
Matematik 
 

Bedömning av elevens lärande och kunnande i matematik i årskurs 7–9  

 

Med mångsidig bedömning och uppmuntrande respons stöder man utvecklingen av det matematiska tänkandet och självförtroendet samtidigt 

som studiemotivationen stärks. Responsen stöder elevens positiva självbild i matematiklärandet. Eleverna ska regelbundet informeras om sina 

framsteg och prestationer i relation till de uppställda målen i matematik. Bedömningen vägleder varje elev att utveckla sina kunskaper och sin 

förståelse i matematik. Dessutom utvecklas färdigheterna att arbeta långsiktigt.  Responsen ska hjälpa eleverna att iaktta vilka kunskaper och 

färdigheter som borde utvecklas och hur.  

Eleverna ska ha en aktiv roll i bedömningen. Genom självvärdering lär de sig att ställa upp mål för sitt lärande och iaktta sina framsteg i relation 

till målen. Eleverna ska också handledas att fästa vikt vid sina arbetssätt och sina attityder till matematikstudierna. 

Eleverna ska ges möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt. Föremål för bedömning är elevens matematiska kunskaper och färdigheter och 

hur de tillämpas. I bedömningen fästs även vikt vid prestationssättet, hur eleverna motiverar sina lösningar, hur lösningarna är strukturerade och 

hur korrekta de är. I bedömningen beaktas därtill elevernas förmåga att använda hjälpmedel, inklusive digitala verktyg.  

Vid grupparbete bedöms såväl gruppens som den enskilda gruppmedlemmens arbetsinsats och resultat. I bedömningen ska man fästa uppmärk-

samhet på produktens matematiska innehåll och på framställningssättet. Syftet med responsen är att eleverna lär sig förstå betydelsen av varje 

gruppmedlems arbete och utveckling. Eleverna handleds att själva utvärdera arbetet och resultatet. 

Slutbedömningen infaller det läsår då studierna i matematik avslutas som ett för alla gemensamt läroämne i årskurs 7, 8 eller 9 i enlighet med 

timfördelningen som beslutits och beskrivits i den lokala läroplanen. Slutbedömningen ska beskriva hur väl och i vilken mån eleven uppnått målen 

i lärokursen i matematik då studierna avslutas. Då slutvitsordet bildas ska man ta i beaktande alla mål och de därtill hörande kunskapskraven för 

slutbedömningen i matematik som fastställts i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, oberoende av för vilken årskurs 7, 

8 eller 9 enskilda mål har ställts upp i den lokala läroplanen. Slutvitsordet är en helhetsbedömning som ska bildas utgående från målen och 

kunskapskraven för matematik. Eleven har uppnått målen i lärokursen för vitsorden 5, 7, 8 eller 9 då elevens kunnande i huvudsak motsvarar 



den nivå av kunnande som beskrivs i kunskapskraven för vitsordet i fråga. Helhetsbedömningen av kunnandet för vitsorden 4, 6 och 10 ska bildas 

utgående från målen för lärokursen i matematik och i relation till ovan nämnda kunskapskrav för slutbedömningen. Om eleven uppnår en bättre 

kunskapsnivå i något mål kan det kompensera en underkänd eller svagare prestation i något annat mål. Bedömningen av elevens arbete ska ingå 

i slutbedömningen i matematik och i slutvitsordet som ska bildas utgående från slutbedömningen. 

Men handledning av arbetet avses i matematiken exempelvis att läraren ger muntliga tilläggsanvisningar, ställer styrande frågor, använder kon-

kretiseringsmaterial eller ger motsvarande exempel under arbetets gång. 

