
 

Reviderad ämnesplan – reviderad lärobok! 

Några tankar om innehåll och struktur i Matematik 5000+ 1b. 

I den nya ämnesplanen har kurs 1b ett mer samlat innehåll. Vi har därför kunnat skriva 
en bok med en tydligare röd tråd, både inom och mellan kapitlen.  

Jämfört med den tidigare boken innehåller den nya fler övningsuppgifter på alla nivåer. 
Vi tänker att detta kan underlätta individualiseringen av arbetet i klassrummet. Alla 
uppgifter har en markering som visar om den ska lösas med eller utan digitala verktyg. 
 

Kapitel 1 – Aritmetik och algebra 
Moment som inte ingår i kursens centrala innehåll, men som vi av erfarenhet vet att många  
elever behöver repetera, har fått rubriken Repetition av… 
Uttryck och ekvationer är placerade före Förändringsfaktor, eftersom vi vill ha möjligheten  
att använda ekvationer då vi löser en del uppgifter med förändringsfaktor. 

Kapitel 2 – Potenser och formler 
Vi har medvetet valt att placera Potenser i kapitel 2, efter den inledande algebran i kapitel 
1. Våra erfarenheter är att många elever får det lättare att ta till sig t. ex. potenslagarna 
om de arbetar med algebra tidigare i kursen. 
I Algebra och geometriska formler sammanför vi algebra och geometri. Fokus ligger på att 
lyfta fram begrepp och procedurer som eleven tidigare stött på i kursen, t.ex. 
multiplikation av uttryck, förändringsfaktor och potensekvationer. 

Kapitel 3 – Funktioner 
Vi tar tidigt upp funktionsbegreppet och återkommer sedan till detta flera gånger i 
kapitlet.  
Räta linjens ekvation, som i den reviderade ämnesplanen har flyttats från kurs 2b till 1b,  
har ett eget avsnitt. Vi har valt att inleda avsnittet med Räta linjer i vardagliga 
sammanhang.  
Vår erfarenhet är att elever ofta kan tolka k- och m-värde i enkla konkreta situationer. 
Detta kan sedan underlätta den teoretiska genomgången av räta linjens ekvation. 
Vi har valt att flytta Olikheter till detta kapitel. Vi vill här använda dem tillsammans med 
begreppen intervall, grafisk lösning, definitions- och värdemängd. Förhoppningsvis ökar 
förståelsen av olikheter om begreppet återkommer under flera lektioner i rad. 

Kapitel 4 – Sannolikhet och statistik 
Delkapitlet Ekonomi och matematik går utmärkt att läsa redan tillsammans med kapitel 1,  
då efter introduktionen av förändringsfaktor. 
Statistikavsnittet innehåller förstås allt det nya centrala innehållet med begrepp som 
signifikans, korrelation, kausalitet, urvalsmetoder och felkällor. 
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