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Sammandrag 
 

I och med införandet av 2011-års läroplan för gymnasieskolan, Gy 11, blev grafteori en del av 

innehållet i kursen Matematik 5 som ges för elever på naturvetenskaps- och 

teknikprogrammet. Grafteori är studiet av grafer, vilka är matematiska strukturer som används 

för att modellera parvisa relationer mellan objekt. En graf kan mer specifikt sägas vara en 

abstrakt representation av ett nätverk och består av en mängd noder och en mängd kanter, 

vilka indikerar närvaron av interaktion mellan noderna. Grafteori har en mängd applikationer 

inom bland annat kemi, biologi, språkvetenskap och datavetenskap. Denna undersökning har 

två syften. Det ena syftet är att studera varför och hur, med avseende på 

undervisningsinnehåll, grafteori implementerats i gymnasieskolan i Uppsala kommun i och 

med införandet av Gy 11. Det andra syftet är att studera hur elever på naturvetenskaps- och 

teknikprogrammet får grafteorins applikationer i omvärlden förklarade för sig genom de 

läroböcker som används på programmen. Ytterst syftar studien till att svara på ett antal 

forskningsfrågor. Varför infördes grafteori i gymnasieskolan? Vilket material har 

matematiklärare använt sig av i sin undervisning när de introducerat och arbetat med grafteori 

i kursen Matematik 5? Och slutligen: Hur kopplar läroböcker i Matematik 5 grafteori till dess 

applikationer i omvärlden? Detta har studerats via kontakt med Skolverkets upplysningstjänst 

samt en enkätstudie där respondenterna utgjorts av lärare som undervisar i grafteori i 

Matematik 5 i Uppsala kommun. Resultaten visar att grafteori infördes för att höja den 

innehållsmässiga nivån i gymnasieskolan samt för att ämnet i sig innehåller historiskt 

intressanta problem. Vidare visar resultaten att de responderande lärarna främst använder 

lärobok i sin undervisning om grafteori. Av de skolor med svarande lärare använder flest 

läroboken Matematik M5, vilken också tyvärr visat sig vara den lärobok som innehåller minst 

grafteoretiska begrepp och applikationsbeskrivningar. Några lärare använder även annat 

material än lärobok. Hur väl grafteorin är kopplad till applikationer i omvärlden i de 

läroböcker lärarna använder har visat sig variera.  
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Inledning  

I och med införandet av 2011-års läroplan för gymnasieskolan (Gy 11) blev grafteori en del 

av innehållet i kursen Matematik 5 som ges för elever på naturvetenskaps- och 

teknikprogrammet. Aldrig tidigare har grafteori undervisats i gymnasieskolan1 och det är 

därför införandet av grafteori är denna studies utgångspunkt, utifrån vilken några olika 

aspekter kommer undersökas. Exakt beskrivning av aspekterna hittas under ”Syfte och 

frågeställningar”. Dessförinnan presenteras Matematik 5:s roll i dagens system av 

matematikkurser på gymnasienivå, vad grafteori är samt dess applikationer i omvärlden.  

I tabell 1 nedan ges en sammanställning av vilka matematikkurser som ges på respektive 

gymnasieprogram i syfte att ge läsaren en överblick av det kurssystem i matematik som finns 

sedan 2011.  

 
Tabell 1. Sammanställning av vilka matematikkurser som ges på de olika gymnasieprogrammen i Sverige. 

Förkortning anges på de program som nämns upprepade gånger i tabellen. Källa: Skolverkets programstruktur 

för respektive gymnasieprogram, se bilaga 1 för kompletta programstrukturer.  

Matematikkurs Program 

Matematik 1a Obligatorisk på samtliga yrkesprogram. 

Matematik 1b Obligatorisk på ekonomiprogrammet (EK), estetiska programmet (ES), humanistiska 

programmet (HU) och samhällsvetenskapsprogrammet (SA). 

Matematik 1c Obligatorisk på naturvetenskapsprogrammet (NA) och teknikprogrammet (TE). 

Matematik 2a Valbar på många yrkesprogram (mer specifikt på barn- och fritidsprogrammet, bygg- 

och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet (EE), flygteknikutbildningen 

(FT), fordon- och transportprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, 

hantverksprogrammet (HP), industritekniska programmet (IP), marinteknik-

utbildningen, naturbruksprogrammet (NB), sjöfartsutbildningen, tågteknik-

utbildningen, VVS- och fastighetsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet). 

Matematik 2b Obligatorisk på EK och SA. Valbar på ES och HU. 

Matematik 2c Obligatorisk på NA och TE. 

Matematik 3b Obligatorisk på inriktningen Ekonomi på EK, valbar på övriga inriktningar på EK. 

Även valbar på EE, ES, FT, HP, HU, IP, NB och SA. 

Matematik 3c Obligatorisk på NA och TE. Valbar på EE, FT, HP, IP och NB. 

Matematik 4 Obligatorisk på inriktning Naturvetenskap på NA, valbar på övriga inriktningar på 

NA. Obligatorisk på inriktning Teknikvetenskap på TE, valbar på övriga inriktningar 

på TE. Även valbar på EK, ES, HU, IP och SA. 

Matematik 5 Valbar på NA och TE. 

Matematik 

specialisering 

Valbar på NA och TE. 

 
Vad är grafteori? 

Inom matematik och datavetenskap är grafteori studiet av grafer, vilka är särskilda 

matematiska strukturer som används för att modellera parvisa relationer mellan objekt från en 

specifik kollektion. En graf kan mer specifikt sägas vara en abstrakt representation av ett 

nätverk och består av en mängd noder och en mängd kanter, vilka indikerar närvaron av 

interaktion mellan noderna.2 Ofta används följande notation för en graf G: G = (V, E), där 

elementen i V är noder i grafen G och elementen i E är kanter i samma graf. Det vanliga sättet 

att illustrera en graf är genom att rita en punkt för varje nod och föra samman dessa punkter 

med en linje om motsvarande noder bildar en kant. Exakt hur dessa punkter och linjer ritas är 
                                                           
1 Se gymnasieskolans första och andra läroplan: Lgy 70 respektive Lpf 94. 
2 De Vico Fallani & Babiloni (2010), s. 13-14. 
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Figur 2. Karta över Königsberg, 1700-tal. De sju broarna är inringade. 

Bild delvis omritad från källan: Biggs, Lloyd & Wilson (1986), s. 2. 

irrelevant: det viktiga är informationen om vilka par av noder som bildar en kant och vilka 

som inte gör det.3 Observera att grafer som studeras i grafteori inte ska förväxlas med grafer 

av funktioner eller andra typer av grafer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På titelsidan av denna projektrapport finns en bild som visar Leonhard Eulers förenklade 

representation av Königsbergs (nuvarande Kaliningrad) sju broar (figur 3). Denna bild 

symboliserar en milstolpe i grafteorins historia, det är nämligen Eulers artikel från år 1736 om 

dessa sju broar som anses vara den första artikeln inom området.4 Nedan visas en mer 

omfattande bild av Königsberg (figur 2) där floden Pregel kan ses rinna genom staden. Floden 

rinner runt en ö som är belägen i centrala delen av staden och delas till höger om ön (sett från 

kartvyn nedan) upp i två grenar. För att människorna i Königsberg skulle kunna ta sig runt i 

staden på ett enkelt sätt byggdes sju broar.5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Diestel (2000), s. 2. 
4 Biggs et al. (1986), s. 1-2. 
5 Ibid, s. 1.  

Figur 1. Ett exempel på en graf G = (V, E), där V = {a, b, c, d, e, f, g, h} 

och E = {bc, bg, cd, cg, dg, ef, fg}. 

a 
b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

Figur 3. Eulers förenklade representation av 

Königsbergs sju broar. Samma bild som på 

titelsidan. Bildkälla: Euler (1736), s.128. 
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Euler löste, tillsammans med andra matematiker, ett problem som invånarna i Königsberg 

själva formulerat, nämligen om det var möjligt att ta en vandring i staden så att alla broar 

korsades precis en gång. Invånarnas egna försök hade hittills misslyckats och i sin artikel 

bekräftar Euler att det faktiskt är en omöjlighet.6 Euler presenterade inte enbart ett bevis för 

detta specifika fall utan redogör för en metod som kan användas på liknande 

problemsituationer som essentiellt handlar om att välja den mest effektiva vägen.7 I sitt arbete 

förenklade han situationen ytterligare, så pass mycket att den slutgiltiga representationen 

enbart bestod av punkter sammanlänkade av kanter, det vill säga det vi idag kallar en graf. 

Euler benämnde landytorna A, B, C och D, och broarna a, b, c, d, e, f respektive g (figur 4).8 

Han kom fram till att huruvida en vandring kan göras i staden bestäms av följande regler: 
 

 Om det finns fler än två landytor till vilka ett udda 

antal broar leder, då är en sådan vandring omöjlig. 
 

 Om antalet broar som leder till exakt två landytor är 

udda, då är vandringen möjlig om den startar i 

någon av dessa landytor. 
 

 Om det inte finns någon landyta till vilken ett udda 

antal broar leder, kan vandringen genomföras oavsett 

vilken landyta den starar från.9 
 

 

Slutsatsen av det arbete Euler presenterade i sin artikel 1736 formuleras idag i satsen om 

Eulervägar. En Eulerväg är en väg i en graf som går längs varje kant exakt en gång. Satsen 

säger följande: en sammanhängande graf har en Eulerväg om och endast om varje nod har ett 

jämnt gradtal.10 I denna kontext är en sammanhängande graf en graf där alla grafens noder är 

kopplade till minst en kant11 och gradtalet av en nod v definieras som det antal kanter som har 

v som ändpunkt.12  

Ovannämnda sats innefattar endast några av alla de grafteoretiska begrepp som finns, och 

är en av många satser. Just denna sats har applikationer inom bland annat bioinformatik där 

algoritmer baserade på idén om Eulervägar hjälper forskare att sätta samman DNA-sekvenser 

utifrån mindre DNA-fragment vid till exempel genomsekvensering.13 Nedan följer en mer 

omfattande presentation av grafteorins applikationer.  

 

Grafteorins tillämpningar i omvärlden 

Königsbergs broar är ett av de mest välkända problemen som lösts med hjälp av grafteori, och 

det kan relateras till en liknande problemsituation som går ut på att finna den kortaste vägen i 

en graf där alla kanter ska besökas exakt en gång. För att ett sådant problem ska kunna lösas 

måste grafen som representerar situationen vara viktad, vilket innebär att varje kant i grafen 

tillskrivits en vikt (ett positivt tal) som representerar hur de olika kanterna, vilka kan 

symbolisera bland annat vägsträckor, förhåller sig till varandra i avseende på till exempel 

                                                           
6 Ibid, s. 1-2. 
7 Shields (2012), s. 43-44. 
8 Biggs et al. (1986), s. 8-9. 
9 Ibid, s. 8. För en detaljerad beskrivning av Eulers arbete med Königsbergs sju broar, se till exempel Biggs et al. 

(1986), s. 3-8. 
10 Diestel (2000), s. 19. 
11 Ibid, s. 9. 
12 Wallis (2007), s. 13. 
13 Pevzner et al. (2001). 

Figur 4. Eulers grafrepresenation av 

Königsbergs sju broar. Bildkälla: 

Biggs, Lloyd & Wilson (1986), s. 9.  
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Figur 5. Matris som beskriver flygpriser.  

Bildkälla: Saha Ray (2013), s. 3. 

Figur 6. Viktad graf som representerar flygpriser 

mellan de sex olika städerna C1-C6. Bildkälla: 

Saha Ray (2013), s. 4. 

längd.14 Några konkreta exempel på när kortaste-vägen-problem kan uppstå och behöva lösas 

är snöplogning, brevutdelning, gatusopning, rörledningsinspektion,15 robotteknik samt 

transport.16 Dessa situationer kan representeras av viktade grafer och den grafteoretiska 

uppgiften blir att hitta en väg i den aktuella grafen som ger den lägsta summan när vi adderar 

vikterna längs de kanter vi följer från startnod till den slutnod (vilken ofta kan vara densamma 

som startnoden) vi är intresserad av. Denna väg kan hittas med hjälp av Dijkstras algoritm, en 

grafteoretisk algoritm som finner den kortaste vägen mellan en startnod och alla andra noder i 

ett nätverk.17 Här följer ett mer specifikt exempel på ett problem som kan lösas med Dijkstras 

algoritm: Ett företag har filialer i sex städer, städerna kallas C1-C6. Priset för en resa med 

direktflyg mellan två städer visas i matrisen i figur 8 (symbolen ∞ indikerar att det inte finns 

något direktflyg), till exempel kostar en resa mellan C5 och C6 $55.18 Företaget är intresserade 

av att skapa en tabell där de billigaste priserna på flygresor (direktflyg eller ej) mellan alla 

städer (parvis) framgår. Situationen kan representeras via den viktade grafen i figur 9 där 

vikten på respektive kant representerar priset på flygresan mellan de noder, vilka symboliserar 

städer, kanten har som ändpunkter.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som nämndes ovan kan alltså Dijkstras algoritm hitta den kortaste vägen mellan en startnod 

och alla andra noder i ett nätverk och företaget i fråga skulle utifrån resultatet kunna skapa 

den tabell de efterfrågar. Denna algoritm används också till andra problem, bland annat till att 

hitta vägbeskrivningar på hemsidor som Google Maps och inom till exempel 

telekommunikation där den används för att finna en väg i ett datanätverk som gör att data går 

igenom ett switching-nätverk (eng. switching network) med så liten fördröjning som 

möjligt.20  

                                                           
14 Wallis (2007), s. 25-26. 
15 Zanjirani Farahani & Miandoabchi (2013), s. 224. 
16 Saha Ray (2013), s. 49-50. 
17 Ibid. 
18 Ibid, s. 3. 
19 Ibid. 
20 Ibid, s. 49-50. 
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Grafteori har, som redan indikerats, tillämpningar inom många områden och efter dessa 

initiala exempel kommer ytterligare prov på hur grafer kan användas inom kemi, biologi, 

språkvetenskap samt datavetenskap.  

 

Kemi 

Inom kemi beskrivs en molekyls atomära sammansättning 

med hjälp av så kallade strukturformler (se figur 5 för 

exempel). Och faktum är att alla strukturformler av kovalent 

bundna molekyler kan representeras som grafer, där 

kanterna symboliserar kovalenta tvåelektronbindningar och 

noderna symboliserar atomkärnor utan valenselektroner. 

Grafteorin lägger därmed grunden för bland annat 

definitionsskapande, systematiseringar, kodifiering, 

nomenklatur, korrelation och dataprogrammering inom 

kemin. Genom detta system av strukturformler, där varje 

enskild molekyl har sin egen, kan kemister lättare 

kommunicera med varandra oberoende av sitt modersmål, 

något som givetvis kan vara av stor betydelse.21 

 

Biologi 

Under denna rubrik ges två exempel, ett är 

kopplat till studier av genflöde och ett annat till 

forskning på proteininteraktion. När det gäller 

genflödesexemplet befinner vi oss inom fältet 

landskapsgenetik (eng. landscape genetics), vars 

mål är att förstå hur processer som migration (av 

andra djur än människor), genetisk drift samt 

distribuering av och anslutbarhet till populationer 

påverkar den genetiska strukturen i populationer. 

Forskare har undersökt kopplingar mellan 

landskapskvalité, genflöde och 

populationsgenetiska strukturer, och grafteori har 

i detta sammanhang använts för att modellera 

genflödet bland fiskmårdar (Martes pennanti) för 

att kunna relatera bland annat 

systemnivåbiologiska egenskaper till 

landskapskvalité. Varje landskap ses som en 

nätverksnod (totalt 34 st.)22 och varje kant (totalt 

93 st.) berättar att det finns genetisk likhet mellan 

populationer i de olika landskapen.23 Efter 

grafteoretisk analys kan bland annat slutsatsen att 

alleler kan spridas effektivt genom systemet dras. Analysen visar att nätverksmodeller kan ge 

insikter på systemnivå för genflödesprocesser, med implikationer för att förstå hur 

landskapsförändringar kan påverka en populations fitness och evolutionära potential. 24  

                                                           
21 Balaban (1985), s. 334. 
22 Garroway et al. (2008), s. 620. 
23 Ibid, s. 625. 
24 Ibid, s. 620. 

Figur 5. Exempel på molekyl  

(propen) som kan representeras  

som en graf. Bildkälla: Wikipedia, 

artikel om propen. 

Figur 7. Representation av genetisk relation 

mellan fiskmårdar från 34 olika platser i Kanada. 

Noderna representerar platserna och kanterna 

huruvida det finns genetisk likhet mellan 

fiskmårdarna från olika populationer. 

Kantlängden är proportionerlig mot det genetiska 

avståndet mellan populationer. Bildkälla: 

Garroway et al. (2008), s. 625.  
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Grafteori har inom biologin bland annat också använts för att modellera nätverk som 

representerar verkliga livet (eng. real-life networks), såsom sociala nätverk och 

kommunikationsnätverk. Proteininteraktionsnätverk är ett viktigt exempel på ett real-life 

network. I den studie som här refereras till är det jästsvampen Saccharomyces cerevisiaes 

proteom (samlingen av alla protein som en organisms genom kodar för) som varit 

utgångspunkt. Proteiner har många funktioner men de är främst kända för att vara enzymer, 

signalmolekyler eller strukturella komponenter i celler och mikroorganismer. Genom att 

studera proteiners interaktionsmönster kan vi få hjälp att förstå stommen av funktionella 

relationer mellan proteiner samt vägar för spridning av olika signaler bland dem. I de grafer 

som konstruerats för att synliggöra proteininteraktionerna representerar noderna olika 

proteinkomplex och kanterna interaktioner mellan proteinkomplexen. Kanterna är viktade och 

siffran anger hur många gemensamma proteiner två sammanbundna komplex har. Förutom 

detaljinformation om interaktionsmönster i ett specifikt proteom, vilket givetvis är viktigt för 

den enskilda organismens funktion, är vissa generella karaktärsdrag hos dessa nätverk också 

intressant då dessa kan peka på mer universella egenskaper hos organismer.25 

 

Språkvetenskap 

En annan applikation av grafteori hittas inom 

språkvetenskapen, där grafer har använts för att 

illustrera koppling mellan uttal och set av ord 

som rimmar. Författaren till den artikel som här 

kort återges frågade sig hur mycket vi kan lära 

oss om uttalet av ett dåtida eller nutida språk 

genom att endast observera vilka ord dess talare 

rimmar? Rimgraferna motsvarar samlingsverk 

av rim, där noderna representerar ord och 

kanterna representerar observerade rim. 

Graferna motsvarar en samling av ca 12 000 rim 

från Engelsk poesi skriven omkring år 1900 och 

författaren menar att en nära korrespondens mellan 

grafstruktur och uttal finns. 26  

 

Datavetenskap 

Under denna fjärde och sista rubrik för grafteorins applikationer kommer ett relativt konkret 

applikationsexempel från datavetenskapen att beskrivas. Det handlar om en av de viktigaste 

uppgifterna som uppkommer inom datavetenskapen, nämligen uppgiften att söka efter något i 

en lista. Det handlar alltså om frågan Hur bör komponenter i en lista förvaras för att det ska 

vara lätt att hitta någon av komponenterna? Det primära målet är att skapa en sökalgoritm 

som hittar ingående komponenter effektivt när dessa är fullständigt ordnade. Hur detta lättast 

uppnås är via binära sökträd. I ett binärt sökträd har varje nod maximalt en vänstergren och en 

högergren. Varje nod är dessutom märkt med en så kallad nyckel (en etikett), vilken 

motsvarar en av komponenterna i listan. Vidare är nycklarna angivna på ett sådant sätt att 

nyckeln av en nod både är större än nycklarna av alla noder i dess vänstra delträd (eng. 

subtree) och mindre än nycklarna av alla noder i dess högra delträd. Denna återkommande 

procedur används för att bilda det binära sökträdet över en lista av komponenter. För att skapa 

det binära sökträdet startar man med ett träd som innehåller endast en nod, kallad rot. Den 

första komponenten i listan är benämnd nyckel till roten. För att lägga till en ny komponent, 

                                                           
25 Mashaghi et al. (2004), s. 113. 
26 Sonderegger (2011), s. 655. 

Figur 8. Graf som visar kopplingen mellan uttal 

och rim. Bildkälla: Sonderegger (2011), s. 660. 
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Figur 9. Exempel på konstruktion av ett binärt sökträd. Bildkälla: Rosen (2012), s. 758. 

jämför den med nycklarna av noder som redan finns i trädet, starta vid roten och gå sedan 

vidare till vänster om den nya komponenten är mindre än nyckeln av respektive nod om dessa 

har vänstergrenar och gå vidare till höger om den nya komponenten är större än nyckeln av 

respektive nod om dessa har högergrenar. När den nya komponenten är mindre än respektive 

nod och denna nod inte har några vänstergrenar, så kan en ny nod med denna komponent som 

sin nyckel sättas in som en ny vänstergren. Liknande, när den nya komponenten är större än 

respektive nod och denna nod inte har några högergrenar så kan en ny nod med denna 

komponent som nyckel läggas till som en ny högergren. Här kommer ett exempel: Bilda ett 

binärt sökträd för orden mathematics, physics, geography, zoology, meteorology, geology, 

psychology och chemistry (vi använder alfabetisk ordning som storlekssortering). I figur 9 

nedan visas stegen som används för att bilda trädet. Ordet mathematics sätts till nyckel av 

roten. Och eftersom physics kommer efter mathematics i alfabetisk ordning så adderas en 

högergren till roten med en nod som har nyckeln physics. Och då geography kommer före 

mathematics i alfabetsik ordning adderas en vänstergren till roten med en nod som har 

geography som nyckel, och så vidare. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När det binära söktträdet är färdigkonstruerat finns det en algoritm som kan användas både för 

att hitta det som eftersöks om komponenten existerar i trädet, eller lägga till komponenten i 

trädet om den inte existerar där ännu.28  

 

 

  

                                                           
27 Rosen (2012), s. 757-758. 
28 Ibid. 
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Syfte och forskningsfrågor  

Denna undersökning har två syften. Det ena syftet är att studera varför och hur, med avseende 

på undervisningsinnehåll, grafteori implementerats i gymnasieskolan i Uppsala kommun i och 

med införandet av Gy 11. Det andra syftet är att studera hur elever på naturvetenskaps- och 

teknikprogrammet får grafteorins applikationer i omvärlden förklarade för sig genom de 

läroböcker som används på programmen. Ytterst syftar studien till att svara på följande 

forskningsfrågor: 

 

 Varför infördes grafteori i gymnasieskolan?  

 Vilket material har matematiklärare använt sig av i sin undervisning när de introducerat 

och arbetat med grafteori i kursen Matematik 5?  

 Hur kopplar läroböcker i Matematik 5 grafteori till dess applikationer i omvärlden?  
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Forskningsöversikt 

En översikt av tidigare forskning skulle kunna se olika ut samt skilja sig i omfattning 

beroende på hur väl studiens forskningsfrågor ämnas sättas in i större sammanhang. 

Exempelvis skulle det kunna undersökas hur det generella innehållet i läroplaner, samt det 

specifika matematikinnehållet, i olika delar av världen bestäms, likväl som grafteorins 

implementering i skolor i andra länder än Sverige. Dessutom skulle mer ingående analyser 

kunna göras för att se hur det innehåll som väljs ut i olika delar av världen kan kopplas till 

dess applikationer i omvärlden, där matematiken i detta sammanhang vore av störst intresse 

att studera. Med tanke på tidsramen för detta projekt har jag dock valt att ge en kort 

forskningsöversikt om följande, inom ramen för forskning som haft olika delar av svenska 

skolan som forskningsobjekt:  

 

 Hur innehållet i kursplaner i matematik sett ut sedan grundskolans införande 1962 

 Hur innehållet i kursplaner i matematik valts ut sedan 1960 

 Lärares generella uppfattning om gymnasiereformen Gy 11 

 Lärares synpunkter på förändringar i en kursplan i matematik efter införandet av Gy 11 

 

Hur har innehållet i kursplaner i matematik sett ut sedan grundskolans införande 

1962? 

Med anledning av bristen på forskning kring innehåll i ämnesplaner i matematik för 

gymnasieskolan29 ges här en inblick i hur matematikinnehållet i kursplaner för grundskola har 

förändrats sedan den infördes 1962. 

 1962 kom läroplanen Lgr 62, som i jämförelse med de läroplaner som funnits innan denna 

(och innan grundskolan som sådan infördes) var längre och mer omfattande än tidigare. I 

kursplanen fanns beskrivningar av det matematiska innehållet, lektionsplaneringar och 

undervisningsmetoder. Dessutom fick lärare tips om i vilken ordning och utsträckning varje 

matematiskt delämne skulle behandlas. Det fanns två separata matematikspår för elever i 

årskurserna 7-9, beroende på elevernas kunskaper och intresse för matematik. Ett spår med 

grundläggande matematik och ett med mer avancerad matematik.30 Sju år senare kom nästa 

läroplan med nya kursplaner, Lgr 69. Den bestod dels av kursplaner men också av en 

kommentarssektion. Strukturen var mycket lik Lgr 62, med beskrivning av matematiskt 

innehåll, lektionsplaneringar, undervisningsmetoder samt i vilken ordning innehållet skulle 

behandlas. Kommentarsmaterialet innehöll vidare instruktioner, kommentarer och exempel 

utifrån kursplanen. Den nya matematiken introducerades formellt i Sverige i och med Lgr 69, 

och har en lång historia.31 Kortfattat kan sägas att syftet med den nya matematiken var att 

förbereda elever för universitetet, vilket skulle göras genom att förse skolmatematiken med ett 

gemensamt underlag innehållandes element från den moderna matematiken. Viktiga koncept 

var mängdlära, samband, funktioner, logik, modern algebra, sannolikhet och statistik. Det var 

den så kallade Nordiska kommittén för matematikundervisningens modernisering (bildades 

1960) som fick i uppgift att ta fram och testa nya läroplanedokument för undervisning, och 

det material de tog fram kom att kallas den nya matematiken.32  

                                                           
29 Gymnasieskolan som vi har idag fanns inte innan 1971, då gymnasieskolformen i Sverige infördes genom att 

de tidigare skolformerna gymnasium, fackskola och yrkesskola slogs samman då 1970-års läroplan Lgy 70 

trädde i kraft. Källa: Wikipedia, artikel om Gymnasieskola. 
30 Prytz (2015), s. 312. 
31 Ibid.  
32 Prytz & Karlberg (2016), s. 72-74. 
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Den generella strukturen för nästa läroplan, Lgr 80, var lik de två tidigare men kursplanerna 

var mycket kortare och indelad i treårsperioder (årskurs 1-3, 4-6 och 7-9). 

