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är ett helt nytt läromedel, anpassat till ämnesplanen Gy2011. 
Det täcker alla program på gymnasieskolan och fi nns nu även 
för introduktionsprogrammen och komvux.

Matematik 5000 ger, liksom sin föregångare Matematik 4000, 
eleverna mycket goda förutsättningar att utveckla sina för-
mågor genom en stor variation av arbetssätt, frågeställningar 
och uppgiftstyper.

Läromedlet aktiverar och engagerar eleverna samtidigt som 
det befäster viktiga kunskaper.

Sist men inte minst: det har en tydlig struktur och är lätt att 
arbeta med.

Välj mellan

RÖD SERIE för serviceinriktade yrkesprogram
GUL SERIE  för tekniskt inriktade yrkesprogram
GRÖN SERIE  för SA, EK, ES, HU samt komvux
BLÅ SERIE  för NA och TE
BASBÖCKER  för elever som behöver en enklare framställning

För aktuell information om serien och digitalt material, 
besök www.nok.se/matematik5000
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Hej! 
Det är jag som är Daniel Nilsson. Jag är 
utbildad matematik- och historielärare  
och även speciallärare med inriktning  
mot matematik. Jag har skrivit den här 
studieteknikhandledningen i samarbete 
med Natur & Kultur. Vi hoppas att den  
ska komma till användning!

Boka stud ieteknikföreläsning! 
Vill du som lärare att d ina elever ska få ännu  

bättre stud ieteknik? Boka en föreläsning  
med Daniel Nilsson. Skicka en förfrågan till  

matematik5000@nok.se!



3

Många tycker att matematik är ett av de svåraste  ämnena i 
skolan. En del tycker dessutom att det är tråkigt och känner 
att de aldrig har förstått sig på ämnet. Är du en av dessa 
elever? Innan du läser vidare vill jag i så fall be dig att – från 
och med nu – sluta tänka tanken att matematik är svårt och 
tråkigt. Alla elever kan klara sin matematikkurs. Det handlar helt 
 enkelt om att öva, och om att veta hur man ska öva. I den här 
studiehandled ningen  kommer du att få 12 praktiska tips för att 
klara matematiken. Jag  kommer också att visa olika sätt att lära 
sig, så att du kan hitta det sätt som passar just dig bäst.

Kan alla  
klara matten?

Få 12 praktiska tips!        



Vad är studieteknik?
Det är skolans och lärarnas ansvar att ge dig förutsättningarna 
för att lära dig matematik. Men för att befästa den kunskap 
du får i skolan behöver du träna, både på egen hand och till-
sammans med andra. 

Studieteknik handlar om att vara medveten om sitt eget 
lärande, och om att hitta strategier och knep för att lära sig 
saker. De ser olika ut beroende på vem man är. Men en sak är 
säker, elever som använder många olika sätt att lära sig mate-
matik har mycket goda chanser att uppnå sitt mål i kursen. 

Som du säkert har förstått finns det inga genvägar. Alla 
behöver öva för att lära sig matematik. Men det finns prak tiska 
tips på hur du kan öva och utveckla din studieteknik.
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 Sätt upp ett mål  
 för dina studier
Hur mycket tid du behöver öva beror på hur  mycket du redan 
kan och hur din nuvarande studieteknik ser ut. Du kan inte 
jämföra dig med dina kamrater eftersom vi alla är olika, och 
har olika lätt eller svårt för saker. Det beror också på vilket 
mål du har med din matematik. Sätt alltså upp ett  individuellt 
mål som är rimligt för dig att uppnå. Det lägsta målet för alla 
borde vara att få betyget E i den matematikkurs de läser. Din 
lärare kan hjälpa dig att sätta upp ett individuellt mål och 
stötta dig att nå dit. Det kan till exempel handla om att hitta 
rätt nivå på de uppgifter som du behöver jobba med för att 
du ska nå ditt mål. 

12 tips för att  
lära sig matematik

1



6

 Dela upp ditt slutmål  
 i mindre delmål
Har du någonsin känt dig stressad över att du har börjat 
 plugga för sent? På gymnasiet har man ofta matematikprov 
lagom till höstlovet, jullovet, påsklovet eller innan betyget ska 
sättas. Eftersom man ska hinna lära sig en hel del är det vik-
tigt att man arbetar regelbundet med matematiken. 

Ett sätt är att sätta upp delmål. Din lärare kan hjälpa dig 
med det. Du kan till exempel be att få en planering där det står 
vilka uppgifter du behöver göra varje period. Du kan då stryka 
en uppgift när du har löst den. På så sätt blir det konkret vart 
du är på väg, och du ser hela tiden ditt mål framför dig.

