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Syfte
Matematik är ett nödvändigt verktyg såväl för andra ämnen inom den gymnasiala utbildningen som för
ett flertal ämnesområden inom eftergymnasiala studier.
Matematikundervisningen syftar till att ge eleverna tilltro till det egna tänkandet samt till den egna
förmågan att lära sig matematik och använda matematik i olika situationer. Undervisningen skall
utveckla elevernas nyfikenhet,  öppenhet, analytiska förmåga, kreativitet och ihärdighet vid matematisk
problemlösning samt förmåga att generalisera, abstrahera och estetiskt fullända lösningar och resultat.
Undervisningen skall  sträva efter att eleverna skall  få uppleva tillfredsställelsen i att behärska
matematiska begrepp och metoder, i att upptäcka mönster och samband och i att lösa problem samt
lära sig använda och inse värdet av matematikens symboler och uttryckssätt. Väsentligt är att eleverna
lär sig förstå och föra matematiska resonemang, skapa och använda matematiska modeller och kritiskt
granska deras förutsättningar, möjligheter och begränsningar samt lär sig redovisa sina tankegångar
muntligt och skriftligt.
Eleverna skall  få förståelse för att matematiken har sitt historiska ursprung i många äldre kulturer och
få inblickar i hur matematiken utvecklats och fortfarande utvecklas samt lära sig att med förtrogenhet
och omdöme använda sig av miniräknare och datorer som matematiska verktyg.

Karaktär och struktur
Matematik är ett sätt att undersöka och strukturera teoretiska och praktiska problem. Matematik är
också ett sätt att tänka med inslag av både intuition och logik. Matematik handlar om att kunna
formulera hypoteser, undersöka dem och dra slutsatser samt att kunna övertyga andra om giltigheten i
ett resonemang. I den matematiska bevisföringen preciseras några få egenskaper som är intuitivt
naturliga och utifrån dessa härleds sedan andra egenskaper och samband.
Matematik är också ett språk som genom sina symboler gör det möjligt att kort och precist uttrycka
och logiskt bearbeta komplicerade idéer och påståenden.
Tillgången till nya tekniska hjälpmedel förändrar delvis matematikens innehåll och metoder. Många
rutinoperationer, främst av numerisk och grafisk karaktär, kan nu utföras av miniräknare och datorer.
Inriktning mot förståelse, analys av hela lösningsprocedurer och kritisk granskning av resultat samt
förmåga att dra slutsatser blir viktigare än isolerad färdighetsträning.
I en kreativ matematisk problemlösningsprocess berikar olika metoder varandra. Inom matematikämnet
utnyttjas algebraiska, numeriska och grafiska metoder -de senare både utan och med hjälp av
miniräknare och datorer.
Problemlösning, användning av matematiska modeller, kommunikation och matematikens idéhistoria är
fyra viktiga aspekter av ämnet matematik som skall  belysas i undervisningen.
Ämnet matematik i gymnasial utbildning behandlar följande kunskapsområden: aritmetik, geometri,
trigonometri, sannolikhetslära, statistik, algebra, funktionslära, differential- och integralkalkyl. Vissa
delar ingår redan i matematikkurserna på grundskolenivå och fördjupas sedan i de gymnasiala
kurserna. Andra delar kräver sådana förkunskaper att de kan behandlas först inom senare gymnasiala
kurser.
Ämnet matematik är i den gymnasiala utbildningen uppdelat i påbyggbara kurser: A, B,  C, D och E.
Lokalt finns många olika möjligheter till kursuppläggning och disposition av tiden på de olika
programmen.

Bakgrund
Matematiken har utvecklats ur såväl praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att
utforska och utvidga matematikens egna domäner. Många av matematikens begrepp, metoder och
teorier har vuxit fram under årtusenden inom olika kulturer och är en viktig del av vårt kulturarv.
Matematik är även en modern, internationell vetenskap vars metoder och kunskapsområden ständigt
utvecklas.



Den tekniska utvecklingen har medfört att matematiken fått nya och kraftfulla verktyg men detta ställer
också ökade krav på användarens kunskaper. För att kunna ta ställning till en ständigt ökande mängd
av information och kunna delta i den demokratiska beslutsprocessen i samhället fordras av alltfler
människor förmåga att tolka och förstå innebörden av matematiska modeller och att i såväl vardagsliv
som yrkesliv kunna kommunicera om frågor med ett matematiskt innehåll.
 
