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Inledning 
Skolverket har uppdragit åt Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) vid Umeå 
universitet att ansvara för konstruktion och resultatanalys av nationella kursprov i matematik 
kurs 2 för den gymnasiala utbildningen enligt GY 2011. Detta material avser att ge exempel 
på hur kommande kursprov i matematik kan se ut. Materialet är sammansatt dels av uppgifter 
ur tidigare givna prov dels av några nykonstruerade uppgifter. Uppgifterna i detta material 
täcker varken kursens hela centrala innehåll eller samtliga kunskapskrav utan ska ses som ex-
empel på hur bedömningen kommer att genomföras i kommande kursprov i matematik. 
 
Samtliga kursprov på kurs 2 har samma struktur, de består av tre skriftliga delar 
(Del I–III) och en muntlig del. Del I består av uppgifter där endast svar ska anges. Del II in-
nehåller uppgifter där fullständiga lösningar ska göras på separat papper. Uppgifterna i dessa 
båda delar återfinns i samma provhäfte och ska genomföras utan tillgång till digitala verktyg.  
Del III består av uppgifter till vilka eleverna ska lämna fullständiga lösningar på separat pap-
per. Vid genomförandet av Del III förutsätts att eleverna har tillgång till digitala verktyg. 
Samtliga skriftliga delar genomförs under en provdag och en längre rast rekommenderas mel-
lan Del I + Del II och Del III. 
 
Den muntliga delen ska genomföras under en provperiod som specificeras varje termin. 
Denna del består av uppgifter som ska redovisas muntligt i grupper om tre till fyra elever. Ex-
empel på muntliga uppgifter finns inte i detta material. För mer information om den muntliga 
delen hänvisas till TUV:s hemsida http://www.edusci.umu.se/np-pb/np-2-4/. 
 
Allmänna riktlinjer för bedömning  
Bedömning ska ske utgående från läroplanens mål, ämnesplanens förmågor samt kunskaps-
kraven och med hänsyn tagen till den tolkning av dessa dokument som gjorts lokalt. Utgångs-
punkten är att eleverna ska få poäng för lösningarnas förtjänster och inte poängavdrag för fel 
och brister. 
 
För att tydliggöra anknytningen till kunskapskraven används olika kvalitativa förmågepoäng. 
I elevernas provhäften anges den poäng som varje uppgift kan ge, till exempel innebär (1/2/3) 
att uppgiften ger maximalt 1 E-poäng, 2 C-poäng och 3 A-poäng. I bedömningsanvisningarna 
anges dessutom för varje poäng vilken förmåga som prövas. De olika förmågorna är inte obe-
roende av varandra och det är den förmåga som bedöms som den huvudsakliga som markeras. 
Förmågorna betecknas med B (Begrepp), P (Procedur), PL (Problemlösning), M (Modelle-
ring), R (Resonemang) och K (Kommunikation). Det betyder till exempel att EPL och AR ska 
tolkas som en ”problemlösningspoäng på E-nivå” respektive en ”resonemangspoäng på A-
nivå”. I nuläget kommer relevansförmågan inte att prövas i nationella prov. Bedömningen av 
denna förmåga överlåts till läraren. 
 
För uppgifter av kortsvarstyp, där endast svar krävs, är det elevens slutliga svar som ska be-
dömas.  
 
För uppgifter av långsvarstyp, där eleverna ska lämna fullständiga lösningar, krävs för full 
poäng en redovisning som leder fram till ett godtagbart svar eller slutsats. Redovisningen ska 
vara tillräckligt utförlig och uppställd på ett sådant sätt att tankgången kan följas. Ett svar med 
t.ex. enbart resultatet av en beräkning utan motivering ger inga poäng. 
 