 Öva, öva  
 och åter öva
Det bästa sättet att bli bättre är att börja öva utanför lektions
tid. Lektionerna är viktiga, men tiden räcker inte alltid till. 

Tänk på Zlatan Ibrahimovic. Han har säkert tittat och 
lyssnat mycket på fotboll, men han har också tränat väldigt 
mycket för att bli så bra som han är. I sin ungdom tränade han 
med sitt lag, men enbart det gjorde honom inte till den 
 fantastiska fotbollsspelare han är idag. Det är tiden som han 
lade ner på raster och på fritiden, tillsammans med den tid 
han tränade med klubblaget, som har gjort honom till en 
världsspelare.
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        Planera och schemalägg  
 dina studier
Planera in bestämda tider varje vecka då du tränar på 
 mate matik. Ett förslag är att du tittar igenom din kalender inför 
varje ny skolvecka och försöker boka in minst en eller ett par 
tider då du ska träna. Om du tycker att matematik är svårt är 
detta ännu viktigare, eftersom du troligen har ett motstånd 
som hindrar dig från att sätta dig med matematiken hemma. 
Vi människor fungerar nämligen så: är det något vi tycker är 
tråkigt eller jobbigt så undviker vi det så länge vi kan. 

Har du svårt att planera dina studier så kan din  lärare,  
din mentor eller kanske någon där hemma hjälpa dig.

 Fråga  
 läraren
Är det svårt att hänga med när din lärare har genomgångar? I 
så fall måste du fråga. Försök att vara så konkret som möjligt 
och förklara vad det är du inte förstår. Och kom ihåg: det finns 
inga dumma frågor! Din fråga kan säkert hjälpa andra i klassen 
eftersom de kanske sitter med precis samma fundering som du. 

Om du inte vill fråga, eller om det dyker upp en fråga 
 utanför lektionstid, kan du använda vår gratistjänst Matematik 
5000 läxhjälp på Facebook eller mejla din  matematiklärare. 

4
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Läs mer om läxhjä lpen på sidan 15,  
eller besök o ss på facebook.com/matematik5000laxhja lp
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 Använd rätt  
 material
När du sitter och räknar matematik, få då in som rutin att alltid 
använda:

• Ett rutat kollegieblock där du skriver med blyertspenna 
(så att du kan sudda och skriva om). Det gör det lättare 
både för dig och din lärare att tyda dina lösningar. 

• Samma miniräknare. Miniräknare är uppbyggda på olika 
sätt och har olika beteckningar på vissa funktioner. Det 
vore väldigt tråkigt om du sitter och skriver ett prov där 
du kan uppgiften, men inte förstår dig på miniräknaren 
som du har lånat. 

• En formelsamling. I den står det värdefulla saker som du 
slipper memorera. Lär dig att använda den på lektionerna 
så har du stor nytta av den på proven också!
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     Skriv alltid ner  
 hela lösningen

När du räknar en uppgift, oavsett om du använder miniräknare 
eller inte, ska du alltid skriva ner hela lösningen. Du har stor 
nytta av det när du sedan tränar hemma, eftersom du har ett 
lösningsförslag att gå tillbaka till. Använder du en miniräknare 
till uppgiften så ska du skriva ner (i ditt rutade kollegieblock) 
det du har knappat in på miniräknaren. I de flesta matematik-
böcker finns ett facit längst bak, men där står oftast bara en 
siffra som visar om du har räknat rätt. Där står sällan en lösning 
till hur du kan komma fram till detta svar. När din matematik-
lärare sedan vill se om du har den kunskap som krävs så är det 
inte siffran (svaret) som är intressant, utan hur du har kommit 
fram till svaret. Läraren är alltså mer intresserad av hur du 
 kommer fram till ditt svar än själva svaret!

 Gör om samma  
 uppgift en gång till
Gör det till en vana att repetera uppgifter. Det är bland 
 annat därför det är så viktigt att du har ett lösningsförslag i 
ditt kollegieblock, så att du kan gå tillbaka och titta på hur du 
har löst uppgiften. Tänk på Zlatan igen. När Zlatan har gjort 
mål på en frispark så slutar han inte att träna, utan fortsätter 
att träna frisparkar kontinuerligt. Likadant är det i  matematik. 
Du behöver fortsätta att träna på samma eller liknande 
 uppgifter för att befästa dina kunskaper.

