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Innehåll och upplägg

• Förändringarna inom matematik på gymnasial nivå

• Stödmaterial från Skolverket inom matematik

• Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte

• Övriga frågor och avslutning



Ändrad matematik 2022

– vad har ändrats och vad betyder det?
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Innehåll i presentationen

• Varför ändra ämnesplanen?

• Närmare titt på några av ändringarna i kunskapskraven

• Närmare titt på några av ändringarna i centralt innehåll

• Ställ frågor när de dyker upp!
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Varför revidera ämnesplanen?

• Kritik från 2011 och framåt

• Vid revideringen 2017/2018, med programmering och digitala verktyg, gavs 

tydliga signaler om att centralt innehåll behöver bantas

• Översyn av grundskolans kursplaner gav bra tillfälle att se över 

matematikens ämnesplan på gymnasial nivå
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Målsättningar med revideringen

• Kunskapskrav som är lättare att använda

• Jämnare progression mellan årskurs 9/grundläggande nivå,

kurs 1 och kurs 2

• Underlätta undervisning och lärande på djupet genom att minska 

stoffträngsel och samla närliggande innehåll

• Ge bättre förutsättningar till relevant innehåll i a-spåret
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Några ändringar i 

kunskapskraven
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Kortare och mer övergripande 

formuleringar

Nu gällande (betyg 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 representationer. Eleven kan med viss 

säkerhet använda begrepp och samband 

mellan begrepp för att lösa matematiska 

problem och problemsituationer i 

karaktärsämnena i bekanta situationer.

Från 2022 (betyg E):

• Eleven beskriver grundläggande

begrepp och samband mellan begrepp 

samt använder dem med 

tillfredsställande säkerhet.
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Formuleringar närmare kopplade till 

ämnet

Nu gällande (betyg A):

• 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.

Från 2022 (betyg A):

• Eleven uttrycker sig med matematiska 

symboler och andra representationer 

på ett tydligt och korrekt sätt.
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Krav på bredd i centralt innehåll

• Eleven löser enkla/relativt komplexa/komplexa problem inom kursens 

olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet. 

• Eleven beskriver grundläggande/ett omfattande antal/ett omfattande 

antal begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med 

tillfredsställande/god/mycket god säkerhet.

• Eleven hanterar grundläggande/ett omfattande antal/ett omfattande 

antal procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med 

tillfredsställande/god/mycket god säkerhet, både utan och med digitala 

verktyg.
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Vad är ”grundläggande”?

Grundläggande är sådant som…

• …har stor betydelse i kommande yrkesliv eller högskolestudier.

• …forskning visat är särskilt viktigt för fortsatt utveckling av matematiskt 

kunnande.

• …är särskilt viktigt för fortsatta matematikkurser på gymnasial nivå.

• …getts särskild tyngd i undervisningen.
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Några ord om bedömning av 

problemlösning

• Eleven löser enkla/relativt komplexa/komplexa problem …

Mer krävande tolkningar

• Fler/mer avancerade begrepp

• Blandar fler matematiska 

områden

• Mer obekanta kontexter

• Högre abstraktionsnivå

• Mindre ledning i 

lösningsmetod

• …

Mer krävande bearbetningar

• Mer omfattande beräkningar

• Mer avancerade beräkningar

• Omfattar fler procedurer

• Omfattar mer avancerade 

procedurer

• …
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”Formulera generella samband”

har blivit centralt innehåll

Nu gällande (kunskapskrav, betyg A):

• I problemlösning upptäcker eleven 

generella samband som presenteras 

med symbolisk algebra.

Förslag (centralt innehåll, 1-kurserna):

• Problemlösning som omfattar att 

upptäcka och uttrycka generella 

samband.
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Bedömning av relevansförmågan är 

struken



Sida 15

Några ändringar i

centralt innehåll
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De viktigaste ändringarna

• Mycket repetition från grundskolenivå stryks,

t.ex. metoder för beräkningar, procent, symmetrier, primtal…

• Räta linjen flyttas från 2bc till 1bc

• Introduktion till funktioner samlas i 1abc (tidigare 1bc + 2abc)

• Statistiken i 1abc får delvis annat fokus

• Logik/geometri samlas i 2abc (tidigare 1abc + 2abc)

• Bevismetoder och differentialekvationer flyttas till matematik 5 (tidigare 4)
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Översikt av innehåll som flyttas

Vad Från Till

Funktioner 2a 1a

Talbaser 1c 5

Potenser med rationella exponenter 2b 1b

Räta linjens ekvation 2bc (ej 2a!) 1bc

Implikation och ekvivalens 1bc 2bc

Definition, sats och bevis 1bc 2bc

Korrelation och kausalitet 2b 1b

Introduktion av komplexa tal 2bc 4

Konstruktion av grafer, bestämning av funktionsvärden… 2bc 1bc

Enklare bevismetoder 4 5

Introduktion av differentialekvationer 4 5
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Breddning och fler exempel för 

yrkesmatematiken

Nu gällande (1a):

• Geometriska begrepp valda utifrån 

karaktärsämnenas behov, till exempel 

skala, vektorer, likformighet, 

kongruens, sinus, cosinus, tangens 

och symmetrier.

• …

Från 2022 (1a):

• Matematiska begrepp som är relevanta 

för karaktärsämnen och yrkesliv, till 

exempel proportionalitet, skala, 

Pythagoras sats, procent och andelar, 

indexmått, vinstmarginal, jämvikt, 

felmarginaler, symmetrier, vektorer, 

trigonometriska funktioner och 

matematiska begrepp som utvecklas 

under förskoleåldern.

