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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Matematikk i praksis

Alle bruker matematikk. Noen nøyer seg med den enkle matematikken som er nødvendig for å lage mat, gå i butikken eller passe tiden. Andre bruker matematikk for å undersøke om de tør ta opp studielån, bytte jobb eller kjøpe hus. Stadig flere studerer et fag der de trenger matematikk som verktøy, og mange har et arbeid som forutsetter matematiske kunnskaper eller bygger på matematisk teknologi. I et moderne samfunn finnes matematikken overalt uten at vi legger merke til den. De færreste tenker på matematikk når de kjører over en bro, hører på en CD-plate eller ser på værmeldingen, men ikke noe av dette ville ha vært mulig uten matematikk.

I mange fag er matematikk et viktig hjelpemiddel, og ofte er det de samme matematiske metodene som dukker opp i helt ulike sammenhenger. En økonom som regner ut hvilken salgspris som gir størst fortjeneste, bruker de samme matematiske begrepene og teknikkene som en astronom som regner ut hastigheten til en komet, eller en arkeolog som beregner alderen til et gravfunn fra oldtiden. Matematikkens evne til å skape generelle metoder som kan brukes i ulike situasjoner, er en av hovedårsakene til fagets anvendelighet.

Mange matematiske beregninger utføres i dag av datamaskiner. Det betyr ikke at menneskelige kunnskaper og ferdigheter i matematikk er overflødige. Riktignok er datamaskinene overlegne når det gjelder å behandle store informasjonsmengder raskt og effektivt, men noen må omsette denne informasjonen til matematisk form, skrive programmene som styrer maskinene og tolke resultatene de kommer fram til. Ved hjelp av datamaskinene kan vi i dag utføre beregninger som tidligere ville ha vært uoverkommelige, og framveksten av datateknologien har derfor ført til at vi har et større behov for matematiske kunnskaper enn før.

Det er ofte problemstillinger fra andre fag som gir matematikerne de største utfordringene, og som leder til faglig fornyelse og vekst. Faget er i stadig utvikling; nye forskningsresultater påvirker hele tiden samfunnsutviklingen, og nyvinninger innen vitenskap, teknologi og samfunnsliv skaper nye oppgaver og utfordringer for matematikken. Men matematikk er mer enn anvendelser, faget har også sine egne problemstillinger, metoder og teknikker. Det er disse som binder faget sammen, og som gjør det mulig å utvikle generelle metoder som kan benyttes på mange forskjellige fagfelt. Selv de som bare er interessert i matematikkens anvendelser, må skaffe seg innsikt i fagets struktur og tenkemåte for å forstå mulighetene og begrensningene.


1.2	Matematikk i skolen

Også i skolefaget matematikk må vi finne en balanse mellom anvendelser på den ene siden og teori, metoder og regneteknikk på den andre. Oppgaver fra virkeligheten må veksle med oppgaver der elevene får trent opp sin matematiske intuisjon og økt sin innsikt i matematiske metoder. Når vi studerer problemer fra virkeligheten, bør elevene i størst mulig grad få være med på hele modelleringsprosessen — de skal få øvelse i å formulere det opprinnelige problemet matematisk, velge hensiktsmessige metoder, løse problemet, og til slutt tolke og vurdere svaret i den opprinnelige situasjonen. Men elevene må også få utfordrende oppgaver fra matematikkens egen verden — oppgaver der de må gjette på sammenhenger, lete etter mønstre, lage eksempler, gjøre eksperimenter og gjennomføre simuleringer. Både når de arbeider med problemer fra virkeligheten, og når de utforsker rent matematiske spørsmål, må elevene få oppleve at matematikk ikke bare er en samling formler og algoritmer for å løse rutinemessige oppgaver, men også en verktøykasse med redskap til å løse problemer som krever fantasi og innsikt. Ingen kunnskap sitter så godt, og ingen forståelse er så dyp som den man selv har funnet frem til på egen hånd eller sammen med andre.

