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Vad är syftet med Binogis lärarhandledning i matematik inför nationella proven?

Detta material är skapat för att bemöta elever och lärare som förbereder sig inför Nationella proven. 

Trots att proven i sig mäter kunskaper som eleverna tagit del av under alla sina år i skolan, dvs. det är 

inget man på fyra veckor kan plugga in, är det faktiskt också möjligt att göra sig förberedd på vad som 

komma skall. Proven har haft samma mall i många år i form av ett muntligt och fyra skriftliga delprov. 

Frågorna liknar varann också!

Denna lärarhandledning innehåller:

● Topp 10 filmer som grundar sig i hur ofta innehållen har kommit upp i NP åren 2016-2018

● Förslag på hur arbeta med de gamla proven

● Kopplingar till våra filmer på två nivåer
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Hur du kan arbeta med materialet

I detta material har vi förslag på hur jobba systematiskt igenom de frisläppta proven från åren 2016-2018 

- med fokus på alternativt E-poäng eller C/A-poäng. 

● Börja först med att räkna igenom ett av delproven

● Rätta 

● Räkna om uppgifterna som det blivit fel på. Ta hjälp av filmer som är kopplade till uppgiften.
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Film 1
De fyra räknesätten 

Film 2
Vanliga måttenheter och omvandlingar

Film 3
Introduktion till ekvationer

Film 4
Att räkna med bokstäver

Film 5
Bråk-, decimal- och procentform 

Film 6
Stapel- och kolumndiagram 

Film 7
Omkretsen av en polygon

Film 8
Vinklar

Film 9
Positionssystemet

Film 10
Punktens koordinater 

Film 11
Introduktion till kombinatorik 

De här tio filmerna på Binogi innehåller den information som var vanligast förekommande i de uppgifter som 
fanns på de nationella proven under åren 2016, 2017 och 2018. 

Topp 11 filmer

https://app.binogi.se/l/de-fyra-raeknesaetten
https://app.binogi.se/l/vanliga-maattenheter-och-omvandlingar
https://app.binogi.se/l/introduktion-till-ekvationer
https://app.studi.se/l/att-raekna-med-bokstaever
https://app.binogi.se/l/braak-decimal-och-procentform
https://app.studi.se/l/stapel-och-kolumndiagram
https://app.binogi.se/l/omkretsen-av-en-polygon
https://app.studi.se/l/vinklar
https://app.binogi.se/l/positionssystemet
https://app.studi.se/l/punktens-koordinater
https://app.binogi.se/l/introduktion-till-kombinatorik


Grundläggande nivå 1/2
Steg 1

Låt eleven göra B-delen av någon av de tidigare proven i matematik från år 2016, 2017 eller 2018. I par, ensamma eller 

i mindre grupper.

Steg 2

Rätta proven antingen själv eller lämna ut de rätta svaren så att eleven själv får rätta sitt eget eller en medelevs prov. 

Ett roligt sätt är också att låta elever jämföra anonymiserade svar och poängsätta enligt Skolverkets 

bedömningsmaterial. Diskutera gärna en eller flera uppgifter i helklass!

Steg 3

Be eleven titta på de filmer och göra quizen till filmerna som är kopplade till de uppgifter som bara innehåller E-poäng 

och där eleven svarade fel.



Grundläggande nivå 2/2
Steg 4

Låt eleven göra B-delen av någon av de tidigare proven i matematik från år 2016, 2017 eller 2018 som den inte gjorde 

första gången. I par, ensamma eller i mindre grupper.

Steg 5

Rätta proven antingen själv eller lämna ut de rätta svaren så att eleven själv får rätta sitt eget eller en medelevs prov. 

Ett roligt sätt är också att låta elever jämföra anonymiserade svar och poängsätta enligt Skolverkets 

bedömningsmaterial. Diskutera gärna en eller flera uppgifter i helklass!

Steg 6

Be eleven titta på de filmer och göra quizen till filmerna som är kopplade till de uppgifter som bara innehåller E-poäng 

och där eleven svarade fel.