Frågan om hur vissa typfel ska påverka bedömningen lämnas till lokala beslut. Det kan till 
exempel gälla lapsus, avrundningsfel, följdfel och enklare räknefel. Om uppgiftens komplexi-
tet inte minskas avsevärt genom tidigare fel så kan det lokalt beslutas att tilldela poäng på en 
uppgiftslösning trots förekomst av t.ex. lapsus och följdfel.  

http://www.edusci.umu.se/np-pb/np-2-4/
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Bedömningsanvisningar 
Bedömningsanvisningarna till långsvarsuppgifterna är skrivna enligt olika modeller: 
 
Godtagbar ansats, t.ex. … +1EP 

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (…) +1EP 
 
Kommentar: Uppgiften ger maximalt (2/0/0). Den andra poängen är beroende av den första poängen, 
d.v.s. den andra poängen utfaller först om den första poängen utfallit. Detta indikeras med använd-
ning av liten bokstav och oftast av att ordet ”med” inleder den mening som beskriver vad som krävs 
för att den andra poängen ska erhållas. 
 

 
E C A 

Godtagbart enkelt resonemang, 
t.ex. … 

Godtagbart välgrundat resone-
mang. t.ex. … 

Godtagbart välgrundat och ny-
anserat resonemang. t.ex. … 

1ER 1ER och 1CR 1ER och 1CR och 1AR 
 
Kommentar: Uppgiften ger maximalt (1/1/1). Denna typ av bedömningsanvisning används när en och 
samma uppgift kan besvaras på flera kvalitativt olika nivåer. Beroende på hur eleven svarar utdelas 
(0/0/0) eller (1/0/0) eller (1/1/0) eller (1/1/1). 

 
Bedömning av skriftlig kommunikativ förmåga 
Förmågan att kommunicera skriftligt kommer inte att särskilt bedömas på E-nivå för enskilda 
uppgifter. Elever som uppfyller kraven för betyget E för de övriga förmågorna anses kunna 
redovisa och kommunicera på ett sådant sätt att kunskapskraven för skriftlig kommunikation 
på E-nivå automatiskt är uppfyllda.  
 
För uppgifter där elevens skriftliga kommunikativa förmåga ska bedömas gäller de allmänna 
kraven nedan. 
 
Kommunikationspoäng på C-nivå (CK) ges under förutsättning att eleven behandlat uppgiften 
i sin helhet och att lösningen i huvudsak är korrekt.  
Dessutom ska 

1. lösningen vara någorlunda fullständig och relevant, d.v.s. den kan innehålla något ovid-
kommande eller sakna något steg. Lösningen ska ha en godtagbar struktur. 

2. matematiska symboler och representationer vara använda med viss anpassning till syfte 
och situation. 

3. lösningen vara möjlig att följa och förstå. 
 
Kommunikationspoäng på A-nivå (AK) ges under förutsättning att eleven behandlat uppgiften 
i sin helhet och att lösningen i huvudsak är korrekt.  
Dessutom ska 

1. lösningen vara i huvudsak fullständig, välstrukturerad samt endast innehålla relevanta 
delar. 

2. matematiska symboler och representationer vara använda med god anpassning till  
syfte och situation. 

3. lösningen vara lätt att följa och förstå. 
 

Förutom den allmänna beskrivningen av kraven kan ibland mer utförliga beskrivningar ges i 
samband med de bedömda elevlösningar där kommunikationspoäng förekommer. 
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Provsammanställning 
Till kommande prov kommer det att i tabeller att finnas sammanställningar över provets upp-
gifter vad gäller nivå, förmågor, centralt innehåll och betygsgränser. Se vidare sammanställ-
ningar över exempeluppgifterna i slutet av detta material.  
 
Ett enstaka prov kan aldrig vara heltäckande. Ambitionen är dock att över ett antal prov ska 
kunskapskraven och det centrala innehållet inom en kurs prövas. 
 
Uppgifterna i detta material är placerade i tre avsnitt som representerar de tre skriftliga prov-
delarna Del I, Del II och Del III. 
 
Provbetyg 
Som stöd för bedömning av provresultat kommer gränser för E, D, C, B och A att presenteras. 
Här följer ett exempel på hur det kommer att se ut i proven: 
 
Kravgränser  
Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 76 poäng varav  
28 E-, 24 C- och 24 A-poäng.  
 