Matematikk er et ferdighetsfag der teknikker og metoder må øves inn. Det matematiske formelspråket gjør det mulig å framstille kompliserte sammenhenger på en oversiktlig måte, men behersker man ikke de grunnleggende regnereglene, er formlene til liten hjelp. Regning med parenteser, brøkuttrykk, potenser og rottegn er en nødvendig forutsetning for nesten alle nyttige og interessante anvendelser av matematikken. Og det er ikke nok å regne riktig, vi må også resonnere riktig. Når vi arbeider med matematikk, bruker vi språket på en mer presis måte enn i dagliglivet, og vi stiller strengere krav til den logiske oppbygningen. I matematikken godtas ikke et nytt resultat før det er bevist. I skolematematikken kan ikke alt bevises fra bunnen av, men det er viktig at lærestoffet bygges opp slik at elevene får en forståelse for den logiske strukturen og blir kjent med noen enkle, men slående bevis.

Matematikk er et fag med lange tradisjoner og med røtter i mange kulturer. Fagets historie er nært knyttet til disse kulturenes ånds- og samfunnsliv, og elevene bør få et innblikk i dette samspillet. Samtidig må man understreke at samspillet fortsetter i dag — elevene må få oppleve at matematikk er en aktivitet skapt av mennesker for å forstå og forbedre verden omkring seg. Ny teknologi gir nye muligheter til å eksperimentere og utforske, og skolematematikken må utnytte disse mulighetene der det er faglig og pedagogisk hensiktsmessig.

I en læreplan må man balansere mange faglige og pedagogiske hensyn. Regneferdighet, teoriforståelse, praktiske anvendelser, problemløsing, historisk innsikt og tekniske hjelpemidler må knyttes til emneområder på en fornuftig og naturlig måte. Samtidig må disse emnene ha passende vanskelighetsgrad og et innhold som kan forsvares ut fra sine anvendelser eller sin betydning for videre arbeid med faget. Det kan av og til være aktuelt å ta med stoff som ikke forsvarer en plass ut fra strengt nyttemessige kriterier, men som leder til gode oppgaver eller overraskende innsikt.


1.3	Matematikk studieretningsfag

Denne læreplanen omfatter studieretningsfagene i matematikk: 2MX-3MX og 2MZ-3MZ. Fagene 2MX, 3MX, 3MZ har alle 187 årstimer mens 2MZ har 112 årstimer. 

Studieretningsfagene 2MX og 3MX er primært beregnet for elever som ønsker å arbeide videre med matematikk innenfor områder som f.eks. naturvitenskap, teknologi, datafag, undervisning og økonomi. Fagene gir det idémessige og regnetekniske grunnlaget for videre arbeid både med matematikk og med fag der matematikk er et naturlig redskap.

Studieretningsfagene 2MZ og 3MZ egner seg godt for elever som ønsker å spesialisere seg i andre fag, men som allikevel har behov for matematiske kunnskaper. Fagene gir en bred orientering om matematiske ideer som har stor kulturell og samfunnsmessig betydning innenfor områder som f.eks. undervisning, journalistikk, samfunnsfag, økonomi, kunst og håndverk.



Kapittel 2: Mål og hovedmomenter

Dette kapittelet inneholder mål og hovedmomenter for fagene i følgende rekkefølge: 2MX, 3MX, 2MZ, 3MZ. I hvert fag angir de to første målene generelle ferdigheter og kunnskaper som skal etterstrebes gjennom hele opplæringen, mens de øvrige målene beskriver de matematiske emnene som skal behandles. De to første målene er de samme for alle fagene.

2.1 	Matematikk X

2.1.1 	2MX

Mål 1: Kultur, språk og kommunikasjon 
Elevene skal kunne tolke og formidle matematisk informasjon på muntlig, skriftlig og grafisk form. De skal kunne gjennomføre matematiske resonnementer, ha innblikk i matematikkens historie, og kjenne til noe av fagets betydning for samfunns- og kulturliv.

Hovedmomenter: 
Elevene skal

1a 	kunne samtale og samarbeide om matematiske spørsmål og kunne presentere og begrunne egne oppgaveløsninger og undersøkelser

1b 	kunne lese og forstå en enkel matematisk tekst, gjøre rede for innholdet og bruke det i oppgaveløsing

1c 	kjenne begrepene implikasjon og ekvivalens og være kjent med noen vanlige matematiske bevistyper

1d	kjenne matematiske bevis for noen sentrale resultater i faget og selv kunne gjennomføre matematiske resonnementer

1e	kjenne til matematikkens flerkulturelle historie og ha innblikk i matematikkens betydning for naturvitenskap, teknologi, samfunnsliv og kultur

Mål 2: Modellering, eksperimentering og utforsking
Elevene skal ha innsikt i samspillet mellom matematikk og virkelighet, og de skal kunne løse oppgaver som krever kreativitet, fantasi og innsikt. De skal kunne bruke teknologiske verktøy på en hensiktsmessig måte i modellering, utforsking og problemløsing.