Kommentarsmaterialet var nu betydligt längre än tidigare och innehöll tydliggöranden och 

konkretiseringar av innehållet i kursplanen. Samtidigt poängterades dock att materialet inte 

var menat att reglera eller förespråka ett visst arbetssätt, det skulle snarare användas som ett 

stöd för diskussion när lärare planerade sin undervisning.33 Materialet kan ses som en 

reflektion av de decentraliseringstankar som hade spirat i skolpolitiken från 1970-talets mitt.34  

Den fjärde läroplanen för grundskolan, Lpo 94 hade ännu kortare kursplaner och det som 

specificerades var de mål eleverna skulle uppnå i årskurs 5 och 9. Undervisningsmetoder 

nämndes inte alls, utan varje ämnessektion innehöll istället långa avsnitt med syfte och mål 

för ämnet. Sådana fanns inte i tidigare kursplaner. Förutom en kort kursplan fanns ett 

kommentarsmaterial, som inte var bindande men som kunde ge läraren stöd. Denna kursplan 

kan med sina få reglerande element ses som en ännu tydligare reflektion av den då 

genomförda decentraliseringen.35  

2011 infördes den nu gällande läroplanen, Lgr 11, med tillhörande kursplaner. Det är totalt 

sett (inräknat kursplan samt kommentarsmaterial) den mest omfattande läroplanen hittills. Lgr 

11 har samma administrativa upplägg som 1994, det vill säga fokus ligger på syften och 

kunskapskontroll, och inga indikationer på hur undervisningen ska bedrivas finns. Det finns 

dock vissa ändringar jämfört med Lpo94, bland annat är syftesbeskrivningarna kortare medan 

kunskapskraven tar mer plats. Matematikinnehållet ges också mer utrymme, och i 

treårsperioderna årskurs 1-3, 4-6 och 7-9 specificeras det centrala innehållet som ska 

behandlas under respektive period.  

 

I tabell 2 nedan sammanfattas det matematikinnehåll som ingått i kursplaner i matematik 

sedan 1962. Siffrorna inom parentes anger i vilka årskurser eleverna ska undervisas i just det 

delämnet.36  

 
Tabell 2. Jämförelse av matematikinnehållet i kursplaner sedan 1962. Dessutom anges i parentes under vilka skolår 

innehållet skulle/ska behandlas. Källa: Prytz (2015), s. 316. 

1962 1969 1980 

Aritmetik (1-9) Naturliga tal (1-7) Problemlösning (1-9) 

Geometri (4-9) Mätning (1-9) Elementär aritmetik (1-9) 

Algebra (7-9) Geometri (1-9) Reella tal (1-9) 

 Decimaltal (4-8) Procent (4-9) 

 Rationella tal (4-9) Mätning och enheter (1-9) 

 Negativa tal (4-8) Geometri (1-9) 

 Räknemaskiner (7-9) Algebra och funktioner (1-9) 

 Statistik och sannolikhet (2-9) Beskrivande statistik och sannolikhet (1-9) 

 Funktioner (6-9) Dator (7-9) 

 Reella tal (7-9)  

 Ekvationer (1-9)  

 Matematiska modeller (9)  

1994 2011 

Aritmetik (1-9) Taluppfattning och tals användning (1-9) 

Geometri (1-9) Algebra (1-9) 

Statistik (1-9) Geometri (1-9) 

Algebra (1-9) Sannolikhet och statistik (1-9) 

Sannolikhet (6-9) Samband och förändring (1-9) 

Funktioner (6-9) Problemlösning (1-9) 

                                                           
33 Prytz (2015), s. 312-313. 
34 Oftedal et al. (2006) och Prytz (2015), s. 312. 
35 Prytz (2015), s. 313. 
36 Ibid, s. 317. 
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Trenden är att delämnen som förut behandlades senare, blev del av kurser för årskurs 1, till 

exempel geometri, algebra och funktioner.  

Hur har innehållet i kursplaner i matematik valts ut sedan 1960? 

Ovan gavs en sammanfattning av hur kursplanerna i matematik på grundskolan sett ut sedan 

dess införande, och nedan ges en kort beskrivning över hur konstruktionen av kursplaner har 

bedrivits i Sverige sedan ungefär samma tidpunkt. Fokus kommer att ligga på 

kursplanearbetet för gymnasieskolan, men liknande beskrivningar kan enligt författarna göras 

för andra nivåer i utbildningssystemet.37   

 Kursplanearbetet kring de kursplaner som var del av läroplanerna Lgy 65 och Lgy 70 

grundade sig på 1960-års gymnasieutrednings (GU) arbete (fackskolan och yrkesskolan 

integrerades i gymnasieskolan i början av 70-talet och förändringen mellan Lgy 65 och Lgy 

70 var endast organisatorisk). De influerades mycket av den ”den nya matematiken” och GU:s 

förslag på kursplan var i linje med den Nordiska kommitténs arbete. Vilka satt då i denna 

kommitté? Bland annat fanns där matematiklärare och utbildningsadministratörer som tidigare 

varit matematiklärare. Dessa var i majoritet. Vidare bestod kommittén av matematiker, en 

pedagogikprofessor, en industrirepresentant, metodiklektorer, pedagoger och psykologer. 

Denna samling av människor hade alltså stort inflytande på Lgy 65 och Lgy 70.38  

Nästa stora reform genomfördes 1994, Lpf 94. Skolverket var ansvariga för utformningen 

av denna. Under hela processen, som pågick 1991-1994, anlitade Skolverket tillfälligt 

timanställda experter som hade i uppgift att ta fram underlag till en kursplan. Myndigheten i 

fråga gjorde en egen utvärdering av kursplanearbetet och enligt denna arbetade 

matematikexperterna relativt isolerat i förhållande till övriga ämnen.39 År 2000 reviderades 

Lpf 94:s kursplaner i matematik. Skolverket bildade grupper av experter kring varje 

gymnasieprogram, vilka hade ansvar för vissa ämnen. Matematikexperterna placerades i det 

naturvetenskapliga programmets grupp. Samverkan mellan ämnena och programmen var dock 

mycket begränsad. Så här uttrycker sig en av experterna i matematik, Barbro Grevholm, kring 

kursplanearbetet 1999:  

 

Arbetet med kursplanerna påbörjades i oktober 1997 och är ännu inte avslutat. Direktiven 

och ramarna för arbetet har förändrats flera gånger under denna tid. Arbetssättet för 

referensgruppen har förändrats vid flera tillfällen. Åtskilliga personer har lämnat 

referensgruppen och ersatts av andra. Ansvariga på Skolverket har avslutat sin anställning 

och ersatts av nya personer vid flera tillfällen. Den politiska styrningen har varit påtaglig 

samtidigt som Skolverkets anställda företräder en syn på sin uppgift som verkställare av 

politiska intentioner utan att ha ansvar för att påtala konsekvenserna av lagda förslag. 

Arbetet har med andra ord präglats av stor turbulens och många oklarheter. Bland annat 

av detta skäl har vi från matematikgruppens sida under 1999 föreslagit att Skolverket bör 

initiera insatser för en mera långsiktig och lugnare utveckling av planerna i matematik 

(och andra ämnen).40  

 

Innan regeringsskiftet hösten 2006 planerade dåvarande regering en ny gymnasiereform, som 

skulle kallas Gy 07. Reformen blev dock aldrig av i och med nämnda regeringsskifte. Jag vill 

ändå nämna att arbetet med reformen organiserades på liknande sätt som vid revideringen år 

2000. Något nytt var dock att Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) bjöd in till 

seminariet ”Matematikämnet i framtidens gymnasieskola” i augusti 2005, vars syfte var att 

                                                           
37 IKUM (2008), s. 156. 
38 Ibid. 
39 Ibid, s. 157. 
40 Ibid, s. 158.  
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skapa en arena för samtal mellan olika aktörer med intresse för och kunnande om 

gymnasieskolans matematikämne. Deltagare vid mötet var bland andra matematiker, 

gymnasielärare och representanter för Skolverket. Flera av deltagarna inkom senare med 

remissvar på kursplaneförslaget, av vilka vissa idéer inkorporerades i kursplanerna. Men som 

sagt, hela gymnasiereformen avblåstes efter regeringsskiftet hösten 2006.41  

 Tyvärr har ingen information hittats om kursplanearbetet inför implementeringen av 

nuvarande läroplan Gy 11 (förutom den explicita fråga som ställts till Skolverket om 

grafteorins införande i kursen Matematik 5, se studiens resultatdel för vidare läsning om 

detta).   

 

Lärares generella uppfattning om gymnasiereformen Gy 11 

Lärarnas riksförbund genomförde 2013 en undersökning där 1 100 undervisande 

gymnasielärare i den svenska gymnasieskolan fick svara på frågor om hur de uppfattar många 

av de förändringar som skedde i samband med Gy 11-reformen och vilka effekter de bedömer 

att reformen kommer att få.42 Här ges en kort sammanfattning av svaren.  

 Till en början kan sägas att en stor del av lärarna ansett att många av förändringarna har 

varit bra, till exempel instämmer två tredjedelar av de svarande helt eller delvis med 

påståendet att den tydligare renodlingen av högskoleförberedande program och yrkesprogram 

är bra. Vidare uppger lärarna i stor utsträckning att de är positiva till de systemförändringar 

som har direkt påverkan på yrkesutövandet, vilket främst exemplifieras med det faktum att 

drygt två tredjedelar anser att de nya ämnesplanerna är bra och att hela 84 % av lärarna 

uppger att tillförandet av ”centralt innehåll” i ämnesplanerna är bra, något många lärare också 

tror kan få en positiv effekt på gymnasieskolans likvärdighet.  

Lärarna tror dock i relativt låg utsträckning att de större systemförändringar som skett i 

samband med Gy 11-reformen kommer att påverka gymnasieskolans genomströmning, de 

framhåller i stället att det är de klassrumsnära förutsättningarna som spelar roll för 

genomströmningen, det vill säga lärarnas förutsättningar att bedriva god undervisning och 

elevernas möjligheter att få särskilt stöd.43 

 

Lärares synpunkter på förändringar i en kursplan i matematik efter införandet av 

Gy 11 

När Gy 11 infördes innebar det förändringar i många kursplaner, inte enbart i kursplanen för 

Matematik 5. Axemo och Stefansson undersökte via en intervjustudie 2011 huruvida 

gymnasielärare i matematik samtycker till de förändringar som skett i och med 

gymnasiereformen Gy 11. De har begränsat sig till att undersöka synpunkterna från lärare 

som undervisar i Matematik 1, då det var den enda matematikkursen från Gy 11 som gavs då 

studien genomfördes.44 Främst tas lärares synpunkter kring följande fyra aspekter upp i 

studien: tydligare kurs- och läroplaner, nya betygsskalan, spårindelningen samt större fokus 

på problemlösning.45  

Det visade sig att alla lärare tyckte det var positivt med tydligare kursplaner eftersom 

tolkningsutrymmet för varje enskild lärare då minskar. Exempelvis uppskattas att det i 

kursens centrala innehåll specificeras vilket innehåll som ska finnas med i kursen. Samtidigt 

uppgav vissa av lärarna att det inte blivit så mycket tydligare på grund av att de värdeord som 

                                                           
41 Ibid, s. 158-159. 
42 Lärarnas riksförbund (2013), s. 5. 
43 Ibid, s. 5-6. 
44 Axemo & Stefansson (2011), s. 14.  
45 Ibid, s. 37-39.  
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återfinns i kunskapskraven är vaga och lätt kan tolkas på olika sätt av olika lärare. Vissa anser 

vidare att de fått för lite information kring hur bedömningsarbetet bör gå till. 46  

När det gäller den nya betygsskalan (A-F, där A är högsta betyg och F är underkänt) var 

det främst positiva saker som sades, till exempel att rättvisan antagligen blir större eftersom 

det blir ett mindre spann av kunskapsnivåer inom samma betyg. Dessutom betonade en av 

lärarna att det kan vara nyttigt för lärarkåren i sig att sätta sig ner och tillsammans diskutera 

bedömning, något som blir nödvändigt i och med införandet av ett nytt betygssystem. Brister i 

samtycke hittas dock också, och det är knutet till det som nämnts ovan, att kunskapskraven i 

sig innehåller värdeord som kan leda till icke likvärdiga bedömningar.47  

Spårindelningen, det vill säga att olika program läser olika matematikkurser, tycker lärarna 

generellt är en bra idé då de tror att elever kan bli mer motiverade att studera matematik som 

är relevant för deras karaktärsämnen. Det förbereder också eleverna för vidare studier eller 

yrkesutövning inom ämnena. Viss kritik riktas dock mot det faktum att lärarna fått bristande 

information om hur spårindelningen gått till samt att det kommer vara lättare att nå högsta 

betyg om eleven läser till exempel Matematik 1a jämfört med Matematik 1c.48  

Avslutningsvis fanns en stor enighet bland lärarna om att problemlösning är något 

värdefullt som ger eleverna djupare matematiska kunskaper och förståelse.49 

 

 

 
  

                                                           
46 Ibid.  
47 Ibid. 
48 Ibid.  
49 Ibid. 
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Metod och material  

Urval 

De tre forskningsfrågornas delvis olika karaktär har krävt något separata urvalsresonemang. 

När det gäller forskningsfråga ett - varför infördes grafteori i gymnasieskolan? - valdes 

Skolverkets upplysningstjänst ut som respondenter, då jag gjorde bedömningen att de med 

störst sannolikhet har personal som kan söka svar på frågeställningen.  

För att erhålla svar på andra forskningsfrågan - vilket material har matematiklärare använt 

sig av i sin undervisning när de introducerat och arbetat med grafteori i kursen Matematik 5? 

- valdes matematiklärare som undervisat eller undervisar i Matematik 5 på naturvetenskaps- 

och teknikprogrammen i Uppsala kommun ut som enkätrespondenter. Uppsala kommun var 

en lämplig och naturlig avgränsning då jag själv studerar och bor i Uppsala kommun sedan 

flera år tillbaka. Anledningen till att enbart matematiklärare på naturvetenskaps- och 

teknikprogrammen valts ut beror på att Matematik 5, vilket tidigare redogjorts för, endast ges 

på dessa gymnasieprogram. Rent praktiskt valdes skolorna ut genom studium av katalogen 

Gymnasievalet Uppsala 2015-2016, där beskrivs tydligt vilka skolor som har naturvetenskaps- 

och/eller teknikprogrammet i Uppsala kommun. Katalogen är producerad av Samlad 

Vägledning och finansierad av Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden i Uppsala 

kommun.50  

Vad gäller urval till tredje forskningsfrågan - hur kopplar läroböcker i Matematik 5 

grafteori till dess applikationer i omvärlden? - har de läroböcker som ovan nämnda 

matematiklärare angett att de använt i sin undervisning valts ut för analys.  

 

Metod för datainsamling samt genomförande 

För att svara på forskningsfråga ett, om varför grafteori infördes i gymnasieskolan, 

kontaktades Skolverket. Myndighetens upplysningstjänst mailades och svar erhölls från 

Niklas Delander som efter att ha konsulterat experter i frågan kunde ge en förklaring till 

införandet av grafteori. Se bilaga 2 för Skolverkets kompletta, obearbetade svar.  

Frågeställningen om hur matematiklärare introducerat och arbetat med grafteori, det vill 

säga forskningsfråga två, har besvarats via en digital enkätstudie som konstruerats och 

därefter mailats ut till den lärarkategori som beskrivits i stycket om urval ovan. Initialt 

mailades frågan om deltagande i enkäten till rektor eller arbetslagsledare på de skolor som har 

naturvetenskaps- och teknikprogrammen, vars mailadresser hittats på respektive skolas 

hemsida. Dessa 11 skolor var följande: Celsiusskolan, Fyrisskolan, IT-gymnasiet, Jensen 

gymnasium, Katedralskolan, Kunskapsgymnasiet, Linnégymnasiet, Livets ords kristna 

gymnasium, Lundellska skolan, Rosendalsgymnasiet samt Thoren Business school. De skolor 

som inte hade någon responderande lärare inom ca tre veckor kontaktades igen, denna gång 

via mail direkt till en eller flera av matematiklärarna på skolan vars mailadresser också hittats 

på respektive skolas hemsida. De skolor som inte hade avgett svar efter ytterligare ca tre 

veckor uteslöts ur respondentgruppen. Sammanfattningsvis inkom nio enkätsvar från sju av 

skolorna: Fyrisskolan, Jensen Gymnasium, Katedralskolan, Linnégymnasiet, Livets ords 

kristna gymnasium, Rosendalsgymnasiet samt Thoren Business school. Katedralskolan hade 

tre svarande lärare. Enkäten som skickats ut återfinns i sin helhet i bilaga 3 och enkätsvaren i 

bilaga 4. Enkätsvaren i sig gav anledning att mer ingående studera de läroböcker som lärare 

angav att de använt i sin undervisning, detta för att få en tydligare bild av vilken information 

som eleverna vid undervisning med läroboken som utgångspunkt blivit presenterade för. 

 

                                                           
50 Katalogen Gymnasievalet Uppsala 2015-2016. 
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Baserat på enkätstudien har således följande läroböckers grafteoriavsnitt analyserats: 
 

 Matematik 5000 Kurs 5 av Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon och Hans 

Heikne. Utgiven av Natur och Kultur Läromedel, 2013. 

 Matematik Origo 5 av Attila Szabo, Niclas Larson, Gunilla Viklund, Daniel Dufåker och 

Mikael Marklund. Utgiven av Sanoma utbildning, 2013.  

 Matematik M5 av Martin Holmström, Eva Smedhamre, Jonas Sjunnesson, Lars 

Jakobsson och Klas Nilson. Utgiven av Liber, 2013.  

 Exponent 5 av Susanne Gennow, Ing-Mari Gustafsson och Bo Silborn. Utgiven av 

Gleerups Utbildning AB, 2013. 

 

Samma läroböcker har utgjort underlag för den litteraturstudie som genomförts för att få svar 

på den tredje och sista forskningsfrågan om hur läroböcker i Matematik 5 kopplar grafteori till 

dess applikationer i omvärlden.  
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Resultat  

Varför infördes grafteori i gymnasieskolan?  

Följande stycken är i sin helhet baserat på det svar som erhållits av Skolverket, se bilaga 2 för 

komplett, obearbetat svar.  

De nya ämnesplanerna som trädde i kraft i och med införandet av Gy11 skulle enligt 

regeringens direktiv ha ett innehåll av nivåhöjande karaktär jämfört med tidigare 

ämnesplaner. Till exempel skulle grundskolans matematik och den initiala matematikkursen 

på gymnasiet inte vara överlappande i lika stor utsträckning som i tidigare Matematik A. I och 

med detta frigjordes plats för nytt innehåll i de nya ämnesplanerna i matematik. Innehållet i 

Matematik 5 blev mer specifikt en blandning av den tidigare kursen ”Matematik - diskret” 51 

(från 2000) och analys med differentialekvationer52. Den diskreta matematiken utökades med 

formuleringar kring till exempel begreppet graf. Att just grafteori valdes har bland annat att 

göra med dess värde och användbarhet inom många områden, till exempel dess tillämpningar 

inom programmering. Ytterligare argument var att området rymmer historiskt intressanta 

problem som rent praktiskt skulle vara bra att införa för att kunna jobba med det centrala 

innehållet "Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria”.53 

Grafteorin skulle också i detta sammanhang ge elever möjlighet att utveckla förmågan att 

”relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett 

yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.” som återfinns i ämnesplanen i 

matematik för gymnasieskolan.    

Vid konstruktionen av ämnesplanen var det oklart vilken kurs som skulle ge behörighet för 

civilingenjörsutbildningar, men allt pekade på Matematik 4. Det innebär att universitet och 

högskolor inte kan utgå ifrån innehållet i Matematik 5, och då är det bra om innehållet istället 

breddar skolans matematik snarare än ger studenter upprepningar vid starten på universitet 

eller högskola. Skolverket menar att den diskreta matematiken kan ses som en breddning av 

skolans matematik och att det är ett område som är värdefullt då det utvecklar matematiska 

förmågor, inte minst problemlösning. Med detta perspektiv skulle det dock vara fullt möjligt 

att välja något helt annat breddande innehåll i Matematik 5 än just grafer. Det bör dock 

påpekas att formuleringen gällande grafteori inte är helt ny utan fanns med i den ämnesplan 

som fastställdes 2006 (se bilaga 2). Tanken var att dessa ämnesplaner skulle ha trätt i kraft 

hösten 2007 i och med gymnasiesystemet Gy 07, men regeringen beslutade 2006 att ställa in 

Gy 07 och istället ta fram en förändrad gymnasieskola som kom att träda i kraft 2011, Gy 11.  

 

                                                           
51 I kursen ”Diskret matematik” skulle eleverna ha uppnått följande efter avslutad kurs: (1) kunna formulera, 

analysera och lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar och vald studieinriktning med fördjupad 

kunskap om sådana begrepp och metoder som ingår i tidigare kurser, (2) vara förtrogen med viktiga egenskaper 

hos mängden av de hela talen och kunna tillämpa dessa i problemlösning, (3) kunna arbeta med mängder och 

operationer på mängder i tillämpningar inom dataområdet, (4) kunna arbeta med induktion och rekursion och 

redovisa hur begreppen kan användas inom datatillämpningar, (5) kunna använda grundläggande begrepp och 

principer inom kombinatorik samt tillämpa dessa vid till exempel analys av algoritmer, (6) kunna beskriva 

begreppet relation och kunna arbeta med samband mellan datamängder och (7) känna till hur grundläggande 

satslogik används i programmering och problemlösning. Källa: Skolverkets kursplan för Matematik - diskret. 
52 En differentialekvation är en ekvation där en funktion f relateras till minst en av sina derivator, och målet med 

att lösa en differentialekvation är att bestämma funktionen f. Jämför detta med att lösa en algebraisk ekvation där 

lösningen utgörs av ett eller flera tal. En derivata till funktionen f kan tolkas som ändringstakten för f med 

avseende på x, och med tanke på detta uppkommer differentialekvationer lätt inom många olika vetenskapliga 

discipliner och har således många viktiga applikationsområden. Källa: Simmons & Krantz (2011), s. 1-2. 
53 Skolverket (2011), Ämnesplan för Matematik 5. 
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Vilket material har matematiklärare använt sig av i sin undervisning när de 

introducerat och arbetat med grafteori i kursen Matematik 5?  

Efter analys av de enkätsvar som inkommit från matematiklärare på naturvetenskaps- och 

teknikprogram i Uppsala kommun kan fastställas att samtliga svarande lärare har använt 

lärobok när de introducerat och arbetat med grafteori i Matematik 5. Merparten av dessa har 

använt både lärobok och annat material. I figur 10 visas att det mer precist var tre stycken 

lärare som använt endast lärobok och sex stycken lärare som använt både lärobok och annat 

material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka läroböcker har de responderande lärarna använt i sin undervisning om grafteori 

och hur presenterar dessa böcker grafteori?  

Initialt presenteras här vilka böcker som de svarande lärarna använt, varefter en redogörelse 

för respektive läroboks grafteoretiska innehåll följer.  

 

De läroböcker som använts är följande: 

 Matematik 5000 Kurs 5 

 Matematik Origo 5  

 Matematik M5  

 Exponent 5  
 

I figur 11 visas att tre av lärarna använder 

Matematik M5, tre använder Matematik Origo 

5, två använder Matematik 5000 Kurs 5 och en 

använder Exponent 5. Det är lärarna på Thorén 

Business school, Linnégymnasiet och Livets 

ords kristna gymnasium som använt 

förstnämnda bok. Matematik Origo 5 används 

av samtliga svarande lärare från Katedral-

skolan, medan Matematik 5000 Kurs 5 

används på Rosendalsgymnasiet och Fyris-

skolan. Av de svarande är det endast Jensen 

gymnasium som använder Exponent 5.  
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Materialanvändning vid undervisning i grafteori

Figur 10. Sammanställning av antal lärare som använt endast lärobok, lärobok 

samt annat material respektive endast annat material. 
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Vilka läroböcker använder lärarna?

Figur 11. Sammanställning av antalet lärare som 

använder respektive lärobok. 
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Läroböckernas grafteoriinnehåll 

Nedan presenteras ovannämnda läroböckers grafteoriinnehåll i syfte att tydliggöra vilken 

information som eleverna vid undervisning med läroboken som utgångspunkt blivit 

presenterade för. Sist presenteras en sammanfattning av det gemensamma innehållet i 

läroböckerna samt några kommentarer om skillnader. Notera att jag nedan skriver ut 

förklaringen till begrepp som tas upp i böckerna endast första gången de nämns i min 

beskrivning av grefteoriinnehållet. Och vad gäller beskrivning av de begrepp som 

förekommer nedan men också tidigare i rapporten så hänvisas läsaren till tidigare förklaring.  

 

Matematik 5000 Kurs 5 

Inledningsvis ges eleverna en undersökande aktivitet som kallas ”Kan du rita utan att lyfta 

pennan?” (Se figur 12). Uppgiften består av två delar, där den första handlar om att eleven 

ska avgöra vilka figurer som går att rita utan att lyfta pennan (eleven ska börja och sluta i 

samma punkt och passera varje sträcka precis en gång) samt, utifrån vilka av figurerna som 

var möjliga att rita eller inte, formulera en regel som berättar vilka typer av figurer som kan 

ritas utan att lyfta pennan. Eleverna får i samband med detta ledtråden. I den andra delen av 

uppgiften ska eleverna också försöka rita figurerna utan att lyfta pennan, men nu ska de 

istället passera varje punkt precis en gång, de behöver dock inte passera alla sträckor, men 

start- och slutpunkt ska fortfarande vara densamma.54 Det författarna egentligen ber eleverna 

göra i denna inledande uppgift är att undersöka huruvida graferna har en Eulerkrets (en 

Eulerväg där start- och slutnod utgörs av samma nod) respektive en Hamiltoncykel (en väg 

där varje nod besöks exakt en gång och start- och slutnod utgörs av samma nod), men detta är 

begrepp som eleverna initialt inte presenteras för. 

Därefter beskrivs vad Eulervägar är, utifrån ett exempel om Königsbergs broar (se figur 

13) och hur Euler på 1700-talet löste problemet.  

 

 

                                                           
54 Alfredsson et al. (2013), s. 45. 

Figur 13. Inledande aktivitet i kapitlet om graf-

teori. Bildkälla: Alfredsson et al. (2013), s. 45. 