 

Mål för undervis-

ningen 

 

 

  

Innehåll Mål för läran-

det som här-

letts ur målen 

för undervis-

ningen 

Föremål för 

bedömningen  

Kunskapskrav 

för vitsordet 5 

Kunskapskrav 

för vitsordet 7 

Kunskapskrav 

för vitsordet 8 

Kunskapskrav 

för vitsordet 9 

Betydelse, värderingar och attityder 

 

M1 stärka elevens 

motivation, positiva 

självbild och 

självförtroende som 

elev i matematik 

I1–I6 Eleven lär sig 

att identifiera 

de saker och 

studiemetoder 

som motiverar 

hen. Eleven 

strävar efter 

att förstärka 

sin positiva 

självbild och 

sitt 

 Används inte 

som grund för 

bildandet av 

vitsord. Eleven 

handleds att 

reflektera över 

sina erfaren-

heter som en 

del av självvär-

deringen. 

   



självförtro-

ende som elev 

i matematik.  

M2 uppmuntra 

eleven att ta ansvar 

för sitt 

matematiklärande 

både i självständigt 

arbete och i arbete 

tillsammans med 

andra 

I1–I6 Eleven påbör-

jar arbetet, 

håller i gång 

det och bedö-

mer när arbe-

tet blivit slut-

fört. Eleven 

deltar på eget 

initiativ i grup-

pens arbete. 

Förmåga att ta 

ansvar för lä-

randet 

Eleven förmår 

påbörja arbe-

tet under 

handledning 

och hålla i 

gång det un-

der handled-

ning. 

Eleven arbetar 

delvis själv-

ständigt och 

slutför arbetet 

under hand-

ledning.  

Eleven deltar i 

varierande 

grad i grup-

pens arbete. 

Eleven tar an-

svar för sitt lä-

rande och del-

tar konstruk-

tivt i gruppens 

arbete. 

Eleven tar an-

svar för grup-

pens arbete 

och strävar ef-

ter att för-

bättra hela 

gruppens kun-

skaper. 

Arbetsfärdigheter 

 

M3 handleda 

eleven att upptäcka 

och förstå samband 

mellan det som hen 

lär sig 

I1–I6 Eleven obser-

verar och för-

står samband 

mellan det 

som hen lär 

sig. Eleven kan 

beskriva, för-

klara och till-

lämpa det som 

hen förstår. 

Sambanden 

mellan det 

man lärt sig  

Eleven obser-

verar under 

handledning 

samband mel-

lan olika saker 

hen lärt sig un-

der handled-

ning. 

Eleven obser-

verar och be-

skriver sam-

band mellan 

det som hen 

lär sig.  

Eleven finner 

samt förklarar 

och motiverar 

samband mel-

lan det som 

hen lärt sig. 

Eleven kombi-

nerar de saker 

hen lärt sig 

och beskriver 

vad samban-

den mellan 

dem beror på.  

M4 uppmuntra 

eleven att få rutin i 

att uttrycka sig 

I1–I6 Eleven ut-

trycker sitt 

matematiska 

Matematisk 

uttrycksför-

måga  

Eleven ut-

trycker under 

handledning 

Eleven ut-

trycker sitt 

matematiska 

Eleven ut-

trycker sitt 

matematiska 

Eleven ut-

trycker och 

motiverar sitt 



matematiskt på ett 

exakt sätt både 

muntligt och i skrift 

tänkande på 

ett exakt sätt 

genom att an-

vända olika ut-

trycksmedel. 

sitt matema-

tiska tänkande 

på något sätt. 

tänkande an-

tingen munt-

ligt eller skrift-

ligt. 

tänkande både 

muntligt och 

skriftligt. 

matematiska 

tänkande. 

M5 stödja eleven då 

hen löser uppgifter 

som kräver logiskt 

och kreativt 

tänkande och 

utvecklar de 

färdigheter som 

behövs för detta 

I1–I6 Eleven struk-

turerar pro-

blem, identifi-

erar matema-

tisk informat-

ion i proble-

men och löser 

dem genom 

att använda 

matematiska 

metoder. 

Problemlös-

ningsförmåga 

Eleven struk-

turerar pro-

blem under 

handledning 

och löser delar 

av problem. 