Kravgräns för provbetyget 
E: 18 poäng 
D: 29 poäng varav 8 poäng på minst C-nivå 
C: 38 poäng varav 15 poäng på minst C-nivå 
B: 50 poäng varav 8 poäng på A-nivå 
A: 61 poäng varav 14 poäng på A-nivå 
 
Av ovanstående kravgränser kan man utläsa att gränsen för provbetyget E är 18 poäng. För 
provbetyget C krävs det 38 poäng varav 15 poäng ska vara C- eller A-poäng. För provbetyget 
A krävs 61 poäng varav 14 poäng ska vara A-poäng. 
 
Observera att dessa gränser är påhittade värden och ska inte kopplas ihop med de upp-
gifter som finns i detta material. 
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Matematik kurs 2b och 2c - Exempeluppgifter 
 
OBSERVERA ATT DETTA EXEMPELMATERIAL INTE MOTSVARAR ETT 
HELT KURSPROV I OMFATTNING OCH INNEHÅLL. 
 

 
 
1. En rät linje går genom punkterna (0, 2) och (4, 0) 
 
 a) Rita linjen i koordinatsystemet. (1/0/0) 
 

  
 
 b) Ange linjens ekvation ______________________(1/0/0) 
 
 
 
2. Lös ekvationerna. 
 
 a) 810 =x  ______________________(1/0/0) 
 
 b) 2035 1 =⋅ +x  ______________________(0/1/0) 
 
 
 
3. Förenkla uttrycket )13(4)23( 2 −+− xx  så långt som möjligt. 
 
   ______________________(0/1/0) 
 

Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet.  
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4. Patrik ska handla lösviktsgodis. Han tänker köpa 5 hg godis och har 30 kronor att 

handla för. I godisaffären finns två olika priser på lösviktsgodis. Det dyrare godiset 
kostar 8 kr/hg och det billigare 5 kr/hg. Patrik frågar sig: Hur många hekto ska han  

 köpa av de två godissorterna för att det ska kosta 30 kr? 
 
 Ställ upp ett ekvationssystem vars lösning ger Patrik svar på sin fråga. 
 
 
 
   ______________________(0/1/0) 
 
 
 
5. I figuren visas grafen till andragradsfunktionen  f. 
 

Vilket av alternativen A-D nedan skulle kunna 
ange funktionen f ? 
 
A. 64)( 2 +−= xxxf  

B. 64)( 2 +−−= xxxf  

C. 66)( 2 +−= xxxf  

D. 610)( 2 −−= xxxf  

E. 610)( 2 +−= xxxf  

 

 
 
 
   ______________________(0/0/1) 
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6. Lös ekvationen 01662 =−− xx  algebraiskt. (2/0/0) 
 
 
 
7. Två linjer 52 += xy  och mkxy +=  skär varandra i en enda punkt. Den punkten  
 ligger på y-axeln. 
 
 Vilka värden kan riktningskoefficienten k ha? Motivera. (0/1/1) 
 
 
8. Kaninen Tösen från Danmark satte 1997 världsrekord i höjdhopp för kaniner. Enligt en 

modell gäller att Tösens höjd under hoppet ges av  
 
 244)( xxxh −=   
 
 där h  är höjden i meter över golvet och där x  är avståndet i meter längs golvet från 

avstampet. 
 
 Hur högt hoppade kaninen Tösen?  (0/2/0) 
 

 
 

Del II: Digitala verktyg är inte tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper. 
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9. En svensk flagga med långsidan 160 cm och kortsidan 100 cm uppfyller gällande 

flagglag. Anna vill göra en liten bordsflagga med kortsidan 8 cm. 
 

