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Bedömningsanvisningar Delprov B och C 
Elevernas lösningar ska bedömas med högst det antal poäng som anges i bedömnings-
anvisningarna. Utgångspunkten är att eleverna ska få poäng för lösningens förtjänster och 
inte poängavdrag för fel och brister. Det går att ge delpoäng för en lösning som visar att en 
elev kommit en bit på väg. Numreringen av uppgifterna i provet är löpande och max-
poängen är utsatt vid respektive uppgift.  
 
Delprov B består både av uppgifter där endast svar ska anges och uppgifter som kräver 
redovisning. Till uppgifter som kräver redovisning finns bedömningsanvisningar för 
delpoäng. För maxpoäng krävs tydlig redovisning av korrekt tankegång med korrekt svar.  
 
Bedömningsanvisningarna bygger på analytisk bedömning, det vill säga olika aspekter 
i elevens lösning bedöms. Dessa aspekter är kopplade till förmågorna. För de olika 
delproven ser bedömningsanvisningarna något olika ut beroende på uppgiftstypen. Vid 
bedömning av uppgifter i delprov B där redovisning krävs (uppgift 16 och 17) beskrivs 
bedömningen kronologiskt utifrån lösningen av uppgiften. Till delprov C (uppgift 18) 
skrivs bedömningsanvisningarna i matrisform. 
 
I bedömningsanvisningarna anges vad som krävs för varje poäng. För att tydliggöra de 
kvalitativa nivåer som finns uttryckta i kunskapskraven används vid bedömningen E-poäng, 
C-poäng och A-poäng. I bedömningsanvisningarna är poängen dessutom markerade med 
vilken förmåga som främst bedöms, t.ex. indikerar CR resonemang på C-nivå. 
 
Mer information om bedömning finns i Lärarinformation om hela ämnesprovet, sid. 6–8.  
 
Om det i en bedömningsanvisning till delprov B står +EP +ER på samma rad betyder det 
att båda poängen ges samtidigt. Eleven kan på en sådan uppgift antingen få noll poäng eller 
två poäng.  
 
Till höger i bedömningsanvisningen till delprov B finns en matris för att 
synliggöra den kvalitativa förmågepoängen som kan ges, i detta exempel  
en EM-poäng. För att förtydliga bedömningen av de publicerade elevarbetena 
finns i kolumnen till höger en ikryssad matris, som ska visa hur många poäng 
som elevarbetet fått. I detta exempel har eleven fått en CP-poäng men inte 
någon AR-poäng. De publicerade elevarbetena är vid behov försedda med 
förtydligande kommentarer. 
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Bedömningsanvisningar Delprov C 

Bedömningsmatris till uppgift 18, (4/4/4) 

 
Bedömningen avser 

Kvalitativa nivåer 
Lägre Högre 

Problemlösning  
och Metod  
 
Kvaliteten på de metoder och 
strategier som eleven 
använder.  
 
Hur väl eleven  
genomför procedurer och 
beräkningar. 
 
Hur väl eleven tolkar 
resultat och drar slutsatser. 

Anger korrekt kostnad 
för 20 simhallsbesök för 
minst två av 
betalningsmodellerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

+EM 

Tecknar uttryck/formler 
med värden eller variabler 
till minst två av 
betalningsmodellerna.  
 
 
 
 
 
 
 
 

+CP 

Tecknar uttryck/formler 
med variabler till minst 
två av 
betalningsmodellerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

+AP 

Begrepp 
 
I vilken grad eleven visar 
kunskap om matematiska 
begrepp och samband mellan 
dessa. 

Anger modell C som  
en proportionalitet med 
någon enkel motivering 
och/eller 
kan ge någon beskriv-
ning till varför en modell 
är eller inte är en 
proportionalitet. 
 

+EB 

Förklarar godtagbart för 
varje modell varför de är 
proportionella eller inte.  
 
 
 
 
 
 

+CB 

Tolkar grafer och skriver 
korrekta formler för alla 
tre modellerna. 
 
 
 
 
 
 

+AB 

Resonemang 
 
Kvaliteten på elevens 
analyser, slutsatser och 
reflektioner och andra former 
av matematiska resonemang. 

För ett enkelt resone-
mang om någon modell, 
t.ex. modell A är bra när 
man ska simma ofta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ER 

För ett godtagbart 
matematiskt resonemang 
om fördelar eller nack-
delar med de olika 
modellerna, t.ex. A är  
bra när man simmar  
50 gånger, C är bra när 
man bara simmar få 
gånger och B är bra  
när man simmar  
20–25 gånger. 
 

+CR 

För ett matematiskt 
resonemang som bygger 
på kunskap om att 
grafernas skärnings-
punkter avgör fördelar 
och nackdelar med de 
olika modellerna. 
 
 
 
 
 

+AR 

Kommunikation 
 
Kvaliteten på elevens 
redovisning.  
 
Hur väl eleven använder 
matematiska uttrycksformer 
(språk och representation). 

Redovisningen  
omfattar en mindre del 
av uppgiften men är 
begriplig och möjlig att 
följa.  
 
 

+EK 

Redovisningen  
omfattar större delen  
av uppgiften, är lätt  
att följa och det mate-
matiska språket är 
acceptabelt.  
 

+CK 

Redovisningen  
omfattar hela uppgiften, 
är välstrukturerad och 
tydlig med relevant 
matematiskt språk och 
terminologi.  
 

