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Bedömning för lärande i matematik 

Katarina Kjellström 

Inger Ridderlind 

Anette Skytt 

 

PRIM-gruppen 

Mullsjö  16 juni 2014 

Dagens innehåll 

• Vad är syftet med detta bedömningsstöd 

 

• Vilka har arbeta med materialet 

 

• Varför ser det ut som det gör 

 

• När och hur kan du som lärare använda 

materialet 

 

• Egna övningar med delar av materialet 

Workshop i grupper 1-3, 4-6, 7-9 
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Syftet med materialet är att 

• Ge underlag för att beskriva elevens kunskaper i 

relation till kunskapskraven. 

• Underlätta, stödja och strukturera planering av  

undervisning och bedömning. 

• Stödja och strukturera lärarens kontinuerliga 

bedömning. 

• Ge underlag för att eleven ska kunna följa sitt 

eget lärande 

2014-06-16 PRIM-gruppen 

Ur film från Skolverket som handlar om 

betygssättning i åk 6  

Undervisningsrådet  Anna Karin Munkby 

2014-10-27 / Namn Namn, Institution eller liknande 
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Vilka har deltagit i arbetet 

Ansvariga i PRIM-gruppen 

 

Katarina Kjellström: Projektledare, Ansvar årskurs 7-9 

 

Inger Ridderlind: Ansvar årskurs 4-6 

 

Anette Skytt: Ansvar årskurs 1-3 

 

Många matematikdidaktiker och verksamma lärare 

 

Kursplanens tre dimensioner 

2014-06-16 / Katarina Kjellström, PRIM-gruppen 

Kunskapskrav 

Centralt innehåll 

Varför ser materialet ut som det gör 



2014-10-27 

4 

Vid bedömningen av elevens kunskaper måste man ta  

hänsyn både till centralt innehåll och förmågorna 

Taluppfattning 
och tals 
användning 
 

Algebra 
 

Geometri 
 

Statistik  
och 
sannolikhet 
 

Samband  
och 
förändring 
 

Problem
-lösning 
 

Problemlösning 
 

Begrepp 
 

Metoder 

Resonemang 
 

Kommunikation 
 

Åk 3 
Godtagbara 

Åk 6 
Betyget E 

Åk 9 
Betyget E 

 
 
Metoder  
 

 

 
Eleven kan välja och 
använda i huvudsak 
fungerande matematiska 
metoder med viss 
anpassning till 
sammanhanget för att 
göra enkla beräkningar 
med naturliga tal och 
lösa enkla rutinuppgifter 
med tillfredställande 
resultat. 
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra 
beräkningar med de fyra räknesätten när talen och 
svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för 
beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde. Vid 
addition och subtraktion kan eleven välja och 
använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande 
resultat när talen och svaren ligger inom 
heltalsområdet 0-200. Eleven kan även avbilda och, 
utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska 
objekt samt hantera enkla matematiska likheter och 
använder då likhetstecknet på ett i huvudsak riktigt 
sätt. Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser 
och uppskattningar av längder, massor, volymer och 

tider och använder vanliga måttenheter för att 
uttrycka resultatet. 

 
Eleven kan välja och 
använda i huvudsak 
fungerande matematiska 
metoder med viss 
anpassning till 
sammanhanget för att 
göra enkla beräkningar 
och lösa enkla 
rutinuppgifter inom 
aritmetik, algebra, geometri, 
sannolikhet, statistik samt samband och 
förändring  

med tillfredställande 
resultat 
 

 
Eleven kan välja och 
använda i huvudsak 
fungerande 
matematiska metoder 
med viss anpassning till 
sammanhanget för att 
göra beräkningar och 
lösa rutinuppgifter inom 
aritmetik, algebra, geometri, 
sannolikhet, statistik samt samband 
och förändring  

med tillfredställande 
resultat 
 
 

Kunskapskrav 
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Generell 
Bedömningsmatris 

Materialet består av flera olika komponenter. 
  
Den första komponenten har kunskapskraven som 
utgångspunkt.  
Här beskrivs de aspekter som bör bedömas och som 
är unika för respektive förmåga. 

2014-10-27 / Namn Namn, Institution eller liknande 
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I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig 

information med matematiskt innehåll 

 

I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångssätt vid 

problemlösning med hjälp av matematiska uttrycksformer 

 

Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven 

använder 

 

Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser 

 

I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat 

Centralt innehåll 
i tabellform 

Generell 
Bedömningsmatris 

Materialet består av olika komponenter. 
Den andra tar sin utgångspunkt i det centrala innehållet 
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Åk 3 

 

 
Åk 6 

 

 
Åk 9 

 

 
 
 
 

Algebra 
 

 
 
 
 
 
 
 
A32   Matematiska 
likheter och 
likhetstecknets 
betydelse.  
  
 
 
 
 
A34   Hur enkla 
mönster i talföljder och 
enkla geometriska 
mönster kan 
konstrueras, beskrivas 
och uttryckas.  

A61   Obekanta tal och 
deras egenskaper samt 
situationer där det finns 
behov av att beteckna 
ett obekant tal med en 
symbol.  
 
A62   Enkla algebraiska 
uttryck och ekvationer i 
situationer som är 
relevanta för eleven.  
 
 
A63   Metoder för enkel 
ekvationslösning. 
  
A64   Hur mönster i 
talföljder och 
geometriska mönster 
kan konstrueras, 
beskrivas och uttryckas 

A91   Innebörden av 
variabelbegreppet och 
dess användning i 
algebraiska uttryck, 
formler och ekvationer.  
 
