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Kravgränser 

Provet består av tre skriftliga delprov (Delprov B, C och D).  
Tillsammans kan de ge 54 poäng varav 22 E-, 19 C- och 13 A-poäng.  
Observera att kravgränserna förutsätter att eleven deltagit i alla tre delprov.  

Kravgräns för provbetyget 
E: 14 poäng 
D: 23 poäng varav 6 poäng på minst C-nivå 
C: 30 poäng varav 11 poäng på minst C-nivå 
B: 38 poäng varav 5 poäng på A-nivå 
A: 45 poäng varav 8 poäng på A-nivå 
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Bedömningsanvisningar 

 
Exempel på ett godtagbart svar anges inom parentes. Till en del uppgifter är bedömda elev-
lösningar bifogade för att ange nivån på bedömningen. Om bedömda elevlösningar finns i 
materialet markeras detta med en symbol. 

 

Delprov B 
 

1. Max 2/0/0 
 

a) Godtagbart svar ( 3och1 21 =−= xx ) +1 EB 
 
Kommentar: Svar som innehåller både x- och y-koordinater,  
t.ex. )0,3(och)0,1(− , ges noll poäng. 
 

b) Godtagbart svar ( 1=x ) +1 EB 
 
 

2. Max 1/0/0 
 
Korrekt svar ( 20010 += xy ) +1 EM 
 
 

3. Max 3/0/0 
 

a) Godtagbart svar ( 12 += xy ) +1 EP 
 

b) Godtagbart svar ( 7och3 == yx ) +1 EB 
 

c) Godtagbart svar (t.ex. 23 −= xy ) +1 EPL 
 
 

4. Max 0/1/0 
 
Korrekt svar (200) +1 CP 
 
 

5. Max 1/1/1 
 

a) Korrekt svar ( 16=x ) +1 EP 
 

b) Korrekt svar ( 1−=x ) +1 CP 
 
c) Korrekt svar ( 33=x ) +1 AP 
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6. Max 0/1/0 

Korrekt svar (Alternativ C: 3
2

8  och E: 084 ⋅ ) +1 CB  
 
 

7. Max 0/2/0 
 

a) Godtagbart svar ( 63,0 ) +1 CB 
 
Kommentar: Ett svar i intervallet 7,06,0 ≤≤ a  anses godtagbart. 
 

b) Godtagbart svar ( xy 3= ) +1 CP 
 
Kommentar: Även svaret x3  anses godtagbart. 
 
 

8. Max 0/1/0 
 
Korrekt svar ( 0=x ) +1 CB 
 

9. Max 1/1/1 
 

a) Korrekt svar ( 252 +x ) +1 EP 
 

b) Korrekt svar ( x645 − ) +1 CP 
 

c) Korrekt svar ( 2x ) +1 AP 
 

Delprov C 
 

10. Max 2/0/0 
 
Godtagbar ansats, t.ex. beräknar linjens lutning korrekt, 5,0=k  +1 EP 

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( 95,0 += xy ) +1 EP 
 
 

11. Max 2/2/0 
 

a) Godtagbar ansats, sätter in värden korrekt i formeln för lösning av  
andragradsekvationer eller motsvarande för kvadratkomplettering +1 EP 

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( 61 −=x , 22 =x ) +1 EP 
 

Se avsnittet Bedömda elevlösningar. 
 

 
b) Godtagbar ansats, t.ex. korrekt omskrivning till 024102 =+− xx  +1 CP 

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( 6,4 21 == xx ) +1 CP 
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12. Max 2/0/0 

 
Godtagbar ansats, t.ex. skriver om linjen på formen 32 −−= xy  +1 EPL 

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (t.ex. 32 +−= xy ) +1 EPL 
 
 
13. Max 0/2/0 

 
Godtagbar ansats, påbörjar ett godtagbart välgrundat resonemang genom  
att teckna ett korrekt algebraiskt uttryck t.ex. )1)(1(2 +−− xxx  +1 CR 

med fortsatt godtagbart välgrundat resonemang som leder till korrekt  
slutsats +1 CR 
 

Se avsnittet Bedömda elevlösningar. 
 

 
 

14. Max 0/0/2 
 
Godtagbar ansats, påbörjar ett godtagbart välgrundat och nyanserat  
resonemang genom att t.ex. teckna likheten 242 +=+ kxx  +1 AR 

med fortsatt godtagbart välgrundat och nyanserat resonemang som leder till 
korrekt slutsats (”För att linjen ska skära andragradaren måste k vara mindre 
än 8− eller större än 8 ”) +1 AR 
 
 

15. Max 0/0/2 
 

a) Godtagbart svar (t.ex. ”y är större än eller lika med noll”) +1 AB 
 
b) Godtagbar lösning med korrekt svar ( 5=x ) +1 AB 
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Delprov D 

 
16. Max 3/0/0 

 
a) Godtagbart svar (”x motsvarar antalet lägenheter med 2 rum”) +1 EM 

 
b) Godtagbar ansats, bestämmer korrekt minst en av variablerna x eller y  +1 EM 

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (30 lägenheter med 2 rum 
och 10 lägenheter med 3 rum) +1 EM 
 
 

17. Max 1/0/0 
 
Godtagbart enkelt resonemang som leder till slutsatsen att Q är en  
minimipunkt +1 ER 
 

Se avsnittet Bedömda elevlösningar. 
 

