
* Här fylls i om eleven nått kravnivån på delprovet(n), N = nått kravnivån, EN = ej nått kravnivån 
** Måluppfyllelsen beskrivs med ja eller nej. Grunden för denna bedömning är Äp 3 + elevens övriga prestationer. 

 Kunskapsprofil – Matematik 
 
Elevens namn:  

Sammanfatta på den här sidan hur eleven lyckats i förhållande till mål att uppnå i matematik i slutet av årskurs 3. 

Mål att uppnå i årskurs 3  
Eleven skall 

Delprovs- 
resultat * 

Lärarens kommentarer (bedömning av Äp3 + 
elevens övriga prestationer) 

Målupp- 
fyllelse ** 

beträffande tal och talens beteckningar 
 kunna läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i 

talen inom heltalsområdet 0–1000 (Delprov J: Spelet) 
 kunna jämföra, storleksordna och dela upp tal inom 

heltalsområdet 0–1000 (Delprov J: Spelet) 
 kunna dela upp helheter i olika delar samt kunna 

beskriva, jämföra och namnge delarna som enkla bråk 
 kunna beskriva mönster i enkla talföljder 
 kunna hantera matematiska likheter inom heltals-

området 0–20 
    

   

beträffande räkning med positiva heltal 
 kunna förklara vad de olika räknesätten står för och 

deras samband med varandra med hjälp av till 
exempel konkret material eller bilder, (Delprov H) 

 kunna räkna i huvudet med de fyra räknesätten när 
talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20 
samt med enkla tal inom ett utvidgat talområde, och   

  (Delprov E och F, addition och subtraktion) 
 kunna addera och subtrahera tal med hjälp av 

skriftliga räknemetoder när talen och svaren ligger 
inom talområdet 0–200) (Delprov G) 
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* Här fylls i om eleven nått kravnivån på delprovet(n), N = nått kravnivån, EN = ej nått kravnivån 
** Måluppfyllelsen beskrivs med ja eller nej. Grunden för denna bedömning är Äp 3 + elevens övriga prestationer. 

 
 
 
Mål att uppnå i årskurs 3  
Eleven skall 

Delprovs- 
resultat * 

Lärarens kommentarer (bedömning av Äp3 + 
elevens övriga prestationer) 

Målupp- 
fyllelse ** 

beträffande rumsuppfattning och geometri 
 kunna beskriva föremåls och objekts placering med 

hjälp av vanliga och enkla lägesbestämningar 
 (Delprov B och C: Maskinen) 

 kunna rita och avbilda enkla tvådimensionella figurer 
samt utifrån instruktion bygga enkla tredimensionella 
figurer (Delprov B och C: Maskinen) 

 kunna beskriva, jämföra och namnge vanliga två- och 
tredimensionella geometriska objekt  
 (Delprov B och C: Maskinen)  

 (Delprov D)  
 kunna fortsätta och konstruera enkla geometriska 

mönster 
  

   

beträffande mätning 
 kunna göra enkla jämförelser av olika längder, areor, 

massor, volymer och tider (Delprov I, längd) 
 kunna uppskatta och mäta längder, massor, volymer 

och tid med vanliga måttenheter (Delprov I, längd) 
 

     

beträffande statistik 
 kunna tolka och presentera enkel och elevnära 

information i tabeller och diagram 
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 Kunskapsprofil – Matematik 
 

Elevens kommentarer Lärarens kommentarer 
Attityd till ämnet 
(självbedömning, ansvar, tilltro till den egna förmågan …) 
 
 

 

Det här går bra 
 

 

 

 

Det här är svårt 
 
 
 
 

 

Hur går vi vidare 
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