7
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 Använd ”backspegeln”  
 för att komma ihåg
I slutet av varje lektion ska du ta till vana att blicka tillbaka 
på det ni har gjort. Det tar bara 1–2 minuter, men du har stor 
nytta av det senare. Nästa matematiklektion börjar du med 
att  återigen kolla igenom vad ni gjorde förra gången. Bläddra 
snabbt igenom dina anteckningar och lösningar, det tar också 
ca 1-2 minuter. Snabbrepetitionen gör att du kommer ihåg det 
ni har gjort bättre. Det kommer även att öka dina chanser till 
att förstå lärarens genomgång, eftersom du har med dig de 
förkunskaper som krävs för att förstå nästa steg i matematiken.

Gör det också till en vana att då och då under veckans 
gång tänka tillbaka på och reflektera över vad ni har arbetat 
med på lektionerna. Det kan du göra när som helst och var 
som helst. Tiden på väg till och från skolan passar utmärkt för 
sådana reflektioner. Tanken är inte att du i detalj ska komma 
ihåg allt som du har gjort, utan mer generellt tänka igenom 
vad det är ni har jobbat med. 

   Hjälp  
   varandra
Den stora fördelen med att jobba i par eller i grupp, är att  
ni kan hjälpa varandra. Är det något som du inte förstår så 
kan säkert någon av dina kamrater hjälpa dig. Kamraten   
tjänar också på detta, för man lär sig mycket av att förklara  
för  andra. Det är bra att diskutera matematik i klass rummet, 
eftersom du då får öva på att muntligt motivera och 
 argumentera för din lösning.

9
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    Plugga  
    tillsammans
Sätt ihop en kompisgrupp och bestäm er för en eller ett 
par tider i veckan då ni träffas för att plugga matematik 
 tillsammans. Det behöver inte vara i skolan, utan kan till 
exempel vara hemma hos någon, på biblioteket eller på ett 
café. Det viktiga är att tiden finns där varje vecka, även om 
inte alla kan komma varenda gång.

   Pausa då  
   och då
När du sitter och tränar matematik är det viktigt att du tar  korta 
pauser då och då. Gör det helst efter det att du har  lyckats 
med en uppgift, eftersom du då lämnar skrivbordet glad och 
nöjd över att ha löst uppgiften. Då är det  nämligen mycket 
roligare att komma tillbaka till skrivbordet efter  pausen! 

11
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elever ser matematikboken som vägen till sitt mål. När sista 
uppgiften är gjord så tycker man att man är framme vid målet. 
Man kanske försöker räkna så många uppgifter som möjligt, 
men känner sig misslyckad om man inte lyckas lösa alla. Så 
behöver det inte vara! 

Det finns många möjligheter till att plugga matematik på 
egen hand. En del råd har du redan fått, men här vill vi tipsa om 
alternativa sätt att arbeta med Matematik 5000 och om hur du 
kan få hjälp om det är något som du inte förstår. 

Hjälpmedel för att öva
Hur gör du när du övar matematik utanför lektionstid? Det 
vanligaste är nog att du räknar uppgifter i boken. Många 
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NOKflex
NOKflex är en ny interaktiv plattform som  individanpassar 
på riktigt. Innehållet kommer från Matematik 5000. Nivån på 
uppgifterna anpassas efter dina svar och du kan se statistik 
som visar vad du har arbetat med. I NOKflex kan du även 
samla poäng och tävla mot dina vänner. På nok.se/nokflex kan 
du prova gratis.

Appen Matematik 5000
Om du inte klarar att lösa en uppgift så kan du alltid ta hjälp av 
Matematik 5000:s egen app. Den innehåller svar, ledtrådar och 
lösningsförslag till bokens samtliga övningar. Det finns också 
 inspelade videolektioner till alla avsnitt i boken, samt filmer 
som visar hur man kan lösa vissa av lärobokens övningar.  
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Filmgenomgångar
Till Matematik 5000 finns inspelade genomgångar av olika 
avsnitt, men även filmer som visar hur man löser vissa av 
lärobokens övningar. Du hittar filmerna här:

• Bakom fliken elevwebb på hemsidan:  
nok.se/matematik5000

• I Matematik 5000 Interaktiv bok (som du kan läsa om  
på  hemsidan)

• I Matematik 5000 NOKflex (ett individanpassat    
interaktivt läromedel med spelkänsla)

• I appen Matematik 5000 som du laddar ner via  
App Store eller Google Play
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Fördelen med filmerna är att du kan titta på en genomgång 
flera gånger, ända tills du har förstått. Du kan också titta på en 
genomgång av det som läraren  kommer att gå igenom  nästa 
lektion. Då hinner du fundera och formulera frågor redan 
hemma och på så sätt komma väl förberedd till lektionen. 