Eleven kan ta 

fram den ma-

tematiska in-

formationen 

ur ett givet 

problem och 

löser problem 

under hand-

ledning.  

Eleven struk-

turerar och lö-

ser problem 

som kräver lo-

giskt och krea-

tivt tänkande.  

Eleven under-

söker om det 

finns andra 

lösningsalter-

nativ. 

M6 handleda 

eleven att utvärdera 

och utveckla sina 

matematiska 

lösningar och att 

kritiskt granska 

resultatets rimlighet 

I1–I6 Eleven utvär-

derar och ut-

vecklar sin ma-

tematiska lös-

ning och 

granskar kri-

tiskt resulta-

tets rimlighet. 

Förmåga att 

utvärdera och 

utveckla mate-

matiska lös-

ningar 

Eleven beskri-

ver under 

handledning 

en lösning som 

hen produce-

rat och reflek-

terar under 

handledning 

över resulta-

tets rimlighet. 

Eleven beskri-

ver en lösning 

som hen utar-

betat, reflek-

terar över re-

sultatets rim-

lighet och ut-

värderar sin 

lösning under 

handledning. 

Eleven grans-

kar kritiskt sin 

matematiska 

lösning och re-

sultatets rim-

lighet. 

Eleven utvär-

derar och ut-

vecklar vid be-

hov sin lös-

ning. 



M7 uppmuntra 

eleven att tillämpa 

matematik också i 

övriga läroämnen 

och det omgivande 

samhället 

I1–I6 Eleven identifi-

erar matema-

tik i olika om-

givningar och i 

andra läroäm-

nen, uttrycker 

problem med 

matematikens 

språk. 

Tillämpning av 

matematik 

Eleven inser 

matematikens 

användnings-

möjligheter i 

sin närhet och 

känner till 

nödvändig-

heten att ut-

trycka pro-

blem matema-

tiskt. 

Eleven tilläm-

par matematik 

genom att ut-

trycka pro-

blem på mate-

matikens 

språk med 

hjälp av givna 

exempel.  

Eleven tilläm-

par matematik 

i olika miljöer 

genom att ut-

trycka pro-

blem i den 

verkliga värl-

den på mate-

matikens 

språk.  

Eleven ger ex-

empel på hur 

matematiken 

tillämpas i 

samhället. Ele-

ven utnyttjar 

sina matema-

tiska färdig-

heter i olika si-

tuationer. 

M8 handleda 

eleven att utveckla 

sin förmåga att 

hantera och 

analysera 

information samt 

vägleda eleven att 

granska information 

kritiskt 

I1, I4, I6 Eleven hämtar 

och analyserar 

information 

och reflekterar 

över dess san-

ningsenlighet 

och betydelse. 

Analys och kri-

tisk granskning 

av information 

Eleven kan un-

der handled-

ning jämföra 

information på 

matematisk 

grund. 

Eleven be-

handlar och 

presenterar in-

formation en-

ligt ett givet 

exempel.  

Eleven häm-

tar, behandlar 

och presente-

rar informat-

ion samt re-

flekterar över 

dess tillförlit-

lighet. 

Eleven tilläm-

par sina färdig-

heter i att han-

tera och analy-

sera informat-

ion, tolkar in-

formation och 

bedömer in-

formationens 

tillförlitlighet. 

M9 handleda 

eleven att använda 

digitala verktyg i 

studierna i 

matematik och för 

att lösa 

I1–I6 Eleven tilläm-

par ändamåls-

enliga digitala 

verktyg i studi-

erna i mate-

matik och då 

Användning av 

digitala verk-

tyg 

Eleven bekan-

tar sig med en 

programvara 

som stöder lä-

randet i mate-

matik och an-

vänder den 

Eleven använ-

der lämplig 

programvara 

för att produ-

cera egna ar-

beten och för 

Eleven använ-

der digitala 

verktyg för att 

granska och 

lösa matema-

tiska problem. 