Hovedmomenter: 
Elevene skal

2a	kunne formulere og analysere enkle matematiske modeller og kunne vurdere deres gyldighet

2b	kunne reflektere over og vurdere egne metoder og resultater og kunne diskutere dem med andre

2c 	kunne bruke teknologiske verktøy i utforsking og problemløsing

2d	kjenne forskjellen på analytiske og numeriske løsninger og kunne angi svar på eksakt form eller med fornuftig avrunding

2e 	kunne oppdage og eksperimentere med mønstre, systemer og sammenhenger og kunne undersøke om resultatene de kommer fram til, har generell gyldighet

2f	kunne formulere og løse problemer der de må kombinere sine matematiske kunnskaper og ferdigheter med initiativ, originalitet og innsikt.


Mål 3: Geometri
Elevene skal kunne bruke trigonometri til å løse plangeometriske problemer, og de skal kunne regne med koordinatfrie og koordinatiserte vektorer i planet.

Hovedmomenter:
Elevene skal

3a 	kjenne den generelle definisjonen av sinus, cosinus og tangens og kunne utnytte symmetrier på enhetsirkelen til å finne vinkler i første omløp når verdien til noen av disse funksjonene er gitt
3b 	kunne bruke arealsetningen, cosinussetningen og sinussetningen 

3c 	være kjent med det geometriske bildet av vektorer som piler i planet og kunne bruke de geometriske definisjonene av operasjonene addisjon, subtraksjon, skalarprodukt og multiplikasjon med en skalar

3d	kjenne regnereglene for koordinatiserte vektorer i planet, kunne finne lengden til en vektor og avstanden mellom to punkter og kunne avgjøre når to vektorer er parallelle eller ortogonale

3e	være kjent med parametriserte kurver og kunne regne ut hvor slike kurver skjærer hverandre og hvor de skjærer koordinataksene

3f 	kunne løse problemer geometrisk ved å lage en figur, analysere den og foreta de nødvendige beregningene


Mål 4: Algebra og funksjonslære
Elevene skal kunne omforme ligninger og ulikheter og kunne regne med eksponential- og logaritmefunksjoner

Hovedmomenter:
Elevene skal

4a	forstå hvordan man kan omforme og forenkle ligninger og ulikheter, og vite når man må sette prøve på en ligning

4b	kunne bruke fortegnsskjema til å løse ulikheter med annengradsfunksjoner og rasjonale funksjoner

4c 	kjenne tallet e og den naturlige eksponentialfunksjonen ex, og kunne uttrykke eksponentiell vekst på de to måtene ax og ekx

4d 	kjenne logaritmefunksjonene lg og ln, kunne begrunne de grunnleggende regnereglene for logaritmer, og kunne bruke disse reglene til å løse enkle eksponential- og logaritmeligninger

4e	kjenne begrepet logaritmisk skala med noen vanlige anvendelser, og kjenne bakgrunnen for regresjon med potens- og eksponentialfunksjoner


Mål 5: Derivasjon og integrasjon
Elevene skal kjenne det teoretiske grunnlaget for differensial- og integralregningen, kunne derivere sammensatte funksjonsuttrykk og integrere enkle funksjoner

Hovedmomenter:
Elevene skal

5a 	kjenne begrepene grenseverdi og kontinuitet

5b 	kjenne definisjonen av derivert og kunne bruke definisjonen til å derivere enkle funksjoner

5c 	kunne derivere summer, differenser, produkter, kvotienter og sammensatte funksjoner

5d 	kunne derivere potensfunksjoner, eksponentialfunksjoner og den naturlige logaritmefunksjonen

5e 	forstå sammenhengen mellom forløpet til funksjoner og fortegnet til deres første- og annenderiverte, og kunne bruke denne sammenhengen til å studere polynomfunksjoner

5f 	kjenne definisjonen av det bestemte integralet 

5g 	kjenne sammenhengen mellom integrasjon og antiderivasjon og kunne beregne bestemte og ubestemte integraler av potensfunksjoner, polynomfunksjoner og eksponentialfunksjoner