 
 
 Hur lång ska Anna göra sin flagga för att den ska vara likformig med den stora  
 flaggan? (2/0/0) 
 
 
 
10. Företaget Rund Plast AB tillverkar bland annat innebandybollar. Varje månad  
 tillverkas 50 000 innebandybollar. 
 
 Efter klagomål från kunder beslöt Rund Plast AB:s ledning att göra en 

kvalitetskontroll. Under en månad kontrollerades kvaliteten på var 200:e 
innebandyboll som tillverkades. Man hittade 11 bollar som var av dålig kvalitet. 

 
 a) Här ovan beskrivs en stickprovsundersökning. Hur stort var stickprovet? (1/0/0) 
 
 b) Hur många av de innebandybollar som tillverkades under en månad kan  
  antas ha varit av dålig kvalitet? (2/0/0) 
 
 

Del III: Digitala verktyg är tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper. 
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11. En rät linje har riktningskoefficienten 2,1=k  och skär y-axeln i punkten (0, 3) 
 
 Avgör om punkten (175, 207) ligger på linjen. (2/0/0) 
 
 
 
12. Lina och Sara är ute och seglar i en båt som de har lånat. De seglar mot en bro 

och börjar fundera på om masten är för hög för att båten ska kunna passera under  
 bron. För att kunna bestämma mastens höjd gör de några mätningar. 
 

 
 
 Lina och Sara mäter avståndet från mastens fot och rakt ut mot akterstaget och  
 finner att det är 4,50 m. Sedan mäter de avståndet från masten till akterstaget 

0,80 m högre upp och parallellt med första mätningen. Det avståndet är 4,20 m. 
Se figur. 

 
 Använd de mätningar som Lina och Sara har gjort och bestäm mastens höjd. (0/2/0) 
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13. Fia springer på ett löpband som kan ställas in på olika hastigheter. På en display kan   
 hon avläsa hur mycket energi hon förbrukar under ett träningspass på löpbandet.   
 Energin anges i enheten kcal. 
 

 
 
 Fia brukar först ställa in löpbandet på hastigheten 8 km/h (”låg” hastighet) för att 
 sedan öka hastigheten till 12 km/h (”hög” hastighet). 
 Tabellen visar exempel på Fias träningspass på löpbandet. 
 

 
Tid 

Energiförbrukning ”låg” 
hastighet 

”hög” 
hastighet 

Träningspass 1 20 min 10 min 300 kcal 

Träningspass 2 10 min 15 min 280 kcal 
 
 Hur mycket energi per minut (kcal/min) förbrukar Fia då hon springer med 

”låg” respektive ”hög” hastighet? (0/3/0) 
 
 
 
14. En sträcka AB är 15 cm lång. Sträckan kan delas i fem delsträckor på olika sätt. 

Längden av varje delsträcka måste vara större än noll. 
 

 
 
 a) Gör en indelning av sträckan AB så att variationsbredden för delsträckornas 

längder blir 12,5 cm.  (1/1/0) 
 
 b) Beroende på hur man delar in sträckan AB i fem delsträckor kan 

variationsbredden variera. Utred vilka värden som är möjliga för 
variationsbredden när man ändrar på de fem delsträckornas längder.  (0/1/1) 
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15.  ABCD är ett vitt rektangelformat pappersark med grå baksida (se vänstra figuren). 

Arket viks så att vikningslinjen går genom hörnet A och så att hörnet B hamnar på sidan 
CD (se högra figuren). 

 
 

A B 

C D 

12 cm 

15 cm 

 
 

 
 Beräkna arean av den uppvikta (grå) delen av pappersarket.  (0/0/4) 
 Beräkningar som bygger på uppmätta värden godtas ej. 
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Bedömningsanvisningar till exempeluppgifterna 
 
Exempel på ett godtagbart svar anges inom parentes. Till en del uppgifter är bedömda elevlös-
ningar bifogade för att ange nivån på bedömningen. Om bedömda elevlösningar finns i 
materialet markeras detta med en symbol. 
 
