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Information om prövningar i matematik för 
samtliga kurser 
 

Förberedelse till prövningen: 
 

 Studera noggrant kurs- och ämnesplaner på Skolverketssida inklusive betygskriterier. 

 

Kurs Ämnesplaner 

Matematik 

1a/1b/1c/2a/2b

/2c/3b/3c/4/5 

Länken till Skolverkets webbsidan 1 

Och 

Kurs Kursplaner (bläddra tills du ser namn för din kurs och klicka på 

[Visa/Dölj]) 
Matematik 

1a/1b/1c/2a/2b

/2c/3b/3c/4/5 

Länken till Skolverkets webbsidan 3 

 

 Skaffa dig rätt kursbok. Använd inte gamla kursböcker till de nya kurser t.ex. bok 

Matematik A bör inte användas till prövningen i kurs Matematik 1b/1c. Vid 

tveksamma fall kontakta läraren. 

Nedanstående böcker rekommenderas i första hand: 

 

Kurs Lärobok 

Matematik 1a Matematik 5000 1a av Lena Alfredsson, Patrik Erixon, Hans 

Heikne 

Eller 

Matematik 1a Vux av Gunilla Viklund, Birgit Gustafsson, Anna 

Norberg 

Eller 

Exponent 1a av Lars-Göran Johansson, Tommy Olsson 

Matematik 1b/1c Matematik 5000 1bc av Lena Alfredsson, Kajsa Bråting m.fl. 

utgiven av Natur och Kultur. 

Eller 

Origo Vux 1 b/c av Attila Szabo, Niclas Larsson m.fl. utgiven av 

Sanoma Utbildning. 

Eller  

Exponent 1b av Susanne Gennow m.fl. utgiven av Gleerups. 

Matematik 2a Matematik 5000 2a av Lena Alfredsson, Kajsa Bråting m.fl. 

utgiven av Natur och Kultur.  

Eller 

Matematik 2a - program, uppdrag, modeller av Gunilla Viklund 

m.fl. utgiven av Sanoma Utbildning. 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/mat?tos=gy&subjectCode=MAT&lang=sv
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/mat?tos=gy&subjectCode=MAT&lang=sv
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Eller  

Exponent 2a av Sören Hector och Tommy Olsson utgiven av 

Gleerups. 

Matematik 2b/2c Matematik 5000 2bc av Lena Alfredsson, Kajsa Bråting m.fl. 

utgiven av Natur och Kultur. 

Eller 

Origo Vux 2 b/2c av Attila Szabo, Niclas Larsson m.fl. utgiven av 

Sanoma Utbildning. 

Eller  

Exponent 2b/2c av Susanne Gennow m.fl. utgiven av Gleerups. 

Matematik 3b/3c Matematik 5000 3bc av Lena Alfredsson, Kajsa Bråting m.fl. 

utgiven av Natur och Kultur. 

Eller 

Origo Vux 3b/3c av Attila Szabo, Niclas Larsson m.fl. utgiven av 

Sanoma Utbildning. 

Eller  

Exponent 3b/3c av Susanne Gennow m.fl. utgiven av Gleerups. 

Matematik 4 Matematik 5000 4 av Lena Alfredsson, Kajsa Bråting m.fl. 

utgiven av Natur och Kultur.  

Eller 

Matematik Origo 5 av Attila Szabo, Niclas Larson, Gunilla 

Viklund m.fl. utgiven av Sanoma Utbildning. 

Eller  

Exponent 4 av Susanne Gennow, Ing-Mari Gustafsson, Bo Silborn 

utgiven av Gleerups. 

Matematik 5 Matematik 5000 5 Blå lärobok av Lena Alfredsson, Kajsa Bråting 

m.fl. 

utgiven av Natur och Kultur.  

Eller 

Matematik Origo 5 av Attila Szabo, Niclas Larson, Gunilla 

Viklund m.fl. 

Eller  

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

utgiven av Gleerups. 

 

 Istället för pappersböcker kan e-böcker/digitala/interaktiva böcker användas. De flesta 

ovannämnda böcker har respektive digitala motsvarigheter. Väljer du att använda 

dessa medel undersök först vilka tekniska krav ställs för att kunna använda digitala 

läromedel (se utgivarens hemsida). Skaffa först 10-dagars gratis provlicens. Om du är 

nöjd, kan du köpa licens på internet från Adlibris, Bokus, CDON.com och dylikt. 

 Skaffa dig miniräknare. För samtliga kurser rekommenderas starkt grafritande 

miniräknare t.ex TI-82/TI-83/TI-84. 

 Skriv ut formelblad 

 

Kurs Formelblad 

http://www.adlibris.com/se/bok/matematik-origo-5-9789152321041
http://www.adlibris.com/se/bok/matematik-origo-5-9789152321041
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AAttila%20Szabo
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ANiclas%20Larson
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AGunilla%20Viklund
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AGunilla%20Viklund
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ASusanne%20Gennow
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AIng-Mari%20Gustafsson
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ABo%20Silborn
http://www.adlibris.com/se/bok/matematik-origo-5-9789152321041
http://www.adlibris.com/se/bok/matematik-origo-5-9789152321041
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AAttila%20Szabo
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ANiclas%20Larson
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AGunilla%20Viklund
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AGunilla%20Viklund
http://www.adlibris.com/se/bok/exponent-5-9789140677457
http://www.adlibris.com/se/bok/exponent-5-9789140677457
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ASusanne%20Gennow
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AIng-Mari%20Gustafsson
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ABo%20Silborn
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Matematik 

1a/1b/1c/2a/2b

/2c/3b/3c/4/5 

Formelblad för samtliga kurser 

 

 Behöver du hjälp? Använd i så fall gärna handledningstider på Studiecentret i 

biblioteket. Handledningar i matte har vi enligt nedanstående schema: 

 tisdagarna kl. 17.00-20.00 

 torsdagarna kl.17.00-20.00 

 lördagarna kl. 10.00-14.00 

Genomförandet av prövningen: 
 

Det är viktigt att du har med dig legitimation när du deltar i prövningen. 

 Prövning består av två obligatoriska tillfällen (två olika dagar). 

 Vid första tillfälle är det muntliga delen. Den muntliga delen innefattar 

redovisning av någon begrepp och/eller lösning av en uppgift som man får lösa 

på plats vid prövningstillfälle. Redovisning sker i individuellt. Vid 

redovisningen får varje elev 20-30 minuter till sin förfogande.  

 Vid andra tillfälle får du göra den skriftliga delen. Denna består av två delar: 

en - utan miniräknare och en - med miniräknare. Båda delar ges vid samma 

tillfälle. Prövningstid är fem timmar inklusive halvtimmers rast. 

 Formelblad, som är författat av Skolverket till respektive kurs och är tillåtet att 

använda till båda delar av prövningen, kommer att delas ut av lärare. 

 Eleven måste ha med sig egen penna, sudd, linjal (om så önskas) och miniräknare. 

 Skriftliga delen av prövningen består av ca 25-35 frågor och avser att pröva elevens 

kunskaper inom de områden som anges i Skolverkets kurs- och ämnesplaner för 

respektive kurs. 

 Betyg sätts enligt Skolverkets kunskapskrav. 

 

Observera! Vid prövningstillfället är strikt förbjudet att använda mobiltelefoner, SmartWatch, 

böcker, anteckningar och andra otillåtna hjälpmedel. 

Betyg: 
 

Några dagar efter prövningen kommer du att kallas till betygssamtal och får veta resultatet. 

http://www.edusci.umu.se/np/np-2-4/formelblad/