Figur 12. Presentation av problemet med Königsbergs 

broar. Bildkälla: Alfredsson et al. (2013), s. 46. 
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Författarna presenterar också den regel som eleverna uppmuntrades att fundera på och 

formulera i den undersökande aktiviteten, det vill säga att en Eulerkrets är möjlig om och 

endast om grafen är sammanhängande och om det utgår ett jämnt antal kanter från varje 

hörn.55 Vidare definieras följande viktiga grafteoretiska begrepp med hjälp av text och bild: 

väg (en väg passerar inte samma kant mer än en gång, den är inte sluten), krets (en krets 

passerar inte samma kant mer än en gång, den är sluten), Eulerkrets (i en Eulerkrets måste alla 

kanter passeras precis en gång), stig (en stig passerar inte samma kant eller samma hörn mer 

än en gång, den är inte sluten) och cykel (en cykel passerar inte samma kant eller samma hörn 

mer än en gång, den är sluten).56 Därefter presenteras ett historiskt välkänt problem inom 

grafteorin, det så kallade Fyrfärgsproblemet som behandlar frågan Hur många färger krävs 

för att färglägga varje tänkbar karta så att inga angränsande länder har samma färger? Tre 

färger räcker för enklare kartor, men inte alla. Fyra färger är tillräckligt, vilket bevisades 1976 

av matematikerna Kenneth Appel och Wolfgang Haken. Det krävdes omfattande 

datoranvändning för att komma fram till resultatet och beviset upptar nästan 200 sidor i den 

tidskrift det publicerades i.57  

Författarna återkopplar sedan till den inledande aktivitetens andra del, om huruvida det är 

möjligt att rita vissa figurer utan att lyfta pennan och då passera varje hörn exakt en gång, 

genom att ta upp begreppet Hamiltoncykel. Alfredsson et al. nämner att det är mycket svårt att 

besvara frågan om vad som krävs för att en graf ska ha en Hamiltoncykel och att det inte finns 

något fullständigt svar i nuläget. Även det välkända problemet en handelsresandes problem 

presenteras, genom följande exempel: Tänk dig att en försäljare som bor i Lidköping ska åka 

till Götene, Skara och Skövde. I vilken ordning ska han besöka städerna för att få en så kort 

resväg som möjligt? Författarna redogör för ”närmaste granne-metoden”, som hittar en kort 

resväg men inte säkert den allra kortaste och går ut på att alltid välja närmaste staden jämfört 

med den du befinner dig i just nu. I detta fall blir 

tankegången följande: Närmaste granne till 

Lidköping är Götene eller Skara, vi väljer Götene, 

24 km. Närmaste granne till Götene är Skara, 18 

km. Närmaste granne till Skara är Lidköping, men 

vi måste till Skövde, 27 km. Närmaste vägen till-

baka är 49 km. Summerar vi de utvalda sträckorna 

får vi 24 km + 18 km + 27 km + 49 km = 118 km.58 

Sist presenteras begreppet träd, vilket är en 

sammanhängande graf utan cykler. Även begreppet uppspännande träd presenteras 

(definitionen i boken är dock inte helt korrekt då författarna säger att ett uppspännande träd är 

ett träd där alla hörn ingår i grafen, det är dock en sanning med modifikation då det är viktigt 

att påpeka att ett uppspännande träd är en delgraf av en annan graf, som inte behöver vara ett 

träd, där delgrafen är ett träd i vilket samtliga hörn från ursprungsgrafen ingår). 

Avslutningsvis ges definition av kantvikt, minimalt uppspännande träd (det vill säga ett 

uppspännande träd som när vi adderar kantvikterna i trädet ger minsta möjliga summa) samt 

beskrivning av algoritmen Kruskal’s algoritm, som används för att hitta minsta uppspännande 

träd (den kant med lägst vikt ska upprepande väljas, utan att en cykel bildas).59 Uppgifter för 

eleverna att lösa förekommer kontinuerligt genom hela grafteoriavsnittet.  

 

                                                           
55 Ibid, s. 46. 
56 Ibid, s. 47. 
57 Ibid, s. 49. 
58 Ibid, s. 50-51. 
59 Ibid, s. 54-55. 

Figur 14. Representation av en handelsresandes 

problem. Bildkälla: Alfredsson et al. (2013), s. 51. 



23 

 

Matematik Origo 5  

Inledningsvis presenteras definitionen av en graf i samband med några exempel på hur en graf 

kan se ut, till exempel i form av ett träddiagram, som en strukturmodell av vattenmolekyler 

eller som en karta över Londons tunnelbanesystem (se figur 15). Därefter definieras 

begreppen ögla (kant som startar och slutar i samma hörn) och grad (antalet kanter som går 

till varje nod).60 

 

Även i denna bok presenteras problemet 

om Königsbergs broar (se figur 16) och 

författarna introducerar i samband med 

detta begreppen vandring (en förflyttning 

i en graf från hörn till hörn längs en eller 

flera kanter), väg, Eulerväg, krets och 

Eulerkrets. Szabo et al. påpekar också att 

en Eulerväg existerar om och endast om 

grafen har högst två hörn med ett udda 

gradtal och om vandringen startar i 

någon av de hörn som har ett udda 

gradtal.61  

Vidare definieras begreppen stig, 

Hamiltonstig (väg som passerar varje hörn i grafen precis en gång), cykel och Hamiltoncykel. 

Författarna tar i detta sammanhang upp följande exempel: Ett bussföretag ska planera en ny 

busslinje genom ett villaområde. De vill veta om de kan lägga rutten så att bussen passerar 

varje hållplats precis en gång och sedan återvänder till startpunkten. Om vi låter hållplatserna 

utgöra hörnen i en graf, så frågar vi oss alltså: Kan vi hitta en väg i grafen som passerar varje 

hörn precis en gång? Kan vi dessutom göra det så att vägen återvänder till startpunkten? Det 

bussföretaget alltså undrar är om det finns någon Hamiltoncykel i den graf som representerar 

bussrutten. Författarna till boken poängterar här, såsom även Alfredsson et al. gjorde, att det 

många gånger är svårt att hitta lösningen på denna typ av problem, det vill säga att avgöra om 

det finns en Hamiltoncykel i en graf.62 Näst på tur står en redogörelse av det närbesläktade en 

handelsresandes problem, där begreppet viktad graf tas upp. Även närmaste-granne-metoden 

tas upp i sammanhanget.  

                                                           
60 Szabo et al. (2013), s. 78-79. 
61 Ibid, s. 81-82. 
62 Ibid, s. 85. 

Figur 15. Exempel på att ett Londons (eller annan stads) tunnelbanenät kan representeras som en graf. 

Bildkälla: Szabo et al. (2013), s. 78. 

Figur 16. Bild på Königsbergs broar.  

Bildkälla: Szabo et al. 2013, s 81. 
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Något som skiljer Origo 5 från Matematik 5000 är att förstnämnda bok tar upp Eulers 

polyederformel, vilken visar på ett samband mellan antalet hörn, kanter och ytor i plana 

sammanhängande grafer. Med en yta menas något som helt omsluts av ett antal kanter, även 

området utanför grafen räknas som en yta, och en plan samman-hängande graf är en graf där 

det mellan varje par av hörn finns en väg samtidigt som inga kanter korsar varandra. Till 

exempel kan alla polyedrar representeras med hjälp av en plan, samman-hängande graf (se 

figur 17). Formeln säger att för en plan sammanhängande graf med H stycken hörn, K stycken 

kanter och Y stycken ytor gäller sambandet Y + H - K = 2 (se figur 18).63  

Origo 5 har också ett historieavsnitt där eleverna kan läsa mer om polyedrar och Eulers 

polyederformel.64 Avslutningsvis finns ett avsnitt av 

mer undersökande och problemlösande karaktär som 

behandlar begreppen träd, minimalt uppspännande 

träd och Kruskal’s algoritm. Även en uppgift 

relaterad till en handelsresandes problem och 

närmaste-granne-metoden återfinns i detta avslutande 

stycke.65 Uppgifter för eleverna att lösa förekommer 

kontinuerligt genom hela grafteoriavsnittet.  

 

Matematik M5  

Initialt finns ett exempel av en graf där varje nod representerar en ort och kanterna 

representerar vägförbindelser mellan dessa orter. Det är via detta exempel som begreppet graf 

definieras. I direkt samband med detta definieras också väg, cykel och graden hos en nod. För 

att presentera graden av en nod används den graf som representerar Königsbergs broar, 

författaren nämner dock inget om detta problem just här.66  

Holmström et al. tar sedan upp och definierar Hamiltonväg, Hamiltoncykel, Eulerväg och 

Eulercykel (synonymt med Eulerkrets). I samband med presentationen av de två första 

begreppen ges en kort historisk beskrivning av att Hamilton presenterade sitt problem som ett 

spel som han sålde till en leksakstillverkare. Spelet tillverkades i trä och bestod av 20 hörn där 

varje sådant fick namn efter en känd stad. Kanterna representerade förbindelser mellan 

städerna. Spelets syfte var att använda förbindelserna mellan städerna för att besöka varje stad 

exakt en gång på en resa som började och slutade i samma stad (det vill säga spelet gick ut på 

att finna en Hamiltoncykel). I samband med presentationen av Eulerväg och Eulercykel tar 

                                                           
63 Ibid, s. 89-90. 
64 Ibid, s. 92-93. 
65 Ibid, s. 95-96. 
66 Holmström et al. (2013), s. 46-47. 

Figur 17. En polyeders grafrepresentation. 

Bildkälla: Szabo et al. (2013), s. 89. 

Figur 18. Exempel på hur Eulers polyederformel kan representeras. Bildkälla: Szabo et al. (2013), s. 89. 
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författarna upp Königsbergs sju broar och Eulers arbete med detta.67 Avslutningsvis 

presenteras en handelsresandes problem och närmaste-granne-metoden.68 Uppgifter för 

eleverna att lösa förekommer kontinuerligt genom hela grafteoriavsnittet.  

 

Exponent 5 

Precis som i de flesta övriga böcker som beskrivits inleds grafteoriavsnittet med en definition 

av vad en graf är. Författarna beskriver att grafer kan användas för att modellera hur olika 

saker förhåller sig till varandra. Problemet om Königsbergs sju broar presenteras sedan, under 

rubriken Eulergrafer, där begreppen Eulerväg och Eulercykel redogörs för.69 Hamiltongrafer 

står därefter på tur att beskrivas och här definieras Hamiltonväg och Hamiltoncykel. Liksom i 

Matematik M5 presenteras Hamilton själv samt hans arbete med spelet som såldes till tidigare 

nämnda leksaksfabrik. Här specificeras dock att spelet bestod av en dodekaeder och skulle 

föreställa en jordglob. I varje hörn fanns namn på en huvudstad, och spelet gick ut på att man 

skulle starta från en given huvudstad, förflytta sig längs dodekaederns kanter runt om i 

världen (varje huvudstad fick bara passeras en gång) och sedan återvända till utgångs-

punkten. Vidare presenteras handelsresandeproblemet, där författarna berättar att detta 

klassiska problem kan lösas genom att finna en Hamiltoncykel i den graf som motsvarar 

problemsituationen. I anknytning till detta presenteras också närmaste-granne-metoden.70 

Avslutningsvis presenteras lite termer kring träd. Först beskrivs vad ett träd är, och 

därefter vad en skog (flera träd tillsammans) och ett löv (ett hörn som bara har en granne) är. 

Vidare definieras viktade kanter, uppspännande träd och minimalt uppspännande träd. Allra 

sist beskrivs, utifrån ett konkret exempel, hur ett minimalt uppspännande träd kan hittas med 

hjälp av Kruskal’s algoritm (se figurer 19, 20 och 21).71 Uppgifter för eleverna att lösa 

förekommer kontinuerligt genom hela grafteoriavsnittet.  

 

 

Sammanfattning av läroböckernas grafteoriinnehåll 

I tabellen nedan hittas en sammanställning av vilka grafteoretiska begrepp, välkända problem 

och algoritmer som presenteras i respektive studerad lärobok. Som tabell 3 nedan visar 

återfinns vissa grafteoretiska begrepp, problem och algoritmer, utöver definitionen av en graf, 

i flera läroböcker. Vissa andra förekommer enbart i en del eller en av böckerna. Här ges en 

kortfattad sammanfattning av tabellens innehåll.  

                                                           
67 Ibid, s. 50-51. 
68 Ibid, s. 53. 
69 Gennow et al. (2013), s. 107-108. 
70 Ibid, s. 108-109. 
71 Ibid, s. 112-113. 

Figur 19. I denna graf ska 

det minimala upp-

spännande trädet hittas. 

Bildkälla: Gennow et al. 

(2013), s. 113. 

Figur 20. Kruskal's algoritm, genom vilken det 

minimala upp-spännande trädet i figur 21 

hittats. Bildkälla: Gennow et al. (2013), s. 113. 

Figur 21. Det minimala upp-

spännande trädet i grafen i figur 

19. Bildkälla: Gennow et al. 

(2013), s 113. 
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Följande begrepp, problem och algoritmer återfinns i samtliga läroböcker: Eulerväg och 

Eulercykel/Eulerkrets (presenteras i samtliga böcker i samband med problemet om 

Königsbergs broar) samt Hamiltoncykel (presenteras i samband med en handelsresandes 

problem och närmaste-granne-metoden). Matematik 5000 Kurs 5, Matematik Origo 5 och 

Exponent 5 har ytterligare begrepp gemensamma, nämligen träd, kantvikt/viktad graf, 

uppspännande träd, minimalt uppspännande träd (och i samband med detta Kruskal’s 

algoritm). Dessa begrepp återfinns dock inte i Matematik M5. Begreppen väg och cykel tas 

upp i alla böcker utom Exponent 5. Vidare kan ses att definitionen av krets och stig enbart 

finns i Matematik 5000 Kurs 5 samt Matematik Origo 5. Enbart i Matematik Origo 5 hittar vi 

begreppen vandring, ögla och grad samt Eulers polyederformel. Det inom grafteoretiska 

sammanhang välkända fyrfärgsproblemet tas endast upp i Matematik 5000 Kurs 5.  

Avslutningsvis kan sägas att sammanställningen visar att elever som haft Matematik M5 eller 

Exponent 5 som lärobok rent teoretiskt haft sämre förutsättningar för att utveckla ett stort 

begreppsförråd i jämförelse med de elever som haft Matematik 5000 Kurs 5 eller Matematik 

Origo 5, eftersom de förstnämnda böckerna inte är lika innehållsmässigt omfattande. 

Matematik Origo 5 är den av de studerade böckerna som är allra mest genomgripande. 

 
Tabell 3. Presentation av vilka begrepp, välkända problem och algoritmer som ingår i respektive lärobok. 

 

  

Vilket annat material har de responderande lärarna använt i sin undervisning om 

grafteori?  

På Katedralskolan har en av lärarna använt sig av material från en lärobok på IB-programmet 

(International Baccalaureate). Mer specifikt en av deras ”options för Higher level 

matematik”72. En annan lärare på samma skola har konstruerat eget material i samband med 

att de studerat Eulervägar och kretsar i stjärnbilder tagna från TV-spelet Dragon Age. Samma 

lärare har också använt sig av material som en kollega tagit fram.  

                                                           
72 Citat från responderande lärare.  

 Ma 5000 Kurs 5 Matematik Origo 5 Matematik M5 Exponent 5 

Vandring  x   

Väg x x x  

Krets x x   

Stig x x   

Cykel x x x  

Ögla  x   

Grad  x x  

Eulerväg x x x x 

Eulerkrets/Eulercykel x x x x 

Königsbergs broar x x x x 

Hamiltonstig/Hamiltonväg  x x x 

Hamiltoncykel x x x x 

Handelsresandeproblemet x x x x 

Närmaste-granne-metoden x x x x 

Träd x x  x 

Skog    x 

Löv     x 

Kantvikt/viktad graf x x  x 

Uppspännande träd x x  x 

Minimalt uppspännande träd x x  x 

Kruskal’s algoritm x x  x 

Fyrfärgsproblemet x    

Eulers polyederformel  x   
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På Jensen har eleverna fått ta del av en film kopplat till grafteori som handlar om myror och 

deras förmåga att hitta det mest effektiva transportnätet, läraren har dessutom plockat fram 

material från nätet gällande handelsresandeproblemet.  

Lärare från Rosendal och Thorén Business school har också använt sig av internet, för att 

kontrollera begrepp respektive hämta inspiration till undervisningen.  

 

Hur kopplar läroböcker i Matematik 5 grafteori till dess applikationer i 

omvärlden? 

Här redogörs de kopplingar till omvärldsapplikationer som de fyra läroböckerna presenterar.  

 

Matematik 5000 Kurs 5 

I denna bok kan det presenterade fyrfärgsproblemet anses kunna kopplas till en applikation av 

grafteori, nämligen att färga kartor.73 Vidare nämner författarna i samband med att de tar upp 

en handelsresandes problem att detta kan överföras till många situationer där ett antal moment 

ska utföras och problemet är i vilken ordning de ska göras för att minimera till exempel 

sträckan, tiden eller kostnaden.74 Till sist knyter Alfredsson et al. användningen av Kruskal’s 

algoritm till att bland annat vilja minimera kostnaden då byar ska sammanbindas med 

ledningar.75 

 

Matematik Origo 5  

Szabo et al. är tydliga med grafers betydelse inom bland annat kemin med avseende på att 

molekylers strukturformler kan representeras av grafer.76 De påpekar också Hamiltoncyklers 

användning bland annat när de exemplifierar med bussföretagets önskan om att använda 

sådana för att minimera bussrutten. Detta kan givetvis överföras till andra, liknande 

situationer. Vidare poängteras att en handelsresandes problem har många viktiga 

tillämpningar och att det med hjälp av avancerade datalösningar är möjligt att till exempel 

hitta den optimala resvägen för transportföretag som vill minimera sina resekostnader.77  

Därefter görs en koppling mellan träd (minimala uppspännande träd) och deras 

tillämpningar, till exempel att de kan användas som matematisk modell då man ska dra 

fiberledningar mellan hus i ett villaområde eller skapa ett datornätverk. Man kan minimera 

kostnaderna för fiberdragningen genom att hitta ett träd som sammanbinder alla hörn i en 

viktad graf (som representerar ett villaområde) och som dessutom har den lägsta 

sammanlagda kostnaden. En anledning till att man vill hitta just ett träd är att det är 

kostnadseffektivt att bygga ett nätverk utan cykler. Som nämnts flera gånger tidigare kan 

Kruskal’s algoritm användas för att hitta detta minimalt uppspännande träd.78  

 

Matematik M5  

Författarna till Matematik M5 lyfter det faktum att grafer kan representera till exempel 

vägförbindelser, tågförbindelser eller system av ledningar mellan orter.79 De påvisar också 

genom exemplet om en handelsresandes problem att man med hjälp av grafteori kan finna den 

                                                           
73 Alfredsson et al. (2013), s. 49. 
74 Ibid, s. 50-52. 
75 Ibid, s. 54-55. 
76 Szabo et al. (2013), s. 78-79. 
77 Ibid, s. 85-86. 
78 Ibid, s. 95. 
79 Holmström et al. (2013), s. 46. 
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kortaste vägen när man vill ta sig från en viss plats, till andra platser, och sen tillbaka till 

ursprungsplatsen igen.80  

 

Exponent 5 

Exponent 5 är den bok av de studerade som tar upp flest kopplingar till applikationer i 

omvärlden. Ganska tidigt i avsnittet skriver Gennow et al. att grafer kan användas för att 

modellera hur olika saker förhåller sig till varandra, till exempel inom fysik, kemi och biologi. 

I ellära är till exempel kanterna ledningar och hörnen elektroniska komponenter. I kemi är 

hörnen atomer och kanterna bindningar, och inom ärftlighetslära representerar kanterna 

släktskap. De påpekar också att gatunät kan beskrivas med grafer.81 Vidare lyfter författarna 

att en handelsresandes problem dyker upp inom många områden till exempel när det gäller att 

hitta den snabbaste inköpsrundan i mataffären, i vilken ordning en parkeringsvakt ska 

kontrollera parkerade bilar, transport av varor, i vilken ordning olika arbetsmoment inom en 

industri ska utföras osv. Problemet förekommer också vid olika typer av optimeringsproblem 

och i naturen, till exempel löser humlor som söker föda den handelsresandeproblem snabbt 

när de besöker olika blommor och för att spara tid och energi letar upp den kortaste vägen.82  

Avslutningsvis presenteras även här olika minimalt uppspännande träds roll i omvärlden, 

till exempel vid frågan hur ska man dra kabelnätet i ett villaområde? Författarna berättar att 

man då kan rita upp villaområdet som en graf, där husen är noder och vägarna är kanter, 

därefter kan det minimalt uppspännande trädet hittas med hjälp av Kruskal’s algoritm. Detta 

ska ge det billigaste alternativet för sammanbindning av husen till kabel-TV-nätet (eftersom 

vikterna på kanterna i den uppritade grafen säger hur mycket det kostar att dra en ledning 

under just den vägen, kostnaden i sig kan bero på till exempel avstånd och 

markförhållanden).83  

 

Sammanfattning av de applikationer läroböckerna presenterar 

Samtliga böcker tar upp att grafteori kan användas för att finna den mest effektiva vägen då 

start- och slutpunkt är densamma, för att till exempel minimera sträckan eller kostnaden 

(kopplat till en handelsresandes problem och Hamiltoncyklar). Exponent 5 sticker dock ut i 

sammanhanget och har många fler exempel på detta än övriga böcker. Alla böcker utom 

Matematik M5 tar också upp grafteorins användbarhet när man vill veta hur man på bästa sätt 

ska minimera kostnaden till exempel när kablar ska dras mellan eller inom orter (kopplat till 

minimalt uppspännande träd och Kruskal’s algoritm). Vidare poängterar Matematik M5 och 

Exponent 5 att grafer kan användas för att representera olika nätverk. I Exponent 5 ges också 

många exempel på hur grafer berättar om förhållandet mellan olika komponenter inom till 

exempel fysik, biologi och kemi. Molekylers strukturformel är ett av dessa exempel, något 

som också tas upp i Matematik 5000. Applikationen färgning av kartor tas dock endast tas 

upp i Matematik Origo 5. En slutsats av detta är att Exponent 5 är den bok som innehåller 

flest applikations-beskrivningar, medan Matematik M5 har relativt få sådana. 
  

                                                           
80 Ibid, s. 53. 
81 Gennow et al. (2013), s. 107. 
82 Ibid, s. 109. 
83 Ibid, s. 112. 
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Diskussion  

Resultaten från studien visar bland annat att införandet av grafteori i gymnasieskolan främst 

beror på att regeringen ville ha ett nivåhöjande innehåll samt ett ämne med många 

applikationer i omvärlden och historiskt intressanta matematiska problem. Skolverkets 

upplysningstjänst gav enligt mig ett över förväntan utförligt svar på frågan om varför grafteori 

infördes, och det är intressant att ha fått en inblick i den bakomliggande process som avgör 

vilket innehåll matematikkurserna ska ha. Beslutet känns genomtänkt. Det är dock oklart vilka 

personer som deltog i själva urvalsprocessen, vilket är något som vore intressant att studera 

vidare, det vill säga, vilka skapade Gy 2011? 

Studiens resultat visar vidare att matematiklärare i Uppsala kommun främst har använt 

läroböcker när de introducerat och arbetat med grafteori i kursen Matematik 5. Detta är i linje 

med tidigare undersökningar och kartläggningar om vad lärare använder för läromedel i 

matematikundervisning. Att läroboken får styra är vanligt i Sverige.84 Läroböckerna 

Matematik M5 och Matematik Origo 5 är vanligast bland responderande lärare, dock jobbar 

lärarna som använder den sistnämnda boken på samma skola, vilket gör att Matematik M5 är 

den mest använda boken på de skolor i Uppsala som haft svarande lärare. Böckerna som 

angivits har visat sig innefatta olika mycket grafteoretiskt innehåll, där vissa grafteoretiska 

begrepp, exempelvis Eulerväg och Hamiltoncykel, dock återfinns i samtliga. Det kan tyda på 

att läroboksförfattarna till viss del har en gemensam syn på vad som är centralt inom 

grafteorin. Att begreppen Eulervägar och Hamiltoncykler tas upp i alla böcker kan också ha 

att göra med det faktum att de är kopplade till vanliga grafteoretiska problem (Königsbergs 

broar respektive en handelsresandes problem) som ofta agerar introduktion till ämnet i sig. 

Det förvånar mig dock att grafteoriinnehållet varierar så pass mycket som det gör, där 

Matematik Origo 5 och Matematik 5000 Kurs 5 är de böcker med mest omfattande innehåll 

medan Exponent 5 och Matematik M5 har mindre omfattande innehåll. Med innehåll menar 

jag i detta fall begrepp, grafteoretiska problem samt vanliga algoritmer och formler (som 

presenterats i tabell 3). Böckerna beskriver också i varierande utsträckning kopplingar till 

grafteorins applikationer i omvärlden. Även gällande detta finns dock vissa gemensamma 

avsnitt, samtliga böcker tar nämligen upp att grafteori kan användas för att finna den mest 

effektiva vägen i en graf (som representerar en verklig situation) då start- och slutpunkt är 

densamma. Exponent 5 är den bok som innehåller flest applikationsbeskrivningar, något som 

skulle kunna gynna elevers förståelse för meningen med grafteori. Jag vill påpeka att den 

genomförda undersökningen förvisso inte syftar till att rekommendera eller avråda från 

användning av en viss lärobok vid undervisning i grafteori, men det är svårt att inte dra 

slutsatsen att Matematik M5 är den minst innehållsrika (både begreppsmässigt och 

applikationsmässigt) av de analyserade böckerna och därmed eventuellt också minst intressant 

för undervisningsbruk. Observera att de böcker som studerats är de som lärarna angivit att de 

använder, det kan därför finnas ytterligare läroböcker i Matematik 5 som kan vara bra, eller 

mindre bra, vid grafteoriundervisning. Det får eventuella framtida vidare studier avgöra.  

Med tanke på att det i undersökningen saknas respondenter från lärare i grafteori vid fyra 

av de 11 kontaktade skolorna är det inte möjligt att generellt säga något om hur lärare som 

undervisar i grafteori i Uppsala kommun väljer sitt undervisningsmaterial. Studiens resultat 

indikerar dock att läroböcker är vanligt samt att inspiration och material till undervisningen 

ibland också erhålls från bland annat internet. Tyvärr var flera av de svar som erhölls gällande 

”annat material” inte särskilt uttömmande, vilket gör det svårt att analysera vilket detta andra 

material är. Såhär i efterhand hade det varit av värde att i enkätstudien be lärarna om en mer 

utförlig angivelse av vilket annat material de använt.   

