
Utökad matematik i timplanen 

Det ska bli mer matte på schemat i skolan. Riksdagen sa den 25 maj 2016  ja till regeringens 

förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2016. 

Beslutet innebär att undervisningen utökas med 105 timmar i grundskolan, specialskolan, 

sameskolan och i grundsärskolan. 105 timmar motsvarar en 60 min i åk 4, åk 5 och åk 6 per 

vecka. 

Statsbidrag utgår till kommunerna för att finansiera utökningen. 

Då beslutet kom när planering och tjänstefördelning i stort sett var klart har en utökning på 

endast 30 min i åk 4 och 5 genomförts i grundskolan läsåret 2016/17. I grundsärskolan har 

hela utökningen på 180 min genomförts läsåret 2016/17. 

För att eleverna ska få sin garanterade undervisningstid i matematik innan de lämnar 

grundskolan kommer timplanerna att justeras under läsåren 16/17 – 20721. 

Lå 17/18 föreslås resterande utökning på 30 min i åk 4 och 5, samt ett utlägg på 60 min i åk 6. 

För att möjliggöra utökningen i matematik åk 6 flyttas 50 min Sv till åk 7. 

Elever f -04 får 60 minuter extra utlägg matematik i åk 7, för att uppnå garanterad undervisningstid i Ma. 

 

Lå 18/19 

50 min Sv åk som togs bort från åk 6  lå 17/18 läggs till i åk 7 18/19 

Elever f -05 får 20 min extra Ma i åk 7 (av tot 30) 

 

Lå 19/20 

Elever f -05, får 10 min extra Ma i åk 8. De har då fått de 30 min Ma som de inte fick i åk 5, lå 16/17. 

Elever f -06, får 20 min extra Ma i åk 7 (av tot 30 min) 

 

Lå 20/21 

Elever f -06 får 10 min extra Ma i åk 8. De har nu fått de 30 min Ma som de inte fick i åk 4, lå 

16/17 

Lå 21/22 

Eleverna har fått sin garanterade undervisningstid och de temporära utökningarna i åk 7-9 tas 

bort. 

 

 
 

 

 

 


