Eleven tar för det mesta 
ansvar för sitt lärande 
och klarar av att arbeta i 
grupp. 

Eleven tar ansvar för sitt 
lärande och deltar 
konstruktivt i 
grupparbete. 

Eleven tar ansvar för 
sitt lärande och främjar 
genom sin egen 
aktivitet det 
gemensamma arbetet i 
gruppen. 

 Arbetsfärdigheter 

M3 Handleda eleven att upptäcka och förstå 
samband mellan det som hen lär sig 

I1–I6 Förmåga att 
kombinera det 
man lär sig  

Eleven lägger märke till 
samband mellan det hen 
lär sig. 

Eleven observerar och 
förklarar samband mellan 
det hen lär sig. 

Eleven drar nytta av 
samband mellan det 
hen lär sig. 

M4 Uppmuntra eleven att få rutin i att uttrycka 
sig exakt och matematiskt både muntligt och i 
skrift 

I1–I6 Matematisk 
uttrycksförmåga 

Eleven kan uttrycka sitt 
matematiska tänkande 
muntligt och i regel även i 
skrift. 

Eleven kan uttrycka sitt 
matematiska tänkande 
både muntligt och i skrift. 

Eleven kan uttrycka sitt 
matematiska tänkande 
exakt både muntligt och 
i skrift. 

M5 Stödja eleven då hen löser uppgifter som 
kräver logiskt och kreativt tänkande och 
utvecklar de färdigheter som behövs för detta 

I1–I6 Problemlösningsfö
rmåga  

Eleven uppfattar problem 
och kan lösa dem 
självständigt eller under 
handledning. 

Eleven kan strukturera 
problem och lösa dem 
matematiskt.  

Eleven kan lösa 
problem och kan 
generalisera sina 
lösningar. 

M6 Handleda eleven att utvärdera och utveckla 
sina matematiska lösningar och att kritiskt 
granska resultatets rimlighet 

I1–I6 Förmåga att 
utvärdera och 
utveckla 
matematiska 
lösningar 

Eleven kan reflektera 
över sin matematiska 
lösning och resultatets 
rimlighet. 

Eleven kan utvärdera sin 
matematiska lösning och 
granskar kritiskt 
resultatets rimlighet. 

Eleven kan utvärdera 
olika matematiska 
lösningar och kan 
förbättra sin egen 
lösning. 

M7 Uppmuntra eleven att tillämpa matematik I1–I6 Förmåga att Eleven lägger märke till Eleven kan tillämpa Eleven kan mångsidigt 
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också i övriga läroämnen och det omgivande 
samhället   

tillämpa 
matematik 

möjligheter att använda 
matematik i olika 
sammanhang. 

matematik i olika 
sammanhang. 

tillämpa matematik i 
olika sammanhang. 

M8 Handleda eleven att utveckla sin förmåga att 
hantera och analysera information samt 
vägleda eleven att granska information 
kritiskt 

I1, I4, I6 Förmåga att 
analysera och 
granska 
information 
kritiskt 

Eleven vet i stora drag 
hur man söker och 
presenterar statistisk 
information. 

Eleven kan själv söka, 
behandla och presentera 
statistisk information.  

Eleven kan analysera 
statistisk information. 
Eleven förhåller sig 
kritiskt till slutsatser och 
tolkningar av 
materialet. 

M9 Vägleda eleven att tillämpa informations- och 
kommunikationsteknik i matematikstudierna 
och för att lösa matematiska problem 

I1–I6 Förmåga att 
använda digitala 
verktyg i 
matematiken 

Eleven kan använda 
informations- och 
kommunikationsteknik 
för att rita enkla diagram 
och grafer samt utnyttja 
några av 
kalkylprogrammens 
egenskaper. 

Eleven tillämpar 
informations- och 
kommunikationsteknik i 
matematikstudierna. 

Eleven tillämpar 
mångsidigt 
informations- och 
kommunikationsteknik i 
matematikstudierna 
och för att lösa olika 
matematiska problem. 

 Begreppsliga och ämnesspecifika mål 

M10 Handleda eleven att stärka sin slutlednings- 
och huvudräkningsförmåga samt uppmuntra 
eleven att använda sin räknefärdighet i olika 
sammanhang  

I1, I2 Slutledningsförmå
ga och 
räknefärdighet 

Eleven använder för det 
mesta sin slutlednings- 
och 
huvudräkningsförmåga i 
olika situationer. 

Eleven använder aktivt 
sin slutlednings- och 
huvudräkningsförmåga i 
olika situationer. 

Eleven använder 
obehindrat sin 
slutlednings- och 
huvudräkningsförmåga i 
olika situationer. 

M11 Handleda eleven att utveckla förmågan att 
utföra grundläggande räkneoperationer med 
rationella tal 

I2 Grundläggande 
räkneoperationer 
med rationella tal 

Eleven kan räkna med 
hela tal och positiva bråk. 

Eleven kan obehindrat 
utföra grundläggande 
räkneoperationer med 
rationella tal. 

Eleven kan utföra 
grundläggande 
räkneoperationer med 
bråk och tillämpa sin 
räknefärdighet vid 
problemlösning. 

M12 Stödja eleven att utvidga förståelsen av 
talbegreppet till reella tal 

I2 Förståelse av 
talbegreppet  

Eleven identifierar reella 
tal och kan ge exempel på 
deras egenskaper. 

Eleven identifierar reella 
tal och kan beskriva deras 
egenskaper. 

Eleven kan identifiera 
och utnyttja reella tals 
egenskaper i t.ex. 
räkneoperationer. 