                                                           
84 Se till exempel Skolverket (2003) och Skolinspektionen (2009).  
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Det sistnämnda för mig in på flera tankar kring enkätens utformning, tankar som också får 

avsluta denna diskussion. Enkäten som skickades ut hade en inledande del där respondenten 

bland annat fick ange för hur många år sedan denne tog ut lärarexamen, hur många års 

undervisningserfarenhet i gymnasieskolan hen har samt hur många gånger hen undervisat i 

Matematik 5. Från min sida fanns en initial tanke om att det eventuellt skulle kunna gå att se 

en koppling mellan antal år i yrket och användande av ”annat material”, eller en koppling 

mellan antal gånger som man undervisat i kursen Matematik 5 och användande av ”annat 

material”. Jag förväntade mig att en lärare med lång erfarenhet av yrket eller kursen i fråga 

hade samlat på sig annat läromedel än matematikböcker eller har kunskaper och mod nog för 

att tänka utanför läroboksramarna. Inga tydlig korrelationer har dock observerats. Såhär i 

retrospektiv, med denna vetskap samt eftersom studien i sig inte syftar till att besvara 

huruvida någon sådan korrelation finns så skulle enkäten ha gett samma resultat utan dessa 

bakgrundsfrågor. Det kan dock generellt sett finnas ett värde i att ha en viss 

bakgrundsinformation om respondenterna eftersom intressanta korrelationer mellan 

respondentens svar på övriga enkätfrågor och bakgrundsfrågorna kan komma att upptäckas, 

även om det inte var en initial avsikt.  
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Slutsats 

Sammanfattningsvis kan sägas att grafteori som ämne infördes i gymnasieskolan för att ämnet 

innehåller historiskt intressanta problem, har många omvärldsapplikationer samt i syfte att 

höja den innehållsliga nivån. Vidare kan sägas att lärare väljer att använda lärobok i sin 

undervisning om grafteori. Boken Matematik M5 förekommer på flest skolor i Uppsala 

kommun bland de som haft responderande lärare. En viss gemensam syn på vilka 

grafteoretiska begrepp som ska finnas i läroböcker för Matematik 5 har kunnat urskönjas 

bland de böcker lärare uppgett att de använder, men också stora olikheter. Detsamma gäller 

applikationsbeskrivningar. Boken Matematik Origo 5 har mest omfattande innehåll vad gäller 

grafteoretiska begrepp medan Exponent 5 innehåller flest applikationsbeskrivningar. Av de 

studerade böckerna är Matematik M5, alltså den vanligast förekommande läroboken bland 

responderande skolor, den minst innehållsrika med avseende på både begrepp och 

applikationer. Några lärare använder även annat material än lärobok i sin undervisning, detta 

material är dock är lite otydligt beskrivet. Avslutningsvis bör påpekas att det tyvärr inte, på 

grund av för få respondenter, kan dras några generella slutsatser om materialanvändandet 

bland lärare som undervisar om grafteori inom ramen för Matematik 5 i Uppsala kommun, 

utan resultaten bör snarare ses som situationsbeskrivningar av olika lärares materialval. 
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Bilaga 1: Programstrukturer från Skolverket 

Barn- och fritidsprogrammet 
 

Gymnasiegemensamma ämnen 

600 p 

Engelska 

Engelska 5 100 

Historia 

Historia 1a1 50 

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa 1 100 

Matematik 

Matematik 1a 100 

Naturkunskap 

Naturkunskap 1a1 50 

Religionskunskap 

Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 1a1 50 

Svenska 

Svenska 1 100 

eller 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 1 100 
 

Programgemensamma ämnen 

700 p 

Hälsa 

Hälsopedagogik 100 

Naturkunskap 

Naturkunskap 1a2 50 

Pedagogik 

Kommunikation 100 

Lärande och utveckling 100 

Människors miljöer 100 

Pedagogiskt ledarskap 100 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 1a2 50 

Svenska 

Svenska 2 100 

eller 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 2 100 
 

Inriktningar 300 p 
 

Fritid och hälsa 300 

Fritids- och 

friskvårdsverksamheter 

Fritids- och 

friskvårdsverksamheter 200 

Fritids- och idrottskunskap 

Fritids- och idrottskunskap 100 

Pedagogiskt arbete 300 

Pedagogik 

Barns lärande och växande 100 

Pedagogiskt arbete 

Pedagogiskt arbete 200 

Socialt arbete 300 

Socialt arbete 

Socialt arbete 200 

Sociologi 

Sociologi 100 
 

Individuellt val 200 p 
 

Gymnasiearbete 100 p 
 

Programfördjupning 600 p 

Aktiviteter och värdskap 

Aktiviteter och upplevelser 100 

Besöksnäringen 100 

Guide och reseledare 100 

Brand, bevakning och säkerhet 

Akut omhändertagande 100 

Bevakning och säkerhet 300 

Brand och räddning 200 

Vardagsolyckor 100 

Dansorientering 

Dansorientering 100 

Digitalt skapande 

Digitalt skapande 1 100 

Entreprenörskap 

Entreprenörskap 100 

Estetisk kommunikation 

Estetisk kommunikation 1 100 

Eventteknik 

Eventteknik 100 

Fritids- och 

friskvårdsverksamheter 

Bad- och friskvårdsanläggningar 

100 

Drift och underhåll av 

fritidsanläggningar 

100 

Fritidsmiljöer och arenor 100 

Fritids- och idrottskunskap 

Fritids- och idrottskunskap 100 

Grundläggande vård och 

omsorg 

Grundläggande vård och omsorg 

100 

Historia 

Historia 1a2 50 

Hälsa 

Kost och hälsa 100 

Mental träning 100 

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa 2 100 

Juridik 

Rätten och samhället 100 

Konferens och evenemang 

Konferens och evenemang 100 

Larm och säkerhetsteknik 

Larm-, övervaknings- och 

säkerhetssystem 

100 

Massage 

Massage 1 100 

Massage 2 100 

Matematik 

Matematik 2a 100 

Mediekommunikation 

Textkommunikation 100 

Musik 

Bruksspel och ackompanjemang 

100 

Rytmik 100 

Naturguidning 

Naturguidning 1 100 

Naturguidning 2 200 

Naturkunskap 

Naturkunskap 2 100 

Pedagogik 

Aktivitetsledarskap 100 

Barns lärande och växande 100 

Pedagogiska teorier och 

praktiker 100 

Pedagogiskt arbete 

Dramapedagogik 100 

Skapande verksamhet 100 

Psykologi 

Psykologi 1 50 

Psykologi 2b 50 

Reseproduktion och 

marknadsföring 

Marknadsföring och försäljning 

100 

Sociologi 

Etnicitet och kulturmöten 100 

Sociologi 100 

Ungdomskulturer 100 

Specialpedagogik 

Specialpedagogik 1 100 

Specialpedagogik 2 100 

Svenska 

Svenska 3 100 

eller 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 3 100 

Träningslära 

Träningslära 1 100 

Träningslära 2 100 

Yttre miljö 

Yttre miljö – anläggningar 100 

Yttre miljö – maskiner och 

verktyg 100 

 

Bygg- och anläggningsprogrammet 
 

Gymnasiegemensamma ämnen 

600 p 

Engelska 

Engelska 5 100 

Historia 

Historia 1a1 50 

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa 1 100 

Matematik 
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Matematik 1a 100 

Naturkunskap 

Naturkunskap 1a1 50 

Religionskunskap 

Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 1a1 50 

Svenska 

Svenska 1 100 

eller 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 1 100 
 

Programgemensamma ämnen 

400 p 

Bygg och anläggning 

Bygg och anläggning 1 200 

Bygg och anläggning 2 200 
 

Inriktningar 400 - 

900 p 
 

Anläggningsfordon 900 

Anläggningsförare 

Anläggningsförare 1 200 

Anläggningsförare 2 200 

Anläggningsförare 3 200 

Anläggningsförare 4 200 

Anläggningsförare – process 100 

Husbyggnad 700 

Husbyggnad 

Husbyggnad 1 100 

Husbyggnad 2 200 

Husbyggnad 3 – ombyggnad 200 

Husbyggnadsprocessen 200 

Mark och anläggning 500 

Anläggning 

Anläggning 1 100 

Anläggning 2 200 

Anläggning 

Anläggningsprocessen 200 

Måleri 400 

Måleri 

Måleri 1 200 

Måleriprocessen 200 

Plåtslageri 400 

Plåtslageri 

Plåtslageri – grunder 100 

Plåtslageriprocessen 200 

Ventilationsplåtslageri 

Ventilationsplåtslageri 1 100 
 

Individuellt val 200 p 
 

Gymnasiearbete 100 p 
 

Programfördjupning 300 - 

800 p 

Anläggning 

Anläggning 1 100 

Anläggning 2 200 

Anläggning – gröna ytor 200 

Anläggning – ledningsbyggnad 

200 

Anläggning – stensättning 100 

Anläggning – vägbyggnad 100 

Anläggningsprocessen 200 

Arkitektur 

Arkitektur – hus 100 

Arkitektur – rum 100 

Beläggning 

Beläggning 200 

Beläggningsarbeten 100 

Beläggningsmaskiner 100 

Berghantering 

Bergarbeten 200 

Bergborrning 200 

Bergmaskiner 100 

Bergsprängning 200 

Betong 

Betong 1 – lågform och platta på 

mark 100 

Betong 2 – väggar och pelare 

100 

Betong 3 – bärlag 100 

Betong 4 – golv 100 

Cad 

Cad 1 50 

Cad 2 50 

Design 

Design 1 100 

Elementmontering 

Elementmontering 100 

Entreprenörskap 

Entreprenörskap 100 

Fysik 

Fysik 1a 150 

Företagsekonomi 

Entreprenörskap och företagande 

100 

Företagsekonomi 1 100 

Golvläggning 

Golvläggning 1 100 

Golvläggning 2 – våtrum 100 

Golvläggning 3 – trä och laminat 

200 

Husbyggnad 

Husbyggnad 1 100 

Husbyggnad 2 200 

Husbyggnad 3 – ombyggnad 200 

Husbyggnadsprocessen 200 

Husbyggnad – specialyrken 

Specialyrken 1 100 

Specialyrken 2 200 

Specialyrken 3 200 

Hållbart samhälle 

Hållbart samhällsbyggande 100 

Järnvägsbyggnad 

Järnvägsbyggnad 1 100 

Järnvägsbyggnad 2 200 

Järnvägsbyggnad 3 200 

Lackeringsteknik 

Färg och dekorationslackering 

100 

Industriell lackering 200 

Lackeringsteknik – applicering 

100 

Matematik 

Matematik 2a 100 

Mobila arbetsmaskiner 

Grävmaskiner 200 

Hjullastare 200 

Motor- och röjmotorsåg 

Motor- och röjmotorsåg 1 100 

Mur- och putsverk 

Mur- och putsverk 1 – 

grundmurar 100 

Mur- och putsverk 2 – murverk 

100 

Mur- och putsverk 3 – puts 100 

Måleri 

Måleri 1 200 

Måleri 2 200 

Måleri 3 200 

Måleri 4 200 

Måleri 

Måleri 5 200 

Måleriprocessen 200 

Plåtslageri 

Plåtslageri – grunder 100 

Plåtslageriprocessen 200 

Plåtslageriteknik 

Byggnadsplåtslageri 1 200 

Byggnadsplåtslageri 2 200 

Byggnadsplåtslageri 3 200 

Byggnadsplåtslageri 4 200 

Kulturplåtslageri 100 

Lättbyggnadsteknik 200 

Plåtslageri – svetstekniker 100 

Svenska 

Svenska 2 100 

eller 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 2 100 

Teknik 

Teknik 1 150 

Trä 

Bygga i trä 100 

Timring 100 

Trä 1 – stommar 100 

Trä 2 – beklädnad 100 

Trä 3 – montage 100 

Tätskikt våtrum 

Tätskikt våtrum 100 

Ventilationsplåtslageri 

Ventilationsisolering 200 

Ventilationsmontering 1 100 

Ventilationsmontering 2 200 

Ventilationsplåtslageri 1 100 

Ventilationsplåtslageri 2 200 

Ventilationsservice 100 

Ventilationsteknik 

Luftbehandling 100 

Ventilationsteknik – injustering 

100 
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Ekonomiprogrammet 
 

Gymnasiegemensamma ämnen 

1250 p 

Engelska 

Engelska 5 100 

Engelska 6 100 

Historia 

Historia 1b 100 

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa 1 100 

Matematik 

Matematik 1b 100 

Matematik 2b 100 

Naturkunskap 

Naturkunskap 1b 100 

Religionskunskap 

Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 1b 100 

Samhällskunskap 2 100 

Svenska 

Svenska 1 100 

Svenska 2 100 

Svenska 3 100 

eller 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 1 100 

Svenska som andraspråk 2 100 

Svenska som andraspråk 3 100 
 

Programgemensamma ämnen 

350 p 

Företagsekonomi 

Företagsekonomi 1 100 

Juridik 

Privatjuridik 100 

Moderna språk 100 

Psykologi 

Psykologi 1 50 
 

Inriktningar 300 p 
 

Ekonomi 300 

Företagsekonomi 

Entreprenörskap och företagande 

100 

Företagsekonomi 2 100 

Matematik 

Matematik 3b 100 

Juridik 300 

Filosofi 

Filosofi 1 50 

Juridik 

Affärsjuridik 100 

Rätten och samhället 100 

Psykologi 

Psykologi 2a 50 
 

Individuellt val 200 p 
 

Gymnasiearbete 100 p 
 

Programfördjupning 300 p 

Engelska 

Engelska 7 100 

Entreprenörskap 

Entreprenörskap 100 

Filosofi 

Filosofi 1 50 

Filosofi 2 50 

Företagsekonomi 

Entreprenörskap och företagande 

100 

Företagsekonomi 2 100 

Företagsekonomi – 

specialisering 100 

Marknadsföring 100 

Redovisning 2 100 

Geografi 

Geografi 1 100 

Geografi 2 100 

Grafisk kommunikation 

Grafisk kommunikation 1 100 

Historia 

Historia 2a 100 

Historia 3 100 

Humanistisk och 

samhällsvetenskaplig 

specialisering 

Humanistisk och 

samhällsvetenskaplig 

specialisering 

100 

Hållbart samhälle 

Politik och hållbar utveckling 

100 

Juridik 

Affärsjuridik 100 

Rätten och samhället 100 

Ledarskap och organisation 

Ledarskap och organisation 100 

Matematik 

Matematik 3b 100 

Matematik 4 100 

Mediekommunikation 

Textkommunikation 100 

Medier, samhälle och 

kommunikation 

Medier, samhälle och 

kommunikation 1 100 

Moderna språk 

Kinesiska 1 100 

Kinesiska 2 100 

Kinesiska 3 100 

Kinesiska 4 100 

Kinesiska 5 100 

Kinesiska 6 100 

Kinesiska 7 100 

Moderna språk 1 100 

Moderna språk 2 100 

Moderna språk 3 100 

Moderna språk 4 100 

Moderna språk 5 100 

Moderna språk 6 100 

Moderna språk 7 100 

Naturkunskap 

Naturkunskap 2 100 

Psykologi 

Psykologi 2a 50 

Psykologi 2b 50 

Religionskunskap 

Religionskunskap 2 50 

Religionskunskap – 

specialisering 100 

Samhällskunskap 

Internationell ekonomi 100 

Internationella relationer 100 

Samhällskunskap 3 100 

Sociologi 

Etnicitet och kulturmöten 100 

Sociologi 100 

Svenska 

Litteratur 100 

Retorik 100 

Skrivande 100 

 
El- och energiprogrammet 
 

Gymnasiegemensamma ämnen 

600 p 

Engelska 

Engelska 5 100 

Historia 

Historia 1a1 50 

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa 1 100 

Matematik 

Matematik 1a 100 

Naturkunskap 

Naturkunskap 1a1 50 

Religionskunskap 

Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 1a1 50 

Svenska 

Svenska 1 100 

eller 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 1 100 
 

Programgemensamma ämnen 

400 p 

Dator- och 

kommunikationsteknik 

Datorteknik 1a 100 

Elektroteknik 

Elektromekanik 100 

Energiteknik 

Energiteknik 1 100 

Mekatronik 

Mekatronik 1 100 
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Inriktningar 400 - 

500 p 
 

Automation 400 

Ellära 

Praktisk ellära 100 

Mät-, styr- och reglerteknik 

Mät- och reglerteknik 100 

Mät- och styrteknik 100 

Programmerbara styrsystem 100 

Dator- och 

kommunikationsteknik 400 

Dator- och 

kommunikationsteknik 

Dator- och nätverksteknik 100 

Elektronik 

Elektronik och mikrodatorteknik 

100 

Installationsteknik 

Kommunikationsnät 1 100 

Nätverksteknik 

Nätverksteknik 100 

Elteknik 500 

Elektroteknik 

Elkraftteknik 100 

Ellära 

Praktisk ellära 100 

Installationsteknik 

Elinstallationer 200 

Kommunikationsnät 1 100 

Energiteknik 400 

Driftsäkerhet och underhåll 

Avhjälpande underhåll 1 100 

Ellära 

Praktisk ellära 100 

Energiteknik 

Energiteknik 2 100 

Förnybar energi 100 
 

Individuellt val 200 p 
 

Gymnasiearbete 100 p 
 

Programfördjupning 700 - 

800 p 

Automatiserade system 

Allmän automationsteknik 100 

Avhjälpande och förebyggande 

underhåll 

100 

Cad 

Cad 1 50 

Cad 2 50 

Dator- och 

kommunikationsteknik 

Dator- och nätverksteknik 100 

Datorsamordning och support 

100 

Digital kommunikationsteknik 

100 

Industriell informationsteknik 

100 

Multimediasystem 100 

Driftsäkerhet och underhåll 

Avhjälpande underhåll 1 100 

Avhjälpande underhåll 2 100 

Underhåll – driftsäkerhet 100 

Driftsäkerhet och underhåll 

Underhåll – elteknik 100 

Underhåll – hydraulik 100 

Underhåll – hydraulik och 

pneumatik 100 

Underhåll – lager och 

smörjteknik 100 

Underhåll – mekatronik 100 

Underhåll – pneumatik 100 

Underhåll – produktionsmekanik 

100 

Underhåll – pumpteknik 100 

Underhåll – transmissioner och 

uppriktning 

100 

Underhåll – vibrationsteknik 100 

Eldistributionsteknik 

Belysningsnät 100 

Högspänningsnät 100 

Lågspänningsnät 100 

Nät- och transformatorstationer 

100 

Nätunderhållsarbete i stadsnät 

100 

Nätunderhållsarbete i 

vindkraftnät 100 

Nätunderhållsarbete på 

luftledningsnät 

0,4–24kV 

100 

Elektronik 

Elektronik och mikrodatorteknik 

100 

Låg- och högfrekvenskretsar 100 

Mikrodatortillämpningar 100 

Elektronikproduktion 

Elektronikproduktionsteknik 100 

Provning och kontrollarbete 100 

Elektroniksystem – installation 

och 

underhåll 

Bild- och ljudanläggningar 100 

Kontorstekniksystem 100 

Trådlösa radiosystem 100 

Elektroteknik 

Antenn- och kabel-TV-teknik 

100 

Data- och medianät 100 

Elkraftteknik 100 

Ellära 

Ellära 1 100 

Ellära 2 100 

Praktisk ellära 100 

Elmotordrivsystem 

Elmotordrivsystem 100 

Elmätteknik 

Elmätteknik 1 100 

Elmätteknik 2 100 

Energiteknik 

Energiteknik 2 100 

Förnybar energi 100 

Vatten- och processkemi 100 

Engelska 

Engelska 6 100 

Entreprenörskap 

Entreprenörskap 100 

Eventteknik 

Eventteknik 100 

Ljudproduktionsteknik 100 

Ljus- och bildproduktionsteknik 

100 

Fastighetsautomation 

Fastighetsautomation 1 100 

Fastighetsautomation 2 100 

Företagsekonomi 

Entreprenörskap och företagande 

100 

Försäljning och kundservice 

Personlig försäljning 1 100 

Servicekunskap 100 

Telefon- och internetservice 100 

Gränssnittsdesign 

Gränssnittsdesign 100 

Hållbart samhälle 

Hållbart samhällsbyggande 100 

Miljö- och energikunskap 100 

Politik och hållbar utveckling 

100 

Industriautomation 

Industriautomation 100 

Robotteknik 100 

Installationsteknik 

Belysningsteknik 100 

Elinstallationer 200 

Elmotorstyrning 100 

Kommunikationsnät 1 100 

Kommunikationsnät 2 100 

Kommunikationsnät 3 100 

Järnvägsteknik 

Allmän järnvägsteknik 100 

Elteknik 300 

Signalteknik 300 

Kemi 

Kemi 1 100 

Konstruktion 

Konstruktion 1 100 

Kraft- och värmeteknik 

Kraft- och värmeteknik 1 200 

Kraft- och värmeteknik 2 200 

Reservkraft 100 

Larm och säkerhetsteknik 

Brandlarmssystem 100 

CCTV-system 100 

Inbrottslarmssystem 100 

Larm-, övervaknings- och 

säkerhetssystem 

100 

Passersystem 100 

Marina elektroniksystem 

Marina elektroniksystem 100 

Matematik 

Matematik 2a 100 

Matematik 3b 100 

Matematik 3c 100 

Medicinsk teknik 

Elektromedicinsk teknik 100 

Gas- och vätsketeknik 100 
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Radiologiska utrustningar 100 

Mekatronik 

Mekatronik 2 100 

Mät-, styr- och reglerteknik 

Distribuerade styrsystem 100 

Mät- och reglerteknik 100 

Mät- och styrteknik 100 

Programmerbara styrsystem 100 

Naturkunskap 

Naturkunskap 1a2 50 

Nätverksteknik 

Administration av nätverks- och 

serverutrustning 

100 

Nätverksadministration 100 

Nätverkssäkerhet 100 

Nätverksteknik 100 

Nätverksteknologier 100 

Processautomation 

Processdatorsystem 100 

Processmätteknik 1 100 

Processmätteknik 2 100 

Processreglering 100 

Programmering 

Programmering 1 100 

Programmering 2 100 

Sammanfogningsteknik 

Svets grund 100 

Support och servicearbete 

Kundmottagning och 

reservdelshantering 

100 

Service och reparationsarbete 

100 

Support och hemservice 100 

Teknik 

Teknik 1 150 

Vatten- och miljöteknik 

Dricksvatten 100 

Rening av förorenat vatten 100 

Vatten- och miljöteknik 200 

Vattenreningens mikrobiologi 

100 

Vattenkraftteknik 

Drift, underhåll, säkerhet och 

miljö 200 

Generatorer och transformatorer 

100 

Vattenkraftteknik 

Hydraulik, kraftstationshydraulik 

och 

turbiner 

100 

Kontrollanläggningar 200 

Vattenkraftstationer 100 

Verktygs- och 

materialhantering 

Verktygs- och materialhantering 

100 

Webbteknik 

Webbserverprogrammering 1 

100 

Webbserverprogrammering 2 

100 

Webbutveckling 1 100 

Webbutveckling 2 100 
 
Estetiska programmet 
 

Gymnasiegemensamma ämnen 

1150 p 

Engelska 

Engelska 5 100 

Engelska 6 100 

Historia 

Historia 1b 100 

Historia 2b – kultur 100 

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa 1 100 

Matematik 

Matematik 1b 100 

Naturkunskap 

Naturkunskap 1b 100 

Religionskunskap 

Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 1b 100 

Svenska 

Svenska 1 100 

Svenska 2 100 

Svenska 3 100 

eller 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 1 100 

Svenska som andraspråk 2 100 

Svenska som andraspråk 3 100 
 

Programgemensamma ämnen 

150 p 

Estetisk kommunikation 

Estetisk kommunikation 1 100 

Konst och kultur 

Konstarterna och samhället 50 
 

Inriktningar 400 p 
 

Bild och formgivning 400 

Bild 

Bild 100 

Bild och form 1b 100 

Form 100 

Bildteori 

Bildteori 100 

Dans 400 

Dansgestaltning 

Dansgestaltning 1 100 

Dansteknik 

Dansteknik 1 100 

Dansteknik 2 100 

Dansteori 

Dansteori 100 

Estetik och media 400 

Digitalt skapande 

Digitalt skapande 1 100 

Medieproduktion 

Medieproduktion 1 100 

Medieproduktion 2 100 

Medier, samhälle och 

kommunikation 

Medier, samhälle och 

kommunikation 1 100 

Musik 400 

Instrument eller sång 100 

Musik 

Ensemble med körsång 200 

Musikteori 

Gehörs- och musiklära 1 100 

Teater 400 

Teater 

Scenisk gestaltning 1 100 

Scenisk gestaltning 2 100 

Scenisk gestaltning 3 100 

Teaterteori 100 
 

Individuellt val 200 p 
 

Gymnasiearbete 100 p 
 

Programfördjupning 500 p 

Animation 

Animation 1 100 

Animation 2 100 

Animation – specialisering 100 

Arkitektur 

Arkitektur – hus 100 

Arkitektur – rum 100 

Bild 

Bild 100 

Bild och form 1b 100 

Bild och form – specialisering 

100 

Form 100 

Bildteori 

Bildteori 100 

Cirkus 

Akrobatik 100 

Cirkus 1 100 

Cirkus 2 100 

Dansgestaltning 

Dansgestaltning 1 100 

Dansgestaltning 2 100 

Dansimprovisation 100 

Dansimprovisation och 

komposition 100 

Koreografi 100 

Repertoar 100 

Dansorientering 

Dansorientering 100 

Dansteknik 

Dansteknik 1 100 

Dansteknik 2 100 

Dansteknik 3 100 

Dansteknik 4 100 

Dansträning 100 

Dansteori 

Dansteori 100 

Design 
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Design 1 100 

Design 2 100 

Digitalt skapande 

Digitalt skapande 1 100 

Digitalt skapande 2 100 

Engelska 

Engelska 7 100 

Entreprenörskap 

Entreprenörskap 100 

Estetisk kommunikation 

Estetisk kommunikation 2 100 

Estetisk kommunikation 3 100 

Film- och tv-produktion 

Film- och tv-produktion 1 100 

Film- och tv-produktion 2 100 

Filmproduktion 100 

Manus för film och tv 100 

Tv-produktion 100 

Filosofi 

Filosofi 1 50 

Filosofi 2 50 

Formgivning 

Fackteckning och design 100 

Formgivning 1 100 

Formgivning 2 100 

Formgivning 3 100 

Textil färg och form 100 

Fotografisk bild 

Fotografisk bild 1 100 

Fotografisk bild 

Fotografisk bild 2 100 

Fotografisk bild 3 100 

Fotografisk bild 4 100 

Företagsekonomi 

Entreprenörskap och företagande 

100 

Grafisk kommunikation 

Grafisk illustration 100 

Grafisk illustration i pixelgrafik 

100 

Grafisk illustration i vektorgrafik 

100 

Grafisk kommunikation 1 100 

Grafisk kommunikation 2 100 

Grafiska arbetsflöden och 

analysmodeller 

100 

Gränssnittsdesign 

Gränssnittsdesign 100 

Historia 

Historia 3 100 

Hälsa 

Mental träning 100 

Konst och kultur 

Film- och tv-kunskap 100 

Kultur- och idéhistoria 100 

Ljudproduktion 

Film- och interaktiv 

ljudproduktion 100 

Ljudproduktion 1 100 

Ljudproduktion 2 100 

Radioproduktion 100 

Matematik 

Matematik 2b 100 

Matematik 3b 100 

Matematik 4 100 

Mediekommunikation 

Journalistik, reklam och 

information 1 100 

Journalistik, reklam och 

information 2 100 

Textkommunikation 100 

Medieproduktion 

Medieproduktion 1 100 

Medieproduktion 2 100 

Medier, samhälle och 

kommunikation 

Medier, samhälle och 

kommunikation 1 100 

Medier, samhälle och 

kommunikation 2 100 

Moderna språk 

Kinesiska 1 100 

Kinesiska 2 100 

Kinesiska 3 100 

Kinesiska 4 100 

Kinesiska 5 100 

Kinesiska 6 100 

Kinesiska 7 100 

Moderna språk 1 100 

Moderna språk 

Moderna språk 2 100 

Moderna språk 3 100 

Moderna språk 4 100 

Moderna språk 5 100 

Moderna språk 6 100 

Moderna språk 7 100 

Musik 

Bruksspel och ackompanjemang 

100 

Ensemble 1 100 

Ensemble 2 100 

Ensemble med körsång 200 

Ensembleledning och dirigering 

100 

Instrument eller sång 1 100 

Instrument eller sång 2 100 

Instrument eller sång 3 100 

Körsång 1 100 

Körsång 2 100 

Musik 100 

Musikimprovisation 100 

Musikproduktion 1 100 

Musikproduktion 2 100 

Rytmik 100 

Musikteori 

Arrangering och komposition 1 

100 

Gehörs- och musiklära 1 100 

Gehörs- och musiklära 2 100 

Naturkunskap 

Naturkunskap 2 100 

Pedagogiskt arbete 

Dramapedagogik 100 

Skapande verksamhet 100 

Psykologi 

Psykologi 1 50 

Psykologi 2a 50 

Psykologi 2b 50 

Religionskunskap 

Religionskunskap 2 50 

Religionskunskap – 

specialisering 100 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 2 100 

Samhällskunskap 3 100 

Svenska 

Litteratur 100 

Retorik 100 

Skrivande 100 

Teater 

Dramatik och dramaturgi 100 

Fysisk teater 100 

Ljud och ljus 100 

Regi 100 

Röst 100 

Teater 

Scenisk gestaltning 1 100 

Scenisk gestaltning 2 100 

Scenisk gestaltning 3 100 

Sceniskt karaktärsarbete 100 

Sceniskt karaktärsarbete – text 

100 

Scenografi, mask och kostym 

100 

Teaterteori 100 

Träningslära 

Träningslära 1 100 

Träningslära 2 100 

Visuell kommunikation 

Visuell kommunikation 100 

Webbteknik 

Webbutveckling 1 100 

Webbutveckling 2 100 
 
Flygteknikutbildningen 
 

Gymnasiegemensamma ämnen 

600 p 

Engelska 

Engelska 5 100 

Historia 

Historia 1a1 50 

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa 1 100 

Matematik 

Matematik 1a 100 

Naturkunskap 

Naturkunskap 1a1 50 

Religionskunskap 

Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap 
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Samhällskunskap 1a1 50 