+AK 
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Bedömda elevarbeten Delprov C 

Bedömda elevarbeten till uppgift 18 

Elevarbete 1 

 
 
Bedömning 
 E C A Poäng Kommentar 
Problemlösning 
Metod 

 
X 

   
1/0/0 

 

Begrepp     Eleven visar inga kunskaper om proportionalitet. 
Resonemang X   1/0/0  
Kommunikation X   1/0/0  
 Summa 3/0/0  
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Elevarbete 2 

 
 
Bedömning 
 E C A Poäng Kommentar 
Problemlösning 
Metod 

 
X 

   
1/0/0 

 

Begrepp X   1/0/0  
Resonemang     Eleven för inget resonemang om de olika 

betalningsmodellerna. 
Kommunikation X   1/0/0  
 Summa 3/0/0  
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Elevarbete 3 
 

 
 
Bedömning 
 E C A Poäng Kommentar 

Problemlösning 
Metod 

 
X 

   
1/0/0 

 

Begrepp X X  1/1/0 Eleven visar en godtagbar beskrivning av proportionalitet. 
Resonemang X   1/0/0  
Kommunikation X   1/0/0  
 Summa 4/1/0  
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Elevarbete 4 
 

 
 
Bedömning 
 E C A Poäng Kommentar 

Problemlösning 
Metod 

 
X 

   
1/0/0 

Eleven anger endast ett korrekt uttryck. 

Begrepp      
Resonemang X X  1/1/0 Eleven jämför modellerna B och C endast med modell A 

och för ett godtagbart resonemang. 
Kommunikation X X  1/1/0  
 Summa 3/2/0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Äp9Ma13 (B och C) 14 

Elevarbete 5 
 

 
 
Bedömning 
 E C A Poäng Kommentar 
Problemlösning 
Metod 

 
X 

X X 1/1/1 Eleven visar två korrekta uttryck. 

Begrepp      
Resonemang X   1/0/0 Eleven för godtagbara resonemang om modellerna A och 

C men för ett knapphändigt resonemang om modell B. 
Kommunikation X X  1/1/0  
 Summa 3/2/1  
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Elevarbete 6 
 

 
 
Bedömning 
 E C A Poäng Kommentar 

Problemlösning 
Metod 

 
X 

X  1/1/0  

Begrepp X   1/0/0 Eleven ger en enkel motivering för modell C. 
Resonemang X X  1/1/0  
Kommunikation X X  1/1/0  
 Summa 4/3/0  
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Elevarbete 7 
 

 
 
Bedömning 
 E C A Poäng Kommentar 

Problemlösning 
Metod 

 
X 

  1/0/0 Eleven anger inga uttryck eller formler. 

Begrepp X X  1/1/0  
Resonemang X X  1/1/0  
Kommunikation X X  1/1/0  
 Summa 4/3/0  
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Elevarbete 8 
 

 
 
Bedömning 
 E C A Poäng Kommentar 

Problemlösning 
Metod 

 
X 

X X 1/1/1  

Begrepp X X  1/1/0 Eleven skriver endast uttryck, inte korrekta formler. 
Resonemang X X X 1/1/1  
Kommunikation X X X 1/1/1  
 Summa 4/4/3  
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Elevarbete 9 

 
 
Bedömning 
 E C A Poäng Kommentar 
Problemlösning 
Metod 

 
X 

X X 1/1/1  

Begrepp X X X 1/1/1  
Resonemang X X X 1/1/1  
Kommunikation X X X 1/1/1  
 Summa 4/4/4  
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Kravgränser 
Maxpoäng 
Detta prov kan ge maximalt 98 poäng fördelade på 37 E-poäng, 39 C-poäng och  
22 A-poäng. 
 

Observera att provbetyg endast kan ges då eleven har genomfört samtliga fyra delprov. 
 
Provbetyget E 
För att få provbetyget E ska eleven ha erhållit minst 24 poäng. 
 
Provbetyget D 
För att få provbetyget D ska eleven ha erhållit minst 38 poäng varav minst 11 poäng  
på lägst nivå C. 
 
Provbetyget C 
För att få provbetyget C ska eleven ha erhållit minst 50 poäng varav minst 20 poäng  
på lägst nivå C. 
 
Provbetyget B 
För att få provbetyget B ska eleven ha erhållit minst 64 poäng varav minst 6 poäng på  
nivå A. 
 
Provbetyget A 
För att få provbetyget A ska eleven ha erhållit minst 76 poäng varav minst 11 poäng  
på nivå A. 
 

 Provbetyg E Provbetyg D Provbetyg C Provbetyg B Provbetyg A 

Totalpoäng Minst 24 poäng Minst 38 poäng Minst 50 poäng Minst 64 poäng Minst 76 poäng 

Nivåkrav  Minst 11 poäng 
på lägst nivå C 

Minst 20 poäng 
på lägst nivå C 

Minst 6 poäng på 
nivå A 

Minst 11 poäng 
på nivå A 

 

Insamling av provresultat 
För att kunna följa upp och utvärdera kvaliteten i svensk skola, för forskning och för 
utveckling av proven, behövs insamling av provresultat. 
 
Information om insamlingen till Skolverket och till PRIM-gruppen finns i Lärarinformation 
om hela ämnesprovet sid. 10–11. Där finns också information om lärarenkäten. Dina syn-
punkter är viktiga för det fortsatta arbetet. 