Del I 
 
1.    Max 2/0/0 
 
a) Godtagbart ritad linje genom punkterna (0, 2) och (4, 0)  +1EP 
 
b) Korrekt svar ( 25,0 +−= xy )  +1EP 
 
 
2.    Max 1/1/0 
 
a) Korrekt svar ( 8lg=x )  +1EP 

 

b) Korrekt svar 







−= 1

3lg
4lgx   +1CP 

 
 
3.    Max 0/1/0 
 
 Korrekt svar ( 29x )  +1CP 
 
 
4.    Max 0/1/0 
 

 Korrekt svar 












=+
=+

3058
5

yx
yx

  +1CM 

 
 
5.    Max 0/0/1 
 
 Korrekt svar (A: 64)( 2 +−= xxxf )  +1AB 
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Del II 
 
6.    Max 2/0/0 
 
 Godtagbar ansats, t.ex. korrekt insättning i formel för andragradsekvationslösning +EP 

 med korrekt svar ( 81 =x , 22 −=x )  +EP 

 
 
7.    Max 0/1/1 
 
 E C A 
  

 
 
 

Godtagbart resonemang som 
inte behöver vara helt fullstän-
digt, (t.ex. ”k får inte vara 2 för 
då är linjerna parallella.”) 

Godtagbart resonemang som är fullständigt, 
(t.ex. ”k kan ha vilka värden som helst utom 
2 för då är linjerna parallella och identiska 
och har då alla punkter gemensamma.”) 

  1CR 1CR och 1AR 
 

 Bedömda elevlösningar finns till denna uppgift. 
 

 
 
8.    Max 0/2/0 
 
 Godtagbar ansats, t.ex. bestämmer symmetrilinjen 5,0=x   +1 CPL 

 med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (1 m)   +1 CPL 
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Del III 
 
9.    Max 2/0/0  
 
 Godtagbar ansats, t.ex. ställer upp ett korrekt samband som bygger  

på likformighet  +1EM 

 med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (12,8 cm)  +1EM 

 
 
10.    Max 3/0/0 
 
a) Godtagbar lösning med korrekt svar (250 innebandybollar)  +1EB  
 
b) Godtagbar ansats, t.ex. beräknar andelen bollar av dålig kvalitet  +1EPL 

 med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (2200 bollar)  +1EPL 
 
 
11.    Max 2/0/0 
 

 Godtagbar ansats, t.ex. tecknar 32,1 += xy   +1EB 

 med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar  

 ("Nej, när x är 175 så är y 213 och inte 207 så den ligger inte på linjen")  +1ER 

 
 
12.    Max 0/2/0 
 
 Godtagbar ansats, t.ex. använder topptriangelsatsen korrekt   +1CM 

 med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (12 m)  +1CM 
 
 
13.    Max 0/3/0 
 
 Godtagbar ansats, t.ex. ställer upp ett godtagbart ekvationssystem  +1CM 

 med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar (8,5 kcal/min 
respektive 13 kcal/min)  +1CM 

 Lösningen kommuniceras på en nivå som motsvarar kunskapskraven för C  +1CK 
 

 Bedömda elevlösningar finns till denna uppgift. 
 

 



15 
 

 
14.    Max 1/2/1 
 
a) Godtagbar ansats, t.ex. visar förståelse för begreppet variationsbredd  +1EB 

 med någon korrekt indelning av sträckan (t.ex. 13,0; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5)  +1CPL 
 
b) Godtagbar ansats, t.ex. för ett resonemang som mynnar ut i att den ena 

intervallgränsen bestäms  +1CR 
 

 med i övrigt godtagbart resonemang som leder till slutsatsen att variationsbredden  
 ligger i intervallet 0 cm ≤ variationsbredden < 15 cm.   +1AR 
 
 
15.    Max 0/0/4 
 
 Godtagbar ansats, t.ex. använder Pythagoras sats och räknar fram att hörnet B  
 delar sidan CD i två sträckor med längderna 6 cm och 9 cm   +1APL 

 med godtagbar fortsättning, t.ex. tecknar ekvationen 222 6)12( +−= xx   +1APL 

 med i övrigt godtagbar lösning och godtagbart svar (56 cm2)   +1APL 

 Lösningen kommuniceras på en nivå som motsvarar kunskapskraven för A  +1AK 
 

 Bedömda elevlösningar finns till denna uppgift. 
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Bedömda elevlösningar till exempeluppgifterna 
 
Uppgift 7 
 
Elevlösning 1 (1CR) 
 

 
 
Kommentar: Eleven anger att k = 2 medför att linjerna är parallella men säger inte  
uttryckligen att detta i det här fallet innebär att linjerna är identiska. Sammantaget ger det re-
sonemangspoängen på C-nivå. 
 