Steg 7

Upprepa detta med C-, D- och E-delen.



Högre nivå 1/2
Steg 1

Låt eleven göra B-delen av någon av de tidigare proven i matematik från år 2016, 2017 eller 2018.

Steg 2

Rätta proven antingen själv eller lämna ut de rätta svaren så att eleven själv får rätta sitt eget eller en medelevs prov. 

Ett roligt sätt är också att låta elever jämföra anonymiserade svar och poängsätta enligt Skolverkets 

bedömningsmaterial. Diskutera gärna en eller flera uppgifter i helklass!

Steg 3

Be eleven titta på de filmer och göra quizen till filmerna som är kopplade till de uppgifter som bara innehåller C-poäng 

och A-poäng och där eleven svarade fel. 



Högre nivå 2/2
Steg 4

Låt eleven göra B-delen av någon av de tidigare proven i matematik från år 2016, 2017 eller 2018 som den inte gjorde 

första gången.

Steg 5

Rätta proven antingen själv eller lämna ut de rätta svaren så att eleven själv får rätta sitt eget eller en medelevs prov. 

Ett roligt sätt är också att låta elever jämföra anonymiserade svar och poängsätta enligt Skolverkets 

bedömningsmaterial. Diskutera gärna en eller flera uppgifter i helklass!

Steg 6

Be eleven titta på de filmer och göra quizen till filmerna som är kopplade till de uppgifter som bara innehåller C-poäng 

och A-poäng och där eleven svarade fel.

Steg 7

Upprepa detta med C-, D- och E-delen.



Nationella prov 2016 - 2018

Del B

Delprov B 2016 HÄR

Delprov B 2017 HÄR

Delprov B 2018 HÄR

Del C

Delprov C 2016 HÄR

Delprov C 2017 HÄR

Delprov C 2018 HÄR

Del D

Delprov D 2016 HÄR

Delprov D 2017 HÄR

Delprov D 2018 HÄR

Del E

Delprov E 2016 HÄR

Delprov E 2017 HÄR

Delprov 2018 HÄR

Länkar till Skolverkets frisläppta prov

https://www.su.se/polopoly_fs/1.604478.1647625696!/menu/standard/file/%C3%84P%206%202016%20Ma%20Delprov%20B.pdf
https://www.su.se/polopoly_fs/1.604474.1647625650!/menu/standard/file/%C3%84P%206%202017%20Ma%20Delprov%20B.pdf
https://www.su.se/polopoly_fs/1.604470.1647625511!/menu/standard/file/%C3%84p%206%202018%20Ma%20Delprov%20B.pdf
https://www.su.se/polopoly_fs/1.604479.1647625714!/menu/standard/file/%C3%84P%206%202016%20Ma%20Delprov%20C.pdf
https://www.su.se/polopoly_fs/1.604475.1647625666!/menu/standard/file/%C3%84P%206%202017%20Ma%20Delprov%20C.pdf
https://www.su.se/polopoly_fs/1.604471.1647625617!/menu/standard/file/%C3%84p%206%202018%20Ma%20Delprov%20C.pdf
https://www.su.se/polopoly_fs/1.604480.1647625724!/menu/standard/file/%C3%84P%206%202016%20Ma%20Delprov%20D.pdf
https://www.su.se/polopoly_fs/1.604476.1647625677!/menu/standard/file/%C3%84P%206%202017%20Ma%20Delprov%20D.pdf
https://www.su.se/polopoly_fs/1.604472.1647625629!/menu/standard/file/%C3%84p%206%202018%20Ma%20Delprov%20D.pdf
https://www.su.se/polopoly_fs/1.604481.1647625734!/menu/standard/file/%C3%84P%206%202016%20Ma%20Delprov%20E.pdf
https://www.su.se/polopoly_fs/1.604477.1647625686!/menu/standard/file/%C3%84P%206%202017%20Ma%20Delprov%20E.pdf
https://www.su.se/polopoly_fs/1.604473.1647625640!/menu/standard/file/%C3%84p%206%202018%20Ma%20Delprov%20E.pdf


