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Matematik kurs 2c – frågan om unika kunskapskvaliteter i kunskapskraven (210511) 

1) Finns det unika kunskapskvaliteter på någon eller några betygsnivåer i kunskapskraven? 

2) Om så är fallet, vilka fördelar kan speciella betygspoäng (s. k. E-, C- och A-poäng) för dessa 

kunskapskvaliteter ge på det nationella provet, med hänsyn tagen till det extraarbete som provkon-

struktörer och bedömande lärare tvingas till? 

I de nya kunskapskrav som ska gälla kurs 2c, från den 1 juli 2021, finns inte längre något utrymme 

för s.k. E-, C- eller A-poäng. Det saknas nämligen unika kunskapskvaliteter. 

Dag som ovan/Gunnar Hyltegren i en grå Molndal 

   

Kunskapskrav för E Kunskapskrav för C Kunskapskrav för A 
Eleven kan översiktligt beskriva 

innebörden av centrala begrepp med 

hjälp av några representationer samt 

översiktligt beskriva sambanden 

mellan begreppen. 

 

Dessutom växlar eleven med viss 

säkerhet mellan olika representation-

er. 

 

Eleven kan med viss säkerhet an-

vända begrepp och samband mellan 

begrepp för att lösa matematiska 

problem och problemsituationer i 

karaktärsämnena i bekanta situat-

ioner.
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I arbetet hanterar eleven några enkla 

procedurer och löser uppgifter av 

standardkaraktär med viss säkerhet, 

både utan och med digitala verktyg. 

 

 

Eleven kan formulera, analysera och 

lösa matematiska problem av enkel 

karaktär.  

 

Dessa problem inkluderar ett fåtal 

begrepp och kräver enkla tolkningar.  

 

 

 

 

 

 

I arbetet gör eleven om realistiska 

problemsituationer till matematiska 

formuleringar genom att tillämpa 

givna
2
 matematiska modeller.  

 

 

Eleven kan med enkla omdömen 

utvärdera resultatets rimlighet samt 

valda modeller, strategier och meto-

der.
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Eleven kan utförligt beskriva inne-

börden av centrala begrepp med hjälp 

av några representationer samt utför-

ligt beskriva sambanden mellan be-

greppen. 

 

Dessutom växlar eleven med viss 

säkerhet mellan olika representation-

er. 

 

Eleven kan med viss säkerhet an-

vända begrepp och samband mellan 

begrepp för att lösa matematiska 

problem och problemsituationer i 

karaktärsämnena. 

 

 

I arbetet hanterar eleven flera proce-

durer och löser uppgifter av standard-

karaktär med säkerhet, både utan och 

med digitala verktyg. 

 

 

Eleven kan formulera, analysera och 

lösa matematiska problem.
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Dessa problem inkluderar flera be-

grepp och kräver avancerade tolk-

ningar. 

 

 

 

 

 

I arbetet gör eleven om realistiska 

problemsituationer till matematiska 

formuleringar genom att välja och 

tillämpa matematiska modeller.  

 

 

Eleven kan med enkla omdömen 

utvärdera resultatets rimlighet samt 

valda modeller, strategier, metoder 

och alternativ till dem. 

 

Eleven kan utförligt beskriva inne-

börden av centrala begrepp med hjälp 

av flera representationer samt utför-

ligt beskriva sambanden mellan be-

greppen. 

 

Dessutom växlar eleven med säker-

het mellan olika representationer. 

 

 

Eleven kan med säkerhet använda 

begrepp och samband mellan begrepp 

för att lösa komplexa
6
 matematiska 

problem och problemsituationer i 

karaktärsämnena. 

 

 

I arbetet hanterar eleven flera proce-

durer och löser uppgifter av standard-

karaktär med säkerhet och på ett 

effektivt sätt
7
, både utan och med 

digitala verktyg. 

 

Eleven kan formulera, analysera och 

lösa matematiska problem av kom-

plex karaktär.  

 

Dessa problem inkluderar flera be-

grepp och kräver avancerade tolk-

ningar. 