Svenska 

Svenska 1 100 

eller 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 1 100 
 

Programgemensamma ämnen 

900 p 

Engelska 

Engelska 6 100 

Flygyrkesteknik 

Aerodynamik 100 

Ellära – flyg 100 

Flyglagstiftning 50 

Materiallära – flyg 100 

Mänskliga faktorer 100 

Underhållsteknik – flyg 200 

Fysik 

Fysik 1a 150 
 

Inriktningar 200 p 
 

Flygplan 200 

Flygyrkesteknik 

Flygplanslära 200 

Helikopter 200 

Flygyrkesteknik 

Helikopterlära 200 
 

Individuellt val 200 p 
 

Gymnasiearbete 100 p 
 

Programfördjupning 500 p 

Entreprenörskap 

Entreprenörskap 100 

Flygyrkesteknik 

Digitalteknik och flyginstrument 

100 

Elektronik – flyg 100 

Flygplanslära 200 

Gasturbinmotorer 200 

Helikopterlära 200 

Kolvmotor 200 

Fysik 

Fysik 2 100 

Matematik 

Matematik 2a 100 

Matematik 3b 100 

Matematik 3c 100 

 
Fordons- och transportprogrammet 
 

Gymnasiegemensamma ämnen 

600 p 

Engelska 

Engelska 5 100 

Historia 

Historia 1a1 50 

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa 1 100 

Matematik 

Matematik 1a 100 

Naturkunskap 

Naturkunskap 1a1 50 

Religionskunskap 

Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 1a1 50 

Svenska 

Svenska 1 100 

eller 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 1 100 
 

Programgemensamma ämnen 

400 p 

Fordons- och 

transportbranschen 

Fordons- och 

transportbranschens 

villkor och arbetsområden 

200 

Fordonsteknik 

Fordonsteknik – introduktion 

200 
 

Inriktningar 400 - 

500 p 
 

Godshantering 400 

Godshantering 

Maskinell godshantering 200 

Lager och terminal 

Lageradministration och 

terminallogistik 

200 

Karosseri och lackering 400 

Karosseriteknik 

Riktningsteknik – introduktion 

200 

Lackeringsteknik 

Lackeringsteknik – introduktion 

200 

Lastbil och mobila maskiner 

500 

Maskin- och lastbilsteknik 

Maskin- och lastbilsteknik – 

introduktion 

200 

Reparation av lastbilar och 

mobila 

maskiner 

300 

Personbil 500 

Personbilsteknik 

Personbilsteknik – introduktion 

200 

Reparation av personbilar och 

lätta 

transportfordon 

300 

Transport 500 

Transportteknik 

Yrkestrafik 1a 200 

Yrkestrafik 1b 300 
 

Individuellt val 200 p 
 

Gymnasiearbete 100 p 
 

Programfördjupning 700 - 

800 p 

ATV- och MC-teknik 

Reparation av motorcyklar och 

ATV 200 

Aktiviteter och värdskap 

Guide och reseledare 100 

Engelska 

Engelska 6 100 

Entreprenörskap 

Entreprenörskap 100 

Flygplatsteknik 

Flygplatsen 200 

Fälthållning 200 

Försäljning och kundservice 

Personlig försäljning 1 100 

Servicekunskap 100 

Godshantering 

Hantering av varor och gods 200 

Lastbärare 200 

Maskinell godshantering 200 

Tunga arbetsmaskiner 200 

Godstransporter 

Godstrafik 200 

Godstransporter – specialisering 

100 

Lastbilsmonterad kran 100 

Hjulutrustningsteknik 

Hjulutrustning 200 

Hjulutrustningsteknik 

Hjulutrustning – specialisering 

100 

Inköp och logistik 

Inköp 1 100 

Logistik 1 100 

Karosseriteknik 

Karosserikonstruktioner och 

inredning 200 

Riktbänkssystem 200 

Riktningsteknik – introduktion 

200 

Skadebesiktning och 

produktionsflöde 100 

Skarvnings- och 

sammanfogningsteknik 300 

Lackeringsteknik 

Baskurs i lackering 300 

Färg och dekorationslackering 

100 

Industriell lackering 200 

Lackeringssystem 200 

Lackeringsteknik för tunga 

fordon 200 

Lackeringsteknik – applicering 

100 

Lackeringsteknik – introduktion 

200 

Produktionsflöden 100 
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Lager och terminal 

Lageradministration och 

terminallogistik 

200 

Lagerprocesser 200 

Plocklagerhantering 100 

Marinmotorteknik 

Diagnos och reparation 100 

Intervallservice 100 

Maskin- och lastbilsteknik 

Anpassning och montering av 

utrustning 

200 

Arbete från servicebil 100 

Komfortsystem 100 

Lastbilar och utrustning 300 

Lastbilsmonterad hydraulik och 

pneumatik 

100 

Maskin- och lastbilsteknik – 

introduktion 

200 

Mobil hydraulik 1 100 

Mobil hydraulik 2 100 

Mobila maskiner och utrustning 

300 

Styr- och övervakningssystem 

100 

Matematik 

Matematik 2a 100 

Personbilsteknik 

Bromsar, kaross och chassi 200 

Komfort- och säkerhetssystem 1a 

200 

Komfort- och säkerhetssystem 

1b 200 

Motor och kraftöverföring 300 

Personbilsteknik – introduktion 

200 

Persontransporter 

Persontrafik 1a 200 

Persontransporter 

Persontrafik 1b 200 

Persontransporter – 

specialisering 100 

Taxitrafik 100 

Reseproduktion och 

marknadsföring 

Resmål och resvägar 100 

Service och bemötande 

Service och bemötande 1 100 

Snöfordonsteknik 

Reparation av snöskoter 100 

Transportteknik 

Fordonskombinationer – 

godstransporter 

200 

Fordonskombinationer – 

persontransporter 

100 
 
Handels- och administrationsprogrammet 
 

Gymnasiegemensamma ämnen 

600 p 

Engelska 

Engelska 5 100 

Historia 

Historia 1a1 50 

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa 1 100 

Matematik 

Matematik 1a 100 

Naturkunskap 

Naturkunskap 1a1 50 

Religionskunskap 

Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 1a1 50 

Svenska 

Svenska 1 100 

eller 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 1 100 
 

Programgemensamma ämnen 

400 p 

Entreprenörskap 

Entreprenörskap 100 

Försäljning och kundservice 

Servicekunskap 100 

Handel 

Branschkunskap inom handel 

och 

administration 

100 

Information och 

kommunikation 

Information och kommunikation 

1 100 
 

Inriktningar 500 p 
 

Administrativ service 500 

Administration 

Administration 1 100 

Affärskommunikation 

Affärskommunikation 100 

Information och 

kommunikation 

Information och kommunikation 

2 100 

Intern och extern kommunikation 

100 

Ledarskap och organisation 

Ledarskap och organisation 100 

Handel och service 500 

Försäljning och kundservice 

Personlig försäljning 1 100 

Handel 

Affärsutveckling och ledarskap 

100 

Praktisk marknadsföring 1 100 

Inköp och logistik 

Inköp 1 100 

Näthandel 

Näthandel 1 100 
 

Individuellt val 200 p 
 

Gymnasiearbete 100 p 
 

Programfördjupning 700 p 

Administration 

Administration 1 100 

Administration 2 100 

Administration – specialisering 

100 

Personaladministration 100 

Receptions- och 

konferensservice 100 

Affärskommunikation 

Affärskommunikation 100 

Aktiviteter och värdskap 

Besöksnäringen 100 

Dator- och 

kommunikationsteknik 

Datorteknik 1b 100 

Engelska 

Engelska 6 100 

Eventteknik 

Eventteknik 100 

Fastighetsförvaltning 

Fastighetsförvaltning 100 

Företagsekonomi 

Entreprenörskap och företagande 

100 

Företagsekonomi 1 100 

Företagsekonomi 2 100 

Marknadsföring 100 

Redovisning 1 100 

Redovisning 2 100 

Försäljning och kundservice 

Personlig försäljning 1 100 

Personlig försäljning 2 100 

Personlig försäljning 3 100 

Telefon- och internetservice 100 

Godshantering 

Hantering av varor och gods 200 

Grafisk kommunikation 

Grafisk kommunikation 1 100 

Handel 

Handel – specialisering 100 

Praktisk marknadsföring 1 100 

Praktisk marknadsföring 2 100 

Praktisk marknadsföring 3 100 

Hygienkunskap 

Hygien 100 

Information och 

kommunikation 

Information och kommunikation 

2 100 

Programhantering 100 

Inköp och logistik 

Inköp 2 100 

Logistik 1 100 

Logistik 2 100 
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Transport och spedition 100 

Konferens och evenemang 

Evenemang 100 

Lager och terminal 

Plocklagerhantering 100 

Ledarskap och organisation 

Ledarskap och organisation 100 

Mat och butik 

Mat och butik 1 100 

Mat och butik 2 100 

Mat och butik – specialisering 

100 

Matematik 

Matematik 2a 100 

Medier, samhälle och 

kommunikation 

Medier, samhälle och 

kommunikation 1 100 

Moderna språk 

Kinesiska 1 100 

Kinesiska 2 100 

Kinesiska 3 100 

Kinesiska 4 100 

Kinesiska 5 100 

Kinesiska 6 100 

Kinesiska 7 100 

Moderna språk 1 100 

Moderna språk 2 100 

Moderna språk 3 100 

Moderna språk 4 100 

Moderna språk 5 100 

Moderna språk 6 100 

Moderna språk 7 100 

Näthandel 

Näthandel 1 100 

Näthandel 2 100 

Svenska 

Retorik 100 

Svenska 

Svenska 2 100 

eller 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 2 100 

Utställningsdesign 

Utställningsdesign 1 100 

Utställningsdesign 2 100 

Utställningsdesign 3 100 

Webbteknik 

Webbutveckling 1 100 
 
Hantverksprogrammet 
 

Gymnasiegemensamma ämnen 

600 p 

Engelska 

Engelska 5 100 

Historia 

Historia 1a1 50 

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa 1 100 

Matematik 

Matematik 1a 100 

Naturkunskap 

Naturkunskap 1a1 50 

Religionskunskap 

Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 1a1 50 

Svenska 

Svenska 1 100 

eller 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 1 100 
 

Programgemensamma ämnen 

400 p 

Entreprenörskap 

Entreprenörskap 100 

Hantverk 

Hantverk – introduktion 200 

Hantverkskunskap 

Tradition och utveckling 100 
 

Inriktningar 500 p 
 

Finsnickeri 500 

Hantverk 

Finsnickeri 1 200 

Finsnickeri 2 200 

Hantverkskunskap 

Material och miljö 100 

Florist 500 

Hantverk 

Florist 1 200 

Florist 2 200 

Hantverkskunskap 

Material och miljö 100 

Frisör 500 

Hantverk 

Frisör 1 200 

Frisör 2 200 

Hantverkskunskap 

Material och miljö 100 

Textil design 500 

Hantverk 

Textil design 1 200 

Textil design 2 200 

Hantverkskunskap 

Material och miljö 100 

Övriga hantverk 500 

Hantverk 

Hantverksteknik 1 200 

Hantverksteknik 2 200 

Hantverkskunskap 

Material och miljö 100 
 

Individuellt val 200 p 
 

Gymnasiearbete 100 p 
 

Programfördjupning 700 p 

Administration 

Administration 1 100 

Affärskommunikation 

Affärskommunikation 100 

Arkitektur 

Arkitektur – rum 100 

Bild 

Bild 100 

Bild och form 1a1 50 

Bild och form 1a2 50 

Bild och form 1b 100 

Bild och form – specialisering 

100 

Form 100 

Cad 

Cad 1 50 

Cad 2 50 

Datoriserad mönsterhantering 

Datoriserad mönsterhantering 1 

100 

Datoriserad mönsterhantering 2 

100 

Datorstyrd produktion 

Cad/cam 100 

Datorstyrd produktion 1 100 

Design 

Design 1 100 

Design 2 100 

Designmodeller 100 

Digitalt skapande 

Digitalt skapande 1 100 

Digitalt skapande 2 100 

Elektroteknik 

Elektromekanik 100 

Elkraftteknik 100 

Formgivning 

Fackteckning och design 100 

Formgivning 1 100 

Formgivning 2 100 

Formgivning 3 100 

Textil färg och form 100 

Företagsekonomi 

Entreprenörskap och företagande 

100 

Företagsekonomi 1 100 

Företagsekonomi 2 100 

Marknadsföring 100 

Redovisning 1 100 

Redovisning 2 100 

Försäljning och kundservice 

Personlig försäljning 1 100 

Personlig försäljning 2 100 

Personlig försäljning 3 100 

Handel 

Praktisk marknadsföring 1 100 

Hantverk 

Finsnickeri 3 200 

Finsnickeri 4 200 

Finsnickeri 4 – specialisering 50 

Finsnickeri 5 200 

Finsnickeri 5 – specialisering 50 

Finsnickeri 6a 100 

Finsnickeri 6b 50 
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Florist 3 200 

Florist 4 200 

Florist 4 – specialisering 50 

Florist 5 200 

Florist 5 – specialisering 50 

Florist 6a 100 

Florist 6b 50 

Frisör 3 200 

Frisör 4 200 

Frisör 4 – specialisering 50 

Frisör 5 200 

Frisör 5 – specialisering 50 

Frisör 6a 100 

Frisör 6b 50 

Hantverksteknik 3 200 

Hantverksteknik 4 200 

Hantverk 

Hantverksteknik 4 – 

specialisering 50 

Hantverksteknik 5 200 

Hantverksteknik 5 – 

specialisering 50 

Hantverksteknik 6a 100 

Hantverksteknik 6b 50 

Textil design 3 200 

Textil design 4 200 

Textil design 4 – specialisering 

50 

Textil design 5 200 

Textil design 5 – specialisering 

50 

Textil design 6a 100 

Textil design 6b 50 

Hantverkskunskap 

Material 50 

Miljö 50 

Historia 

Historia 1a2 50 

Historia 2a 100 

Historia 2b – kultur 100 

Inköp och logistik 

Inköp 1 100 

Inköp 2 100 

Kemi 

Kemi 1 100 

Larm och säkerhetsteknik 

Larm-, övervaknings- och 

säkerhetssystem 

100 

Manuell mönsterkonstruktion 

Mönsterkonstruktion 1 100 

Mönsterkonstruktion 2 100 

Massage 

Massage 1 100 

Massage 2 100 

Matematik 

Matematik 2a 100 

Matematik 3b 100 

Matematik 3c 100 

Medicin 

Medicin 1 150 

Medicin 2 100 

Naturkunskap 

Naturkunskap 1a2 50 

Naturkunskap 2 100 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 1a2 50 

Samhällskunskap 2 100 

Svenska 

Svenska 2 100 

eller 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 2 100 

Utställningsdesign 

Utställningsdesign 1 100 

Utställningsdesign 2 100 

Utställningsdesign 3 100 

Växtkunskap 

Växtkunskap 1 100 

Växtkunskap 2 100 
 
Hotell- och turismprogrammet 
 

Gymnasiegemensamma ämnen 

600 p 

Engelska 

Engelska 5 100 

Historia 

Historia 1a1 50 

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa 1 100 

Matematik 

Matematik 1a 100 

Naturkunskap 

Naturkunskap 1a1 50 

Religionskunskap 

Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 1a1 50 

Svenska 

Svenska 1 100 

eller 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 1 100 
 

Programgemensamma ämnen 

700 p 

Aktiviteter och värdskap 

Besöksnäringen 100 

Engelska 

Engelska 6 100 

Entreprenörskap 

Entreprenörskap 100 

Konferens och evenemang 

Konferens och evenemang 100 

Reception 

Logi 100 

Reseproduktion och 

marknadsföring 

Resmål och resvägar 100 

Service och bemötande 

Service och bemötande 1 100 
 

Inriktningar 400 p 
 

Hotell och konferens 400 

Konferens och evenemang 

Konferens 1 100 

Reception 

Reception 1 100 

Serveringskunskap 

Frukost och bufféservering 100 

Våningsservice 

Våningsservice 1 100 

Turism och resor 400 

Aktiviteter och värdskap 

Aktiviteter och upplevelser 100 

Reseproduktion och 

marknadsföring 

Hållbar turism 100 

Marknadsföring och försäljning 

100 

Reseproduktion och försäljning 

100 
 

Individuellt val 200 p 
 

Gymnasiearbete 100 p 
 

Programfördjupning 500 p 

Administration 

Administration 1 100 

Personaladministration 100 

Affärskommunikation 

Affärskommunikation 100 

Aktiviteter och värdskap 

Aktiviteter och upplevelser 100 

Guide och reseledare 100 

Turistbyråservice 100 

Värdskap på resmålet 100 

Dryckeskunskap 

Drycker och ansvarsfull 

alkoholservering 

100 

Företagsekonomi 

Entreprenörskap och företagande 

100 

Företagsekonomi 1 100 

Försäljning och kundservice 

Personlig försäljning 1 100 

Telefon- och internetservice 100 

Konferens och evenemang 

Evenemang 100 

Konferens 1 100 

Konferens 2 100 

Konferens 3 100 

Rums- och konferensbokning 

100 

Moderna språk 

Kinesiska 1 100 

Kinesiska 2 100 

Kinesiska 3 100 

Kinesiska 4 100 

Moderna språk 

Kinesiska 5 100 

Kinesiska 6 100 
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Kinesiska 7 100 

Moderna språk 1 100 

Moderna språk 2 100 

Moderna språk 3 100 

Moderna språk 4 100 

Moderna språk 5 100 

Moderna språk 6 100 

Moderna språk 7 100 

Naturguidning 

Naturguidning 1 100 

Naturguidning 2 200 

Reception 

Reception 1 100 

Reception 2 100 

Reception 3 100 

Reseproduktion och 

marknadsföring 

Hållbar turism 100 

Marknadsföring och försäljning 

100 

Reseproduktion och försäljning 

100 

Serveringskunskap 

Arrangemang 100 

Frukost och bufféservering 100 

Servering 1 100 

Svenska 

Retorik 100 

Våningsservice 

Våningsservice 1 100 

Våningsservice 2 100 

Våningsservice 3 100 
 
Humanistiska programmet 
 

Gymnasiegemensamma ämnen 

1150 p 

Engelska 

Engelska 5 100 

Engelska 6 100 

Historia 

Historia 1b 100 

Historia 2b – kultur 100 

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa 1 100 

Matematik 

Matematik 1b 100 

Naturkunskap 

Naturkunskap 1b 100 

Religionskunskap 

Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 1b 100 

Svenska 

Svenska 1 100 

Svenska 2 100 

Svenska 3 100 

eller 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 1 100 

Svenska som andraspråk 2 100 

Svenska som andraspråk 3 100 
 

Programgemensamma ämnen 

350 p 

Filosofi 

Filosofi 1 50 

Moderna språk 200 

Människans språk 

Människans språk 1 100 
 

Inriktningar 400 p 
 

Kultur 400 

Filosofi 

Filosofi 2 50 

Konst och kultur 

Kultur- och idéhistoria 100 

Samtida kulturuttryck 100 

Psykologi 

Psykologi 1 50 

Svenska 

Litteratur 100 

Språk 400 

Latin – språk och kultur 

Latin – språk och kultur 1 100 

Språk 300 
 

Individuellt val 200 p 
 

Gymnasiearbete 100 p 
 

Programfördjupning 300 p 

Arkitektur 

Arkitektur – hus 100 

Arkitektur – rum 100 

Bild 

Bild 100 

Bild och form 1a1 50 

Bild och form 1b 100 

Bildteori 

Bildteori 100 

Engelska 

Engelska 7 100 

Entreprenörskap 

Entreprenörskap 100 

Estetisk kommunikation 

Estetisk kommunikation 1 100 

Estetisk kommunikation 2 100 

Estetisk kommunikation 3 100 

Filosofi 

Filosofi 2 50 

Geografi 

Geografi 1 100 

Historia 

Historia 3 100 

Humanistisk och 

samhällsvetenskaplig 

specialisering 

Humanistisk och 

samhällsvetenskaplig 

specialisering 

100 

Juridik 

Rätten och samhället 100 

Klassisk grekiska – språk och 

kultur 

Klassisk grekiska – språk och 

kultur 1 100 

Klassisk grekiska – språk och 

kultur 2 100 

Konst och kultur 

Film- och tv-kunskap 100 

Konstarterna och samhället 50 

Kultur- och idéhistoria 100 

Konst och kultur 

Samtida kulturuttryck 100 

Latin – språk och kultur 

Latin – språk och kultur 1 100 

Latin – språk och kultur 2 100 

Latin – språk och kultur 3 100 

Matematik 

Matematik 2b 100 

Matematik 3b 100 

Matematik 4 100 

Mediekommunikation 

Journalistik, reklam och 

information 1 100 

Textkommunikation 100 

Medier, samhälle och 

kommunikation 

Medier, samhälle och 

kommunikation 1 100 

Moderna språk 

Kinesiska 1 100 

Kinesiska 2 100 

Kinesiska 3 100 

Kinesiska 4 100 

Kinesiska 5 100 

Kinesiska 6 100 

Kinesiska 7 100 

Moderna språk 1 100 

Moderna språk 2 100 

Moderna språk 3 100 

Moderna språk 4 100 

Moderna språk 5 100 

Moderna språk 6 100 

Moderna språk 7 100 

Modersmål 

Modersmål 1 100 

Modersmål 2 100 

Modersmål – aktiv tvåspråkighet 

100 

Människans språk 

Människans språk 2 100 

Naturkunskap 

Naturkunskap 2 100 

Pedagogik 

Kommunikation 100 

Lärande och utveckling 100 

Människors miljöer 100 

Pedagogiskt ledarskap 100 

Pedagogiskt arbete 

Dramapedagogik 100 

Psykologi 

Psykologi 1 50 
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Psykologi 2a 50 

Psykologi 2b 50 

Religionskunskap 

Religionskunskap 2 50 

Religionskunskap 

Religionskunskap – 

specialisering 100 

Samhällskunskap 

Internationella relationer 100 

Samhällskunskap 2 100 

Samhällskunskap 3 100 

Sociologi 

Etnicitet och kulturmöten 100 

Sociologi 100 

Ungdomskulturer 100 

Språk specialisering 

Språk specialisering – retorik 1a 

50 

Språk specialisering – retorik 1b 

100 

Språk specialisering – skrivande 

100 

Svenska 

Litteratur 100 

Retorik 100 

Skrivande 100 

Svenskt teckenspråk för 

hörande 

Teater 

Dramatik och dramaturgi 100 

Teaterteori 100 

Visuell kommunikation 

Visuell kommunikation 100 
 
Industritekniska programmet 
 

Gymnasiegemensamma ämnen 

600 p 

Engelska 

Engelska 5 100 

Historia 

Historia 1a1 50 

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa 1 100 

Matematik 

Matematik 1a 100 

Naturkunskap 

Naturkunskap 1a1 50 

Religionskunskap 

Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 1a1 50 

Svenska 

Svenska 1 100 

eller 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 1 100 
 

Programgemensamma ämnen 

400 p 

Industritekniska processer 

Industritekniska processer 1 100 

Människan i industrin 

Människan i industrin 1 100 

Produktionskunskap 

Produktionskunskap 1 100 

Produktionsutrustning 

Produktionsutrustning 1 100 
 

Inriktningar 300 - 

400 p 
 

Driftsäkerhet och underhåll 

400 

Driftsäkerhet och underhåll 

Avhjälpande underhåll 1 100 

Underhåll – driftsäkerhet 100 

Underhåll – elteknik 100 

Underhåll – lager och 

smörjteknik 100 

Processteknik 400 

Industritekniska processer 

Industritekniska processer 2 100 

Produktionskunskap 

Produktionskunskap 2 100 

Produktionsutrustning 

Produktionsutrustning 2 100 

Produktionsutrustning 3 100 

Produkt och maskinteknik 300 

Datorstyrd produktion 

Datorstyrd produktion 1 100 

Produktionsutrustning 

Produktionsutrustning 2 100 

Produktutveckling 

Produktutveckling 1 100 

Svetsteknik 400 

Produktutveckling 

Produktutveckling 1 100 

Sammanfogningsteknik 

Kälsvets 1 100 

Svets grund 100 

Tillverkningsunderlag 

Tillverkningsunderlag 1 100 
 

Individuellt val 200 p 
 

Gymnasiearbete 100 p 
 

Programfördjupning 800 - 

900 p 

Automatiserade system 

Allmän automationsteknik 100 

Avhjälpande och förebyggande 

underhåll 

100 

Bild 

Bild och form 1a1 50 

Bild och form 1a2 50 

Bild och form 1b 100 

Form 100 

Biologi 

Biologi 1 100 

Bioteknik 100 

Biologi – naturbruk 

Marken och växternas biologi 

100 

Bygg och anläggning 

Bygg och anläggning 1 200 

Bygg och anläggning 2 200 

Cad 

Cad 1 50 

Cad 2 50 

Dator- och 

kommunikationsteknik 

Dator- och nätverksteknik 100 

Datorteknik 1a 100 

Datorteknik 1b 100 

Digital kommunikationsteknik 

100 

Industriell informationsteknik 

100 

Datorstyrd produktion 

Cad/cam 100 

Datorstyrd produktion 1 100 

Datorstyrd produktion 2 100 

Datorstyrd produktion 3 100 

Datorstyrd produktion 4 100 

Datorstyrd produktion 5 100 

Datorstyrd produktion 6 100 

Design 

Design 1 100 

Design 2 100 

Designmodeller 100 

Driftsäkerhet och underhåll 

Avhjälpande underhåll 1 100 

Avhjälpande underhåll 2 100 

Underhåll – driftsäkerhet 100 

Underhåll – elteknik 100 

Underhåll – hydraulik 100 

Underhåll – hydraulik och 

pneumatik 100 

Underhåll – lager och 

smörjteknik 100 

Underhåll – mekatronik 100 

Underhåll – pneumatik 100 

Underhåll – produktionsmekanik 

100 

Underhåll – pumpteknik 100 

Underhåll – transmissioner och 

uppriktning 

100 

Underhåll – vibrationsteknik 100 

Elektronik 

Elektronik och mikrodatorteknik 

100 

Låg- och högfrekvenskretsar 100 

Mikrodatortillämpningar 100 

Elektronikproduktion 

Elektronikproduktionsteknik 100 

Provning och kontrollarbete 100 

Elektroteknik 

Elektromekanik 100 

Elkraftteknik 100 

Elementmontering 

Elementmontering 100 

Ellära 



46 

 