Nationella del B år 2016

Uppgift 1: 

Räknemetoder för subtraktion

Uppgift 2:

De fyra räknesätten

Räknemetoder för addition

Multiplikation och division med 10

Kort division med minnessiffra

Uppgift 3:

Omkretsen av en polygon

Uppgift 4:

De fyra räknesätten

Räknemetoder för subtraktion

Räknemetoder för addition

Multiplicera med uppställningar med minnessiffror

Kort division med minnessiffra

Uppgift 5:

Introduktion till ekvationer

Uppgift 6:

Division - att dela upp

https://app.studi.se/l/raeknemetoder-foer-subtraktion
https://app.binogi.se/l/de-fyra-raeknesaetten
https://app.binogi.se/l/raeknemetoder-foer-addition
https://app.binogi.se/l/multiplikation-och-division-med-10-och-100
https://app.binogi.se/l/kort-division-med-minnessiffra
https://app.binogi.se/l/omkretsen-av-en-polygon
https://app.binogi.se/l/de-fyra-raeknesaetten
https://app.studi.se/l/raeknemetoder-foer-subtraktion
https://app.binogi.se/l/raeknemetoder-foer-addition
https://app.binogi.se/l/multiplicera-med-uppstaellningar-steg-foer-steg
https://app.binogi.se/l/kort-division-med-minnessiffra
https://app.binogi.se/l/introduktion-till-ekvationer
https://app.binogi.se/l/division-att-dela-upp


Nationella del B år 2016

Uppgift 7:

Multiplikation med decimaltal

Avrundning och överslagsräkning

Uppgift 8:

De fyra räknesätten

Räknemetoder för subtraktion

Räknemetoder för addition

Räknemetoder för multiplikation

Kort division

Uppgift 9:

Att räkna med bokstäver

Uppgift 10:

Slump och sannolikhet

Uppgift 11:

Multiplikation och division med 10 och 100

Uppgift 12:

Stapel- och kolumndiagram

Bråk- decimal- och procentform

Introduktion till procent

Hel, halv, fjärdedel, femtedel och tiondel 

(Förklarar vad procent är mha ett lapptäcke)

https://app.binogi.se/l/multiplikation-med-decimaltal
https://app.binogi.se/l/avrundning-och-oeverslagsraekning
https://app.binogi.se/l/de-fyra-raeknesaetten
https://app.studi.se/l/raeknemetoder-foer-subtraktion
https://app.binogi.se/l/raeknemetoder-foer-addition
https://app.binogi.se/l/raeknemetoder-foer-multiplikation
https://app.binogi.se/l/kort-division-introduktion
https://app.binogi.se/l/att-raekna-med-bokstaever
https://app.binogi.se/l/slump-och-sannolikhet
https://app.binogi.se/l/multiplikation-och-division-med-10-och-100
https://app.binogi.se/l/stapel-och-kolumndiagram
https://app.binogi.se/l/braak-decimal-och-procentform
https://app.binogi.se/l/introduktion-till-procent
https://app.binogi.se/l/hel-halv-fjaerdedel-femtedel-och-tiondel


Nationella del B år 2017

Uppgift 1: 

Räkna med timmar och minuter

Uppgift 2: 

Vinklar

Uppgift 3:

De fyra räknesätten

Räknemetoder för subtraktion

Multiplicera med uppställningar

Räknemetoder för multiplikation

Kort division

Uppgift 4:

Räknemetoder för addition

Uppgift 5:

Introduktion till ekvationer

Räknemetoder för subtraktion

Räknemetoder för multiplikation

Att kunna multiplikationstabellerna automatiskt

Uppgift 6:

Typvärde och median

Medelvärde

Uppgift 7:

Introduktion till ekvationer 

Ekvationslösning med balansmetoden (svår)