Eleven tilläm-

par och före-

nar digitala 

verktyg i un-

dersökande 

arbete. 



matematiska 

problem 

hen löser pro-

blem. 

under hand-

ledning. 

studier i mate-

matik. 

Begreppsliga och ämnesspecifika mål 

 

M10 handleda 

eleven att stärka sin 

slutlednings- och 

huvudräknings-

förmåga samt 

uppmuntra eleven 

att använda sin 

räknefärdighet i 

olika sammanhang 

I1, I2 Eleven drar 

slutsatser och 

gör beräk-

ningar som 

stöd för var-

dagliga aktivi-

teter. Hen blir 

modigare på 

att använda 

sin huvudräk-

ningsförmåga. 

Slutlednings-

förmåga och 

räknefärdighet 

Eleven gör 

korta beräk-

ningar med 

hjälp av hu-

vudräkning 

och finner ma-

tematiska re-

gelbunden-

heter under 

handledning. 

Eleven gör be-

räkningar med 

hjälp av hu-

vudräkning 

och finner ma-

tematiska re-

gelbunden-

heter.  

Eleven använ-

der aktivt sin 

slutlednings- 

och huvudräk-

ningsförmåga. 

Eleven utför 

beräkningar i 

flera steg med 

hjälp av hu-

vudräkning 

och tillämpar 

sin slutled-

ningsförmåga i 

olika situat-

ioner. 

M11 handleda 

eleven att utveckla 

förmågan att utföra 

grundläggande 

räkneoperationer 

med rationella tal 

I2 Eleven utför 

grundläggande 

räkneoperat-

ioner med rat-

ionella tal. 

Grundläg-

gande räkne-

operationer 

med rationella 

tal 

Eleven beräk-

nar additioner 

och subtrakt-

ioner av posi-

tiva bråk som 

har samma 

nämnare.  

 

Eleven multi-

plicerar ett 

bråk med ett 

heltal. 

Eleven beräk-

nar additioner 

och subtrakt-

ioner av posi-

tiva bråk.  

Eleven multi-

plicerar och di-

viderar ett 

bråk med ett 

heltal. 

Eleven kan 

obehindrat ut-

föra grundläg-

gande räkne-

operationer 

med rationella 

tal. 

Eleven använ-

der grundläg-

gande räkne-

operationer 

med rationella 

tal i problem-

lösning.   



M12 stödja eleven 

att utvidga  

förståelsen av 

talbegreppet till 

reella tal 

I2 Eleven förstår 

algebraiska 

egenskaper 

samt ordnings- 

och noggrann-

hetsegen-

skaper hos re-

ella tal samt 

bekantar sig 

med talet pi 

och kvadratro-

ten.  

Förståelse av 

talbegreppet 

Eleven place-

rar ut ett givet 

decimaltal på 

tallinjen. Ele-

ven känner 

igen situat-

ioner där av-

rundning be-

hövs. 

Eleven beskri-

ver hurudana 

tal som finns i 

olika talmäng-

der och place-

rar dem på 

tallinjen. Ele-

ven avrundar 

ett tal till en 

given nog-

grannhet. 

Eleven känner 

till skillnaden 

mellan ration-

ella och irrat-

ionella tal. Ele-

ven avrundar 

ett tal med 

korrekt nog-

grannhet. 

Eleven förstår 

skillnaden 

mellan exakt 

värde och när-

mevärde samt 

bestämmer ta-

lens inbördes 

storleksord-

ning. 

M13 stödja eleven 

att utveckla sin 

förståelse av 

procenträkning 

I2, I6 Eleven förstår 

begreppen 

procent och 

procentenhet 

och berättar 

om hur de an-

vänds i olika 

situationer. 

Eleven beräk-

nar procentu-

ell andel, den 

mängd som 

ett procenttal 

anger samt 

förändrings- 

Begreppet 

procent och 

procenträk-

ning 

Eleven förkla-

rar, slutleder 

eller beräknar 

procentuell 

andel och den 

mängd som 

ett procenttal 

anger. 