Veckoplanering
På elevwebben på nok.se/matematik5000 finns förslag på 
kapitelvis planeringar för Matematik 5000. Tanken är att 
 planeringarna ska underlätta för dig att sätta upp delmål som 
leder mot ditt slutmål. Om du vet vad du  behöver göra vecka 
för vecka så blir det lättare att öva  matematik  regelbundet. 

Repetitionsuppgifter
För att befästa dina kunskaper i matematik är det bra om 
du gör samma uppgift två gånger, eller löser en liknande 
 uppgift. I Matematik 5000 finns det repetitionsuppgifter längst 
bak i boken, före facit. Till alla repetitionsuppgifter finns det 
 dessutom lösningsförslag. Repetitionsuppgifterna är  nämligen 
samma uppgifter som de lösta exemplen i varje avsnitt i boken.

i
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Personlig och gratis  
läxhjälp på Facebook 

Om du inte lyckas lösa en uppgift så finns det hjälp att få  
med Matematik 5000:s läxhjälp på Facebook. 

Det du behöver göra är att:

1  Gå in på facebook.com/matematik5000laxhjalp 

2  Gilla sidan (första gången du besöker sidan) 

3  Skicka ett meddelande där du anger numret på den  
uppgift du behöver ha hjälp med, och vilken kurs du  
läser. Du kan gärna skicka med ett foto på uppgiften. 

Inom kort får du tillbaka en bild med ett lösningsförslag  
eller tips på hur du ska tänka. Skulle du ändå inte förstå  
så kan du skriva tillbaka till läxhjälparen för att få mer hjälp. 
Det är helt enkelt en personlig läxhjälp du alltid har med dig!
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”Älskar denna läxhjälp!  
Man får snabbt (inom ett par  timmar 

vanligtvis) utförliga och väl  redovisade 
svar som är lätta att förstå. Det har  
besparat mig mycket frustration.  

Är väldigt tacksam över att det finns 
människor som är villiga att hjälpa till. 

Stort tack!”

”Matematik 5000s läxhjälp har hjälpt 
mig otroligt mycket. Jag har hittat  
ljuset i den mörka mattetunneln.”

”Den bästa matteläxhjälpen som jag 
tror finns och ni är jättesnabba att svara 

och förklarar jättebra! Tack!” 

Så tycker några elever som har använt  
Matematik 5000:s läxhjälp. 
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Sammanfattning
Studieteknik för dig som  
använder Matematik 5000:

• Sätt upp ett mål för dina studier i matematik. Dela upp 
ditt mål i mindre delmål.

• Planera in tider varje vecka då du arbetar utanför  
lektionstid. Plugga tillsammans med dina klasskamrater. 
Kom ihåg att ta korta pauser.

• Öva, öva, öva. Gör om de uppgifter du redan har  
gjort i skolan. Saknar du lösningsförslag så kan du  
göra  repetitionsuppgifterna längst bak i läroboken,  
eller kontakta läxhjälparen via Facebook. 

• Fråga läraren om det är något du inte förstår.

• Ha med dig rätt material till matematiklektionerna. 

• Skriv alltid ner hela lösningen på uppgiften.

• Gör det till en vana att efter varje lektion, och då och då 
under veckan, sammanfatta och reflektera över vad ni har 
arbetat med i matematiken.

• Titta på inspelade genomgångar av det avsnitt ni ska 
arbeta med nästa lektion. Titta gärna flera gånger på 
samma avsnitt.

• Använd alla Matematik 5000:s tillgångar när du  pluggar 
matematik: Matematik 5000 NOKflex, appen, filmer, 
 läxhjälpen på Facebook och planeringsmaterialet  
på nok.se/matematik5000.



19

Lycka till med matematiken  
och hör av dig till oss  

om du har några frågor!
facebook.com/matematik5000laxhjalp

Lärare? Vill du att eleverna ska förbättra sin stud ieteknik?  
Boka en föreläsning med Daniel Nilsson,  

författare till denna h andledning.  
Skicka en förfrågan till matematik5000@nok.se 
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Alla kan lära sig matte!
Många elever tycker att matematik är ett av de svåraste 
 ämnena. Men alla kan klara sin kurs! Det handlar helt 
enkelt om att träna, och om att veta hur. 

I det här häftet får du 12 praktiska tips för att klara 
matematiken. Här finns också råd om hur du hittar det 
bästa sättet för just dig att lära dig. 

Handledningen är skriven för elever, men kan också 
användas av föräldrar som vill hjälpa till med matem-
atiken, eller av lärare som vill ge sina elever hjälp att 
utveckla sin studieteknik.  

Natur & Kultur  | nok.se/matematik5000