• …
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Nytt innehåll

• 1c: Vektorer i koordinatform

• 1c: Räkning med trigonometri i koordinatsystem

• 1c: Invers funktion i samband med trigonometri

• 2abc: Percentiler (kvartiler stryks)

• 5: Lösa differentialekvationer för hand
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Programmeringen mjukas upp

Nu gällande (c-spåret + 3b):

• Strategier för matematisk 

problemlösning inklusive modellering 

av olika situationer, såväl med som 

utan digitala verktyg och

programmering.

Från 2022:

• 1–2c: Exempel på hur programmering 

kan användas som verktyg vid 

problemlösning, databearbetning eller 

tillämpning av numeriska metoder.

• 3bc–5: Användning av programmering 

som verktyg vid problemlösning, 

databearbetning eller tillämpning av 

numeriska metoder.
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Digitala verktyg

• I de flesta fall samlade i en egen punkt och nämnda som exempel.

• I några fall tvingande skrivningar vid respektive punkt i centrala innehållet.

• Symbolhanterande verktyg struket från 1b, 1c, 2b och 2c.
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Annat
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Mer information

• Nationella prov fortsätter som vanligt. Nya prov från december 2021.

• Mer information finns på Skolverkets webb: Ändrad ämnesplan i matematik

– Sammanfattning av ändringar.

– Kommentarmaterial.

– Frågor och svar.

• Lagförslag: Kunskapskrav blir betygskriterier från hösten 2022.

• Lagförslag: Ämnesbetyg från 2025.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/andrad-amnesplan-i-matematik


Stöd i matematik
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Stöd ändrad ämnesplan

• Skolverket.se: Ändrad ämnesplan i matematik

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/andrad-amnesplan-i-matematik
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Stöd i matematik – gymnasial nivå

• Matematikundervisning med 
digitala verktyg I 

• Matematikundervisning med 
digitala verktyg II

• Vuxendidaktiska perspektiv på 
matematiklärande

Lärportalen på skolverket.se

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/webbplatser-och-tjanster/larportalen---kollegialt-arbete-i-moduler
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Gemensamt för alla moduler

• Texter förtydligade med exempel

• Aktiviteter anpassade efter olika kurser

• Filmer exemplifierar det texten 

behandlar
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Matematikundervisning med 

digitala verktyg I

• Använda nätet som resurs

• Orkestrera undervisning

• Arbeta formativt med responssystem

• Analysera digitala programvaror 

• Undersökande arbetssätt med 

dynamiska konstruktioner
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Matematikundervisning med digitala 

verktyg II

1. Om programmering

2. Att undervisa med programmering

3. Programmering med matematik

4. Programmering i matematik

• Tinkering

• Felsökning
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Tinkering

• Eleven lär sig genom att prova sig fram, göra fel, ompröva

• Elevers kreativitet, upptäckarlust och nyfikenhet är drivkraften.

• Felsökning är en viktig aspekt! 

• Läraren skapar ramar 

• Läraren har ett syfte med programmeringsuppgiften

• Läraren finns i bakgrunden
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Vuxendidaktiska perspektiv på 

matematiklärande

• Vuxendidaktiska perspektiv

• Matematikkulturer

• Språk och matematik

• Individualisering och flexibilitet

• Matematiksvårigheter
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Språk och matematik

• volym - Storlek hos en geometrisk kropp 

- Ljudnivå 

• kropp - Tredimensionellt geometriskt objekt 

- Människokropp 

• bas - Del av potens eller sida i en triangel 

- Grund eller musikinstrument

• förlänga - Multiplicera en kvots täljare och nämnare med samma faktor 

- Göra något längre
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Annat stöd – programmering

Webbkurser

• Om programmering

• Att programmera

Workshops utifrån Skolverkets 

webbkurser i programmering 
(på lärosäten)

Högskolekurser – introduktion

• Introduktion till programmering i 

textbaserad miljö, 5 hp

• Introduktion till programmering i 

visuell miljö, 5 hp

Högskolekurser – fortsättning

• Programmering i textbaserad miljö, 

2,5 hp

• Programmeringsaktiviteter i 

undervisningen, 2,5 hp
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Under-

visning 

på distans
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Undervisning på distans

Länkar:

Undervisning med digitala verktyg

Filmbanken i Lärportalen

https://youtu.be/Wdwm537A4eY
https://larportalen.skolverket.se/#/filmbanken
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Gruppdiskussion & erfarenhetsutbyte

Övergripande frågeställning

• Vilka är de största utmaningarna med förändringarna i ämnesplanerna? Hur 

planerar ni att hantera dessa?

Några detaljer…

• Centralt innehåll i 1 a/b/c-kurserna kommer nu i mindre utsträckning överlappa 

innehåll från grundskolan/grundläggande nivå. Hur påverkar det undervisningen?

• Inom komvux kommer ni att stöta på elever som läst en gammal variant av en 

kurs och sedan ska fortsätta med den nya varianten av nästkommande kurs. Hur 

kan man arbeta med de glapp respektive överlapp i centralt innehåll (och 

elevernas kunskaper) som kan finnas?

• Hur fungerar a-spåret inom komvux? Hur kan man arbeta med ”yrkesinfärgning?”
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Länksamling

• Ändrad ämnesplan i matematik 

• Aktuella förändringar inom komvux

• Lärportalen – kollegialt arbete i moduler

• Vuxenutbildning på skolverket.se

• Kontakta Skolverket

• Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev!

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/andrad-amnesplan-i-matematik
https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux
https://larportalen.skolverket.se/#/
https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen
https://www.skolverket.se/om-oss/kontakta-skolverket/kontakta-oss
https://www.skolverket.se/om-oss/publikationer-och-nyhetsbrev/prenumerera-pa-skolverkets-nyhetsbrev