Eleven beräk-

nar procentu-

ell andel, 

mängden av 

den helhet 

som ett pro-

centtal anger 

samt beräknar 

förändringens 

storlek och 

förändringen i 

procent.  

Eleven kan an-

vända pro-

centräkning-

ens olika me-

toder. Eleven 

förstår skillna-

den mellan 

procent och 

procentenhet. 

Eleven gör re-

lativa jämfö-

relser och an-

vänder pro-

centräkning i 

olika situat-

ioner. 



och jämförel-

seprocent. 

M14 handleda 

eleven att förstå 

begreppet obekant 

och utveckla 

förmågan att lösa 

ekvationer 

I3, I4 Eleven förstår 

begreppen 

obekant och 

uttryck samt 

löser första-

gradsekvat-

ioner och 

ofullständiga 

andragrads-

ekvationer ge-

nom slutled-

ning och sym-

boliskt. 

Begreppet 

obekant och 

färdigheter att 

lösa ekvat-

ioner 

Eleven förenar 

likformiga ter-

mer.  

 

Eleven löser 

förstagrads-

ekvationer un-

der handled-

ning och reso-

nerar sig fram 

till någon av 

lösningarna till 

en ofullständig 

andragrads-

ekvation.  

Eleven fören-

klar uttryck.  

 

Eleven förstår 

att en likhet 

bevaras och 

löser en 

förstagrads-

ekvation sym-

boliskt och en 

andragrads-

ekvation an-

tingen genom 

slutledning el-

ler symboliskt. 

Eleven förstår 

begreppet lik-

het och löser 

en ofullständig 

andragrads-

ekvation sym-

boliskt. 

Eleven använ-

der obehindrat 

en obekant 

som   variabel 

och kan ut-

nyttja sina ek-

vationslös-

ningsfärdig-

heter i pro-

blemlösning. 

M15 handleda 

eleven att förstå 

variabelbegreppet 

och introducera 

funktionsbegreppet, 

samt att öva sig att 

tolka och producera 

funktionsgrafer 

I3, I4 Eleven utvid-

gar sin förstå-

else av variab-

ler till att om-

fatta ekvat-

ioner med två     

variabler och 

ritar grafer till 

funktioner av 

Begreppen va-

riabel och 

funktion samt 

förmåga att 

tolka och pro-

ducera grafer 

Eleven beräk-

nar värdet av 

ett uttryck och 

avläser koordi-

nater för skär-

ningspunkter.  

 

Eleven känner 

utgående från 

linjens ekvat-

ion igen en 

Eleven sätter 

in talvärden 

för en variabel 

och placerar 

ut de punkter 

som erhållits i 

koordinatsy-

stemet.  

 

Eleven ritar 

grafen av en 

Eleven förstår 

begreppen va-

riabel och 

funktion och 

kan rita grafen 

till funktioner.  

 

Eleven kan 

tolka grafer på 

ett mångsidigt 

sätt.  

Eleven använ-

der ekvations-

par i problem-

lösning och 

förstår den 

geometriska 

betydelsen av 

ekvationslös-

ningen.  

 

Eleven kan 



första och 

andra graden.  

Eleven drar 

slutsatser om 

sambandet 

mellan en 

funktion och 

dess graf. 

stigande och 

en fallande 

linje.   

 

Eleven ritar 

under hand-

ledning grafen 

till en funktion 

av första gra-

den i ett koor-

dinatsystem.  

funktion av 

första graden 

och löser un-

der handled-

ning ett ekvat-

ionspar gra-

fiskt eller alge-

braiskt. 

 

Eleven löser 

ett givet ek-

vationspar 

grafiskt och al-

gebraiskt. 

tolka grafer på 

ett mångsidigt 

sätt. 

M16 stödja eleven 

att förstå 

geometriska 

begrepp och 

samband mellan 

dem 

I5 Eleven känner 

till begreppen 

punkt, linje, 

vinkel, sträcka 

och stråle och 

egenskaper i 

anknytning till 

dessa.  