 

I problemlösning upptäcker eleven 

generella samband som presenteras 

med symbolisk algebra.
8
  

 

I arbetet gör eleven om realistiska 

problemsituationer till matematiska 

formuleringar genom att välja, till-

lämpa och anpassa
9
 matematiska 

modeller.  

 

Eleven kan med nyanserade omdö-

men utvärdera resultatets rimlighet 

samt valda modeller, strategier, meto-

der och alternativ till dem. 
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Eleven kan föra enkla matematiska 

resonemang och värdera med enkla 

omdömen egna och andras resone-

mang samt skilja mellan gissningar 

och välgrundade påståenden.  

 

 

 

Dessutom uttrycker sig eleven med 

viss säkerhet i tal, skrift och handling 

med inslag av matematiska symboler 

och andra representationer.
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Genom att ge exempel relaterar ele-

ven något i kursens innehåll till dess 

betydelse inom andra ämnen, yrkes-

liv, samhällsliv och matematikens 

kulturhistoria.  

 

Dessutom kan eleven föra enkla 

resonemang om exemplens relevans. 

 

 

Eleven kan föra välgrundade mate-

matiska resonemang och värdera med 

nyanserade omdömen egna och 

andras resonemang samt skilja mellan 

gissningar och välgrundade påståen-

den. 

 

 

Dessutom uttrycker sig eleven med 

viss säkerhet i tal, skrift och handling 

samt använder matematiska symbo-

ler och andra representationer med 

viss anpassning till syfte och situat-

ion. 

 

Genom att ge exempel relaterar ele-

ven något i några av kursens delom-

råden till dess betydelse inom andra 

ämnen, yrkesliv, samhällsliv och 

matematikens kulturhistoria.C  

 

Dessutom kan eleven föra välgrun-

dade resonemang om exemplens 

relevans. 

 

Eleven kan föra välgrundade och 

nyanserade matematiska resone-

mang, värdera med nyanserade om-

dömen och vidareutveckla egna och 

andras resonemang samt skilja mellan 

gissningar och välgrundade påståen-

den.  

 

Dessutom uttrycker sig eleven med 

säkerhet i tal, skrift och i handling 

samt använder matematiska symbo-

ler och andra representationer med 

god anpassning till syfte och situat-

ion. 

 

Genom att ge exempel relaterar ele-

ven något i några av kursens delom-

råden till dess betydelse inom andra 

ämnen, yrkesliv, samhällsliv och 

matematikens kulturhistoria.  

 

Dessutom kan eleven föra välgrun-

dade och nyanserade resonemang 

om exemplens relevans. 

 

 

                                                 
1
 Problemet med begreppet ”i bekanta situationer” är att det inte finns någon definition var gränsen går mellan bekanta 

och icke bekanta situationer. Det går heller inte att anta att situationerna är fullkomligt obekanta för eleven gällande 

betygsnivåerna C och A. Alltså, speciella E-poäng kan inte motiveras.   

2
 Att eleven kan hantera något som är givet å ena sidan och hantera något som måste väljas å den andra, skulle kunna 

tyda på skilda kunskapskvaliteter. Men det är i så fall enbart C- och A-poäng som kan användas.  

3
 Avsaknaden av värdeord på nivån för E, kan tyda på unika kunskapskvaliteter på C- och A-nivån.  

4
 Ska detta kunna ske utan ens en viss anpassning till syfte och situation? Det låter orimligt. 

5
 Avsaknaden av värdeord betyder att betyget C avser en mellanposition på den kvantitativa skalan, inte att det finns 

unika kunskapskvaliteter för E och A. 

6
 Problemet med begreppet ”komplexa” är nära nog identiskt med vad som framhålls i fotnot 1 ovan.  

7
 För att slippa upprepa, ställer jag en fråga: löser eleverna uppgifter av standardkaraktär på ett ineffektivt sätt för bety-

get E och C? 

8
 Kan betraktas som en unik kunskapskvalitet. Vilket skulle betyda att det i detta fall kan vara både möjligt med A-

poäng för denna prestation. Men vilka fördelar skulle detta ge? 

9
 Kan betraktas som en unik kunskapskvalitet. Se fotnot 8. 