Elevlösning 2 (1CR och 1AR) 
 

 
 
Kommentar: Eleven anger att k = 2 medför att linjernas ekvationer blir lika och att linjerna då 
är identiska. Elevens lösning ger därmed resonemangspoäng på både C- och A-nivå, även om 
motiveringen är något otydlig. 
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Uppgift 13 
Vid bedömning av kommunikativ förmåga för C-nivå, se de allmänna kraven på sidan 3. För 
denna uppgift kan matematiska symboler och representationer (se punkt 2 för de allmänna 
kraven) vara likhetstecken, ekvationer med väldefinierade variabler, enheter, redovisning av 
hur ekvationssystemet hanteras etc. 
 
Elevlösning 1 (2CM) 
 

 
 
Kommentar: Eleven definierar inte sina variabler, svaret är godtagbart men inte helt korrekt 
då enhet saknas och lösningsmetoden är inte tydligt redovisad. Sammantaget ges lösningen de 
2 modelleringspoängen men inte kommunikationspoängen. 
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Elevlösning 2 (2CM och 1CK) 
 

 
 
Kommentar: Godtagbar lösning med korrekt svar som ger full poäng. 
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Uppgift 15 
Vid bedömning av kommunikativ förmåga för A-nivå, se de allmänna kraven på sidan 3. För 
denna uppgift kan matematiska symboler och representationer (se punkt 2 för de allmänna 
kraven) vara likhetstecken, vinkelmarkering, hänvisning till Pythagoras sats, ekvationer med 
väldefinierade variabler, enheter, figur med införda beteckningar och termer så som area, vin-
kelrät triangel, etc. 
 
Elevlösning 1 (3APL) 
 

 
 
Kommentar: Elevens lösning är korrekt men knapphändig. Sammantaget ger lösningen de 3 
problemlösningspoängen. Variabeln x är definierad genom figuren men det är inte tydligt hur 
ekvationen kan ställas upp utifrån informationen i bilden. Eleven hänvisar inte till Pythagoras 
sats eller talar om att det är en triangelarea som bestäms på slutet. Lösningen uppfyller där-
med inte kraven för kommunikationspoäng på A-nivå. 
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Elevlösning 2 (3APL och 1AK) 
 

 
 
Kommentar: Godtagbar lösning med korrekt svar som ger full poäng. 
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Sammanställning av exempeluppgifterna - Centralt innehåll  
Kategorisering av exempeluppgifterna utgående från Matematik 2c i förhållande till nivå och 
centralt innehåll. En lista över det centrala innehållet återfinns i slutet av detta material. Ob-
servera att detta material inte motsvarar ett helt kursprov i omfattning och innehåll och 
att den muntliga delen inte ingår. 
 

 Uppg. Nivå Centralt innehåll Kurs Ma2c 
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   E C A T7 T9 T10 T11 T12 G3 G4 F3 F5 S1 S3 S4 PI P3 P4 

Del I 1a 1 0 0             X                 
1b 1 0 0             X                 
2a 1 0 0 X X                          
2b 0 1 0 X X                           
3 0 1 0        X                     
4 0 1 0     X                         
5 0 0 1               X X            

Del II 6 2 0 0 X                            
7 0 1 1            X                 
8 0 2 0               X X        X     

Del III 9 2 0 0           X                  
10a 1 0 0                  X           
10b 2 0 0                X     X    
11 2 0 0             X X             
12 0 2 0           X            X X   
13 0 3 0 X   X                 X X   
14a 1 1 0                     X  X    
14b 0 1 1           X     
15 0 0 4 X        X   X           X    

   13 13 7   
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Sammanställning av exempeluppgifterna - Kunskapskrav 
Kategorisering av uppgifter i Matematik 2c i förhållande till nivåer och förmågor. Poängen i 
tabellen anges i samma ordning som i bedömningsanvisningen. Till exempel motsvarar 8_1 
och 8_2 den första respektive andra poängen i uppgift 8. Observera att detta material inte 
motsvarar ett helt kursprov i omfattning och innehåll och att den muntliga delen inte 
ingår. 
 