5h	kunne tolke derivasjon i praktiske sammenhenger, blant annet knyttet til grenseinntekter, grensekostnader, fart og akselerasjon, og kunne bruke integrasjon til å beregne arealer og finne det samlede resultatet av en prosess

5i	kjenne til den historiske fremveksten av differensial- og integralregningen

Mål 6: Kombinatorikk og sannsynlighetsregning
Elevene skal kjenne grunnbegrepene i kombinatorikk og sannsynlighetsteori, kunne vurdere utsagn om sjanser og sannsynligheter, og kunne løse praktiske problemer ved hjelp av sannsynlighetsregning

Hovedmomenter:
Elevene skal

6a 	kjenne begrepene uavhengighet og betinget sannsynlighet, og kunne bruke Bayes’ 	setning på to hendelser

6b 	kunne behandle ordnede utvalg med og uten tilbakelegning, uordnede utvalg uten tilbakelegning, og kunne bruke dette til å beregne sannsynligheter

6c 	kunne regne med binomiske og hypergeometriske sannsynligheter




2.1.2 	3MX

Mål 1: Kultur, språk og kommunikasjon 
Elevene skal kunne tolke og formidle matematisk informasjon på muntlig, skriftlig og grafisk form. De skal kunne gjennomføre matematiske resonnementer, ha innblikk i matematikkens historie, og kjenne til noe av fagets betydning for samfunns- og kulturliv.

Hovedmomenter: 
Elevene skal

1a	kunne samtale og samarbeide om matematiske spørsmål og kunne presentere og 	begrunne egne oppgaveløsninger og undersøkelser

1b 	kunne lese og forstå en enkel matematisk tekst, gjøre rede for innholdet og bruke det i oppgaveløsing

1c 	kjenne begrepene implikasjon og ekvivalens og være kjent med noen vanlige matematiske bevistyper

1d	kjenne matematiske bevis for noen sentrale resultater i faget og selv kunne gjennomføre matematiske resonnementer

1e	kjenne til matematikkens flerkulturelle historie og ha innblikk i matematikkens betydning for naturvitenskap, teknologi, samfunnsliv og kultur



Mål 2: Modellering, eksperimentering og utforsking
Elevene skal ha innsikt i samspillet mellom matematikk og virkelighet, og de skal kunne løse oppgaver som krever kreativitet, fantasi og innsikt. De skal kunne bruke teknologiske verktøy på en hensiktsmessig måte i modellering, utforsking og problemløsing.

Hovedmomenter: 
Elevene skal

2a	kunne formulere og analysere enkle matematiske modeller og kunne vurdere deres gyldighet

2b	kunne reflektere over og vurdere egne metoder og resultater og kunne diskutere dem med andre

2c 	kunne bruke teknologiske verktøy i utforsking og problemløsing

2d	kjenne forskjellen på analytiske og numeriske løsninger og kunne angi svar på eksakt form eller med fornuftig avrunding

2e 	kunne oppdage og eksperimentere med mønstre, systemer og sammenhenger og kunne undersøke om resultatene de kommer fram til, har generell gyldighet

2f	kunne formulere og løse problemer der de må kombinere sine matematiske kunnskaper og ferdigheter med initiativ, originalitet og innsikt.


Mål 3: Rekker 
Elevene skal kunne regne med geometriske og aritmetiske rekker og kunne bruke dem til å løse praktiske problemer.

Hovedmomenter:
Elevene skal

3a 	kunne summere endelige aritmetiske og geometriske rekker 

3b 	kunne regne med uendelige geometriske rekker med konstante kvotienter

3c 	kunne bruke lommeregneren til å summere sekvenser av tall

3d	kunne bruke rekker til å utforske geometriske forhold og mønstre

3e	kunne bruke rekker til å løse praktiske problemer blant annet i forbindelse med sparing og avbetalingskjøp


Mål 4: Trigonometriske funksjoner
Elevene skal kunne regne med trigonometriske funksjoner og kunne bruke dem til å løse praktiske problemer

Hovedmomenter:
Elevene skal

4a 	kjenne absolutt vinkelmål, kunne regne om mellom grader og radianer og kjenne definisjonene til sinus-, cosinus- og tangensfunksjonene

4b	kjenne de eksakte verdiene til sinus, cosinus og tangens til 0, 30, 45, 60 og 90 grader og kunne bruke disse verdiene til å finne vinkler i andre kvadranter og omløp