Ekvationslösning med pekfingermetoden (svår)

https://app.binogi.se/l/raekna-med-timmar-och-minuter
https://app.binogi.se/l/vinklar
https://app.binogi.se/l/de-fyra-raeknesaetten
https://app.studi.se/l/raeknemetoder-foer-subtraktion
https://app.binogi.se/l/multiplicera-med-uppstaellningar-introduktion
https://app.binogi.se/l/raeknemetoder-foer-multiplikation
https://app.binogi.se/l/kort-division-introduktion
https://app.binogi.se/l/raeknemetoder-foer-addition
https://app.binogi.se/l/introduktion-till-ekvationer
https://app.studi.se/l/raeknemetoder-foer-subtraktion
https://app.binogi.se/l/raeknemetoder-foer-multiplikation
https://app.binogi.se/l/att-kunna-multiplikationstabellerna-automatiskt
https://app.studi.se/l/statistik-typvaerde-och-median
https://app.studi.se/l/statistik-medelvaerde
https://app.binogi.se/l/introduktion-till-ekvationer
https://app.studi.se/l/ekvationsloesning-med-balansmetoden
https://app.binogi.se/l/ekvationsloesning-med-pekfingermetoden


Nationella del B år 2017

Uppgift 8:

Positionssystemet

Räknemetoder för subtraktion

Bråkform och decimalform - vad finns mellan de 

hela talen på tallinjen

Uppgift 9: 

Multiplikation med decimaltal

Avrundning och överslagsräkning

Uppgift 10: 

De fyra räknesätten

Räknemetoder för subtraktion

Räknemetoder för addition

Räknemetoder för multiplikation

Kort division 

Uppgift 11:

Delbarhet

https://app.binogi.se/l/positionssystemet
https://app.studi.se/l/raeknemetoder-foer-subtraktion
https://app.binogi.se/l/braakform-och-decimalform
https://app.binogi.se/l/braakform-och-decimalform
https://app.binogi.se/l/multiplikation-med-decimaltal
https://app.binogi.se/l/avrundning-och-oeverslagsraekning
https://app.binogi.se/l/de-fyra-raeknesaetten
https://app.studi.se/l/raeknemetoder-foer-subtraktion
https://app.binogi.se/l/raeknemetoder-foer-addition
https://app.binogi.se/l/raeknemetoder-foer-multiplikation
https://app.binogi.se/l/kort-division-introduktion
https://app.binogi.se/l/delbarhet


Nationella del B år 2017

Uppgift 12: 

Vanliga måttenheter

Räknemetoder för multiplikation

Multiplikation med decimaltal

Multiplicera med uppställning: Decimaler

Uppgift 13:

Skala

Vanliga måttenheter

Uppgift 14: 

Introduktion till ekvationer

Att räkna med bokstäver

Uppgift 15:

Fyrhörningarnas geometri

Uppgift 16:

Att räkna med bokstäver

Att teckna en ekvation

Uppgift 17:

Multiplikation och division med 10 och 100

Multiplikation med decimaltal

Multiplicera med uppställning: Decimaler

https://app.binogi.se/l/vanliga-maattenheter-och-omvandlingar
https://app.binogi.se/l/raeknemetoder-foer-multiplikation
https://app.binogi.se/l/multiplikation-med-decimaltal
https://app.binogi.se/l/multiplicera-med-uppstaellningar-decimaler
https://app.studi.se/l/introduktion-till-skala
https://app.binogi.se/l/vanliga-maattenheter-och-omvandlingar
https://app.binogi.se/l/introduktion-till-ekvationer
https://app.binogi.se/l/att-raekna-med-bokstaever
https://app.binogi.se/l/fyrhoerningars-geometri
https://app.binogi.se/l/att-raekna-med-bokstaever
https://app.binogi.se/l/att-teckna-en-ekvation
https://app.binogi.se/l/multiplikation-och-division-med-10-och-100
https://app.binogi.se/l/multiplikation-med-decimaltal
https://app.binogi.se/l/multiplicera-med-uppstaellningar-decimaler