M13 Stödja eleven att utveckla förståelse av 
procenträkning 

I2, I6 Begreppet procent 
och 
procenträkning  

Eleven förstår begreppet 
procent och kan beräkna 
procentuella andelar. 
Eleven kan beräkna en 
andel av en helhet 

Eleven kan redogöra för 
hur begreppet procent 
används. Eleven kan 
beräkna procentuella 
andelar, en andel av en 

Eleven behärskar 
procenträkning och kan 
mångsidigt utnyttja sina 
kunskaper i olika 
situationer. 
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utgående från ett 
procenttal. 

helhet utgående från ett 
procenttal samt 
förändrings- och 
jämförelseprocent. 
Eleven kan använda sina 
kunskaper i olika 
situationer. 

M14 Handleda eleven att förstå begreppet 
obekant och utveckla förmågan att lösa 
ekvationer 

I3, I4 Begreppet obekant 
och färdigheter att 
lösa ekvationer  

Eleven förstår begreppet 
obekant och kan lösa en 
förstagradsekvation till 
exempel genom 
slutledning eller med 
konkreta hjälpmedel. 
Eleven kan lösa en 
ofullständig 
andragradsekvation till 
exempel genom 
slutledning. 

Eleven kan lösa en 
förstagradsekvation 
symboliskt. Eleven kan 
lösa en ofullständig 
andragradsekvation till 
exempel genom 
slutledning eller 
symboliskt. 

Eleven kan lösa en 
förstagradsekvation och 
en ofullständig 
andragradsekvation 
symboliskt. Eleven kan 
tillämpa sin förmåga att 
lösa ekvationer för att 
lösa matematiska 
problem. 

M15 Handleda eleven att förstå variabelbegreppet 
och introducera funktionsbegreppet, samt att 
öva sig att tolka och producera 
funktionsgrafer 

I3, I4 Begreppen 
variabel och 
funktion, förmåga 
att tolka och 
producera grafer 

Eleven förstår 
funktionsbeteckningen 
och kan rita grafen till en 
förstagradsfunktion. 
Eleven kan tolka grafer. 

Eleven förstår begreppet 
variabel och funktion och 
kan rita grafen till en 
förstagrads- och en 
andragradsfunktion. 
Eleven kan tolka grafer på 
ett mångsidigt sätt. 

Eleven observerar 
samband och kan 
beskriva dem med hjälp 
av funktioner. 

M16 Stödja eleven att förstå geometriska begrepp 
och samband mellan dem 

I5 Uppfattning om 
geometriska 
begrepp och 
samband mellan 
dem  

Eleven känner till 
grundläggande 
geometriska begrepp. 
Eleven identifierar 
kroppar och plana figurer 
och samband mellan 
dem. 

Eleven kan namnge och 
beskriva egenskaper hos 
räta linjer, vinklar och 
polygoner och samband 
mellan dem. 

Eleven kan tillämpa 
samband mellan 
kroppar och plana 
figurer i olika 
sammanhang. 

M17 Vägleda eleven att förstå och utnyttja 
egenskaper hos rätvinkliga triangeln och 
cirkeln  

I5 Uppfattning om 
rätvinkliga 
triangelns och 
cirkelns 
egenskaper 

Eleven känner till 
rätvinkliga triangelns 
egenskaper och kan 
använda Pythagoras sats 
för att beräkna längden 
på triangelns sidor.  

Eleven kan använda 
Pythagoras sats och 
trigonometriska 
funktioner. Eleven förstår 
begreppen bågvinkel och 

Eleven kan tillämpa 
Pythagoras sats, den 
inverterade satsen till 
Pythagoras sats och 
Thales sats samt 
trigonometriska 
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Eleven känner igen 
begrepp som anknyter till 
cirkeln. 

medelpunktsvinkel. 

 

funktioner vid 
problemlösning. 

M18 Uppmuntra eleven att utveckla sin färdighet 
att beräkna areor och volymer 

I5 Färdighet att 
beräkna areor och 
volymer 

Eleven kan beräkna arean 
av plana figurer och 
volymen av en cylinder. 
Eleven kan göra 
enhetsomvandlingar med 
längdenheter. 

Eleven kan beräkna arean 
av plana figurer och 
volymen av olika kroppar. 
Eleven kan göra 
enhetsomvandlingar med 
area- och volymenheter. 

Eleven kan mångsidigt 
tillämpa area- och 
volymberäkning vid 
problemlösning. Eleven 
behärskar 
enhetsomvandlingar. 

M19 Vägleda eleven att bestämma statistiska 
nyckeltal och beräkna sannolikheter 

I6 Förmåga att 
bestämma 
statistiska 
nyckeltal och 
beräkna 
sannolikheter 

Eleven kan bestämma 
statistiska nyckeltal och 
beräkna sannolikheter. 

Eleven kan ge exempel på 
viktiga statistiska 
nyckeltal och behärskar 
hur man använder dem.  
Eleven kan bestämma 
både klassiska och 
statistiska sannolikheter. 

Eleven kan använda 
statistiska nyckeltal för 
att analysera material 
samt tillämpa 
sannolikhetslära på ett 
mångsidigt sätt. 

M20 Handleda eleven att utveckla sitt algoritmiska 
tänkande och sina färdigheter att tillämpa 
matematik och programmering för att lösa 
problem 

I1 Algoritmiskt 
tänkande och 
programmeringsfä
rdigheter  

Eleven känner till 
principerna för 
algoritmiskt tänkande 
och kan under 
handledning producera 
ett enkelt program. 

Eleven kan tillämpa 
principerna för 
algoritmiskt tänkande 
och kan producera enkla 
program. 

Eleven kan planera och 
skapa program i en 
programmeringsmiljö. 

 


