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Ämne - Matematik
Ämnets syfte
Gymnasieskolans utbildning i matematik bygger vidare på kunskaper motsvarande de
eleverna uppnår i grundskolan och innebär breddning och fördjupning av ämnet.
Utbildningen syftar till att ge kunskaper i matematik för studier inom vald studieinriktning och
för fortsatta studier. Utbildningen skall leda till förmåga att kommunicera med matematikens
språk och symboler, som är likartade över hela världen.
Utbildningen i matematik i gymnasieskolan syftar också till att eleverna skall kunna
analysera, kritiskt bedöma och lösa problem för att självständigt kunna ta ställning i frågor,
som är viktiga både för dem själva och samhället, som t.ex. etiska frågor och miljöfrågor.
Utbildningen syftar även till att eleverna skall uppleva glädjen i att utveckla sin matematiska
kreativitet och förmåga att lösa problem samt få erfara något av matematikens skönhet och
logik.

Mål att sträva mot
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleverna
utvecklar sin tilltro till den egna förmågan att lära sig mera matematik, att tänka matematiskt
och att använda matematik i olika situationer,
utvecklar sin förmåga att tolka, förklara och använda matematikens språk, symboler,
metoder, begrepp och uttrycksformer,
utvecklar sin förmåga att tolka en problemsituation och att formulera den med matematiska
begrepp och symboler samt välja metod och hjälpmedel för att lösa problemet,
utvecklar sin förmåga att följa och föra matematiska resonemang samt redovisa sina
tankegångar muntligt och skriftligt,
utvecklar sin förmåga att med hjälp av matematik lösa problem på egen hand och i grupp
bl.a. av betydelse för vald studieinriktning samt att tolka och värdera lösningarna i
förhållande till det ursprungliga problemet,
utvecklar sin förmåga att reflektera över sina erfarenheter av begrepp och metoder i
matematiken och sina egna matematiska aktiviteter,
utvecklar sin förmåga att i projekt och gruppdiskussioner arbeta med sin begreppsbildning
samt formulera och motivera olika metoder för problemlösning,
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utvecklar sin förmåga att utforma, förfina och använda matematiska modeller samt att
kritiskt bedöma modellernas förutsättningar, möjligheter och begränsningar,
fördjupar sin insikt om hur matematiken har skapats av människor i många olika kulturer
och om hur matematiken utvecklats och fortfarande utvecklas,
utvecklar sina kunskaper om hur matematiken används inom informationsteknik, samt hur
informationsteknik kan användas vid problemlösning för att åskådliggöra matematiska
samband och för att undersöka matematiska modeller.