Ellära 1 100 

Ellära 2 100 

Praktisk ellära 100 

Energiteknik 

Energiteknik 1 100 

Energiteknik 2 100 

Energiteknik 

Förnybar energi 100 

Engelska 

Engelska 6 100 

Entreprenörskap 

Entreprenörskap 100 

Fordonsteknik 

Fordonsteknik – introduktion 

200 

Fotografisk bild 

Fotografisk bild 1 100 

Fotografisk bild 2 100 

Fotografisk bild 3 100 

Fysik 

Fysik 1a 150 

Fysik 2 100 

Företagsekonomi 

Entreprenörskap och företagande 

100 

Företagsekonomi 1 100 

Företagsekonomi 2 100 

Grafisk kommunikation 

Grafisk illustration 100 

Grafisk illustration i pixelgrafik 

100 

Grafisk illustration i vektorgrafik 

100 

Grafisk kommunikation 1 100 

Grafisk kommunikation 2 100 

Grafiska arbetsflöden och 

analysmodeller 

100 

Original, reproduktion och 

prepress 100 

Grafisk produktion 

Grafisk produktion 1 100 

Grafisk produktion 2 100 

Grafisk produktion 3 100 

Grafisk produktion 4 100 

Husbyggnad 

Husbyggnad 1 100 

Husbyggnad 2 200 

Hygienkunskap 

Hygien 100 

Hälsa 

Ergonomi 100 

Hållbart samhälle 

Miljö- och energikunskap 100 

Industriautomation 

Industriautomation 100 

Robotteknik 100 

Industriteknisk fördjupning 

Industriteknisk fördjupning 1 50 

Industriteknisk fördjupning 2 50 

Industritekniska processer 

Industritekniska processer 2 100 

Industritekniska processer 

Industritekniska processer 3 100 

Industritekniska processer 4 100 

Laboratorieteknik 200 

Installationsteknik 

Elinstallationer 200 

Elmotorstyrning 100 

Kemi 

Kemi 1 100 

Kemi 2 100 

Konstruktion 

Konstruktion 1 100 

Konstruktion 2 100 

Lackeringsteknik 

Baskurs i lackering 300 

Färg och dekorationslackering 

100 

Industriell lackering 200 

Lackeringssystem 200 

Lackeringsteknik för tunga 

fordon 200 

Lackeringsteknik – applicering 

100 

Lackeringsteknik – introduktion 

200 

Produktionsflöden 100 

Ledarskap och organisation 

Ledarskap och organisation 100 

Livsmedels- och 

näringskunskap 

Livsmedels- och näringskunskap 

1 100 

Livsmedels- och näringskunskap 

2 100 

Matematik 

Matematik 2a 100 

Matematik 3b 100 

Matematik 3c 100 

Matematik 4 100 

Materialkunskap 

Materialkunskap 1 100 

Materialkunskap 2 100 

Mekatronik 

Mekatronik 1 100 

Mekatronik 2 100 

Människan i industrin 

Människan i industrin 2 100 

Mät-, styr- och reglerteknik 

Distribuerade styrsystem 100 

Mät- och reglerteknik 100 

Mät- och styrteknik 100 

Programmerbara styrsystem 100 

Naturkunskap 

Naturkunskap 1a2 50 

Naturkunskap 2 100 

Produktionskunskap 

Produktionskunskap 2 100 

Produktionsutrustning 

Industriell mätteknik – 

fördjupning 50 

Industriell mätteknik – grund 50 

Interna transporter 50 

Produktionsutrustning 2 100 

Produktionsutrustning 3 100 

Produktionsutrustning 4 100 

Verktygskunskap 100 

Produktutveckling 

Produktutveckling 1 100 

Produktutveckling 2 100 

Programmering 

Industriell programmering 100 

Programmering 1 100 

Programmering 2 100 

Sammanfogningsteknik 

Kälsvets 1 100 

Kälsvets 2 100 

Rörsvets 1 100 

Rörsvets 2 100 

Sammanfogning 100 

Stumsvets 1 100 

Stumsvets 2 100 

Svets grund 100 

Skog, mark och vatten 

Mångbruk av skog 100 

Skogsproduktion 

Skogsskötsel 1 100 

Teknik 

Teknik 1 150 

Teknik 2 100 

Tillverkningsunderlag 

Tillverkningsunderlag 1 100 

Tillverkningsunderlag 2 100 

Trä 

Bygga i trä 100 

Trä 1 – stommar 100 

Trä 2 – beklädnad 100 

Trä 3 – montage 100 
 
Marinteknikutbildningen 
 

Gymnasiegemensamma ämnen 

600 p 

Engelska 

Engelska 5 100 

Historia 

Historia 1a1 50 

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa 1 100 

Matematik 

Matematik 1a 100 

Naturkunskap 

Naturkunskap 1a1 50 

Religionskunskap 

Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 1a1 50 

Svenska 

Svenska 1 100 

eller 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 1 100 
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Programgemensamma ämnen 

500 p 

Båtkunskap 

Skärgårdsnavigation 100 

Fritidsbåtteknik 

Båthantering och underhåll 100 

Marin el och elektronik 

Båtel 1 100 

Marinelektronik 1 100 

Marinmotorteknik 

Marinmotor – introduktion 100 
 

Inriktningar 300 p 
 

El och elektronik 300 

Elektronik 

Elektronik och mikrodatorteknik 

100 

Marin el och elektronik 

Båtel 2 100 

Motorelektronik 1 100 

Service och reparation 300 

Fritidsbåtteknik 

Konstruktion och reparation 1 

200 

Marinmotorteknik 

Intervallservice 100 
 

Individuellt val 200 p 
 

Gymnasiearbete 100 p 
 

Programfördjupning 800 p 

Båtkunskap 

Kustnavigation och säkerhet 100 

Däckstjänst 

Fartygsbefäl 100 

Radiokommunikation till sjöss 

50 

Entreprenörskap 

Entreprenörskap 100 

Fritidsbåtteknik 

Båtsystem 200 

Konstruktion och reparation 2 

200 

Plast- och lamineringsteknik 100 

Fysik 

Fysik 1b1 100 

Fysik 1b2 50 

Hantverk 

Hantverk – introduktion 200 

Marin el och elektronik 

Marinelektronik 2 100 

Marinelektronik 3 100 

Motorelektronik 1 100 

Motorelektronik 2 100 

Marinmotorteknik 

Diagnos och reparation 100 

Nyinstallation 100 

Maskintjänst 

Maskinbefäl 100 

Matematik 

Matematik 2a 100 

Sammanfogningsteknik 

Svets grund 100 

 
Naturbruksprogrammet 
 

Gymnasiegemensamma ämnen 

600 p 

Engelska 

Engelska 5 100 

Historia 

Historia 1a1 50 

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa 1 100 

Matematik 

Matematik 1a 100 

Naturkunskap 

Naturkunskap 1a1 50 

Religionskunskap 

Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 1a1 50 

Svenska 

Svenska 1 100 

eller 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 1 100 
 

Programgemensamma ämnen 

400 p 

Biologi 

Biologi 1 100 

Entreprenörskap 

Entreprenörskap 100 

Naturbruk 

Naturbruk 200 
 

Inriktningar 300 p 
 

Djur 300 

Biologi – naturbruk 

Djurens biologi 100 

Djur 

Djuren i naturbruket 100 

Djurhållning 100 

Lantbruk 300 

Biologi – naturbruk 

Marken och växternas biologi 

100 

Djur 

Djuren i naturbruket 100 

Fordon och redskap inom 

naturbruk 

Fordon och redskap 100 

Skog 300 

Biologi – naturbruk 

Marken och växternas biologi 

100 

Motor- och röjmotorsåg 

Motor- och röjmotorsåg 1 100 

Skog, mark och vatten 

Mångbruk av skog 100 

Trädgård 300 

Biologi – naturbruk 

Marken och växternas biologi 

100 

Fordon och redskap inom 

naturbruk 

Fordon och redskap 100 

Växtkunskap 

Växtkunskap 1 100 
 

Individuellt val 200 p 
 

Gymnasiearbete 100 p 
 

Programfördjupning 900 p 

Aktiviteter och värdskap 

Aktiviteter och upplevelser 100 

Besöksnäringen 100 

Arkitektur 

Arkitektur – rum 100 

Biodling 

Biodling 100 

Biologi – naturbruk 

Bevarandebiologi 100 

Biologi – naturbruk – 

specialisering 100 

Djurens biologi 100 

Marken och växternas biologi 

100 

Design 

Design 1 100 

Djur 

Djur i zoohandel 200 

Djur – specialisering 100 

Djuren i naturbruket 100 

Djurhållning 100 

Sällskapsdjur 1 100 

Sällskapsdjur 2 100 

Djurvård inom djurens hälso- 

och 

sjukvård 

Djurvård inom djurens hälso- 

och 

sjukvård 1 

100 

Djurvård inom djurens hälso- 

och 

sjukvård 2 

200 

Energiteknik 

Förnybar energi 100 

Fordon och redskap inom 

naturbruk 

Fordon och redskap 100 

Fysik 

Fysik 1b1 100 

Företagsekonomi 

Entreprenörskap och företagande 

100 

Företagsekonomi 1 100 

Företagsekonomi 2 100 

Försäljning och kundservice 

Personlig försäljning 1 100 

Servicekunskap 100 

Geografi 
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Geografi 1 100 

Hundkunskap 

Hundkunskap 1 100 

Hundkunskap 2 100 

Hundkunskap 3 100 

Träning av hund 100 

Hygienkunskap 

Hygien 100 

Hästkunskap 

Hästkunskap 1 100 

Hästkunskap 2 100 

Hästkunskap 3 100 

Kemi 

Kemi 1 100 

Lantbruksdjur 

Lantbruksdjur 1 100 

Lantbruksdjur 2 100 

Lantbruksdjur – specialisering 

100 

Lantbruksmaskiner 

Lantbruksmaskiner 1 100 

Lantbruksmaskiner 2 100 

Lastmaskiner och truckar 

inom 

naturbruk 

Lastmaskiner och truckar 100 

Livsmedels- och 

näringskunskap 

Livsmedels- och näringskunskap 

1 100 

Matematik 

Matematik 2a 100 

Matematik 3b 100 

Matematik 3c 100 

Matlagningskunskap 

Matlagning 1 100 

Mobila arbetsmaskiner 

Grävmaskiner 200 

Motor- och röjmotorsåg 

Motor- och röjmotorsåg 1 100 

Motor- och röjmotorsåg 2 100 

Natur- och landskapsvård 

Natur- och landskapsvård 100 

Naturbrukets byggnader 

Byggnadsunderhåll 100 

Naturguidning 

Guidning i naturbruksmiljöer 

100 

Naturguidning 1 100 

Naturguidning 2 200 

Odling i växthus 

Odling i växthus 1 100 

Odling i växthus 2 100 

Odling i växthus – specialisering 

100 

Pedagogik 

Aktivitetsledarskap 100 

Kommunikation 100 

Ridning och körning 

Körning 1 100 

Körning 2 100 

Ridning 1 100 

Ridning 2 100 

Ridning och körning 200 

Serviceteknik – naturbruk 

Serviceteknik – naturbruk 1 100 

Serviceteknik – naturbruk 2 100 

Serviceteknik – naturbruk – 

specialisering 

100 

Skog, mark och vatten 

Fiske och vattenvård 1 100 

Fiske och vattenvård 2 200 

Jakt och viltvård 1 100 

Jakt och viltvård 2 200 

Jakt och viltvård – specialisering 

100 

Mångbruk av skog 100 

Skogsmaskiner 

Avverkningsmaskiner 100 

Skogsmaskiner – specialisering 

200 

Småskalig skogsteknik 100 

Terrängtransporter 100 

Virkestransport med skotare 100 

Skogsproduktion 

Skogsskötsel 1 100 

Skogsskötsel 2 100 

Skogsskötsel – specialisering 

100 

Virkeslära 100 

Virkesmätning 100 

Skötsel av utemiljöer 

Beskärning och trädvård 100 

Skötsel av utemiljöer 100 

Skötsel av utemiljöer 

Skötsel av utemiljöer – 

specialisering 100 

Svenska 

Svenska 2 100 

eller 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 2 100 

Travkunskap 

Trav 1 100 

Trav 2 100 

Trädgårdsanläggning 

Trädgårdsanläggning 1 100 

Trädgårdsanläggning 2 100 

Trädgårdsanläggning – 

specialisering 100 

Trädgårdsmaskiner 

Trädgårdsmaskiner 100 

Trädgårdsodling 

Trädgårdsodling 100 

Trädgårdsodling – grönsaker, 

frukt och 

bär 

100 

Trädgårdsodling – 

plantskoleväxter 100 

Trädgårdsodling – specialisering 

100 

Växtkunskap 

Växtkunskap 1 100 

Växtkunskap 2 100 

Växtodling 

Odling av djurfoder 100 

Växtodling 1 100 

Växtodling 2 100 

Växtodling – specialisering 100 
 
Naturvetenskapsprogrammet 
 

Gymnasiegemensamma ämnen 

1150 p 

Engelska 

Engelska 5 100 

Engelska 6 100 

Historia 

Historia 1b 100 

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa 1 100 

Matematik 

Matematik 1c 100 

Matematik 2c 100 

Matematik 3c 100 

Religionskunskap 

Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 1b 100 

Svenska 

Svenska 1 100 

Svenska 2 100 

Svenska 3 100 

eller 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 1 100 

Svenska som andraspråk 2 100 

Svenska som andraspråk 3 100 
 

Programgemensamma ämnen 

450 p 

Biologi 

Biologi 1 100 

Fysik 

Fysik 1a 150 

Kemi 

Kemi 1 100 

Moderna språk 100 
 

Inriktningar 300 - 

400 p 
 

Naturvetenskap 400 

Biologi 

Biologi 2 100 

Fysik 

Fysik 2 100 

Kemi 

Kemi 2 100 

Matematik 

Matematik 4 100 
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Naturvetenskap och samhälle 

300 

Ett naturvetenskapligt ämne 

100 

Geografi 

Geografi 1 100 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 2 100 
 

Individuellt val 200 p 
 

Gymnasiearbete 100 p 
 

Programfördjupning 200 - 

300 p 

Biologi 

Biologi 2 100 

Bioteknik 100 

Dator- och 

kommunikationsteknik 

Dator- och nätverksteknik 100 

Datorteknik 1a 100 

Engelska 

Engelska 7 100 

Entreprenörskap 

Entreprenörskap 100 

Filosofi 

Filosofi 1 50 

Filosofi 2 50 

Fysik 

Fysik 2 100 

Fysik 3 100 

Företagsekonomi 

Entreprenörskap och företagande 

100 

Geografi 

Geografi 1 100 

Geografi 2 100 

Geografiska informationssystem 

100 

Historia 

Historia 2a 100 

Historia 3 100 

Humanistisk och 

samhällsvetenskaplig 

specialisering 

Humanistisk och 

samhällsvetenskaplig 

specialisering 

100 

Hållbart samhälle 

Hållbart samhällsbyggande 100 

Hållbart samhälle 

Miljö- och energikunskap 100 

Politik och hållbar utveckling 

100 

Kemi 

Kemi 2 100 

Konst och kultur 

Kultur- och idéhistoria 100 

Konstruktion 

Konstruktion 1 100 

Konstruktion 2 100 

Matematik 

Matematik 4 100 

Matematik 5 100 

Matematik – specialisering 100 

Moderna språk 

Kinesiska 1 100 

Kinesiska 2 100 

Kinesiska 3 100 

Kinesiska 4 100 

Kinesiska 5 100 

Kinesiska 6 100 

Kinesiska 7 100 

Moderna språk 1 100 

Moderna språk 2 100 

Moderna språk 3 100 

Moderna språk 4 100 

Moderna språk 5 100 

Moderna språk 6 100 

Moderna språk 7 100 

Naturvetenskaplig 

specialisering 

Naturvetenskaplig specialisering 

100 

Programmering 

Programmering 1 100 

Programmering 2 100 

Psykologi 

Psykologi 1 50 

Psykologi 2a 50 

Psykologi 2b 50 

Religionskunskap 

Religionskunskap 2 50 

Religionskunskap – 

specialisering 100 

Samhällskunskap 

Internationell ekonomi 100 

Internationella relationer 100 

Samhällskunskap 2 100 

Samhällskunskap 3 100 

Svenska 

Litteratur 100 

Retorik 100 

Skrivande 100 

Teknik 

Teknik 1 150 

Teknik 2 100 

Teknik – specialisering 100 

Träningslära 

Träningslära 1 100 

Träningslära 2 100 

Webbteknik 

Webbserverprogrammering 1 

100 

Webbserverprogrammering 2 

100 

Webbutveckling 1 100 

Webbutveckling 2 100 
 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
 

Gymnasiegemensamma ämnen 

600 p 

Engelska 

Engelska 5 100 

Historia 

Historia 1a1 50 

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa 1 100 

Matematik 

Matematik 1a 100 

Naturkunskap 

Naturkunskap 1a1 50 

Religionskunskap 

Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 1a1 50 

Svenska 

Svenska 1 100 

eller 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 1 100 
 

Programgemensamma ämnen 

400 p 

Hygienkunskap 

Hygien 100 

Livsmedels- och 

näringskunskap 

Livsmedels- och näringskunskap 

1 100 

Måltids- och branschkunskap 

Branschkunskap inom restaurang 

och 

livsmedel 

100 

Service och bemötande 

Service och bemötande 1 100 
 

Inriktningar 300 - 

600 p 
 

Bageri och konditori 300 

Bageri- och konditorikunskap 

Bageri 1 100 

Choklad och konfektyr 100 

Konditori 1 100 

Färskvaror, delikatess och 

catering 600 

Försäljning och kundservice 

Personlig försäljning 1 100 

Personlig försäljning 2 100 

Livsmedels- och 

näringskunskap 

Livsmedels- och näringskunskap 

2 100 

Mat och butik 

Mat och butik 1 100 

Mat och dryck i kombination 

Mat och dryck i kombination 100 

Service och bemötande 

Service och bemötande 2 100 

Kök och servering 300 
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Mat och dryck i kombination 

Mat och dryck i kombination 100 

Matlagningskunskap 

Matlagning 1 100 

Serveringskunskap 

Servering 1 100 
 

Individuellt val 200 p 
 

Gymnasiearbete 100 p 
 

Programfördjupning 600 - 

900 p 

Aktiviteter och värdskap 

Aktiviteter och upplevelser 100 

Besöksnäringen 100 

Bageri- och konditorikunskap 

Bageri 1 100 

Bageri 2 200 

Bageri 3 100 

Bageri 4 100 

Bageri – specialisering 100 

Choklad och konfektyr 100 

Konditori 1 100 

Konditori 2 200 

Konditori 3 100 

Konditori 4 100 

Konditori – specialisering 100 

Charkuterikunskap 

Charkuteri 1 100 

Charkuteri 2 100 

Charkuteri 3 200 

Charkuteri 4 100 

Charkuteri – specialisering 100 

Dryckeskunskap 

Barteknik 100 

Drycker 100 

Drycker och ansvarsfull 

alkoholservering 

100 

Drycker – specialisering 100 

Engelska 

Engelska 6 100 

Entreprenörskap 

Entreprenörskap 100 

Företagsekonomi 

Entreprenörskap och företagande 

100 

Företagsekonomi 1 100 

Företagsekonomi 2 100 

Försäljning och kundservice 

Personlig försäljning 1 100 

Personlig försäljning 2 100 

Telefon- och internetservice 100 

Handel 

Affärsutveckling och ledarskap 

100 

Praktisk marknadsföring 1 100 

Praktisk marknadsföring 2 100 

Konferens och evenemang 

Konferens och evenemang 100 

Ledarskap och organisation 

Ledarskap och organisation 100 

Livsmedels- och 

näringskunskap 

Livsmedels- och näringskunskap 

2 100 

Mat och butik 

Mat och butik 1 100 

Mat och butik 2 100 

Mat och butik – specialisering 

100 

Mat och dryck i kombination 

Mat och dryck i kombination 100 

Matlagningskunskap 

Matlagning 1 100 

Matlagning 2 200 

Matlagning 3 200 

Matlagning 4 200 

Matlagning – specialisering 100 

Specialkoster 100 

Moderna språk 

Kinesiska 1 100 

Kinesiska 2 100 

Kinesiska 3 100 

Kinesiska 4 100 

Kinesiska 5 100 

Kinesiska 6 100 

Kinesiska 7 100 

Moderna språk 1 100 

Moderna språk 2 100 

Moderna språk 3 100 

Moderna språk 4 100 

Moderna språk 5 100 

Moderna språk 6 100 

Moderna språk 7 100 

Reception 

Logi 100 

Serveringskunskap 

Arrangemang 100 

Frukost och bufféservering 100 

Matsalshantverk 100 

Servering 1 100 

Servering 2 200 

Servering – specialisering 100 

Service och bemötande 

Service och bemötande 2 100 

Styckningskunskap 

Finstyckning 100 

Styckning 1 100 

Styckning 2 100 

Styckning 3 200 

Styckning 4 100 

Styckning – specialisering 100 
 
Samhällsvetenskapsprogrammet 
 

Gymnasiegemensamma ämnen 

1150 p 

Engelska 

Engelska 5 100 

Engelska 6 100 

Historia 

Historia 1b 100 

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa 1 100 

Matematik 

Matematik 1b 100 

Matematik 2b 100 

Naturkunskap 

Naturkunskap 1b 100 

Religionskunskap 

Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 1b 100 

Svenska 

Svenska 1 100 

Svenska 2 100 

Svenska 3 100 

eller 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 1 100 

Svenska som andraspråk 2 100 

Svenska som andraspråk 3 100 
 

Programgemensamma ämnen 

300 p 

Filosofi 

Filosofi 1 50 

Moderna språk 200 

Psykologi 

Psykologi 1 50 
 

Inriktningar 350 - 

450 p 
 

Beteendevetenskap 450 

Ledarskap och organisation 

Ledarskap och organisation 100 

Pedagogik 

Kommunikation 100 

Psykologi 

Psykologi 2a 50 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 2 100 

Sociologi 

Sociologi 100 

Medier, information och 

kommunikation 

350 

Mediekommunikation 

Journalistik, reklam och 

information 1 100 

Medieproduktion 

Medieproduktion 1 100 

Medier, samhälle och 

kommunikation 

Medier, samhälle och 

kommunikation 1 100 

Psykologi 

Psykologi 2a 50 

Samhällsvetenskap 450 

Geografi 

Geografi 1 100 

Historia 
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Historia 2a 100 

Religionskunskap 

Religionskunskap 2 50 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 2 100 

Samhällskunskap 3 100 
 

Individuellt val 200 p 
 

Gymnasiearbete 100 p 
 

Programfördjupning 300 - 

400 p 

Animation 

Animation 1 100 

Animation 2 100 

Bild 

Bild 100 

Bild och form 1a1 50 

Bild och form 1b 100 

Form 100 

Biologi 

Biologi 1 100 

Digitalt skapande 

Digitalt skapande 1 100 

Digitalt skapande 2 100 

Engelska 

Engelska 7 100 

Entreprenörskap 

Entreprenörskap 100 

Film- och tv-produktion 

Film- och tv-produktion 1 100 

Film- och tv-produktion 2 100 

Filmproduktion 100 

Manus för film och tv 100 

Tv-produktion 100 

Filosofi 

Filosofi 2 50 

Fotografisk bild 

Fotografisk bild 1 100 

Fotografisk bild 2 100 

Fotografisk bild 3 100 

Geografi 

Geografi 1 100 

Geografi 2 100 

Geografiska informationssystem 

100 

Grafisk kommunikation 

Grafisk illustration 100 

Grafisk illustration i pixelgrafik 

100 

Grafisk illustration i vektorgrafik 

100 

Grafisk kommunikation 1 100 

Grafisk kommunikation 2 100 

Grafiska arbetsflöden och 

analysmodeller 

100 

Gränssnittsdesign 

Gränssnittsdesign 100 

Historia 

Historia 2a 100 

Historia 3 100 

Humanistisk och 

samhällsvetenskaplig 

specialisering 

Humanistisk och 

samhällsvetenskaplig 

specialisering 

100 

Hållbart samhälle 

Hållbart samhällsbyggande 100 

Miljö- och energikunskap 100 

Politik och hållbar utveckling 

100 

Juridik 

Rätten och samhället 100 

Konst och kultur 

Film- och tv-kunskap 100 

Konstarterna och samhället 50 

Kultur- och idéhistoria 100 

Samtida kulturuttryck 100 

Ledarskap och organisation 

Ledarskap och organisation 100 

Ljudproduktion 

Film- och interaktiv 

ljudproduktion 100 

Ljudproduktion 1 100 

Ljudproduktion 

Ljudproduktion 2 100 

Radioproduktion 100 

Matematik 

Matematik 3b 100 

Matematik 4 100 

Mediekommunikation 

Journalistik, reklam och 

information 1 100 

Journalistik, reklam och 

information 2 100 

Textkommunikation 100 

Medieproduktion 

Medieproduktion 1 100 

Medieproduktion 2 100 

Medier, samhälle och 

kommunikation 

Medier, samhälle och 

kommunikation 1 100 

Medier, samhälle och 

kommunikation 2 100 

Moderna språk 

Kinesiska 1 100 

Kinesiska 2 100 

Kinesiska 3 100 

Kinesiska 4 100 

Kinesiska 5 100 

Kinesiska 6 100 

Kinesiska 7 100 

Moderna språk 1 100 

Moderna språk 2 100 

Moderna språk 3 100 

Moderna språk 4 100 

Moderna språk 5 100 

Moderna språk 6 100 

Moderna språk 7 100 

Musik 

Musikproduktion 1 100 

Musikproduktion 2 100 

Naturkunskap 

Naturkunskap 2 100 

Pedagogik 

Barns lärande och växande 100 

Kommunikation 100 

Lärande och utveckling 100 

Människors miljöer 100 

Pedagogiskt ledarskap 100 

Psykologi 

Psykologi 2a 50 

Psykologi 2b 50 

Religionskunskap 

Religionskunskap 2 50 

Religionskunskap – 

specialisering 100 

Samhällskunskap 

Internationell ekonomi 100 

Internationella relationer 100 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 2 100 