 
 

18. Max 2/0/0 
 
Godtagbart enkelt resonemang som leder till att minst ett av de två fallen är 
godtagbart motiverat +1 ER 

med fortsatt godtagbart enkelt resonemang som leder till att båda fall är 
godtagbart motiverade  +1 ER 
 

Se avsnittet Bedömda elevlösningar. 
 

 
 

19. Max 2/1/0 
 
Godtagbar ansats, t.ex. ställer upp ekvationen 80)10( =+xx  +1 EPL 

med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar (5,2 cm och 15,2 cm) +1 EPL 

Lösningen kommuniceras på C-nivå, se de allmänna kraven på sidan 4 +1 CK 
 

Se avsnittet Bedömda elevlösningar. 
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20. Max 0/2/0 

 
a) Godtagbar motivering till varför Valerias modell stämmer bäst överens med 

verkligheten (t.ex. ”Valerias modell är bäst för de andra två går under 
C20 ° ”) +1 CM 

 
b) Godtagbar förklaring där det framgår att det är differensen mellan kaffets 

temperatur enligt Valerias modell och kaffets temperatur enligt Stinas mo-
dell efter 30 minuter som avses +1 CM 
 

Se avsnittet Bedömda elevlösningar. 
 

 
 

21. Max 0/3/0 
 
Godtagbar ansats, t.ex. tecknar ett korrekt ekvationssystem +1 CPL 

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (3,2 och 47,8) +1 CPL 

Lösningen kommuniceras på C-nivå, se de allmänna kraven på sidan 4 +1 CK 
 

Se avsnittet Bedömda elevlösningar. 
 

 
 

22. Max 0/2/0 
 
Godtagbar ansats, t.ex. bestämmer det linjära sambandet 1609,5 += xy  +1 CM 

med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar utifrån sambandet  
(t.ex. 201 cm) +1 CM 
 

Se avsnittet Bedömda elevlösningar. 
 

 
 

23. Max 0/0/3 
 
Godtagbar ansats, t.ex. tecknar en ekvation för att beräkna r, 

222 π)10π(190π rr =+−⋅  +1 APL 

med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar (129,3 mm) +1 APL 

Lösningen kommuniceras på A-nivå, se de allmänna kraven på sidan 4 +1 AK 
 

Se avsnittet Bedömda elevlösningar. 
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24. Max 0/0/4 

 
Godtagbar ansats, t.ex. bestämmer minimipunktens och båda nollställenas  
koordinater i ett definierat koordinatsystem +1 AM 

med godtagbar fortsättning, beräknar korrekt x-koordinat för kurvornas  
tangeringspunkt utifrån det definierade koordinatsystemet, t.ex. 0,128=x  +1 AM 

med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar (4,7 meter) +1 AM 

Lösningen kommuniceras på A-nivå, se de allmänna kraven på sidan 4 +1 AK 
 

Se avsnittet Bedömda elevlösningar. 
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Bedömda elevlösningar 
 
Uppgift 11a  
 
Elevlösning 1 (0 poäng) 

 
 
Kommentar: Elevlösningen visar teckenfel vid insättning i formeln för lösning av andragrads-
ekvationen och uppfyller därmed inte kravet för godtagbar ansats. Lösningen ges 0 poäng. 
 
Uppgift 13  
 
Elevlösning 1 (2 CR) 

 
 
Kommentar: Elevlösningen visar ett korrekt tecknat uttryck med korrekt förenkling. n är inte 
definierad och tydlig slutsats saknas. Trots dessa brister ges lösningen nätt och jämnt två re-
sonemangspoäng på C-nivå. 
 
 
Elevlösning 2 (2 CR) 

 
 
Kommentar: Elevlösningen visar ett korrekt tecknat uttryck. Uttrycket påstås vara skiljt från 
noll redan före 122 −≠ xx  utan att detta motiveras. Trots att motiveringen är bristfällig  
bedöms lösningen nätt och jämnt uppfylla kravet för den andra resonemangspoängen på  
C-nivå. 
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Uppgift 17  
 
Elevlösning 1 (0 poäng) 

 
 
Kommentar: Elevlösningen visar ett felaktigt resonemang och ges noll poäng. 
 
 
Elevlösning 2 (1 ER) 

 
 
 
Elevlösning 3 (1 ER) 

 
 
Kommentar: Elevlösning 2 och 3 visar ett enkelt resonemang som anses vara godtagbart. 
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Elevlösning 4 (1 ER) 

 
 
Kommentar: Elevlösningen visar en graf som motiverar att extrempunkten är en minimipunkt. 
Detta anses motsvara ett enkelt resonemang. 
 
