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Ämne: Matematik 
Kurs: Matematik breddning/Linjär algebra 
Kurskod: MA1206 
Poäng: 50 
Program: NV  
Förkunskapskrav: Matematik C 
 
 
Innehåll 
 

Linjära ekvationssystem. Vektorer. Baser och koordinatsystem. Ekvationer för linjer och plan 
i rymden. Skalärprodukt med tillämpningar. Vektorprodukt med tillämpningar. Matriser. 
Rang. Linjära avbildningar. Determinanter. Egenvärden och egenvektorer. 

 
Mål 
 
Kunskap och förståelse 
 
Efter genomgången kurs skall eleven 
 
♦ med säkerhet kunna lösa linjära ekvationssystem samt visa förmåga att geometriskt tolka 

lösningar till sådana system. 
♦ kunna representera, hantera och räkna med grundläggande geometriska objekt i tre 

dimensioner som punkter, vektorer, linjer och plan. 
♦ kunna ge prov på en allmän förståelse för matrisbegreppet och dess koppling till begreppet 

linjär avbildning samt kunna utföra elementära matrisoperationer och lösa 
matrisekvationer. 

♦ översiktligt kunna redogöra för och illustrera betydelsen av sådana matematiska begrepp 
inom linjär algebra som används för att ställa upp och undersöka matematiska modeller i 
tillämpningarna. 

♦ kunna redogöra för innehållet i några centrala definitioner, satser och enklare bevis. 
 

Färdighet och förmåga 
 
Efter genomgången kurs skall eleven 
 
♦ kunna demonstrera en god algebraisk räkneförmåga.  
♦ i samband med problemlösning kunna visa förmåga att självständigt välja och använda 

matematiska begrepp och metoder inom linjär algebra.  
♦ i samband med problemlösning kunna visa förmåga att integrera begrepp från kursens 

olika delar.  
♦ kunna visa förmåga att redogöra för ett matematiskt resonemang på ett strukturerat och 

logiskt sammanhängande sätt.  
 



Genomförande 
 
Arbetsformer och arbetssätt 
 Arbetsformen kan vara allt från ett undersökande arbetssätt och laborationer till lärarledda 

genomgångar. Hur tekniska hjälpmedel, såsom räknedosor och datorprogram, kan 
användas för att bearbeta kursstoffet kommer att visas. Tekniska hjälpmedel är emellertid 
inte tillåtna på vare sig de lokala proven eller en eventuell avslutande tentamen på Lunds 
Tekniska Högskola. 

 Kommunikation i matematik får du belyst genom återkommande resonemang och samtal i 
undervisningen och övning på att skriva i och om matematik. Problemlösning kan 
bearbetas genom att du får tillfälle att formulera egna problem, som kan lösas i klassen. 
Hemuppgifter redovisas muntligt och skriftligt vid tavlan och olika lösningsmetoder 
diskuteras i klassen.  

 
 
Elevansvar och inflytande 
 Det är viktigt att du själv tar ansvar för din egen inlärning såväl i skolan som i hemmet. 

Detta innebär också att du ska bidra till en bra arbetsmiljö för dig själv och andra. Ansvar 
medför inflytande över arbetssätt, arbetsformer och innehåll. Detta sker i samråd mellan 
lärare och elever. 

 
 
Utvärdering/examination 
 Utvärdering av dina kunskaper sker på grundval av hela din prestation både skriftligt och 

muntligt. Det är viktigt att du både muntligt och skriftligt kan redovisa matematiska sam-
manhang. Kontinuerlig utvärdering sker dels genom lärarens iakttagelser under lektioner 
och dels genom oförberedda och förberedda prov, som kan vara korta eller omfatta längre 
tid. 

 Vid kursens slut erbjuds du att delta vid tentamen på motsvarande kurs vid Lunds 
Tekniska Högskola. Resultatet på denna tentamen kan användas som underlag för ditt 
gymnasiebetyg. 

 Utvärdering av kursen görs av eleverna. 
 Utvärdering av kursbeskrivningen görs av ämneskonferensen. 
 
 
Läromedel: 
 Lå 08/09 används följande läromedel: 
 Sparr, G: Linjär algebra. Studentlitteratur 1994. ISBN 91-44-19752-7 
 LTH: Övningar i linjär algebra, KFS förlag 
 
 



Betygskriterier (för MA1206) 
 
 
Kriterier för betyget Godkänd 
 

Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder och tillvägagångssätt för att 
formulera och lösa  problem i ett steg. 
Eleven genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt. 
Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner samt utför beräkningar 
på ett sådant sätt att det är möjligt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till 
uttryck. 
Eleven skiljer gissningar och antaganden från givna fakta och härledningar eller bevis. 
 
 

Kriterier för betyget Väl godkänd 
 

Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder, modeller och tillvägagångssätt 
för att formulera och lösa olika typer av problem. 
Eleven deltar i och genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt. 
Eleven gör matematiska tolkningar av situationer eller händelser samt genomför och 
redovisar sitt arbete med logiska resonemang såväl muntligt som skriftligt. 
Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner på sådant sätt att det är 
lätt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck såväl muntligt som 
skriftligt. 
Eleven visar säkerhet beträffande beräkningar och lösning av olika typer av problem och 
använder sina kunskaper från olika delområden av matematiken. 
Eleven ger exempel på hur matematiken utvecklats och använts genom historien och 
vilken betydelse den har i vår tid inom några olika områden. 
 
 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 
 

Eleven formulerar och utvecklar problem, väljer generella metoder och modeller vid 
problemlösning samt redovisar en klar tankegång med korrekt matematiskt språk. 
Eleven analyserar och tolkar resultat från olika typer av matematisk problemlösning och 
matematiska resonemang. 
Eleven deltar i matematiska samtal och genomför såväl muntligt som skriftligt 
matematiska bevis. 
Eleven värderar och jämför olika metoder, drar slutsatser från olika typer av matematiska 
problem  och lösningar samt bedömer slutsatsernas rimlighet och giltighet. 
Eleven redogör för något av det inflytande matematiken har och har haft för utvecklingen 
av vårt arbetsliv och samhällsliv samt för vår kultur. 

 
 


