Realfag
Velkommen til mitt fag:
Matematikk S1

Realfag
Fra overordnet del
Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Matematikk S
skal bidra til at elevene utvikler kompetanse som setter dem i stand til å gjøre
egne valg og ta stilling til spørsmål som har betydning i samfunnet og i sitt eget
liv. Kritisk tenkning i matematikk omfatter kritisk vurdering av resonnementer.
Matematikk S kan bidra til at elevene ser verdien av å sette seg inn i og forstå
andres resonnementer. Faget gir rom for kreativitet og skapertrang ved at
elevene får tid til å tenke, reflektere og resonnere matematisk, stille spørsmål og
oppleve at faget er relevant. Problemløsingsstrategier spiller en vesentlig rolle
når man skal løse matematiske problemer, og kan bidra til at elevene blir mer
bevisste på egen læring.

Realfag
Beskrivelse av faget
Matematikk S handler om å forstå moderne anvendelser av matematikk i
samfunnsfaglige og økonomiske sammenhenger. Faget gir elevene
mulighet til å utvikle matematisk forståelse og evne til å løse matematiske
problemstillinger. Matematikk S handler om å tilegne seg og forstå
matematiske verktøy og om å anvende verktøyene i utforsking og analyse
av forhold og problemstillinger knyttet til samfunn og økonomi.
Kompetanse om teoretiske og praktiske anvendelser av matematikk
forbereder elevene til videre arbeid og utdanning som stiller krav om
matematisk forståelse.

Realfag
Læremidler: Lærebok, Geogebra og andre digitale hjelpemidler

Realfag
Typiske arbeidsmåter og vurdering
Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle
kompetanse i matematikk S1. Elevene viser og utvikler kompetanse i faget når
de bruker matematiske begreper i kommunikasjon, og når de finner, forstår og
generaliserer matematiske sammenhenger og formidler disse. Elevene viser
og utvikler også kompetanse når de jobber utforskende og problemløsende
med modellering ved å utføre og presentere eget arbeid i faget. Videre viser
og utvikler elevene kompetanse ved å utforske fagbegreper og ved å
resonnere og argumentere for gyldigheten av matematiske utsagn.

