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Bedömningsmatris för Räkna och häpna

Hur väl eleven 
formulerar en 
hypotes och löser 
problemet.

I vilken grad 
eleven bidrar till 
att formulera 
matematiska 
modeller.

I vilken grad 
eleven bidrar till 
ett resonemang 
om felkällor och 
resultatets rimlig-
het samt hur 
eleven bidrar till 
och resonerar 
kring alternativa 
tillvägagångssätt.

Bidrar till att formulera
en hypotes och löser 
problemet på ett i huvud-
sak fungerande sätt.

Bidrar till att formulera
enkla matematiska 
modeller som kan använ-
das på frågeställningen.

Bidrar till ett resone-
mang kring resultatets 
rimlighet samt bidrar 
med vissa re!ektioner 
över felkällor. 
Bidrar till att resonera 
kring och visa alternativa 
tillvägagångssätt att lösa 
problem. 

Formulerar en hypotes 
och löser problemet på ett 
relativt väl fungerande 
sätt.

Formulerar egna enkla 
matematiska modeller 
som e"er någon bearbet-
ning kan användas på 
frågeställningen.

Resonerar kring resulta-
tens rimlighet samt gör 
vissa re!ektioner över 
felkällor. 
Resonerar kring och 
visar alternativa tillväga-
gångssätt att lösa proble-
met. 

Formulerar och motive-
rar en hypotes samt löser 
problemet på ett väl 
fungerande sätt.

Formulerar egna enkla 
matematiska modeller 
som kan användas på 
frågeställningen.

Resonerar på ett väl 
underbyggt sätt kring 
resultatens rimlighet med 
lyhördhet för felkällor.
Resonerar på ett väl 
underbyggt sätt och visar
alternativa tillvägagångs-
sätt att lösa problemet.

Kvalitén på de 
metoder eleven 
väljer och hur väl 
eleven använder 
metoderna.

Väljer i huvudsak fung-
erande metoder med viss 
anpassning till frågeställ-
ningen. Använder 
metoderna med tillfred-
ställande resultat.

Väljer ändamålsenliga 
metoder med relativt 
god anpassning till 
frågeställningen. Använ-
der metoderna med gott 
resultat.

Väljer ändamålsenliga 
och e#ektiva metoder 
med god anpassning till 
frågeställningen. Använ-
der metoderna med 
mycket gott resultat. 

Kvalitén på 
elevens redogö-
relser och 
beskrivningar.

Hur väl eleven 
använder 
matematiska 
uttrycksformer 

Hur väl eleven 
följer, framför 
och bemöter 
matematiska 
argument.

Redogör och motiverar 
sitt tillvägagångssätt på 
ett i huvudsak funge-
rande sätt.

Använder matematiska 
uttrycksformer med viss 
anpassning till frågeställ-
ningen.

Följer, för och bemöter 
matematiska argument på 
ett sätt som till viss del 
för resonemangen 
framåt.

Redogör och motiverar 
sitt tillvägagångssätt på 
ett ändamålsenligt sätt.

Använder matematiska 
uttrycksformer med 
förhållandevis god 
anpassning till frågeställ-
ningen.

Följer, för och bemöter 
matematiska argument på 
ett sätt som för resone-
mangen framåt.

Redogör och motiverar sitt 
tillvägagångssätt på ett 
ändamålsenligt och 
e#ektivt sätt.

Använder matematiska 
uttrycksformer med god 
anpassning till frågeställ-
ningen.

Följer, för och bemöter 
matematiska argument på 
ett sätt som för resone-
mangen framåt och för-
djupar eller breddar dem.

Lägre Högre