Ämnets karaktär och uppbyggnad
Matematiken har genom en mångtusenårig utveckling bidragit till det kulturella arvet.
Matematiken är en förutsättning för stora delar av samhällets utveckling och den
genomsyrar hela samhället, ofta på ett sätt som är osynligt för den ovane betraktaren.
Matematiken har utvecklats ur såväl praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust
att utforska och utvidga matematiken som sådan. Matematikens begrepp, metoder och
teorier har vuxit fram inom olika kulturer. Matematik är en livaktig internationell vetenskap,
vars metoder, begrepp och kunskapsområden ständigt utvecklas.
I matematik arbetar man med väldefinierade begrepp och bygger upp teorier genom att
logiskt och strikt bevisa att formulerade hypoteser är giltiga. Resultaten av bevisen
formuleras som satser eller samband, som visar hur begreppen kan användas. Nya
begrepp införs som följd av frågeställningar i tillämpningsämnen eller av idéer inom
matematiken som sådan.
Matematik är en mänsklig tankekonstruktion och matematisk problemlösning är en
skapande aktivitet. Samtidigt kräver matematiken uthållighet i tankeverksamheten och
förståelse för att problemlösning är en process som kräver tid. Denna process skall kunna
utvecklas i en grupp men även genom att individer reflekterar över sin egen kunskap och
inlärning. Detta gäller även matematikämnet i skolan.
Problemlösning, kommunikation, användning av matematiska modeller och matematikens
idéhistoria är fyra viktiga aspekter av ämnet matematik som genomsyrar undervisningen.
Tillgången till tekniska hjälpmedel har delvis förändrat matematikämnet. Såväl numeriska,
grafiska som algebraiska metoder utnyttjas och nya typer av problem av mer sammansatt
karaktär kan studeras i ämnet. De tekniska hjälpmedlen har dock begränsat värde utan
kunskaper om begrepp och metoder. Förståelse, analys av hela lösningsprocedurer och
kritisk granskning av resultat samt förmåga att dra slutsatser är grundläggande i
gymnasieskolans matematikämne.
En viktig del av problemlösningen är att utforma och använda matematiska modeller och på
olika sätt kommunicera om de matematiska idéerna och tankegångarna. Både i vardagsliv
och yrkesliv behöver allt fler kunna förstå innebörden av och kommunicera om frågor med
matematiskt innehåll.
Matematikens idéhistoria kan bidra till en bild av hur olika begrepp och samband utvecklats.
Detta kan motverka uppfattningen om matematiken som ett opersonligt färdigt ämne som är
uppbyggt av fasta regler som endast skall läras utantill.
Matematikens kraft som verktyg för förståelse och modellering av verkligheten blir tydlig om
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ämnet tillämpas på områden som är välbekanta för eleverna. Gymnasieämnet matematik
skall därför knytas till vald studieinriktning på sådant sätt att det berikar både
matematikämnet och karaktärsämnena. Kunskaper i matematik är ofta en förutsättning för
att målen för många av karaktärsämnena skall uppnås.
Matematikämnet i gymnasieskolan är uppbyggt av flera områden: aritmetik, algebra,
geometri, sannolikhetslära, statistik, funktionslära, trigonometri samt differential- och
integralkalkyl med differentialekvationer. Vissa av dessa områden behandlas i olika
omfattning i grundskolans matematikkurs och fördjupas och utvecklas i gymnasieskolan.
Nya områden införs, fördjupas och breddas successivt i gymnasieskolan.
I ämnet matematik ingår sju kurser, Matematik A-E, som bygger på varandra samt
Matematik - diskret och Matematik - breddning.
Matematik A är en kärnämneskurs och ingår i alla program. Kursen bygger vidare på
matematikutbildningen i grundskolan och erbjuder breddade och fördjupade kunskaper
inom områdena aritmetik, algebra, geometri, statistik och funktionslära. Kursen läses av
elever med vitt skilda studieinriktningar. Uppläggningen anpassas och problem väljs med
hänsyn till elevernas studieinriktning. Kursen ger både allmän medborgarkompetens och
utgör en integrerad del av den valda studieinriktningen.
Matematik B bygger vidare på kunskaper motsvarande grundskolans sannolikhetslära och
på Matematik A inom områdena geometri, statistik, algebra och funktionslära. Kursen ger
sådana insikter i matematiska begrepp och metoder som möjliggör för eleven att med hjälp
av matematiska modeller kunna lösa problem inom olika områden, särskilt med anknytning
till utbildningens karaktärsämnen. Dessutom behandlar kursen hur en statistisk
undersökning genomförs och värderas. Matematik B är gemensam kurs på estetiska
programmet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och på
teknikprogrammet.
Matematik C bygger vidare på Matematik B inom aritmetik, algebra och funktionslära. Den
innehåller även differentialkalkyl. I kursen behandlas problem som gäller optimering,
förändringar och extremvärden. Problemens innehåll skall så långt som möjligt ha
anknytning till viktiga frågor inom elevens studieinriktning. Kursen är gemensam kurs på
naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.
Matematik D bygger vidare på Matematik C och innehåller trigonometri och differential- och
integralkalkyl. Kursen utgör lämplig grund för fortsatta studier inom såväl
beteendevetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap som inom naturvetenskapliga och
tekniska utbildningar. Eleven utvecklar under eget ansvar sin förmåga att i en större uppgift
självständigt arbeta med en problemställning i matematik. Kursen är gemensam på
naturvetenskapsprogrammet.
Matematik E bygger vidare på Matematik D och ger eleven tillfälle att i en syntes använda
tidigare kunskaper om talbegreppet samt kunskaper från algebra, funktionslära,
trigonometri, geometri och differential- och integralkalkyl. Kursen behandlar komplexa tal
samt fördjupad differential- och integralkalkyl. Kursen skall ge de fördjupade kunskaper som
krävs för fortsatta studier inom matematikintensiva utbildningar. Kursen är valbar.
Matematik - diskret bygger på kunskaper från Matematik C. Kursen skall erbjuda eleven
kunskaper om mängder, de hela talens egenskaper, talföljder, kombinatorik samt satslogik.
Kursen lämpar sig särskilt för inriktning mot matematik i kombination med datoranvändning.
Kursen är valbar.
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Matematik - breddning bygger på kunskaper från Matematik C. Kursen erbjuder eleven
möjlighet att bredda sina kunskaper i matematik inom något eller några kunskapsområden
som är nya för eleven eller fördjupar kunskaperna inom något känt område. Förmågan att
använda matematiska modeller och att formulera och arbeta med problem utgående från en
öppen frågeställning utvecklas. Kursen är valbar.