4c 	kunne bruke formlene for sinus og cosinus til summer og differanser samt formelen sin2x + cos2x = 1

4d	kunne derivere og integrere trigonometriske funksjoner

4e 	kunne finne amplitude, periode og fase til en harmonisk svingning ut fra funksjonsgrafen, kunne skrive om uttrykk fra formen a sin(cx) + b cos(cx) til A sin (cx + f) og kunne bruke resultatet til å analysere funksjoner og løse ligninger 

4f	kunne bruke trigonometriske funksjoner til å modellere periodiske fenomener



Mål 5: Integralregning
Elevene skal kunne bruke de vanligste metodene til å løse integraler, og de skal kunne løse praktiske problemer ved hjelp av integrasjon

Hovedmomenter:
Elevene skal

5a	kunne beregne integraler ved hjelp av variabelskifte og delvis integrasjon

5b 	kunne bruke integraler til å beregne volumer 

5c	ha kjennskap til den historiske utviklingen av noen grunnleggende problemstillinger i numerisk matematikk


Mål 6: Vektorer og vektorfunksjoner 
Elevene skal kunne regne med vektorer og parametriserte kurver i planet og i rommet

Hovedmomenter:
Elevene skal

6a	kunne bruke de geometriske og algebraiske definisjonene av operasjonene addisjon, subtraksjon, skalarprodukt og multiplikasjon med en skalar for tredimensjonale vektorer

6b	kunne finne ligningen for et plan gjennom et gitt punkt og med en gitt normalvektor 

6c	kunne finne avstanden mellom to punkter i rommet og kjenne ligningen for en sirkel i planet og en kuleflate i rommet

6d	kunne finne avstanden fra et punkt i planet til en linje og fra et punkt i rommet til et plan

6e 	kunne bruke vektorfunksjoner til å parametrisere kurver i planet og i rommet, kunne derivere vektorfunksjoner og finne hastighet, akselerasjon og buelengde

6f 	kunne bruke polarkoordinater til å fremstille kurver i planet og til å beregne arealer


Mål 7: Sannsynlighetsregning og statistikk
Elevene skal kunne regne med sannsynlighetsfordelinger, forventning og varians og kjenne til sammenhengen mellom modellparametere og parameterestimat.

Hovedmomenter:
Elevene skal

7a 	kjenne begrepene fordeling og stokastisk variabel for endelige utfallsrom og kunne 	finne forventning, varians og standardavvik

7b 	kjenne regnereglene for forventningen til en lineær kombinasjon av to stokastiske variable og variansen til en lineær kombinasjon av to uavhengige stokastiske variable

7c 	kjenne forventning og varians til en binomisk fordeling

7d 	kjenne normalfordelingene og kunne regne ut sannsynligheter knyttet til normalfordelinger

7e 	ha kjennskap til den sentrale grensesetningen og kunne beregne sannsynligheter ved å tilnærme binomiske fordelinger med normalfordelinger

7f 	forstå at utvalg fra en stor populasjon kan betraktes som uavhengige gjentak og kunne beregne punktestimat med standardfeil og tilnærmet konfidensintervall for en populasjonsandel og et populasjonsgjennomsnitt.


2.2 	Matematikk Z

2.2.1  	2MZ

Mål 1: Kultur, språk og kommunikasjon 
Elevene skal kunne tolke og formidle matematisk informasjon på muntlig, skriftlig og grafisk form. De skal kunne gjennomføre matematiske resonnementer, ha innblikk i matematikkens historie, og kjenne til noe av fagets betydning for samfunns- og kulturliv.

Hovedmomenter: 
Elevene skal

1a	kunne samtale og samarbeide om matematiske spørsmål og kunne presentere og begrunne egne oppgaveløsninger og undersøkelser

1b 	kunne lese og forstå en enkel matematisk tekst, gjøre rede for innholdet og bruke det i oppgaveløsing

1c 	kjenne begrepene implikasjon og ekvivalens og være kjent med noen vanlige matematiske bevistyper

1d	kjenne matematiske bevis for noen sentrale resultater i faget og selv kunne gjennomføre matematiske resonnementer

1e	kjenne til matematikkens flerkulturelle historie og ha innblikk i matematikkens betydning for naturvitenskap, teknologi, samfunnsliv og kultur



Mål 2: Modellering, eksperimentering og utforsking
Elevene skal ha innsikt i samspillet mellom matematikk og virkelighet, og de skal kunne løse oppgaver som krever kreativitet, fantasi og innsikt. De skal kunne bruke teknologiske verktøy på en hensiktsmessig måte i modellering, utforsking og problemløsing.