Samhällskunskap 3 100 

Sociologi 

Etnicitet och kulturmöten 100 

Sociologi 100 

Ungdomskulturer 100 

Svenska 

Litteratur 100 

Retorik 100 

Skrivande 100 

Utställningsdesign 

Utställningsdesign 1 100 

Utställningsdesign 2 100 

Visuell kommunikation 

Visuell kommunikation 100 

Webbteknik 

Webbutveckling 1 100 

Webbutveckling 2 100 
 
Sjöfartsutbildningen 
 

Gymnasiegemensamma ämnen 

600 p 

Engelska 

Engelska 5 100 

Historia 

Historia 1a1 50 

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa 1 100 

Matematik 

Matematik 1a 100 

Naturkunskap 

Naturkunskap 1a1 50 

Religionskunskap 

Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 1a1 50 

Svenska 

Svenska 1 100 
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eller 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 1 100 
 

Programgemensamma ämnen 

500 p 

El- och verkstadsteknik 

El- och verkstadsteknik 100 

Fartygsteknik 

Lasthantering och 

passagerarsäkerhet 100 

Sjöfartssäkerhet 

Grundläggande säkerhet 100 

Säkerhet och miljö 200 
 

Inriktningar 600 p 
 

Däck 600 

Däckstjänst 

Däckstjänst 1 300 

Däckstjänst 2 300 

Maskin 600 

Maskintjänst 

Maskintjänst 1 300 

Maskintjänst 2 300 
 

Individuellt val 200 p 
 

Gymnasiearbete 100 p 
 

Programfördjupning 500 p 

Driftsäkerhet och underhåll 

Underhåll – driftsäkerhet 100 

Underhåll – lager och 

smörjteknik 100 

Däckstjänst 

Däckstjänst 1 300 

Fartygsbefäl 100 

Radiokommunikation till sjöss 

50 

Elektroteknik 

Elektromekanik 100 

Elkraftteknik 100 

Ellära 

Ellära 1 100 

Ellära 2 100 

Praktisk ellära 100 

Energiteknik 

Energiteknik 1 100 

Energiteknik 2 100 

Engelska 

Engelska 6 100 

Entreprenörskap 

Entreprenörskap 100 

Fartygsteknik 

Skeppsteknik 50 

Fysik 

Fysik 1b1 100 

Fysik 1b2 50 

Installationsteknik 

Elinstallationer 200 

Larm och säkerhetsteknik 

Larm-, övervaknings- och 

säkerhetssystem 

100 

Ledarskap och organisation 

Ledarskap och organisation 100 

Marina elektroniksystem 

Marina elektroniksystem 100 

Maskintjänst 

Maskinbefäl 100 

Maskintjänst 1 300 

Matematik 

Matematik 2a 100 

Mekatronik 

Mekatronik 1 100 

Mät-, styr- och reglerteknik 

Mät- och reglerteknik 100 

Mät-, styr- och reglerteknik 

Mät- och styrteknik 100 

Plåtslageriteknik 

Plåtslageri – svetstekniker 100 

Produktionsutrustning 

Produktionsutrustning 1 100 

Sammanfogningsteknik 

Kälsvets 1 100 

Svets grund 100 

VVS – installation 

VVS svets och lödning rör 100 

Verktygs- och 

materialhantering 

Verktygs- och materialhantering 

100 
 
Teknikprogrammet 
 

Gymnasiegemensamma ämnen 

1100 p 

Engelska 

Engelska 5 100 

Engelska 6 100 

Historia 

Historia 1a1 50 

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa 1 100 

Matematik 

Matematik 1c 100 

Matematik 2c 100 

Matematik 3c 100 

Religionskunskap 

Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 1b 100 

Svenska 

Svenska 1 100 

Svenska 2 100 

Svenska 3 100 

eller 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 1 100 

Svenska som andraspråk 2 100 

Svenska som andraspråk 3 100 
 

Programgemensamma ämnen 

400 p 

Fysik 

Fysik 1a 150 

Kemi 

Kemi 1 100 

Teknik 

Teknik 1 150 
 

Inriktningar 300 p 
 

Design och produktutveckling 

300 

Bild 

Bild och form 1a1 50 

Cad 

Cad 1 50 

Design 

Design 1 100 

Konstruktion 

Konstruktion 1 100 

Informations- och medieteknik 

300 

Dator- och 

kommunikationsteknik 

Dator- och nätverksteknik 100 

Programmering 

Programmering 1 100 

Webbteknik 

Webbutveckling 1 100 

Produktionsteknik 300 

Mekatronik 

Mekatronik 1 100 

Produktionskunskap 

Produktionskunskap 1 100 

Produktionsutrustning 

Produktionsutrustning 1 100 

Samhällsbyggande och miljö 

300 

Arkitektur 

Arkitektur – hus 100 

Hållbart samhälle 

Hållbart samhällsbyggande 100 

Samhällsbyggande 

Byggnadsverk 100 

Teknikvetenskap 300 

Fysik 

Fysik 2 100 

Matematik 

Matematik 4 100 

Teknik 

Teknik 2 100 
 

Individuellt val 200 p 
 

Gymnasiearbete 100 p 
 

Programfördjupning 400 p 

Animation 

Animation 1 100 

Arkitektur 

Arkitektur – hus 100 

Arkitektur – rum 100 

Bild 

Bild 100 

Bild och form 1a1 50 

Bild och form 1a2 50 
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Bild och form 1b 100 

Form 100 

Biologi 

Biologi 1 100 

Biologi 2 100 

Bioteknik 100 

Cad 

Cad 1 50 

Cad 2 50 

Cad 3 50 

Dator- och 

kommunikationsteknik 

Dator- och nätverksteknik 100 

Datorteknik 1a 100 

Digital kommunikationsteknik 

100 

Datorstyrd produktion 

Cad/cam 100 

Datorstyrd produktion 1 100 

Datorstyrd produktion 2 100 

Design 

Design 1 100 

Design 2 100 

Designmodeller 100 

Digitalt skapande 

Digitalt skapande 1 100 

Digitalt skapande 2 100 

Driftsäkerhet och underhåll 

Underhåll – driftsäkerhet 100 

Elektronik 

Elektronik och mikrodatorteknik 

100 

Mikrodatortillämpningar 100 

Ellära 

Ellära 1 100 

Ellära 2 100 

Energiteknik 

Energiteknik 1 100 

Engelska 

Engelska 7 100 

Entreprenörskap 

Entreprenörskap 100 

Eventteknik 

Eventteknik 100 

Ljudproduktionsteknik 100 

Ljus- och bildproduktionsteknik 

100 

Fartygsteknik 

Lasthantering och 

passagerarsäkerhet 100 

Film- och tv-produktion 

Film- och tv-produktion 1 100 

Filosofi 

Filosofi 1 50 

Filosofi 2 50 

Flygyrkesteknik 

Aerodynamik 100 

Fotografisk bild 

Fotografisk bild 1 100 

Fysik 

Fysik 2 100 

Fysik 3 100 

Företagsekonomi 

Entreprenörskap och företagande 

100 

Geografi 

Geografi 1 100 

Geografiska informationssystem 

100 

Grafisk kommunikation 

Grafisk kommunikation 1 100 

Gränssnittsdesign 

Gränssnittsdesign 100 

Historia 

Historia 1a2 50 

Historia 2a 100 

Hållbart samhälle 

Hållbart samhällsbyggande 100 

Miljö- och energikunskap 100 

Politik och hållbar utveckling 

100 

Industriautomation 

Robotteknik 100 

Industritekniska processer 

Industritekniska processer 1 100 

Industritekniska processer 2 100 

Laboratorieteknik 200 

Kemi 

Kemi 2 100 

Konst och kultur 

Kultur- och idéhistoria 100 

Konstruktion 

Konstruktion 1 100 

Konstruktion 2 100 

Ledarskap och organisation 

Ledarskap och organisation 100 

Ljudproduktion 

Ljudproduktion 1 100 

Ljudproduktion 2 100 

Matematik 

Matematik 4 100 

Matematik 5 100 

Matematik – specialisering 100 

Medicinsk teknik 

Elektromedicinsk teknik 100 

Gas- och vätsketeknik 100 

Radiologiska utrustningar 100 

Medieproduktion 

Medieproduktion 1 100 

Medieproduktion 

Medieproduktion 2 100 

Mekatronik 

Mekatronik 1 100 

Moderna språk 

Kinesiska 1 100 

Kinesiska 2 100 

Kinesiska 3 100 

Kinesiska 4 100 

Kinesiska 5 100 

Kinesiska 6 100 

Kinesiska 7 100 

Moderna språk 1 100 

Moderna språk 2 100 

Moderna språk 3 100 

Moderna språk 4 100 

Moderna språk 5 100 

Moderna språk 6 100 

Moderna språk 7 100 

Musik 

Musikproduktion 1 100 

Musikproduktion 2 100 

Människan i industrin 

Människan i industrin 1 100 

Människan i industrin 2 100 

Mät-, styr- och reglerteknik 

Mät- och reglerteknik 100 

Mät- och styrteknik 100 

Programmerbara styrsystem 100 

Naturvetenskaplig 

specialisering 

Naturvetenskaplig specialisering 

100 

Nätverksteknik 

Nätverksadministration 100 

Nätverksteknik 100 

Nätverksteknologier 100 

Pedagogik 

Kommunikation 100 

Pedagogiskt ledarskap 100 

Processautomation 

Processmätteknik 1 100 

Processreglering 100 

Produktionskunskap 

Produktionskunskap 1 100 

Produktionskunskap 2 100 

Produktionsutrustning 

Produktionsutrustning 1 100 

Produktionsutrustning 2 100 

Produktutveckling 

Produktutveckling 1 100 

Produktutveckling 2 100 

Programmering 

Industriell programmering 100 

Programmering 1 100 

Programmering 2 100 

Psykologi 

Psykologi 1 50 

Psykologi 2a 50 

Religionskunskap 

Religionskunskap 2 50 

Samhällsbyggande 

Byggnadsverk 100 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 2 100 

Sammanfogningsteknik 

Svets grund 100 

Svenska 

Litteratur 100 

Retorik 100 

Skrivande 100 

Systemkunskap 

Systemuppbyggnad 100 

Teater 

Ljud och ljus 100 

Teknik 

Teknik 2 100 

Teknik – specialisering 100 

Visuell kommunikation 

Visuell kommunikation 100 

Webbteknik 
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Webbserverprogrammering 1 

100 

Webbserverprogrammering 2 

100 

Webbutveckling 1 100 

Webbutveckling 2 100 
 
Tågteknikutbildningen 
 

Gymnasiegemensamma ämnen 

600 p 

Engelska 

Engelska 5 100 

Historia 

Historia 1a1 50 

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa 1 100 

Matematik 

Matematik 1a 100 

Naturkunskap 

Naturkunskap 1a1 50 

Religionskunskap 

Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 1a1 50 

Svenska 

Svenska 1 100 

eller 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 1 100 
 

Programgemensamma ämnen 

800 p 

Driftsäkerhet och underhåll 

Avhjälpande underhåll 1 100 

Underhåll – driftsäkerhet 100 

Spårfordonsteknik 

Drivsystem och bromsar 200 

Korg och boggi 200 

Spårbundna fordon – 

introduktion 200 
 

Individuellt val 200 p 
 

Gymnasiearbete 100 p 
 

Programfördjupning 800 p 

Driftsäkerhet och underhåll 

Avhjälpande underhåll 2 100 

Entreprenörskap 

Entreprenörskap 100 

Matematik 

Matematik 2a 100 

Spårfordonsteknik 

Digitalteknik och 

programmering 100 

Spårfordonsteknik 

Felsökning och diagnos 1 100 

Felsökning och diagnos 2 100 

Inredning och komfort 1 200 

Inredning och komfort 2 100 

Kommunikationssystem 100 

 
Utbildningen samiska näringar 
 

Gymnasiegemensamma ämnen 

600 p 

Engelska 

Engelska 5 100 

Historia 

Historia 1a1 50 

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa 1 100 

Matematik 

Matematik 1a 100 

Naturkunskap 

Naturkunskap 1a1 50 

Religionskunskap 

Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 1a1 50 

Svenska 

Svenska 1 100 

eller 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 1 100 
 

Programgemensamma ämnen 

1100 p 

Entreprenörskap 

Entreprenörskap 100 

Moderna språk 300 

Naturguidning 

Naturguidning 1 100 

Naturkunskap 

Naturkunskap 1a2 50 

Rennäring 

Renen och dess naturmiljö 1 100 

Renen och dess naturmiljö 2 100 

Samernas kultur och historia 

Samernas kultur och historia 100 

Samisk mat och matkultur 

Samisk mat och matkultur 100 

Samiskt hantverk 

Samisk hantverkskultur 50 

Samiskt hantverk 1 100 
 

Individuellt val 200 p 
 

Gymnasiearbete 100 p 
 

Programfördjupning 500 p 

Företagsekonomi 

Entreprenörskap och företagande 

100 

Försäljning och kundservice 

Personlig försäljning 1 100 

Servicekunskap 100 

Naturguidning 

Naturguidning 2 200 

Rennäring 

Renen och rennäringen 1 100 

Renen och rennäringen 2 100 

Reseproduktion och 

marknadsföring 

Hållbar turism 100 

Samiskt hantverk 

Samiskt hantverk 2 100 

Samiskt hantverk 3 100 

Samiskt hantverk 4 100 

Samiskt hantverk 5 100 

Skog, mark och vatten 

Jakt och viltvård 1 100 

Skogsmaskiner 

Terrängtransporter 100 
 
VVS- och fastighetsprogrammet 
 

Gymnasiegemensamma ämnen 

600 p 

Engelska 

Engelska 5 100 

Historia 

Historia 1a1 50 

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa 1 100 

Matematik 

Matematik 1a 100 

Naturkunskap 

Naturkunskap 1a1 50 

Religionskunskap 

Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 1a1 50 

Svenska 

Svenska 1 100 

eller 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 1 100 
 

Programgemensamma ämnen 

400 p 

Ellära 

Praktisk ellära 100 

Systemkunskap 

Systemuppbyggnad 100 

Värmelära 100 

Verktygs- och 

materialhantering 

Verktygs- och materialhantering 

100 
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Inriktningar 300 - 

400 p 
 

Fastighet 300 

Elektroteknik 

Elkraftteknik 100 

Fastighetsförvaltning 

Fastighetsförvaltning 100 

Fastighetsservice 

Fastighetsservice – byggnader 

100 

Kyl- och värmepumpsteknik 

300 

Elektroteknik 

Elkraftteknik 100 

Kyl- och värmepumpsteknik 

Kyl- och värmepumpsteknik – 

grund 100 

Kyl- och värmepumpsteknik 

Kyl- och värmepumpsteknik – 

miljö 

och säkerhet 

100 

VVS 400 

VVS – installation 

Entreprenadteknik 100 

Sanitetsteknik 1 100 

VVS svets och lödning rör 100 

Värmeteknik 1 100 

Ventilationsteknik 300 

Elektroteknik 

Elkraftteknik 100 

Ventilationsteknik 

Luftbehandling 100 

Ventilationsteknik – injustering 

100 
 

Individuellt val 200 p 
 

Gymnasiearbete 100 p 
 

Programfördjupning 800 - 

900 p 

Cad 

Cad 1 50 

Cad 2 50 

Elektroteknik 

Elkraftteknik 100 

Elmätteknik 

Elmätteknik 1 100 

Energiteknik 

Energiteknik 1 100 

Energiteknik 2 100 

Engelska 

Engelska 6 100 

Entreprenörskap 

Entreprenörskap 100 

Fastighetsautomation 

Fastighetsautomation 1 100 

Fastighetsautomation 2 100 

Fastighetsförvaltning 

Fastighetsförvaltning 100 

Fastighetskommunikation 100 

Informationsteknik i 

fastighetsförvaltning 

100 

Fastighetsservice 

Fastighetsservice – VVS 100 

Fastighetsservice 

Fastighetsservice – byggnader 

100 

Fastighetsservice – elarbeten 100 

Fastighetsservice – ytor 100 

Företagsekonomi 

Entreprenörskap och företagande 

100 

Företagsekonomi 1 100 

Företagsekonomi 2 100 

Industrirör svets VVS 

VVS TIG-svetsning rör 100 

VVS svets industrirör 200 

Industrirörteknik 

Industrirörteknik 1 100 

Industrirörteknik 2 100 

Industrirörteknik 3 200 

Kyl- och värmepumpsteknik 

Kyl- och värmepumpsteknik – 

energieffektivisering 

100 

Kyl- och värmepumpsteknik – 

grund 100 

Kyl- och värmepumpsteknik – 

installation 

200 

Kyl- och värmepumpsteknik – 

miljö 

och säkerhet 

100 

Kyl- och värmepumpsteknik – 

service 200 

Matematik 

Matematik 2a 100 

Mekatronik 

Mekatronik 1 100 

Mät-, styr- och reglerteknik 

Mät- och reglerteknik 100 

Mät- och styrteknik 100 

Programmerbara styrsystem 100 

Skötsel av utemiljöer 

Skötsel av utemiljöer 100 

Systemkunskap 

Injusteringsteknik 100 

Teknisk isolering 

Brand- och ljudisolering 200 

Industriisolering 200 

Kondensisolering 100 

VVS-isolering 100 

Ytbeklädnad – grund 200 

VVS – installation 

Entreprenadteknik 100 

Sanitetsteknik 1 100 

Sanitetsteknik 2 100 

VVS gassvetsning rör 100 

VVS svets och lödning rör 100 

VVS-teknik 200 

Värmeteknik 1 100 

Värmeteknik 2 100 

Ventilationsteknik 

Luftbehandling 100 

Luftbehandlingsanläggningar 

200 

Luftbehandlingssystem 200 

Luftströmning 200 

Ventilationsteknik – injustering 

100 

Växtkunskap 

Växtkunskap – fastighetsskötsel 

100 

Yttre miljö 

Yttre miljö – anläggningar 100 

Yttre miljö – maskiner och 

verktyg 100 
 
Vård- och omsorgsprogrammet 
 

Gymnasiegemensamma ämnen 

600 p 

Engelska 

Engelska 5 100 

Historia 

Historia 1a1 50 

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa 1 100 

Matematik 

Matematik 1a 100 

Naturkunskap 

Naturkunskap 1a1 50 

Religionskunskap 

Religionskunskap 1 50 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 1a1 50 

Svenska 

Svenska 1 100 

eller 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 1 100 
 

Programgemensamma ämnen 

1100 p 

Hälsa 

Hälsopedagogik 100 

Medicin 

Medicin 1 150 

Människan 

Etik och människans livsvillkor 

100 

Psykiatri 

Psykiatri 1 100 

Psykologi 

Psykologi 1 50 

Samhällskunskap 

Samhällskunskap 1a2 50 

Specialpedagogik 

Specialpedagogik 1 100 

Svenska 



56 

 

Svenska 2 100 

eller 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 2 100 

Vård och omsorg 

Vård- och omsorgsarbete 1 200 

Vård- och omsorgsarbete 2 150 
 

Individuellt val 200 p 
 

Gymnasiearbete 100 p 
 

Programfördjupning 500 p 

Engelska 

Engelska 6 100 

Entreprenörskap 

Entreprenörskap 100 

Gerontologi och geriatrik 

Vård och omsorg vid 

demenssjukdom 100 

Äldres hälsa och livskvalitet 200 

Hälsa 

Ergonomi 100 

Mental träning 100 

Hälsovård 

Barnhälsovård 100 

Friskvård och hälsa 100 

Komplementärmedicin 100 

Kost, måltid och munhälsa 100 

It i vård och omsorg 

It i vård och omsorg 100 

Ledarskap och organisation 

Ledarskap och organisation 100 

Matematik 

Matematik 2a 100 

Medicin 

Medicin 2 100 

Människan 

Internationellt arbete 100 

Människans säkerhet 

Människans säkerhet 100 

Pedagogik i vård och omsorg 

Socialpedagogik 100 

Vårdpedagogik och handledning 

100 

Psykiatri 

Psykiatri 2 200 

Rättspsykiatri 100 

Samhällsbaserad psykiatri 100 

Psykologi 

Psykologi 2b 50 

Sjukvård 

Akutsjukvård 200 

Barn- och ungdomssjukvård 200 

Hemsjukvård 100 

Palliativ vård 100 

Räddningsmedicin 100 

Specialpedagogik 

Specialpedagogik 2 100 

Svenska 

Svenska 3 100 

eller 

Svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 3 100 

Teknik i vård och omsorg 

Teknik i vård och omsorg 100 

Vård och omsorg specialisering 

Vård och omsorg – 

specialisering 50  
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Bilaga 2: Skolverkets obearbetade svar på frågeställning ett 

”Hej! 

Jag har tagit emot din fråga om ämnesplanen i matematik.  

Vi har tittat närmare på din fråga och har ett antal perspektiv och förklaringar till varför 

ämnesplanen ser ut som det gör. Jag vidarebefodrar det svar vi fått från våra experter här 

nedanför och som jag hoppas kan vara till nytta för din uppsats. Detta är den information som 

vi kan ge i frågan och tyvärr har vi inte möjlighet att ytterligare kommentera kursplanen när 

det gäller grafers och grafteorins roll i kursen Matematik 5.  

1. Övergripande var regeringens direktiv att nivån skulle höjas på gymnasiet i och med nya 

ämnesplaner 2011. Till exempel skulle inte den första matematikkursen repetera grundskolans 

matematik i lika hög utsträckning som i tidigare Matematik A. Därmed fanns det möjlighet att 

ta med nytt innehåll.  

2. Innehållet i Matematik 5 blev en blandning mellan analys med differentialekvationer och 

den gamla kursen ”Diskret matematik” (från 2000). Den diskreta delen förstärktes med 

formuleringar kring t.ex. begreppet graf.  

3. Formuleringen är egentligen inte ny, den fanns med i den kursplan som fastställdes 2006. 

Den var tänkt att träda i kraft hösten 2007, genom gymnasiesystemet GY2007. Se den 

bifogade filen. 2006 beslutade den nya regeringen att ställa in Gy2007 och istället ta fram en 

förändrad gymnasieskola som kom att träda i kraft 2011, Gy2011. Men just detta innehåll 

fanns alltså kvar sedan kursplanen från 2006.  

4. Innehållet kan både ses som väsentligt för diskret matematik, tillämpningar inom 

programmering, det går dessutom att analysera och diskutera grafteoretiska problem med 

hjälp av datorer eller utan. (I samma kurs ska ju diffekvationer behandlas med hjälp av 

datorn). Ytterligare argument var att området rymmer historiskt sätt intressanta problem, som 

även skulle tjäna som utrymme för den sjunde förmågan (”relatera”) och för det centrala 

innehållet "Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria”.  

6. Hela "diskret matematik innehållet" kan ses som en form av breddning av skolans 

matematik, det är ett område som elever inte direkt kommer att möta på universitetet, utan 

ligger lite bredvid. Det har dock ett värde då det är lämpligt område att utveckla förmågorna 

ytterligare på, inte minst problemlösning.  

7. Vid konstruktionen av ämnesplanen var det också oklart vilken kurs som skulle ge 

behörighet för civilingenjörsutbildningar, men allt pekade på Matematik 4. Det innebär att 

högskolan inte kan utgå ifrån innehållet i Matematik 5, och då är det bra om innehållet hellre 

breddar skolans matematik än att eleverna möter en upprepningar direkt vid starten vid t.ex. 

KTH. Med detta perspektiv skulle det naturligtvis vara fullt möjligt att välja något helt annat 

”breddande” innehåll i Matematik 5 än just grafer.  

Jag bifogar som sagt kursplanen från 2006, som aldrig trädde i kraft, i och med att Gy07 

ställdes in.” 

Nedan infogas den kursplan från 2006 som Skolverket bifogade mailet som citerats ovan: 
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Skolverkets föreskrifter       SKOLFS 2006:xx 
om kursplaner och betygskriterier i ämnet   GY07:143 
Matematik i gymnasieskolan      Utkom från trycket 

den xx xxxxxx 2006 
2006-08-21 
 
Skolverket meddelar med stöd av 1 kap. 6 § fjärde stycket och 7 kap. 4 § första 
stycket gymnasieförordningen (1992:394) föreskrifter om kursplan och betygskriterier 
i ämnet Matematik i gymnasieskolan. 
 