Kurser i ämnet
MA1201 - Matematik A 100 poäng. Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:5
MA1202 - Matematik B 50 poäng. Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:5
MA1203 - Matematik C 100 poäng. Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:5
MA1204 - Matematik D 100 poäng. Inrättad 2000-7 SKOLFS: 2000:5
MA1205 - Matematik E 50 poäng. Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:5
MA1206 - Matematik - breddning 50 poäng. Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:5
MA1207 - Matematik - diskret 50 poäng. Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:5

Matematik - breddning, 50 poäng

[Visa/Dölj]

Kurskod: MA1206
Mål
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem utifrån arbetet med begrepp
inom minst ett kunskapsområde som breddar eller fördjupar kompetensen i matematik
kunna analysera en problemställning, diskutera dess förutsättningar och begränsningar
samt välja en matematisk modell för dess behandling
kunna från ett givet problem vidga frågeställningen och i samverkan med lärare och andra
elever skapa öppna uppgifter samt ange metoder för att lösa dem med hjälp av begrepp
från skilda områden av matematiken.

Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänt
Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder och tillvägagångssätt föratt
formulera och lösa problem i ett steg.
Eleven genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.
Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner samt utför beräkningarpå
ett sådant sätt att det är möjligt att följa, förstå och pröva de tankar somkommer till uttryck.
Eleven skiljer gissningar och antaganden från givna fakta och härledningar eller bevis.
Kriterier för betyget Väl godkänt
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Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder, modeller ochtillvägagångssätt
för att formulera och lösa olika typer av problem.
Eleven deltar i och genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.
Eleven gör matematiska tolkningar av situationer eller händelser samt genomför
ochredovisar sitt arbete med logiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.
Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner på sådant sätt att detär
lätt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck såvälmuntligt som skriftligt.
Eleven visar säkerhet beträffande beräkningar och lösning av olika typer av problemoch
använder sina kunskaper från olika delområden av matematiken.
Eleven ger exempel på hur matematiken utvecklats och använts genom historien och
vilkenbetydelse den har i vår tid inom några olika områden.
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt
Eleven formulerar och utvecklar problem, väljer generella metoder och modeller
vidproblemlösning samt redovisar en klar tankegång med korrekt matematiskt språk.
Eleven analyserar och tolkar resultat från olika typer av matematisk problemlösning
ochmatematiska resonemang.
Eleven deltar i matematiska samtal och genomför såväl muntligt som skriftligtmatematiska
bevis.
Eleven värderar och jämför olika metoder, drar slutsatser från olika typer avmatematiska
problem och lösningar samt bedömer slutsatsernas rimlighet och giltighet.
Eleven redogör för något av det inflytande matematiken har och har haft förutvecklingen av
vårt arbets- och samhällsliv samt för vår kultur.

Matematik - diskret, 50 poäng

[Visa/Dölj]

Kurskod: MA1207
Mål
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar
och vald studieinriktning med fördjupad kunskap om sådana begrepp och metoder som
ingår i tidigare kurser
vara förtrogen med viktiga egenskaper hos mängden av de hela talen och kunna tillämpa
dessa i problemlösning
kunna arbeta med mängder och operationer på mängder i tillämpningar inom dataområdet
kunna arbeta med induktion och rekursion och redovisa hur begreppen kan användas inom
datatillämpningar
kunna använda grundläggande begrepp och principer inom kombinatorik samt tillämpa
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dessa vid t.ex. analys av algoritmer
kunna beskriva begreppet relation och kunna arbeta med samband mellan datamängder
känna till hur grundläggande satslogik används i programmering och problemlösning.

Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänt
Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder och tillvägagångssätt föratt
formulera och lösa problem i ett steg.
Eleven genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.
Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner samt utför beräkningarpå
ett sådant sätt att det är möjligt att följa, förstå och pröva de tankar somkommer till uttryck.
Eleven skiljer gissningar och antaganden från givna fakta och härledningar eller bevis.
Kriterier för betyget Väl godkänt
Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder, modeller ochtillvägagångssätt
för att formulera och lösa olika typer av problem.
Eleven deltar i och genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.
Eleven gör matematiska tolkningar av situationer eller händelser samt genomför
ochredovisar sitt arbete med logiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.
Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner på sådant sätt att detär
lätt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck såvälmuntligt som skriftligt.
Eleven visar säkerhet beträffande beräkningar och lösning av olika typer av problemoch
använder sina kunskaper från olika delområden av matematiken.
Eleven ger exempel på hur matematiken utvecklats och använts genom historien och
vilkenbetydelse den har i vår tid inom några olika områden.
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt
Eleven formulerar och utvecklar problem, väljer generella metoder och modeller
vidproblemlösning samt redovisar en klar tankegång med korrekt matematiskt språk.
Eleven analyserar och tolkar resultat från olika typer av matematisk problemlösning
ochmatematiska resonemang.
Eleven deltar i matematiska samtal och genomför såväl muntligt som skriftligtmatematiska
bevis.
Eleven värderar och jämför olika metoder, drar slutsatser från olika typer avmatematiska
problem och lösningar samt bedömer slutsatsernas rimlighet och giltighet.
Eleven redogör för något av det inflytande matematiken har och har haft förutvecklingen av
vårt arbets- och samhällsliv samt för vår kultur.

Matematik A, 100 poäng

[Visa/Dölj]

Kurskod: MA1201
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Mål
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och
vald studieinriktning
ha fördjupat och vidgat sin taluppfattning till att omfatta reella tal skrivna på olika sätt
med och utan tekniska hjälpmedel med omdöme kunna tillämpa sina kunskaper i olika
former av numerisk räkning med anknytning till vardagsliv och studieinriktning
ha fördjupat kunskaperna om geometriska begrepp och kunna tillämpa dem i
vardagssituationer och i studieinriktningens övriga ämnen
vara så förtrogen med grundläggande geometriska satser och resonemang att hon eller han
förstår och kan använda begreppen och tankegångarna vid problemlösning
kunna tolka, kritiskt granska och med omdöme åskådliggöra statistiska data samt kunna
tolka och använda vanligt förekommande lägesmått
kunna tolka och hantera algebraiska uttryck, formler och funktioner som krävs för
problemlösning i vardagslivet och i studieinriktningens övriga ämnen
kunna ställa upp och tolka linjära ekvationer och enkla potensekvationer samt lösa dem
med för problemsituationen lämplig metod och med lämpliga hjälpmedel
kunna ställa upp, tolka, använda och åskådliggöra linjära funktioner och enkla
exponentialfunktioner som modeller för verkliga förlopp inom privatekonomi och i samhälle
ha vana att vid problemlösning använda dator och grafritande räknare för att utföra
beräkningar och åskådliggöra grafer och diagram
känna till hur matematiken påverkar vår kultur när det gäller till exempel arkitektur,
formgivning, musik eller konst samt hur matematikens modeller kan beskriva förlopp och
former i naturen.

Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänt
Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder och tillvägagångssätt föratt
formulera och lösa problem i ett steg.
Eleven genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.
Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner samt utför beräkningarpå
ett sådant sätt att det är möjligt att följa, förstå och pröva de tankar somkommer till uttryck.
Eleven skiljer gissningar och antaganden från givna fakta och härledningar eller bevis.
Kriterier för betyget Väl godkänt
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Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder, modeller ochtillvägagångssätt
för att formulera och lösa olika typer av problem.
Eleven deltar i och genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.
Eleven gör matematiska tolkningar av situationer eller händelser samt genomför
ochredovisar sitt arbete med logiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.
Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner på sådant sätt att detär
lätt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck såvälmuntligt som skriftligt.
Eleven visar säkerhet beträffande beräkningar och lösning av olika typer av problemoch
använder sina kunskaper från olika delområden av matematiken.
Eleven ger exempel på hur matematiken utvecklats och använts genom historien och
vilkenbetydelse den har i vår tid inom några olika områden.
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt
Eleven formulerar och utvecklar problem, väljer generella metoder och modeller
vidproblemlösning samt redovisar en klar tankegång med korrekt matematiskt språk.
Eleven analyserar och tolkar resultat från olika typer av matematisk problemlösning
ochmatematiska resonemang.
Eleven deltar i matematiska samtal och genomför såväl muntligt som skriftligtmatematiska
bevis.
Eleven värderar och jämför olika metoder, drar slutsatser från olika typer avmatematiska
problem och lösningar samt bedömer slutsatsernas rimlighet och giltighet.
Eleven redogör för något av det inflytande matematiken har och har haft förutvecklingen av
vårt arbets- och samhällsliv samt för vår kultur.