 
Uppgift 18  
 
Elevlösning 1 (1 ER) 

 
 
Kommentar: Elevlösningen visar ett enkelt resonemang som är godtagbart för fall B. Fall A är 
felaktigt motiverat. Lösningen ges första resonemangspoängen på E-nivå. 
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Uppgift 19  
 
Elevlösning 1 (2 EPL) 

 
 
Kommentar: Elevlösningen visar en godtagbar lösning med korrekt svar. Gällande kommuni-
kation anses variabeln x vara otillräckligt definierad, det saknas =x  i lösningsformeln på 
tredje raden och likhetstecknet används felaktigt i slutet av samma rad. Det är otydligt om 
rektangeln på sista raden verkligen är en förklarande figur. Dessa brister gör att lösningen inte 
anses uppfylla kraven för kommunikationspoäng på C-nivå.   
 
 
Elevlösning 2 (2 EPL och 1 CK) 

 
 
Kommentar: Elevlösningen visar en korrekt lösning. Gällande kommunikation innehåller  
lösningen några brister. T.ex. definieras variabeln x genom ”Sidan x= ” vilket är otydligt  
då det inte framgår om det är rektangelns bredd eller längd som avses. Även en förklarande 
figur saknas och ett av rottecknen är inte tillräckligt långt. Lösningen är trots bristerna möjlig 
att följa och förstå och anses nätt och jämnt uppfylla kraven för kommunikationspoäng på  
C-nivå. 
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Uppgift 20b  
 
Elevlösning 1 (0 poäng) 

 
 
Kommentar: Elevlösningen visar på förståelse för att )30()30( gf −  betyder en skillnad i 
temperatur men inte att det är en temperaturskillnad mellan de två modellerna. Förklaringen 
anses inte uppfylla kraven för modelleringspoängen på C-nivå. 
 
 
Elevlösning 2 (1 CM) 

 
 
Kommentar: Elevlösningen visar på förståelse för att det är en temperaturskillnad det handlar 
om. Frasen ”modellerna skiljer C9 °  i temp. efter 30 min.” är något otydlig men anses nätt 
och jämnt uppfylla kraven för modelleringspoängen på C-nivå. 
 
 
Uppgift 21  
 
Elevlösning 1 (1 CPL) 

 
 
Kommentar: Elevlösningen visar ett korrekt tecknat ekvationssystem och uppfyller därmed 
kraven för första problemlösningspoängen på C-nivå. 
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Elevlösning 2 (2 CPL) 

 
 
Kommentar: Elevlösningen visar en godtagbar lösning där digitala hjälpmedel har använts. 
Gällande kommunikation är lösningen bristfällig, eftersom variabeln är odefinierad och redo-
visningen hur det digitala hjälpmedlet har använts saknas. Dessa brister gör att lösningen inte 
anses uppfylla kraven för kommunikationspoäng på C-nivå. Sammantaget ges lösningen två 
problemlösningspoäng på C-nivå.  
 
 
Uppgift 22  
 
Elevlösning 1 (1 CM) 

 
 
Kommentar: Elevlösningen visar att ökningen är ”samma” under de fyra första dygnen. Sva-
ret är felaktigt på grund av fel antal dagar. Lösningen ges första modelleringspoängen på  
C-nivå. 
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Elevlösning 2 (2 CM) 

 
 
Kommentar: Elevlösningen visar en korrekt beräkning av blomställningens höjd. Redovis-
ningen är knapphändig i och med att vissa förklaringar och beräkningar saknas. Elevlösningen 
bedöms nätt och jämnt uppfylla kraven för andra modelleringspoängen på C-nivå. 
 
 
Elevlösning 3 (2 CM) 

 
 
Kommentar: Elevlösningen visar en grafisk bestämning av blomställningens höjd. Koordi-
natsystemet innehåller vissa brister, t.ex. är y-axelns gradering felaktig mellan 0 och 160 och 
det är oklart vad beteckningarna x och y representerar. Elevlösningen bedöms nätt och jämnt 
uppfylla kraven för andra modelleringspoängen på C-nivå. 
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Uppgift 23  
 
Elevlösning 1 (2 APL) 

 
 
Kommentar: Elevlösningen visar en godtagbar lösning med korrekt svar. Gällande kommuni-
kation är lösningen inte lätt att följa och förstå då det saknas förklarande figurer och vissa 
mellanled vid beräkningar. Förklaringar till 10200 −=R  på andra raden saknas också. Där-
med uppfylls inte kraven för kommunikationspoäng på A-nivå. Sammantaget ges lösningen 
två problemlösningspoäng på A-nivå. 
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Uppgift 24  
 
Elevlösning 1 (2 AM och 1 AK) 

 
 Fortsättning på nästa sida. 
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Kommentar: Elevlösningen visar en godtagbar lösning fram till att tygets längd ska beräknas 
på näst sista raden. Eftersom svaret inte är korrekt uppfylls inte kraven för den tredje modelle-
ringspoängen på A-nivå. Gällande kommunikation är lösningen lätt att följa och förstå och 
innehåller både figur och definierade variabler. Trots det felaktiga svaret anses lösningen upp-
fylla kraven för kommunikationspoäng på A-nivå. Sammantaget ges lösningen två modelle-
ringspoäng och en kommunikationspoäng på A-nivå. 