Hovedmomenter: 
Elevene skal

2a	kunne formulere og analysere enkle matematiske modeller og kunne vurdere deres gyldighet

2b	kunne reflektere over og vurdere egne metoder og resultater og kunne diskutere dem med andre

2c 	kunne bruke teknologiske verktøy i utforsking og problemløsing

2d	kjenne forskjellen på analytiske og numeriske løsninger og kunne angi svar på eksakt form eller med fornuftig avrunding

2e 	kunne oppdage og eksperimentere med mønstre, systemer og sammenhenger og kunne undersøke om resultatene de kommer fram til, har generell gyldighet

2f	kunne formulere og løse problemer der de må kombinere sine matematiske kunnskaper og ferdigheter med initiativ, originalitet og innsikt.


Mål 3: Logaritmer og rekker
Elevene skal kunne bruke logaritmer og rekker til å løse praktiske problemer

Hovedmomenter:
Elevene skal

3a 	kunne begrunne og bruke de grunnleggende regnereglene for Briggske logaritmer, og kunne løse enkle potens- og logaritmeligninger

3b 	kjenne begrepet logaritmisk skala og være kjent med eksempler på praktisk bruk (pH, desibel, Richters skala)

3c 	kunne summere endelige aritmetiske og geometriske rekker 

3d 	kunne regne med uendelige geometriske rekker med konstante kvotienter

3e 	kunne bruke lommeregneren til å summere sekvenser av tall

3f	kunne bruke rekker til å utforske geometriske forhold og mønstre

3g	kunne bruke rekker til å løse praktiske problemer blant annet i forbindelse med sparing og avbetalingskjøp


Mål 4: Derivasjon
Elevene skal være kjent med derivasjonsbegrepet og kunne finne den deriverte til enkle funksjoner

Hovedmomenter:
Elevene skal

4a	kjenne begrepene gjennomsnittlig og momentan veksthastighet, kunne finne tilnærmede verdier for momentan veksthastighet og kjenne definisjonen av derivert

4b 	kunne derivere potensfunksjoner og polynomer og kunne bruke setningene om de deriverte til summer og differanser

4c 	kjenne sammenhengen mellom fortegnet til den deriverte og forløpet til funksjonen, og kunne bruke derivasjon til å løse enkle, uoppstilte maksimums- og minimumsproblemer

4d	kunne tolke den deriverte i praktiske sammenhenger



Mål 5: Sannsynlighetsregning
Elevene skal kjenne grunnbegrepene i sannsynlighetsteori, kunne vurdere utsagn om sjanser og sannsynligheter, og kunne løse praktiske problemer ved hjelp av sannsynlighetsregning

Hovedmomenter:
Elevene skal

5a 	kjenne begrepene uavhengighet og betinget sannsynlighet og kunne bruke Bayes’ setning på to hendelser

5b 	være kjent med ordnede utvalg med og uten tilbakelegning, uordnede utvalg uten tilbakelegning, og kunne gjøre enkle sannsynlighetsberegninger knyttet til slike utvalg

5c 	kunne regne med binomiske og hypergeometriske sannsynligheter


Mål 6: Geometri
Elevene skal kjenne noen grunnleggende egenskaper til polyedre 

Hovedmomenter:
Elevene skal

6a 	kjenne begrepet polyeder og kunne lage fysiske modeller av polyedre

6b	være kjent med de platonske og arkimediske legemene og kunne forklare hvorfor det ikke finnes flere enn fem platonske legemer 

6c 	kunne bruke Eulers formel for sammenhengen mellom antall hjørner, kanter og sideflater



2.2.2  	3MZ

Mål 1: Kultur, språk og kommunikasjon 
Elevene skal kunne tolke og formidle matematisk informasjon på muntlig, skriftlig og grafisk form. De skal kunne gjennomføre matematiske resonnementer, ha innblikk i matematikkens historie, og kjenne til noe av fagets betydning for samfunns- og kulturliv.

