
UTVÄRDERING I MATEMATIK - 
Vad kommer du ihåg? 
NAMN och KLASS:


1 
Rita en kvadrat  här under med omkretsen 20 cm. 
(2 poäng) 

2 
Rita en rektangel med omkretsen 20 cm. 
(2 poäng) 

3 
Julia har 364 kr och David har 125 kr. Hur mycket mer pengar har Sarah? Visa både svaret 
och hur du kom fram till rätt svar: 
(2 poäng) 

4 
Fredrik köper en halsduk för 175 kr och ett par vantar för 135 kronor. Hur mycket ska han 
betala? Visa både svaret och hur du kom fram till rätt svar: 
(2 poäng) 
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5 
Fredrik köper en halsduk för 175 kr och ett par vantar för 135 kronor. Hur mycket får han 
tillbaka på 500 kronor? Visa både svaret och hur du kom fram till rätt svar: 
(2 poäng) 

6 
Rita två sträckor. Den ena sträckan ska vara 12 cm lång. Den andra sträckan ska vara 65 
mm lång. 
(2 poäng) 

7 
Ställ upp och räkna ut: 728–235.  
(ENDAST UPPSTÄLLNING GER POÄNG - ingen huvudräkning eller andra lösningar) 
(2 poäng) 

8 
Talen här under är i oordning. Skriv talen i ordning från minst till störst här under: 
807  
877  
78  
780  
8070 
7008 
(2 poäng) 
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9 

Den grå figuren till höger heter drake.  
Räkna ut omkretsen på draken - visa hur du löser 
uppgiften. 
(2 poäng) 

10 
Vilket tal kommer efter 5400? 
(1 poäng) 

11 
Polly har ett långt rep. Repet är 2 m 60 cm långt. Hon klipper ut två hopprep av det långa 
repet. Varje hopprep ska vara 110 cm långa. Hur mycket av repet har hon kvar när hon 
klippt ut två hopprep? Visa hur du löser uppgiften. 
(2 poäng) 

12 
Hur många sidoytor har en tetraeder och en kub? 
(2 poäng) 
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Denna sida fylles i av legitimerad lärare 

Fråga Frågan testar: Klarat Inte klarat Poäng

1 Konstruktion av geometrisk figur 
med linjal

    /2 p

2 Konstruktion av geometrisk figur 
med linjal

    /2 p

3 Val av räknesätt och metod. 
Problemlösning.

    /2 p

4 Förståelsen för sammanlagt     /2 p

5 Förståelsen för differens och 
lämpligt metodval

    /2 p

6 Begreppsord: sträcka     /2 p

7 Subtraktion, växling, aritmetik.     /2 p

8 Sorteringsövning, taluppfattning     /2 p

9 Omkretsberäkning för enkel 2D-
figur och lämpligt metodval.

    /2 p

10 Begreppsord: EFTER inom 
taluppfattning.

    /1 p

11 Problemlösning med 
flerstegslösning - blandat 
räknesätt.

    /2 p

12 Geometriska begrepp: 3D-figurer 
och delar av figur

    /2 p

TOTAL 
POÄNG:

        /23 p

Elevbedömning: Röd Ljusgrön Mörkgrön
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