 

Eleven benäm-

ner månghör-

ningar, känner 

till deras egen-

skaper och be-

räknar deras 

omkrets.  

 

Förmåga att 

uppfatta geo-

metriska be-

grepp och 

samband mel-

lan dem 

Eleven känner 

igen och be-

nämner 

vinklar och 

månghör-

ningar och ut-

för under 

handledning 

beräkningar i 

anknytning till 

dem.  

 

Eleven ritar 

symmetriska 

figurer som 

speglas med 

Eleven ritar 

symmetriska 

figurer som 

speglas med 

avseende på 

en punkt.  

 

Eleven tar 

fram motsva-

rande delar i 

likformiga fi-

gurer och an-

vänder analogi 

samt kan be-

stämma en 

skala. 

Eleven använ-

der och kan 

motivera 

egenskaper 

hos geomet-

riska grundbe-

grepp och lik-

formighet.  

 

Eleven använ-

der analogi 

och förstår be-

greppet skala.  

Eleven använ-

der likformig-

het och ana-

logi i problem-

lösning. 



Eleven förstår 

egenskaper i   

anknytning till 

symmetri och 

likformighet 

samt proport-

ionalitet. 

avseende på 

en linje. 

M17 handleda 

eleven att förstå 

och utnyttja 

egenskaper hos 

rätvinkliga triangeln 

och cirkeln 

I5 Eleven förstår 

egenskaperna 

hos den rät-

vinkliga triang-

eln samt an-

vänder Pyt-

hagoras sats 

och trigono-

metriska 

funktioner. 

Eleven känner 

till begrepp 

och egen-

skaper i an-

knytning till 

cirkeln samt 

kan beräkna 

omkretsen av 

en cirkel. 

Förmåga att 

uppfatta rät-

vinkliga triang-

elns och cir-

kelns egen-

skaper 

Eleven beräk-

nar hypo-

tenusans 

längd genom 

att använda 

Pythagoras 

sats. 

 

Eleven kan un-

dersöka rät-

vinkligheten 

hos en tri-

angel.  

 

Eleven känner 

igen begrepp i 

anknytning till 

cirkeln och be-

räknar om-

kretsen av en 

Eleven löser ut 

en sida i en 

rätvinklig tri-

angel med Pyt-

hagoras sats.  

 

Eleven finner 

den närlig-

gande och den 

motsatta kate-

ten samt hy-

potenusan till 

en vinkel och 

vet hur dessa 

anknyts till tri-

gonometriska 

funktioner.  

 

Eleven beräk-

nar omkretsen 

av en cirkel.  

Eleven kan be-

räkna vinklar-

nas storlek och 

sidornas läng-

der i en given 

rätvinklig tri-

angel.  

 

Eleven förstår 

begreppen 

bågvinkel och 

medelpunkt-

svinkel samt 

beräknar läng-

den på den 

båge som sva-

rar mot me-

delpunktsvin-

keln.  

Eleven använ-

der Pythago-

ras sats och 

den omvända 

satsen till Pyt-

hagoras sats 

samt trigono-

metri i pro-

blemlösning. 



cirkel under 

handledning.  

M18 uppmuntra 

eleven att utveckla 

sin färdighet att 

beräkna areor och 

volymer 

I5 Eleven känner 

till benäm-

ningar och 

egenskaper i 

anknytning till 

rymdkroppar. 

Hen kan be-

räkna areor av 

planfigurer, 

volymer av 

kroppar samt 

mantelytans 

area. Eleven 

tillämpar sina 

kunskaper i 

praktiska situ-

ationer samt 

utför byten 

mellan area-

enheter, voly-

menheter och 

rymdmått. 

Förmåga att 

beräkna areor 

och volymer 

 

Eleven utför 

de mest all-

männa enhets-

bytena för 

areor och voly-

mer.  