Hovedmomenter: 
Elevene skal

1a	kunne samtale og samarbeide om matematiske spørsmål og kunne presentere og begrunne egne oppgaveløsninger og undersøkelser

1b 	kunne lese og forstå en enkel matematisk tekst, gjøre rede for innholdet og bruke det i oppgaveløsing

1c 	kjenne begrepene implikasjon og ekvivalens og være kjent med noen vanlige matematiske bevistyper

1d	kjenne matematiske bevis for noen sentrale resultater i faget og selv kunne gjennomføre matematiske resonnementer

1e	kjenne til matematikkens flerkulturelle historie og ha innblikk i matematikkens betydning for naturvitenskap, teknologi, samfunnsliv og kultur



Mål 2: Modellering, eksperimentering og utforsking
Elevene skal ha innsikt i samspillet mellom matematikk og virkelighet, og de skal kunne løse oppgaver som krever kreativitet, fantasi og innsikt. De skal kunne bruke teknologiske verktøy på en hensiktsmessig måte i modellering, utforsking og problemløsing.

Hovedmomenter: 
Elevene skal

2a	kunne formulere og analysere enkle matematiske modeller og kunne vurdere deres gyldighet

2b	kunne reflektere over og vurdere egne metoder og resultater og kunne diskutere dem med andre

2c 	kunne bruke teknologiske verktøy i utforsking og problemløsing

2d	kjenne forskjellen på analytiske og numeriske løsninger og kunne angi svar på eksakt form eller med fornuftig avrunding

2e 	kunne oppdage og eksperimentere med mønstre, systemer og sammenhenger og kunne undersøke om resultatene de kommer fram til, har generell gyldighet

2f	kunne formulere og løse problemer der de må kombinere sine matematiske kunnskaper og ferdigheter med initiativ, originalitet og innsikt.


Mål 3: Algebra og tallteori
Elevene skal kunne omforme og løse ligninger og ulikheter, og de skal være kjent med noen grunnleggende begreper og metoder i tallteori.

Hovedmomenter:
Elevene skal

3a	forstå hvordan man kan omforme og forenkle ligninger og ulikheter, og vite når man må sette prøve på en ligning

3b 	kunne bruke fortegnsskjema til å løse ulikheter med annengradsfunksjoner og rasjonale funksjoner

3c	kunne regne med kvadratsetningene begge veier og kjenne Pascals trekant og binomialformelen

3d	kunne oppdage mønster og sammenheng i tallmateriale

3e	vite at alle naturlige tall har en entydig primtallsfaktorisering og kunne finne største felles mål og minste felles multiplum til to tall

3f	kjenne Euklids algoritme og kunne bruke den til å løse lineære diofantiske ligninger

3g	kjenne til bruken av kontrollsiffer, være kjent med jakten på store primtall og vite litt om hvordan tallteori kan brukes til å lage koder


Mål 4: Funksjonslære
Elevene skal kjenne den naturlige eksponential- og logaritmefunksjonen og kunne derivere og integrere enkle uttrykk

Hovedmomenter:
Elevene skal 

4a 	kjenne tallet e, den naturlige eksponentialfunksjonen ex  og den naturlige logaritmefunksjonen ln

4b 	kunne derivere den naturlige eksponentialfunksjonen

4c	kunne derivere produkter, kvotienter og sammensatte funksjoner

4d 	forstå sammenhengen mellom forløpet til funksjoner og fortegnet til deres første- og annenderiverte, og kunne bruke denne sammenhengen til å studere polynomfunksjoner

4e 	kjenne definisjonen av det bestemte integralet

4f 	kjenne sammenhengen mellom integrasjon og antiderivasjon og kunne beregne enkle integraler av potensfunksjoner, polynomfunksjoner og eksponentialfunksjoner

4g	kunne tolke derivasjon i praktiske sammenhenger, blant annet knyttet til grenseinntekter, grensekostnader, fart og akselerasjon, og kunne bruke integrasjon til å beregne arealer og finne det samlede resultatet av en prosess

4h	kjenne til den historiske fremveksten av differensial- og integralregningen


Mål 5: Periodiske funksjoner
Elevene skal være fortrolige med periodiske funksjoner og kunne bruke sinus og cosinus til å beskrive periodiske fenomener

Hovedmomenter:
Elevene skal

5a 	kjenne eksempler på periodiske funksjoner i praktiske situasjoner

5b	kjenne absolutt vinkelmål og kunne regne om mellom radianer og grader

5c 	kjenne den generelle definisjonen av sinus og cosinus

5d 	kunne finne amplitude, periode og fase til en harmonisk svingning ut fra funksjonsgrafen, og kunne bruke funksjoner av typen A sin(cx + f) + B til å beskrive og drøfte harmoniske svingninger


Mål 6: Sannsynlighetsregning og statistikk
Elevene skal kjenne begrepene fordeling og stokastisk variabel, kunne tilnærme binomiske fordelinger med normalfordelinger og vite litt om sammenhengen mellom modellparametere og parameterestimat.