Organisation
Ämnet matematik är i den gymnasiala utbildningen uppdelat i påbyggbara kurser: A, B,  C, D och E.
Vilka kurser, som är obligatoriska på de olika programmen, framgår av nedanstående tabell:
Estetiska programmet: A och B
Samhällsvetenskapsprogrammet
humanistisk gren: A och B
ekonomisk och samhällsvetenskaplig gren: A, B,  C
Naturvetenskapsprogrammet: A, B,  C och D samt val mellan kurserna
miljökunskap och matematik E
Övriga program:
 
Ovanstående kan också presenteras på följande sätt:
Lokalt finns många olika möjligheter till kursuppläggning. Nedan visas några exempel på hur man kan
disponera tiden på de olika kurserna på naturvetenskapligt, estetiskt och samhällsvetenskapligt
program:
På gymnasieskolans program garanterar timplanen eleverna en viss lärarledd tid för ämnet matematik.
När eleverna avslutar programmet skall  de ha uppnått samtliga mål för programmets obligatoriska
kurser. I den lokala arbetsplatsen kan kurserna integreras. Där kan man t.ex. för Estetiska programmet
besluta om en sammanhållen lärogång för att uppnå A- och B-kursens mål inom garantitiden 150
timmar. En sådan planering kan innebära att kortare tid än 110 timmar används för att uppnå
A-kursens mål och motsvarande längre tid för att uppnå B-kursens.
Inom utrymmet för det individuella valet kan skolorna erbjuda eleverna att fortsätta med
matematikkurser utöver de på programmet obligatoriska.
För den gymnasiala vuxenundervisningen är timplanens lärarledda tid riktvärden. I övrigt gäller samma
frihet som i gymnasieskolan att lokalt besluta om undervisningens organisation och uppläggning.
Kursplanerna föreskriver inte hur målen skall  uppnås lika litet som vilka tillämpningar som skall  väljas.
Dock skall  tillämpningarna lokalt anpassas till elevernas studieinriktning/program och till elevernas
förkunskaper, intressen och behov. Hela den tid som avsätts för kurserna skall  alltså inte tas i anspråk
för att uppfylla kursplanernas mål, utan det skall  även finnas tid för fördjupning och breddning av
innehållet efter lokalt beslut.
 
Några speciella inslag
Kursplanerna i matematik lägger stor vikt vid förståelse. Tack vare nya tekniska hjälpmedel har kraven
på färdighetsträning minskat och möjligheter och utrymme för utveckling av begreppsförståelse och
problemlösningsförmåga.
I massmedierna förekommer ofta statistiska undersökningar och slutledningar. Alla elever behöver
kunna ta ställning till och värdera tillförlitligheten av sådan information. Kurs A i matematik tar därför
upp grundläggande statistik, som sedan fördjupas i B- och C-kurserna. Statistik är ett viktigt
matematiskt verktyg för såväl samhälls- och beteendevetenskaperna som för de
tekniskt-naturvetenskapliga ämnesområdena.
Datorlära betraktas inte längre som ett särskilt kunskapsområde. Kravet på att själv kunna
programmera har ersatts av krav på att kunna utnyttja färdig programvara på ett medvetet sätt.
Tillgången till grafräknare och till matematiska verktygsprogram för datorer underlättar för eleverna att
tillägna sig kunskap om och förmåga att värdera olika problemlösningsstrategier och att låta
algebraiska, numeriska och grafiska metoder komplettera varandra. Övrig lämplig programvara att
utnyttja i undervisningen är kalkylprogram för att lösa problem inom bl.a. det ekonomiska området,



statistikprogram för att hantera stora datamängder och symbolhanterande program för att bearbeta
algebraiska uttryck och utföra exakta beräkningar.
I kurs E ingår ett mindre projektarbete. Syftet med detta är att ge eleven träning i att självständigt
arbeta med en uppgift av mer tidskrävande slag än de som normalt behandlas inom
matematikkurserna. Arbetet kan med fördel pågå parallellt med E-kursen i övrigt.
 
Anknytning till andra ämnen
Behov och tillämpningar av matematik finns inom många skolämnen. Inom naturvetenskapliga och
tekniska ämnen på det naturvetenskapliga programmet och inom många karaktärsämnen på de
yrkesinriktade programmen krävs förmåga till matematisk problemlösning och i att kunna använda
matematiska modeller och beräkningar.
Även inom samhällskunskap, beteendevetenskapliga ämnen och ekonomi används matematiska
modeller liksom inom andra ämnen såsom idrott och olika former av estetisk verksamhet.
Inblickar i matematikens idéhistoria kan med fördel samordnas med att motsvarande epoker behandlas
i historiekurserna och för de elever som studerar filosofi ges goda möjligheter att där finna
anknytningar till matematikens abstrakta begreppsvärld och logiska bevisföring.
Det är väsentligt att i den lokala arbetsplanen ta hänsyn till andra ämnens behov av specifika
matematiska kunskaper och att i matematikundervisningen från andra ämnen hämta tillämpningar som
eleverna upplever som meningsfulla för sin studieinriktning.
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