Del Uppg. Förmåga och nivå 

 
Del Uppg. Förmåga och nivå 

Poäng E C A 
 

Poäng E C A 

B P PM RK B P PM RK B P PM RK 

 

B P PM RK B P PM RK B P PM RK 

D
el

 I 

1a   1                     
 

D
el

 II
I 

9_1   1                   
1b  1                     

 
9_2     1                   

2a   1                     
 

10a 1                       
2b          1             

 
10b_1    1                   

3           1             
 

10b_2     1                  
4             1           

 
11_1 1                      

5                1      
 

11_2      1                 

D
el

 II
 

6_1   1                     
 

12_1            1           
6_2   1                     

 
12_2        1           

7_1              1         
 

13_1             1          
7_2                      1 

 
13_2            1           

8_1             1          
 

13_3              1         
8_2            1           

 
14a_1 1                      

  
             

14a_2             1          

  
             

14b_1              1         

  
             

14b_2            1 

  
             

15_1                   1  
  

             
15_2                   1   

  
             

15_3           1  
  

             
15_4                       1 

 

 
             

 Total 3 5 4 1 0 2 8 3 1 0 3 3 

  
             

Σ 33 13 13 7 
 
B = Begrepp, P = Procedur, PM = Problemlösning/Modellering och RK = Resonemang/Kommunikation 
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Ur ämnesplanen för matematik 

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas så-
väl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som 
sådan. Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen. I takt 
med att informationstekniken utvecklas används matematiken i alltmer komplexa situationer. 
Matematik är även ett verktyg inom vetenskap och för olika yrken. Ytterst handlar matemati-
ken om att upptäcka mönster och formulera generella samband. 

Ämnets syfte 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta ma-
tematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt att 
utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i 
samhälls- och yrkesrelaterade situationer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ut-
mana, fördjupa och bredda sin kreativitet och sitt matematikkunnande. Vidare ska den bidra 
till att eleverna utvecklar förmåga att sätta in matematiken i olika sammanhang och se dess 
betydelse för individ och samhälle. 

Undervisningen ska innehålla varierade arbetsformer och arbetssätt, där undersökande aktivi-
teter utgör en del. När så är lämpligt ska undervisningen ske i relevant praxisnära miljö. 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att kommunicera med olika uttrycksformer. Vidare 
ska den ge eleverna utmaningar samt erfarenhet av matematikens logik, generaliserbarhet, 
kreativa kvaliteter och mångfacetterade karaktär. Undervisningen ska stärka elevernas tilltro 
till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang samt ge utrymme åt problemlös-
ning som både mål och medel. I undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlighet att ut-
veckla sin förmåga att använda digital teknik, digitala medier och även andra verktyg som kan 
förekomma inom karaktärsämnena. 

Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att: 

1. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen. 
2. hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg. 
3. formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder 

och resultat. 
4. tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera 

en modells egenskaper och begränsningar. 
5. följa, föra och bedöma matematiska resonemang. 
6. kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling. 
7. relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkes-

mässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang. 
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Kunskapskrav Matematik kurs 2a, 2b och 2c 
 
Betyget E 
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 re-
presentationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa mate-
matiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena i bekanta situationer. 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 matema-
tiska formuleringar genom att tillämpa givna matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera 
resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder. 
 

Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och värdera med enkla omdömen egna och andras resonemang 
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. 
 

Genom att ge exempel relaterar eleven något i kursens innehåll till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, 
samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om exemplens rele-
vans. 
 

Betyget D   Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 
 

Betyget C 
Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt besk-
riva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. 
Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem 
och problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av stan-
dardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg. 
 

Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem. Dessa problem inkluderar flera begrepp och 
kräver avancerade tolkningar. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formule-
ringar genom att välja och tillämpa matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resulta-
tets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem. 
 