Ämne: Matematik 
 

Ämneskod: MA 
 

Ämnet Matematik skall bidra till att utveckla kunskaper i matematik och en 
matematisk beredskap för vardagsliv, yrkesliv och fortsatta studier. Den matematiska 
beredskapen innebär att förstå begrepp och begreppsliga samband, att hantera 
problem och modellera, att behärska procedurer och rutinuppgifter, att kommunicera 
och argumentera samt att förstå matematikens relevans och historiska utveckling. 
Kunskaper i matematik är av stort värde för att kunna analysera, värdera och ta 
ställning i frågor som är viktiga för ett aktivt deltagande i en demokrati. 
Kommunikation med hjälp av matematikens symboler och andra representationer är 
likartad över hela världen och kunskaperna är därför även internationellt användbara. 
Matematiken innehåller en omfattande och stabil teori- och metodbildning och är i 
ständig utveckling. Den har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer 
och har utvecklats såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust 
att utforska matematiken som sådan. Matematiken är en mänsklig tankekonstruktion 
som utvecklats i samspel med naturvetenskapliga, tekniska och samhälleliga 
tillämpningar. Sedan länge är matematiken ett av naturvetenskapens främsta 
verktyg, men idag är den också viktig inom ekonomi och samhällsvetenskap. 
Matematiken får en växande betydelse för kommunikation i vid mening och för hur vi 
organiserar samhället inom bankväsende, transportsystem, stadsplanering och 
handel. Även den bildmässiga världen som utvecklar animationer, simuleringar och 
virtuella miljöer blir alltmer beroende av matematiska modeller. Undervisningen i 
ämnet Matematik skall stärka karaktärsämnena i elevens studieväg, men också ge 
matematiken en inre mening genom att främja upptäckarglädje, kreativitet och logisk 
förmåga. Vår tids tillgång till tekniska hjälpmedel som datorer och grafritande och 
symbolhanterande räknare har delvis förändrat undervisningen i matematik. 
Numeriska, grafiska och algebraiska metoder kan utnyttjas i undervisningen på ett 
sätt som tidigare varit omöjligt och nya typer av mer komplexa problem kan 
behandlas. Dynamisk programvara kan användas för att fördjupa begreppsförståelse 
och analysera problemställningar. I undervisningen skall nya möjligheter till 
undersökande, experimenterande, upptäckande och problemhanterande arbetssätt 
utnyttjas, vilket också ställer nya krav på omdöme och kritisk granskning av 
förutsättningar, metoder och resultat. Undervisningen skall bidra till en samlad 
matematisk beredskap grundad på fem förmågor som beskrivs nedan. 
Förmågan att förstå och använda matematikens begrepp är grundläggande. I 
förmågan ingår också förståelse av begreppens inbördes samband utifrån ett 
samspel mellan teoretiska kunskaper och olika matematiska aktiviteter där variation i 
undervisningen leder till fördjupad begreppsförståelse. Förmågan att hantera 
problem och modellera skapar självtillit, mening och relevans. Förmågan innebär att 
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analysera problem, välja lämplig lösningsmetod och genomföra och värdera 
lösningar, både med och utan tekniska hjälpmedel. I förmågan ingår också att 
modellera problemsituationer, avkoda och värdera modeller, formulera egna problem 
och använda den matematiska kreativiteten inför utmanande problem. Förmågan att 
använda procedurer och lösa rutinuppgifter främjar säkerhet, precision och effektivitet 
samt samspelar med problemhantering och begreppsförståelse. Förmågan innebär 
att använda olika procedurer på ett flexibelt och omdömesgillt sätt, både med och 
utan tekniska hjälpmedel. Förmågan att kommunicera och argumentera befäster 
begreppsförståelse och samverkar med matematikens logiska uppbyggnad. 
Förmågan innebär att tolka och använda matematikens språkliga uttryck, symboler 
och andra representationsformer som grafer och diagram. Förmågan innebär också 
att föra matematiska resonemang i tal och skrift, argumentera och genomföra bevis. 
Förmågan att knyta matematiken till omvärlden ger vidgat värde och relevans. 
Förmågan innebär att se matematiken i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt 
sammanhang samt hur den samverkar med karaktärsämnena. Det historiska 
perspektivet bidrar till att eleven kan identifiera det egna arbetet i undervisningen 
med de svårigheter och framgångar som mänskligheten tidigare haft inom 
matematikområdet. 
 

Mål 
 
Målet för undervisningen i ämnet är att eleven skall utveckla 
· förmåga att förstå och använda sig av matematiska begrepp och se sambanden 
mellan olika begrepp, 
· förmåga att, såväl med som utan tekniska hjälpmedel, hantera och lösa 
matematiska problem, värdera lösningar samt modellera problemsituationer, 
· förmåga att använda procedurer och lösa rutinuppgifter, såväl med som utan 
tekniska hjälpmedel, 
· förmåga att föra resonemang och kommunicera och argumentera logiskt, såväl 
språkligt som med hjälp av matematikens symboler och övriga representationer och 
· förmåga att sätta in kunskaperna i matematik i större sammanhang vad gäller 
yrkesliv, samhällsliv och historia samt studievägens karaktärsämnen. 
 

Bedömning och betygsättning 
 
Grund för bedömning 
Efter avslutad kurs sätts ett ämnesbetyg. Betyget efter senast lästa kurs ersätter 
tidigare betyg i ämnet. Bedömningen omfattar elevens ämneskunskaper i enlighet 
med ämnets mål. Bedömningen utifrån betygskriterierna skall relateras till kursens 
nivå och dess centrala innehåll samt till övriga bestämningar i beskrivningen av 
respektive kurs. Bedömningen i ämnet omfattar elevens kunskaper utifrån de fem 
matematiska förmågorna nedan. 
Begrepp och samband 
Bedömningen gäller elevens förmåga att använda och definiera matematiska 
begrepp samt beskriva och utnyttja samband mellan olika begrepp. 
Problem och modellering 
Bedömningen gäller elevens förmåga att analysera, välja metod och lösa 
matematiska problem, med och utan tekniska hjälpmedel. I bedömningen ingår även 
elevens förmåga att kritiskt värdera valda metoder och resultat samt att tolka, utforma 
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och värdera matematiska modeller för olika situationer. Vidare gäller bedömningen 
elevens förmåga att formulera egna matematiska problem. 
Procedurer och rutinuppgifter 
Bedömningen gäller elevens förmåga att använda procedurer och lösa rutinuppgifter 
med och utan tekniska hjälpmedel. Omdöme och kunnande vid val av procedurer är 
en viktig bedömningsgrund liksom tydlighet, noggrannhet och säkerhet i utförandet. 
Kommunikation och argumentation 
Bedömningen gäller elevens förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt, såväl 
språkligt som med hjälp av matematikens symboler. Här ingår även elevens förmåga 
att lyssna till, följa och pröva andras förklaringar och logiska argument samt att läsa 
och tillgodogöra sig matematisk text. Vidare gäller bedömningen elevens förmåga att 
resonera, delta i argumenterande samtal och genomföra bevis. 
Sammanhang och relevans 
Bedömningen gäller elevens förmåga att sätta in kunskaperna i matematik i större 
sammanhang vad gäller yrkesliv, samhällsliv och historia samt studievägens 
karaktärsämnen. 

 
Betygskriterier 
 
Kriterier för betyget Godkänt 
Eleven använder elementära begrepp och ger en ungefärlig innebörd av begreppen. 
Eleven väljer metod och löser begreppsmässigt enkla problem, såväl med som utan 
tekniska hjälpmedel samt modellerar enkla situationer och värderar sina resultat i de 
olika fallen. Eleven väljer och använder lämpliga procedurer i vanligt förekommande 
sammanhang och löser rutinuppgifter samt hanterar enkla aritmetiska och 
algebraiska uttryck, såväl med som utan tekniska hjälpmedel. 
Eleven tolkar och använder centrala ord, figurer och symboler samt motiverar 
lösningar och resultat med vardagligt språk. 
Eleven ger exempel på hur kunskaperna i matematik kan tillämpas i större 
sammanhang. 
 
Kriterier för betyget Väl godkänt 
Eleven använder med säkerhet centrala begrepp och beskriver tydligt begreppens 
innebörd och samband med andra begrepp. 
Eleven analyserar, väljer metod och löser med säkerhet problem, såväl med som 
utan tekniska hjälpmedel samt modellerar situationer och värderar sina resultat i de 
olika fallen. 
Eleven väljer och använder med säkerhet procedurer som är typiska vid lösning av 
olika slag av rutinuppgifter samt hanterar aritmetiska och algebraiska uttryck, såväl 
med som utan tekniska hjälpmedel. 
Eleven kommunicerar med hjälp av matematikens ord, figurer och symboler i tal och 
skrift, argumenterar i flera steg för lösningar och resultat samt följer och prövar bevis 
och andras argument. 
Eleven relaterar kunskaperna i matematik till tillämpningar i karaktärsämnena, i 
yrkesliv och samhällsliv samt i matematikens historia. 
 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 
Eleven använder och definierar med precision och överblick centrala begrepp samt 
förklarar logiskt sambanden mellan olika begrepp. 
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Eleven analyserar och löser begreppsmässigt avancerade problem, såväl med som 
utan tekniska hjälpmedel, formulerar egna problem samt modellerar komplexa 
situationer och värderar kritiskt sina resultat, använda metoder och modeller i de 
olika fallen. 
Eleven väljer och värderar med omdöme procedurer i nya sammanhang, såväl med 
som utan tekniska hjälpmedel, har förståelse för procedurernas konstruktion samt 
hanterar för området komplexa aritmetiska och algebraiska uttryck. 
Eleven argumenterar logiskt för lösningar och påståenden med ett korrekt 
matematiskt språkbruk i tal och skrift, prövar och vidareutvecklar andras argument 
samt genomför på egen hand bevis. 
Eleven relaterar kunskaperna i matematik till tillämpningar i karaktärsämnena, i 
yrkesliv och samhällsliv samt i matematikens historia och diskuterar med omdöme 
tillämpningarnas relevans. 
 
Ämnets uppbyggnad 
Ämnet Matematik består av sex kurser. 
Matematik 1, 100 poäng 
Matematik 2, 100 poäng 
Matematik 3, 100 poäng 
Matematik 4, 100 poäng 
Matematik 5, 100 poäng 
Matematik 5 - fördjupning, 100 poäng 
Matematik 1 är en kärnämneskurs. 
Kurserna bygger på varandra i ordningen 1, 2, 3, 4 och 5. 
Kursen Matematik 5 - fördjupning bygger på Matematik 4. 
Kursen Matematik 5 - fördjupning kan läsas flera gånger med olika innehåll som 
beslutas lokalt. 
 
Matematik 1 
Kurskod: MA2201 
Poäng: 100 
Kursen skall bidra till att eleven utvecklar medborgarkunskaper i matematik. Kursen 
skall också bidra till att eleven utvecklar kunskaper i matematik i samverkan med 
karaktärsämnena. De fem matematiska förmågorna skall utvecklas med hjälp av 
kursens centrala innehåll. 
Centralt innehåll 
· beräkningar med reella tal skrivna på bråkform, decimalform och grundpotensform 
samt beräkningar med potenser med heltalsexponent, 
· kalkylprogram i olika relevanta sammanhang, 
· representationer av statistiska data, olika lägesmått och spridningsmåtten 
variationsbredd och kvartiler samt kritisk granskning av hur statistik används i media, 
· beräkning av sannolikheter vid slumpförsök i flera steg, grundläggande 
kombinatorik 
och relativa frekvenser samt exempel från spel, koder och riskbedömning, 
· begreppet index samt modeller och metoder för att beräkna ränta och amortering 
för lån, avbetalningar och kreditkort, 
· talsystemets utvidgning och talens representationer från naturliga tal till reella tal ur 
ett historiskt perspektiv, 
· tillämpning och modellering utifrån karaktärsämnenas behov, 
· geometriska begrepp relevanta för karaktärsämnena och 
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· representationer av proportionalitet, metoder för att lösa ekvationer och hantering 
av formler och algebraiska uttryck relevanta för karaktärsämnena. 
 
Matematik 2 
Kurskod: MA2202 
Poäng: 100 
Kursen skall bidra till att eleven breddar sina kunskaper i matematik inom olika 
grundläggande områden, såsom ekvationer, funktioner och statistik. Kursen skall 
också bidra till att eleven utvecklar förståelse för matematikens logiska uppbyggnad 
med exempel från klassisk geometri. De fem matematiska förmågorna skall utvecklas 
med hjälp av kursens centrala innehåll. 
Centralt innehåll 
· beräkningar med tal skrivna på olika former och beräkningar med potenser med 
rationella exponenter, 
· hantering av algebraiska uttryck och identiteter inklusive kvadreringsregeln, 
konjugatregeln och kvadratkomplettering, 
· egenskaper hos räta linjens ekvation, 
· metoder för att lösa potensekvationer, andragradsekvationer, linjära 
ekvationssystem och linjära olikheter, 
· begreppet funktion och egenskaper hos linjära funktioner, andragradsfunktioner och 
exponentialfunktioner, 
· satser från klassisk geometri, 
· matematisk argumentation i ett historiskt perspektiv och begreppen sats, bevis, 
definition, implikation och ekvivalens utifrån geometriska exemplifieringar samt 
jämförelser med argumentation i vardagliga sammanhang, 
· tillämpning och modellering utifrån karaktärsämnenas behov och 
· planering, genomförande, rapportering och värdering av en statistisk undersökning 
relevant för karaktärsämnena. 
 
Matematik 3 
Kurskod: MA2203 
Poäng: 100 
Kursen skall bidra till att eleven utvecklar kunskaper i matematik för att analysera 
naturvetenskapliga, tekniska och ekonomiska problemställningar. Kursen skall också 
bidra till att eleven utvecklar kunskaper om några av matematikens stora idéer såsom 
gränsvärde och olika bevismetoder. De fem matematiska förmågorna skall utvecklas 
med hjälp av kursens centrala innehåll. 
Centralt innehåll 
· beräkningar med tal skrivna på olika former och begreppet absolutbelopp, 
· hantering av algebraiska uttryck inklusive polynom, produkten av och faktorisering 
av polynom samt rationella uttryck, 
· metoder för att lösa polynomekvationer av högre grad även med hjälp av 
faktorisering, 
· egenskaper hos potensfunktioner och polynomfunktioner av högre grad, 
· gränsvärdesbegreppets utveckling i ett historiskt perspektiv, 
· begreppen ändringskvot och derivata samt bestämning av derivatans värde 
numeriskt då funktionen är given genom sin graf, 
· härledning av deriveringsregler för några grundläggande typer av potensfunktioner, 
summor av funktioner och exponentialfunktionen med basen e, 
· olika bevismetoder inom matematiken med hjälp av konkreta exempel från 
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geometriområdet, 
· tillämpning och modellering utifrån karaktärsämnenas behov, 
· lösningsmetoder för extremvärdesproblem relevanta för karaktärsämnena, även 
med hjälp av teckenstudium och andraderivatan och 
· sambandet mellan en funktions graf och funktionens derivata i olika tillämpade 
sammanhang relevanta för karaktärsämnena. 
 
Matematik 4 
Kurskod: MA2204 
Poäng: 100 
Kursen skall bidra till att eleven fördjupar sina kunskaper i matematik för att 
analysera naturvetenskapliga och tekniska problemställningar genom ytterligare 
studier av olika funktioners egenskaper samt introduktion av begreppen logaritm och 
integral. De fem matematiska förmågorna skall utvecklas med hjälp av kursens 
centrala innehåll. 
Centralt innehåll 
· beräkningar med tal skrivna på olika former, 
· hantering av algebraiska uttryck, 
· egenskaper hos cirkelns ekvation och enhetscirkeln för att definiera trigonometriska 
begrepp, 
· trigonometriska satser för bestämning av sidor, vinklar och area för en godtycklig 
triangel, 
· hantering av trigonometriska uttryck och härledning av trigonometriska samband, 
· begreppet logaritmer och logaritmlagarna, 
· metoder för att lösa trigonometriska ekvationer och exponentialekvationer samt 
tankegången bakom någon metod för numerisk ekvationslösning, 
· egenskaper hos trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta 
funktioner och absolutbeloppet som funktion, 
· skissning av grafer och tillhörande asymptoter, 
· deriveringsregler för trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, 
exponentialfunktioner, sammansatta funktioner, produkt och kvot av funktioner samt 
härledning av några av dessa, 
· begreppen primitiv funktion och integral samt sambandet mellan integral och 
derivata i ett historiskt perspektiv, 
· tillämpning och modellering utifrån karaktärsämnenas behov och 
· begreppet differentialekvation i olika typer av enkla tillämpningar relevanta för 
karaktärsämnena. 
 
Matematik 5 
Kurskod: MA2205 
Poäng: 100 
Kursen skall bidra till att eleven fördjupar sina kunskaper i matematik genom 
behandling av integraler i olika typer av tillämpningar och metoder för att lösa 
polynomekvationer med komplexa rötter. Kursen skall också bidra till att eleven 
breddar sina kunskaper i matematik inom områden som talteori och grafteori samt 
genomför ett projekt. De fem matematiska förmågorna skall utvecklas med hjälp av 
kursens centrala innehåll. 
Centralt innehåll 
· beräkningar med komplexa tal skrivna på olika former, 
· olika metoder, ur ett historiskt perspektiv, för att lösa polynomekvationer med 
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komplexa rötter, även med hjälp av faktorsatsen, 
· egenskaper hos de hela talen och metoder för att lösa diofantiska ekvationer samt 
induktionsbevis med konkreta exempel från talteoriområdet, 
· grundläggande kongruensräkning, 
· begreppet graf, olika typer av grafer och dess egenskaper samt några kända 
grafteoretiska problem, 
· genomförande och redovisning av ett undersökande projekt i anknytning till en 
forskningsfråga i matematik, 
· tillämpning och modellering utifrån karaktärsämnenas behov och 
· integraler i olika typer av tillämpningar relevanta för karaktärsämnena inklusive 
beräkningar av areor och volymer samt tankegången bakom någon metod för 
numerisk integration. 
 
Matematik 5 - fördjupning 
Kurskod: MA2206 
Poäng: 100 
Kursen skall bidra till att eleven breddar och fördjupar sina kunskaper inom ett eller 
flera matematiska områden. De fem förmågor som eleven skall utveckla i ämnet 
Matematik kopplas i Matematik 5 - fördjupning till ett innehåll som beslutas lokalt. 
________________ 
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Bilaga 3: Enkäten  

Fråga 1: Vilken/vilka gymnasieskolor arbetar du på? 
 

Fritt svar 

 

Fråga 2: När tog du ut din lärarexamen?  
 

Svarsalternativ: Mindre än 5 år sedan 

   5-10 år sedan 

   Mer än 11 år sedan 

   Vet ej/vill ej uppge 
 

Följdfråga: Om du undervisat i Matematik 5 utan att ha lärarexamen, beskriv kort den för 

matematikundervisningen relevanta utbildning du har hittills.  
 

Fritt svar 

 

Fråga 3: Hur länge har du undervisat i gymnasieskolan?  
 

Svarsalternativ:  0-2 år 

   3-5 år 

   5-10 år 

   Mer än 11 år 

   Vet ej/vill ej uppge 

 

Fråga 4: Hur många gånger har du undervisat Matematik 5? 
 

Svarsalternativ:  1-2 gånger 

   3-4 gånger 

   5 gånger eller fler 

   Vet ej/vill ej uppge 

 

Fråga 5: Vilket material har du som matematiklärare använt när du introducerat och 

arbetat med grafteori i din undervisning i kursen Matematik 5?  
 

Svarsalternativ:  Använt enbart lärobok 

   Använt lärobok samt annat material 

   Ej använt lärobok utan enbart annat material 
 

Följdfråga: Vilken lärobok (ange författare och boktitel) och/eller annat material har du 

använt?  
 

Fritt svar 

 

Fråga 6: Är det något annat du vill meddela som kan vara relevant vid tolkningen av 

dina svar eller för enkätstudien i övrigt? 
 

Fritt svar 

 

Fråga 7: Ange e-postadress som du kan nås på vid eventuella oklarheter i 

svarsangivelser. 
 

Fritt svar 
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Bilaga 4: Enkätsvaren  

Svar på fråga nummer sex redovisas om respondenten angivit ett sådant. Notera också att den 

svarandes e-postadress (fråga nummer sju i enkäten) har uteslutits av integritetsskäl.   

 

Svarande 1: 

F1: Vilken/vilka gymnasieskolor arbetar du på? 

Katedralskolan 

F2: När tog du ut din lärarexamen? 

5-10 år sedan 

F3: Hur länge har du undervisat i gymnasieskolan?  

5-10 år 

F4: Hur många gånger har du undervisat Matematik 5? 

5 gånger eller fler 

F5: Vilket material har du som matematiklärare använt när du introducerat och arbetat med 

grafteori i din undervisning i kursen Matematik 5? 

Använt lärobok samt annat material 

Vilken lärobok (ange författare och boktitel) och/eller annat material har du använt?  

Origo 5 samt material från en lärobok på IB-programmet, en av deras options för Higher level 

matematik. 

 

Svarande 2: 

F1: Vilken/vilka gymnasieskolor arbetar du på? 

Rosendalsgymnasiet 

F2: När tog du ut din lärarexamen? 

5-10 år sedan 

F3: Hur länge har du undervisat i gymnasieskolan?  

5-10 år 

F4: Hur många gånger har du undervisat Matematik 5? 

1-2 gånger 

F5: Vilket material har du som matematiklärare använt när du introducerat och arbetat med 

grafteori i din undervisning i kursen Matematik 5? 

Använt lärobok samt annat material 

Vilken lärobok (ange författare och boktitel) och/eller annat material har du använt? 

Matematik 5000 av Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon och Hans Heikne samt 

material från nätet som mest har använts för att kontrollera olika begrepp. Grafteoriområdet 

har mest använts som en introduktion (vi har använt ca 120 minuter till området) 

 

Svarande 3: 

F1: Vilken/vilka gymnasieskolor arbetar du på? 

Katedralskolan, Uppsala 

F2: När tog du ut din lärarexamen? 

Mindre än 5 år sedan  

F3: Hur länge har du undervisat i gymnasieskolan?  

3-5 år 

F4: Hur många gånger har du undervisat Matematik 5? 

1-2 gånger 

F5: Vilket material har du som matematiklärare använt när du introducerat och arbetat med 

grafteori i din undervisning i kursen Matematik 5? 

Använt lärobok samt annat material 
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Vilken lärobok (ange författare och boktitel) och/eller annat material har du använt? 

Matematik Origo 5, Szabo et.al. Jag har mest använt mig av boken, detta är ett helt nytt 

område för mig (trots att jag tog examen 2013). Jag har använt mig till viss del av eget 

material då vi studerat Eulervägar och kretsar i stjärnbilder tagna från TV-spelet Dragon Age. 

En kollega har också tagit fram eget material som jag använt mig av. 

F6: Är det något annat du vill meddela som kan vara relevant vid tolkningen av dina svar 

eller för enkätstudien i övrigt? 

Det är svårt att få fram relevansen i Grafteori i Ma5 eftersom vi inte går in så djupt i det hela. 

Vår bok tycker jag inte heller tar fram tydliga användningsområden. 

 

Svarande 4: 

F1: Vilken/vilka gymnasieskolor arbetar du på? 

Livets ords kristna Gymnasium 

F2: När tog du ut din lärarexamen? 

Mindre än 5 år sedan  

F3: Hur länge har du undervisat i gymnasieskolan?  

5-10 år 

F4: Hur många gånger har du undervisat Matematik 5? 

3-4 gånger 

F5: Vilket material har du som matematiklärare använt när du introducerat och arbetat med 

grafteori i din undervisning i kursen Matematik 5? 

Använt enbart lärobok 

Vilken lärobok (ange författare och boktitel) och/eller annat material har du använt?  

M5 J. Sjunnesson et al. Liber 

F6: Är det något annat du vill meddela som kan vara relevant vid tolkningen av dina svar 

eller för enkätstudien i övrigt? 

Differentialekvationer och serier är två underskattade avsnitt i Matte 5 kursen. 

Differentialekvationer eftersom den kan ge en god förståelse för hur fysikaliska förlopp kan 

beskrivas med komplex algebra. Serier eftersom det förmodligen inte finns någon formerl 

som har så stor ekonomisk betydelse sim summaformeln för geometriska serier. 

 

Svarande 5: 

F1: Vilken/vilka gymnasieskolor arbetar du på? 

Katedralskolan 

F2: När tog du ut din lärarexamen? 

Mer än 11 år sedan 

F3: Hur länge har du undervisat i gymnasieskolan?  

5-10 år 

F4: Hur många gånger har du undervisat Matematik 5? 

3-4 gånger 

F5: Vilket material har du som matematiklärare använt när du introducerat och arbetat med 

grafteori i din undervisning i kursen Matematik 5? 

Använt enbart lärobok 

Vilken lärobok (ange författare och boktitel) och/eller annat material har du använt?  

Origo från Sanoma Utbildning 

 

Svarande 6: 
F1: Vilken/vilka gymnasieskolor arbetar du på? 

Jensen Gymnasium 

F2: När tog du ut din lärarexamen? 
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5-10 år sedan 

F3: Hur länge har du undervisat i gymnasieskolan?  

3-5 år 

F4: Hur många gånger har du undervisat Matematik 5? 

1-2 gånger 

F5: Vilket material har du som matematiklärare använt när du introducerat och arbetat med 

grafteori i din undervisning i kursen Matematik 5? 

Använt lärobok samt annat material 

Vilken lärobok (ange författare och boktitel) och/eller annat material har du använt?  

Exponent 5 (Gennow, Gustavsson & Silborn) plus lite annat material kring 

"handelsresandeproblemet" som jag hittade på nätet. Även någon film som handlade om 

myror och deras förmåga att hitta det mest effektiva transportnätet. 

 

Svarande 7: 

F1: Vilken/vilka gymnasieskolor arbetar du på? 

Linnégymnasiet, Uppsala 

F2: När tog du ut din lärarexamen? 

Mindre än 5 år sedan  

F3: Hur länge har du undervisat i gymnasieskolan?  

5-10 år 

F4: Hur många gånger har du undervisat Matematik 5? 

1-2 gånger 

F5: Vilket material har du som matematiklärare använt när du introducerat och arbetat med 

grafteori i din undervisning i kursen Matematik 5? 

Använt enbart lärobok 

Vilken lärobok (ange författare och boktitel) och/eller annat material har du använt? 

Matematik M5 (Sjunnesson, Holmström och Jakobsson). 

 

Svarande 8: 

F1: Vilken/vilka gymnasieskolor arbetar du på? 

Fyrisskolan 

F2: När tog du ut din lärarexamen? 

5-10 år sedan 

F3: Hur länge har du undervisat i gymnasieskolan?  

5-10 år 

F4: Hur många gånger har du undervisat Matematik 5? 

3-4 gånger 

F5: Vilket material har du som matematiklärare använt när du introducerat och arbetat med 

grafteori i din undervisning i kursen Matematik 5? 

Använt lärobok samt annat material 

Vilken lärobok (ange författare och boktitel) och/eller annat material har du använt? 

Matematik 5000 

 

Svarande 9: 

F1: Vilken/vilka gymnasieskolor arbetar du på? 

Thoren Business School 

F2: När tog du ut din lärarexamen? 

Mindre än 5 år sedan  

F3: Hur länge har du undervisat i gymnasieskolan?  

0-2 år 



69 

 

F4: Hur många gånger har du undervisat Matematik 5? 

1-2 gånger 

F5: Vilket material har du som matematiklärare använt när du introducerat och arbetat med 

grafteori i din undervisning i kursen Matematik 5? 

Använt lärobok samt annat material 

Vilken lärobok (ange författare och boktitel) och/eller annat material har du använt? Liber 

Matematik M5 (Sjunnesson, Holmström, Smedhamre, Jakobsson, Nilsson) Har även hämtat 

inspiration från annat material och från internet, har därför lagt mycket tyngd på 

lektionsanteckningar. Tycker att Liber introducerar momentet på för låg nivå och gör det 

dessutom lite tråkigt. 

 