Matematik B, 50 poäng

[Visa/Dölj]

Kurskod: MA1202
Mål
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar
och vald studieinriktning med fördjupad kunskap om sådana begrepp och metoder som
ingår i tidigare kurser
kunna förklara, bevisa och vid problemlösning använda några viktiga satser från klassisk
geometri
kunna beräkna sannolikheter vid enkla slumpförsök och slumpförsök i flera steg samt kunna
uppskatta sannolikheter genom att studera relativa frekvenser
med omdöme använda olika lägesmått för statistiska material och kunna förklara skillnaden
mellan dem samt känna till och tolka några spridningsmått
kunna planera, genomföra och rapportera en statistisk undersökning och i detta
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sammanhang kunna diskutera olika typer av fel samt värdera resultatet
kunna tolka, förenkla och omforma uttryck av andra graden samt lösa andragradsekvationer
och tillämpa kunskaperna vid problemlösning
kunna arbeta med räta linjens ekvation i olika former samt lösa linjära olikheter och
ekvationssystem med grafiska och algebraiska metoder
kunna förklara vad som kännetecknar en funktion samt kunna ställa upp, tolka och använda
några icke-linjära funktioner som modeller för verkliga förlopp och i samband därmed kunna
arbeta både med och utan dator och grafritande hjälpmedel.

Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänt
Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder och tillvägagångssätt föratt
formulera och lösa problem i ett steg.
Eleven genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.
Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner samt utför beräkningarpå
ett sådant sätt att det är möjligt att följa, förstå och pröva de tankar somkommer till uttryck.
Eleven skiljer gissningar och antaganden från givna fakta och härledningar eller bevis.
Kriterier för betyget Väl godkänt
Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder, modeller ochtillvägagångssätt
för att formulera och lösa olika typer av problem.
Eleven deltar i och genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.
Eleven gör matematiska tolkningar av situationer eller händelser samt genomför
ochredovisar sitt arbete med logiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.
Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner på sådant sätt att detär
lätt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck såvälmuntligt som skriftligt.
Eleven visar säkerhet beträffande beräkningar och lösning av olika typer av problemoch
använder sina kunskaper från olika delområden av matematiken.
Eleven ger exempel på hur matematiken utvecklats och använts genom historien och
vilkenbetydelse den har i vår tid inom några olika områden.
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt
Eleven formulerar och utvecklar problem, väljer generella metoder och modeller
vidproblemlösning samt redovisar en klar tankegång med korrekt matematiskt språk.
Eleven analyserar och tolkar resultat från olika typer av matematisk problemlösning
ochmatematiska resonemang.
Eleven deltar i matematiska samtal och genomför såväl muntligt som skriftligtmatematiska
bevis.
Eleven värderar och jämför olika metoder, drar slutsatser från olika typer avmatematiska
problem och lösningar samt bedömer slutsatsernas rimlighet och giltighet.
Eleven redogör för något av det inflytande matematiken har och har haft förutvecklingen av
vårt arbets- och samhällsliv samt för vår kultur.
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[Visa/Dölj]

Kurskod: MA1203
Mål
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar
och vald studieinriktning med fördjupad kunskap om sådana begrepp och metoder som
ingår i tidigare kurser
kunna tolka och använda logaritmer och potenser med reella exponenter samt kunna
tillämpa dessa vid problemlösning
kunna ställa upp, förenkla och använda uttryck med polynom samt beskriva och använda
egenskaper hos några polynomfunktioner och potensfunktioner
kunna ställa upp, förenkla och använda rationella uttryck samt lösa polynomekvationer av
högre grad genom faktorisering
kunna använda matematiska modeller av olika slag, däribland även sådana som bygger på
summan av en geometrisk talföljd
känna till hur datorer och grafiska räknare kan utnyttjas som hjälpmedel vid studier av
matematiska modeller i olika tillämpade sammanhang
kunna förklara, åskådliggöra och använda begreppen ändringskvot och derivata för en
funktion samt använda dessa för att beskriva egenskaper hos funktionen och dess graf
kunna härleda deriveringsregler för några grundläggande potensfunktioner, summor av
funktioner samt enkla exponentialfunktioner och i samband därmed beskriva varför och hur
talet e införs
kunna dra slutsatser om en funktions derivata och uppskatta derivatans värde numeriskt då
funktionen är given genom sin graf
kunna använda sambandet mellan en funktions graf och dess derivata i olika tillämpade
sammanhang med och utan grafritande hjälpmedel.

Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänt
Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder och tillvägagångssätt föratt
formulera och lösa problem i ett steg.
Eleven genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.
Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner samt utför beräkningarpå
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ett sådant sätt att det är möjligt att följa, förstå och pröva de tankar somkommer till uttryck.
Eleven skiljer gissningar och antaganden från givna fakta och härledningar eller bevis.
Kriterier för betyget Väl godkänt
Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder, modeller ochtillvägagångssätt
för att formulera och lösa olika typer av problem.
Eleven deltar i och genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.
Eleven gör matematiska tolkningar av situationer eller händelser samt genomför
ochredovisar sitt arbete med logiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.
Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner på sådant sätt att detär
lätt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck såvälmuntligt som skriftligt.
Eleven visar säkerhet beträffande beräkningar och lösning av olika typer av problemoch
använder sina kunskaper från olika delområden av matematiken.
Eleven ger exempel på hur matematiken utvecklats och använts genom historien och
vilkenbetydelse den har i vår tid inom några olika områden.
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt
Eleven formulerar och utvecklar problem, väljer generella metoder och modeller
vidproblemlösning samt redovisar en klar tankegång med korrekt matematiskt språk.
Eleven analyserar och tolkar resultat från olika typer av matematisk problemlösning
ochmatematiska resonemang.
Eleven deltar i matematiska samtal och genomför såväl muntligt som skriftligtmatematiska
bevis.
Eleven värderar och jämför olika metoder, drar slutsatser från olika typer avmatematiska
problem och lösningar samt bedömer slutsatsernas rimlighet och giltighet.
Eleven redogör för något av det inflytande matematiken har och har haft förutvecklingen av
vårt arbets- och samhällsliv samt för vår kultur.

Matematik D, 100 poäng

[Visa/Dölj]

Kurskod: MA1204
Mål
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar
och vald studieinriktning med fördjupad kunskap om sådana begrepp och metoder som
ingår i tidigare kurser
kunna använda enhetscirkeln för att definiera trigonometriska begrepp, visa trigonometriska
samband och ge fullständiga lösningar till enkla trigonometriska ekvationer samt kunna
utnyttja dessa vid problemlösning
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kunna rita grafer till trigonometriska funktioner samt använda dessa funktioner som modeller
för verkliga periodiska förlopp
kunna härleda och använda de formler som behövs för att omforma enkla trigonometriska
uttryck och lösa trigonometriska ekvationer
kunna beräkna sidor och vinklar i en godtycklig triangel
kunna förklara deriveringsreglerna och själv i några fall kunna härleda dem för
trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta funktioner, produkt och kvot av
funktioner samt kunna tillämpa dessa regler vid problemlösning
kunna använda andraderivatan i olika tillämpade sammanhang
kunna förklara och använda tankegången bakom någon metod för numerisk
ekvationslösning samt vid problemlösning kunna använda grafisk, numerisk eller
symbolhanterande programvara
kunna förklara innebörden av begreppet differentialekvation och kunna ge exempel på
några enkla differentialekvationer och redovisa problemsituationer där de kan uppstå
kunna bestämma primitiva funktioner och använda dessa vid tillämpad problemlösning
kunna förklara innebörden av begreppet integral och klargöra sambandet mellan integral
och derivata samt kunna ställa upp, tolka och använda integraler i olika typer av
grundläggande tillämpningar
kunna redogöra för tankegången bakom och kunna använda någon metod för numerisk
integration samt vid problemlösning kunna använda grafisk, numerisk eller
symbolhanterande programvara för att beräkna integraler
under eget ansvar analysera, genomföra och redovisa, muntligt och skriftligt, en något mer
omfattande uppgift där kunskaper från olika områden av matematiken används.

Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänt
Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder och tillvägagångssätt föratt
formulera och lösa problem i ett steg.
Eleven genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.
Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner samt utför beräkningarpå
ett sådant sätt att det är möjligt att följa, förstå och pröva de tankar somkommer till uttryck.
Eleven skiljer gissningar och antaganden från givna fakta och härledningar eller bevis.
Kriterier för betyget Väl godkänt
Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder, modeller ochtillvägagångssätt
för att formulera och lösa olika typer av problem.
Eleven deltar i och genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.
Eleven gör matematiska tolkningar av situationer eller händelser samt genomför
ochredovisar sitt arbete med logiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.
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Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner på sådant sätt att detär
lätt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck såvälmuntligt som skriftligt.
Eleven visar säkerhet beträffande beräkningar och lösning av olika typer av problemoch
använder sina kunskaper från olika delområden av matematiken.
Eleven ger exempel på hur matematiken utvecklats och använts genom historien och
vilkenbetydelse den har i vår tid inom några olika områden.
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt
Eleven formulerar och utvecklar problem, väljer generella metoder och modeller
vidproblemlösning samt redovisar en klar tankegång med korrekt matematiskt språk.
Eleven analyserar och tolkar resultat från olika typer av matematisk problemlösning
ochmatematiska resonemang.
Eleven deltar i matematiska samtal och genomför såväl muntligt som skriftligtmatematiska
bevis.
Eleven värderar och jämför olika metoder, drar slutsatser från olika typer avmatematiska
problem och lösningar samt bedömer slutsatsernas rimlighet och giltighet.
Eleven redogör för något av det inflytande matematiken har och har haft förutvecklingen av
vårt arbets- och samhällsliv samt för vår kultur.

Matematik E, 50 poäng

[Visa/Dölj]

Kurskod: MA1205
Mål
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar
och vald studieinriktning med fördjupad kunskap om sådana begrepp och metoder som
ingår i tidigare kurser
kunna förklara hur och motivera varför talsystemet utvidgas till komplexa tal
kunna räkna med komplexa tal skrivna i olika former samt kunna lösa enkla
polynomekvationer med komplexa rötter även med hjälp av faktorsatsen
kunna analysera, formulera och lösa problem som kräver bestämning av derivator och
integraler samt beräkna volymer med hjälp av integraler
kunna tolka, förklara och ställa upp differentialekvationer som modeller för verkliga
situationer
kunna ange exakta lösningar till några enkla differentialekvationer och förklara tankegången
bakom någon metod för numerisk lösning
kunna arbeta med problem, som kräver en överblick över förvärvade kunskaper inom den
komplexa talmängden, algebran, trigonometrin samt funktionsläran med differential- och
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integralkalkyl.

Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänt
Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder och tillvägagångssätt föratt
formulera och lösa problem i ett steg.
Eleven genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.
Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner samt utför beräkningarpå
ett sådant sätt att det är möjligt att följa, förstå och pröva de tankar somkommer till uttryck.
Eleven skiljer gissningar och antaganden från givna fakta och härledningar eller bevis.
Kriterier för betyget Väl godkänt
Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder, modeller ochtillvägagångssätt
för att formulera och lösa olika typer av problem.
Eleven deltar i och genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.
Eleven gör matematiska tolkningar av situationer eller händelser samt genomför
ochredovisar sitt arbete med logiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.
Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner på sådant sätt att detär
lätt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck såvälmuntligt som skriftligt.
Eleven visar säkerhet beträffande beräkningar och lösning av olika typer av problemoch
använder sina kunskaper från olika delområden av matematiken.
Eleven ger exempel på hur matematiken utvecklats och använts genom historien och
vilkenbetydelse den har i vår tid inom några olika områden.
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt
Eleven formulerar och utvecklar problem, väljer generella metoder och modeller
vidproblemlösning samt redovisar en klar tankegång med korrekt matematiskt språk.
Eleven analyserar och tolkar resultat från olika typer av matematisk problemlösning
ochmatematiska resonemang.
Eleven deltar i matematiska samtal och genomför såväl muntligt som skriftligtmatematiska
bevis.
Eleven värderar och jämför olika metoder, drar slutsatser från olika typer avmatematiska
problem och lösningar samt bedömer slutsatsernas rimlighet och giltighet.
Eleven redogör för något av det inflytande matematiken har och har haft förutvecklingen av
vårt arbets- och samhällsliv samt för vår kultur.
Skriv ut
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