 
A92   Algebraiska 
uttryck, formler och 
ekvationer i situationer 
som är relevanta för 
eleven.  
 
A93   Metoder för 
ekvationslösning.  
  
  

2014-06-16 / Katarina Kjellström, PRIM-gruppen 

2014-10-27 / Namn Namn, Institution eller liknande 
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Bedömningsprocessen 
 

2014-06-16 / Katarina Kjellström, Prim-gruppen 

Centralt innehåll 
i tabellform 

Generell 
Bedömningsmatris 

Underlag för 
bedömning 

Lärardokumentation 
Bedömningsmatris 

Elevdokumentation 
Självbedömning 

Hela materialet består av fem olika komponenter 
Här visas hur de kan användas 

Alla filer finns i pdf               

De filer som läraren ska arbeta med finns också i word 
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/ Namn Namn, Institution eller liknande 

2014-10-27 
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Arbetsområden som finns behandlade i materialet 

• Likhetstecknets innebörd i åk 3 

• Algebra årskurs 6 

• Algebra och mönster åk 8 

• Geometriska objekt åk 2-3 

• Fyrhörningar, omkrets och area åk 5 

• Area och volym åk 8 

• Proportionella samband åk 2 

• Proportionella samband och koordinatsystemet åk 6 

• Funktioner åk 9 

• Statistik åk 2 

• Statistik åk 4 

• Statistik åk 7 

• Taluppfattning åk 3 

• Stora tal och positionssystemet åk 5 

• Bråk åk 7 

 

Dags för film 
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www.skolverket.se/bedomningmatematik 

Du hittar materialet på  

Uppgift  

     Familjen Ryan är på semester i Australien. 

 De har parkerat sin husbil på plats nummer 16.  

På ritningen ser du hur de har parkerat. 

Husbilen täcker 8 m
2
 av hela platsen.  

 
Hur stor area (yta) har hela plats16?  

Visa hur du löser uppgiften. 

 

 

 Vilka förmågor kan eleven visa i sitt arbete med uppgiften?    
Titta i den generella bedömningsmatrisen. 

 

 (Vilka kunskaper i matematik kan eleven visa?  

Titta i tabellen över centralt innehåll) 

Analys av uppgift och elevarbete med stöd av  

Bedömning för lärande 
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Elevarbeten 

 

Denna uppgift prövar begreppet area och följande förmågor kan bedömas 

Problemlösning 

- I vilken grad eleven kan tolka skriftlig information med matematiskt innehåll 

- I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångsätt vid problemlösning med hjälp av 

matematikens uttrycksformer 

- Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer  

- Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser 

Begrepp 

- Hur väl eleven använder olika begrepp 

- I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp 

Metoder 

- Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen 

- Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar 

- Hur utvecklingsbara elevens metoder är 

Resonemang 

- Kvaliten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer) 

Kommunikation 

- Kvaliten på elevens beskrivningar och redogörelser  

- Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer 
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Vid analys av elevarbetena fokuserar bedömningen  

i vilken grad eleven visar, använder och uttrycker kunskaper om 

 den information som finns på ritningen 

 att en förstoring eller förminskning har samma form som originalet  

 skillnaden mellan olika storheter t ex omkrets och area 

Bedömningen fokuserar även 

hur väl eleven 

 mäter längd, area med hjälp av olika mätredskap och standardiserade enheter t ex cm och m
2 
 

 använder informella och formella metoder för att bestämma omkrets och area för tvådimensionella 

figurer t ex rektanglar 

 redovisar sina tankar som har med mätning och storheter att göra på olika sätt t ex med bilder, ord 

eller matematiska symboler och växlar mellan dessa 

Dags för workshop 
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www.skolverket.se/bedomningmatematik 

Hur laddar man ner materialet på sin dator 

Materialet är omfattande och finns därför i en ”zippad” fil 

på Skolverkets hemsida. Denna fil måste packas upp. 

• Om man har en Mac-dator: Dubbelklicka på zip-filen 

för att öppna datorns uppackningsprogram och filen packas upp.  

 

• Om man har en PC: Klicka på  zip-filen och välj Spara 

som, då sparas filen på Skivbordet eller välj Save så finns filen i 

Download. Från Download kan man dra zip-filen till 

skrivbordet.  

Högerklicka på zip-filen på skrivbordet och välj extrahera alla.   
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/ Namn Namn, Institution eller liknande 

Klickbar navigationssida 

över hela materialet  

Bedömning för lärande i matematik 

Klickbar navigation 

Valbart format 
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/ Namn Namn, Institution eller liknande 

2014-10-27 / Namn Namn, Institution eller liknande 
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Arbeta tillsammans 

• Arbetsområde   

årskurs 1-3: Bråk 

årskurs 4-6: Bråk 

årskurs 7-9: Tal skrivna i olika form 

 

• Utgå från tabellen med centralt innehåll och 

markera de punkter som ni tycker ska vara med 

i arbetsområdet 
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2014-10-27 / Namn Namn, Institution eller liknande 

2014-10-27 / Namn Namn, Institution eller liknande 
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Formulera en lärardokumentation  

  Bråk åk 5 

2014-10-27 Inger Ridderlind, PRIM 
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 Diskussionsfrågor 

• Hur kan lärardokumentationen användas? 

 

• Vilka möjligheter finns? 

 

• Finns det begränsningar? 
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Elevernas självbedömning 

• Vad ska elevernas självbedömning innehålla? 

 

 

• Hur kan självbedömningar användas? 

 

 

• Vilken hjälp finns i materialet? 
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Analys av uppgift med elevarbeten 

2014-06-16 / Katarina Kjellström, Anette Skytt, Inger Ridderlind 