Eleven kan föra välgrundade matematiska resonemang och värdera med nyanserade omdömen egna och andras 
resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med viss 
säkerhet i tal, skrift och handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss 
anpassning till syfte och situation. 
 

Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom andra 
ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade resone-
mang om exemplens relevans. 
 

Betyget B   Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 
 

Betyget A 
Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av flera representationer samt utförligt 
beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med säkerhet mellan olika representationer. 
Eleven kan med säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa komplexa matematiska 
problem och problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter 
av standardkaraktär med säkerhet och på ett effektivt sätt, både utan och med digitala verktyg. 
 

Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inklude-
rar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I problemlösning upptäcker eleven generella samband 
som presenteras med symbolisk algebra. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matema-
tiska formuleringar genom att välja, tillämpa och anpassa matematiska modeller. Eleven kan med nyanserade 
omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem. 
 

Eleven kan föra välgrundade och nyanserade matematiska resonemang, värdera med nyanserade omdömen 
och vidareutveckla egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. 
Dessutom uttrycker sig eleven med säkerhet i tal, skrift och i handling samt använder matematiska symboler 
och andra representationer med god anpassning till syfte och situation. 
 

Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom andra 
ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade och ny-
anserade resonemang om exemplens relevans. 
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Centralt innehåll Matematik kurs 2b 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

Taluppfattning, aritmetik och algebra  

T1 Metoder för beräkningar vid budgetering. 
T2 Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter. 
T4 Hantering av kvadrerings- och konjugatregeln i samband med ekvationslösning. 
T5 Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och alge-

braiska begrepp. 
T7 Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential- och andragradsekvationer 

samt linjära ekvationssystem. 
T9 Begreppet logaritm i samband med lösning av exponentialekvationer. 
T10 Begreppet linjärt ekvationssystem. 
T11 Utvidgning av talområdet genom introduktion av begreppet komplext tal i samband 

med lösning av andragradsekvationer. 

Geometri  

G3 Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om likformighet, kongru-
ens och vinklar. 

Samband och förändring  

F3 Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och noll-
ställe, med och utan digitala verktyg. 

F5 Egenskaper hos andragradsfunktioner. 

Sannolikhet och statistik  

S1 Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökning-
ar, inklusive regressionsanalys. 

S2 Orientering och resonemang kring korrelation och kausalitet. 
S3 Metoder för beräkning av olika lägesmått och spridningsmått inklusive standardavvi-

kelse. 
S4 Egenskaper hos normalfördelat material. 

Problemlösning  

P1 Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier 
och verktyg. 

P3 Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen. 
P4 Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria. 
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Centralt innehåll Matematik kurs 2c 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

Taluppfattning, aritmetik och algebra  

T7 Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential-, andragrads- och rotekvat-
ioner samt linjära ekvationssystem med två och tre obekanta tal. 

T9 Begreppet logaritm, motivering och hantering av logaritmlagarna. 
T10  Begreppet linjärt ekvationssystem. 
T11 Utvidgning av talsystemet genom introduktion av begreppet komplext tal i samband 

med lösning av andragradsekvationer. 
T12 Motivering och hantering av algebraiska identiteter inklusive kvadrerings- och kon-

jugatregeln. 
 

Geometri  

G3  Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om likformighet, kongru-
ens och vinklar. 

G4  Begreppet kurva, räta linjens och parabelns ekvation samt hur analytisk geometri 
binder ihop geometriska och algebraiska begrepp. 

Samband och förändring  

F3  Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och noll-
ställe, med och utan digitala verktyg. 

F5  Egenskaper hos andragradsfunktioner. 
 

Sannolikhet och statistik  

S1  Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökning-
ar, inklusive regressionsanalys. 

S3  Metoder för beräkning av olika lägesmått och spridningsmått inklusive standardavvi-
kelse. 

S4  Egenskaper hos normalfördelat material. 
 

Problemlösning  

P1  Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier 
och verktyg. 

P3  Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen. 
P4  Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria. 
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