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Planering
Syfte
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens
användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda
matematik i olika sammanhang.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt
reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.
Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska
situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska
begrepp och metoder och deras användbarhet.
Genom undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över matematikens betydelse, användning
och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska skeenden och därigenom kunna se
matematikens sammanhang och relevans.

Mål/förmågor
Eleven ska utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda
strategier och metoder.
Eleven ska utveckla sin förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och
lösa rutinuppgifter.
Eleven ska utveckla sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang.

Centralt innehåll
Taluppfattning och tals användning

Rationella tal och deras egenskaper.
Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning
samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
Algebra

Metoder för enkel ekvationslösning.
Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
Geometri

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt
deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter.
Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
Problemlösning

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
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Eleven kan lösa enkla problem i
elevnära situationer på ett i huvudsak
fungerande sätt genom att välja och
använda strategier och metoder med
viss anpassning till problemets
karaktär.

Eleven kan lösa enkla problem i
elevnära situationer på ett relativt
väl fungerande sätt genom att välja
och använda strategier och metoder
med förhållandevis god
anpassning till problemets karaktär.

Eleven kan lösa enkla problem i
elevnära situationer på ett väl
fungerande sätt genom att välja och
använda strategier och metoder med
god anpassning till problemets
karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper
om matematiska begrepp och visar det
genom att använda dem i välkända
sammanhang på ett i huvudsak
fungerande sätt.

Eleven har goda kunskaper om
matematiska begrepp och visar det
genom att använda dem i bekanta
sammanhang på ett relativt väl
fungerande sätt.

Eleven har mycket goda kunskaper
om matematiska begrepp och visar
det genom att använda dem i nya
sammanhang på ett väl fungerande
sätt.

Eleven kan välja och använda i
huvudsak fungerande matematiska
metoder med viss anpassning till
sammanhanget för att göra enkla
beräkningar och lösa enkla
rutinuppgifter inom aritmetik, algebra,
geometri, sannolikhet, statistik samt
samband och förändring med
tillfredsställande resultat.

Eleven kan välja och använda
ändamålsenliga matematiska
metoder med relativt god
anpassning till sammanhanget för
att göra enkla beräkningar och lösa
enkla rutinuppgifter inom aritmetik,
algebra, geometri, sannolikhet,
statistik samt samband och
förändring med gott resultat.

Eleven kan välja och använda
ändamålsenliga och effektiva
matematiska metoder med god
anpassning till sammanhanget för att
göra enkla beräkningar och lösa enkla
rutinuppgifter inom aritmetik,
algebra, geometri, sannolikhet,
statistik samt samband och
förändring med mycket gott
resultat.

Övergripande mål och riktlinjer
Normer och värden

Skolans mål är att eleven kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om
mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.
Skolans mål är att eleven tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt
medverkar till att hjälpa andra människor.
Skolans mål är att eleven kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla
också med deras bästa för ögonen.
Skolans mål är att eleven visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
Elevernas ansvar och inflytande

Skolans mål är att eleven successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan.
Bedömning och betyg

Skolans mål är att eleven utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i
relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.
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