Hovedmomenter:
Elevene skal

6a 	kjenne begrepene fordeling og stokastisk variabel for endelige utfallsrom og kunne finne forventning, varians og standardavvik

6b 	kjenne forventning og varians til en binomisk fordeling

6c 	kjenne normalfordelingene og vite litt om deres betydning

6d 	kunne tilnærme binomiske fordelinger med normalfordelinger

6e 	forstå at utvalg fra en stor populasjon kan betraktes som uavhengige gjentak og kunne beregne punktestimat med standardfeil og tilnærmet konfidensintervall for en populasjonsandel 






Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et
godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.
Vurdering vil ha ulike hensikter, bl.a.

·	å informere eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling fram mot en kompetanse
·	å veilede, motivere og utvikle eleven
·	å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
·	å informere samfunnet, arbeidslivet og videre utdanning om hvilken kompetanse eleven har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

·	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen og i kapittel 2 i denne læreplanen, danner utgangspunkt for vurderingen.
·	Det er elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i opplæringens mål.
·	Vurderingen av elevene skal gi uttrykk for i hvilken grad den enkelte elev har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurdering skje?

Det skilles mellom:
·	vurdering underveis
·	avsluttende vurdering

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være individuell vurdering som avsluttes med karakterer eller individuell vurdering som ikke avsluttes med karakterer. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføring av opplæringen. Individuell vurdering underveis kommer bl a til uttrykk i terminkarakterer. Lærere vil finne ideer og hjelp til vurderingsarbeidet i en metodisk veiledning.

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk i standpunktkarakter og eksamen.

3.4	Spesielle forhold som gjelder faget

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre et større arbeid eller en prosjektoppgave i matematikk. Tema og problemstilling skal velges innenfor læreplanens rammer. Arbeidet kan inngå i et tverrfaglig prosjekt. 

Ulike sider ved faget egner seg for ulike vurderings- og eksamensformer. Regneteknikk, problemløsing og beherskelse av formelspråket vurderes best gjennom skriftlige prøver, mens teoriforståelse, historiekunnskap, utforskingsevne og kjennskap til tekniske hjelpemidler ofte er lettere å vurdere gjennom muntlige prøver. Vurderingen i løpet av året skal derfor baseres på både skriftlige og muntlige prestasjoner, større arbeider/prosjektopp-gaver m.m.

Vedlegg 1


Timetall 

Fag
Årstimer
Matematikk 2MX

187
Matematikk 3MX

187
Matematikk 2MZ

112
Matematikk 3MZ

187

* Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimert løp). For grupper eller enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.

Elever og privatister med 2MX på vitnemålet kan ikke også få 3MZ på vitnemålet. De kan heller ikke få fordypningspoeng/realfagspoeng ved å ta eksamen i 3MZ i tillegg til 2MX. 

Elever og privatister kan ta 3MX etter å ha tatt 2MX eller 2MZ.

Vedlegg 2


Vurdering i matematikk 2MX, 3MX, 2MZ og 3MZ

Standpunktvurdering
Det gis standpunktkarakter i faget.

Eksamen
Elevene kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen utarbeides sentralt. Eksamen sensureres i samsvar med sentrale retningslinjer. Eleven kan ikke forbedre karakter på lavere nivå i faget etter at karakter på høyere nivå er oppnådd.

Privatister
Privatister går opp til skriftlig eksamen og kan trekkes ut til muntlig eksamen. Skriftlig eksamen utarbeides sentralt. Eksamen sensureres i samsvar med sentrale retningslinjer. 

Privatister kan gå opp til eksamen i matematikk uten å ha avlagt eksamen i matematikk på lavere nivå. Privatisten kan ikke gå opp til eksamen på lavere nivå etter at eksamen på høyere nivå er gjennomført. Omfanget av faget på lavere nivå blir godskrevet på vitnemålet uten at vurdering blir ført.