 

Eleven kan be-

räkna arean av 

en rektangel 

och volymen 

av ett rät-

block. 

Eleven utför 

enhetsbyten 

för areor och 

volymer.  

 

Eleven beräk-

nar areorna av 

de vanligaste 

planfigurerna 

och volymerna 

av de vanlig-

aste krop-

parna.  

Eleven utför 

enhetsbyten 

för areor och 

volymer.  

 

Eleven beräk-

nar arean av 

enstaka planfi-

gurer, voly-

men av en 

kropp samt 

arean av en 

mantelyta.  

 

Eleven beräk-

nar arean av 

en sektor som 

svarar mot en 

medelpunkt-

svinkel. 

Eleven beräk-

nar arean av 

en planfigur 

bestående av 

flera delar, vo-

lymen av en 

kropp och 

arean av en 

mantelyta 

samt utnyttjar 

sina kunskaper 

i problemlös-

ning.  

M19 handleda 

eleven att 

bestämma 

statistiska nyckeltal 

I6 Eleven behärs-

kar insamling, 

klassificering, 

analys och 

Statistiska 

nyckeltal och 

Eleven avläser 

information ur 

ett stapel-, 

linje- och 

Eleven kan 

presentera in-

formation 

med hjälp av 

Eleven behärs-

kar de centrala 

Eleven obser-

verar och jäm-

för undersök-

ningar genom 



och beräkna 

sannolikheter 

rapportering 

av material. 

Eleven avläser 

och tolkar dia-

gram samt gör 

prognoser som 

baseras på 

dem. Eleven 

beräknar me-

delvärde, be-

stämmer typ-

värde och me-

dian samt drar 

slutsatser uti-

från dessa. 

Eleven beräk-

nar klassisk 

och statistisk 

sannolikhet 

samt förstår 

informationen 

i sitt resultat. 

beräkning av 

sannolikhet 

cirkeldiagram 

samt ur en ta-

bell.  

 

Eleven beräk-

nar medel-

värde och be-

stämmer un-

der handled-

ning typvärde 

och median.  

 

Eleven drar 

under hand-

ledning slut-

satser om klas-

siska sannolik-

heter. 

ett lämpligt di-

agram eller en 

lämplig tabell.  

 

Eleven beräk-

nar de vanlig-

aste lägesmåt-

ten, bestäm-

mer variat-

ionsbredden 

och kan under 

handledning 

redogöra för 

resultaten i en 

undersökning 

och för slutsat-

serna.  

 

Eleven beräk-

nar klassiska 

sannolikheter. 

statistiska 

nyckeltalen.  

Eleven kan ge-

nomföra en 

mindre under-

sökning, där 

statistiska be-

räkningar an-

vänds.  

 

Eleven be-

stämmer klas-

siska och stat-

istiska sanno-

likheter. 

att använda 

statistiska 

nyckeltal.  

 

Eleven använ-

der sannolik-

hetskalkyl i 

problemlös-

ning. 

M20 handleda 

eleven att utveckla 

sitt algoritmiska 

tänkande och sina 

färdigheter att 

tillämpa matematik 

I1 Eleven förstår 

principerna för 

algoritmiskt 

tänkande. Ele-

ven kan läsa, 

kommentera, 

Algoritmiskt 

tänkande och 

programme-

ringsfärdig-

heter 

Eleven känner 

igen stegen i 

en enkel algo-

ritm och testar 

under 

Eleven använ-

der villkor och 

upprepning i 

programme-

ring samt 

Eleven tilläm-

par princi-

perna för algo-

ritmiskt tän-

kande och 

programmerar 

Eleven använ-

der program-

mering då hen 

löser problem. 

Eleven modifi-

erar och 



och programmering 

för att lösa problem 

tolka, testa, 

planera och 

programmera 

små program 

med vilka man 

löser matema-

tiska problem. 

handledning 

färdiga pro-

gram. 

testar och tol-

kar program. 

enkla pro-

gram. 

utvecklar pro-

gram. 

 