Nationella del B år 2018
Uppgift 1:

Division - att dela upp

Uppgift 2:

Koordinater

Uppgift 3:

De fyra räknesätten

Räknemetoder för subtraktion

Räknemetoder för addition

Räknemetoder för multiplikation

Kort division

Multiplikationstabellerna upp till 6x6

Multiplikationstabellerna upp till 7x7

Multiplikationstabellerna upp till 8x8

Uppgift 4: 

Träna på att avläsa tallinjer

Uppgift 5:

Introduktion till ekvationer

Ekvationslösning med pekfingermetoden

Uppgift 6: 

Träna på problemlösning - Vad är det som efterfrågas? 

Problemlösning

De fyra räknesätten

Räknemetoder för addition

Räknemetoder för multiplikation

Att teckna en ekvation 

https://app.binogi.se/l/division-att-dela-upp
https://app.studi.se/l/punktens-koordinater
https://app.binogi.se/l/de-fyra-raeknesaetten
https://app.studi.se/l/raeknemetoder-foer-subtraktion
https://app.binogi.se/l/raeknemetoder-foer-addition
https://app.binogi.se/l/raeknemetoder-foer-multiplikation
https://app.binogi.se/l/kort-division-introduktion
https://app.binogi.se/l/multiplikationstabellerna-till-6-6
https://app.binogi.se/l/multiplikationstabellerna-till-7-7
https://app.binogi.se/l/multiplikationstabellerna-till-8-8
https://app.binogi.se/l/introduktion-till-ekvationer
https://app.binogi.se/l/ekvationsloesning-med-pekfingermetoden
https://app.studi.se/l/problemloesning-i-matematik
https://app.binogi.se/l/de-fyra-raeknesaetten
https://app.binogi.se/l/raeknemetoder-foer-addition
https://app.binogi.se/l/raeknemetoder-foer-multiplikation
https://app.binogi.se/l/att-teckna-en-ekvation


Nationella del B år 2018 

Uppgift 7: 

Prioriteringsreglerna

De fyra räknesätten

Räknemetoder för subtraktion

Räknemetoder för addition

Räknemetoder för multiplikation

Kort division 

Ekvationslösning med pekfingermetoden

Uppgift 8:

Bråk-, decimal- och procentform

Uppgift 9:

Triangeln och dess vinklar

Uppgift 10: 

Läsa och  förstå tabeller

Det binära talsystemet (svår)

Uppgift 11: 

Läsa och  förstå tabeller

Stapel- och kolumndiagram

Hel, halv, fjärdedel, femtedel och tiondel 

Bråk-, decimal- och procentform

Andelen, delen och det hela

https://app.studi.se/l/prioriteringsreglerna
https://app.binogi.se/l/de-fyra-raeknesaetten
https://app.studi.se/l/raeknemetoder-foer-subtraktion
https://app.binogi.se/l/raeknemetoder-foer-addition
https://app.binogi.se/l/raeknemetoder-foer-multiplikation
https://app.binogi.se/l/kort-division-introduktion
https://app.binogi.se/l/ekvationsloesning-med-pekfingermetoden
https://app.binogi.se/l/braak-decimal-och-procentform
https://app.studi.se/l/triangeln-och-dess-vinklar
https://app.binogi.se/l/laesa-och-foerstaa-tabeller
https://app.binogi.se/l/det-binaera-talsystemet
https://app.binogi.se/l/laesa-och-foerstaa-tabeller
https://app.binogi.se/l/stapel-och-kolumndiagram
https://app.binogi.se/l/hel-halv-fjaerdedel-femtedel-och-tiondel
https://app.binogi.se/l/braak-decimal-och-procentform
https://app.binogi.se/l/andelen-delen-och-det-hela


Uppgift 12:

Bråk-, decimal- och procentform

Bråkform och decimalform

Introduktion till procent

Hel, halv, fjärdedel, femtedel och tiondel 

Uppgift 13:

Introduktion till ekvationer

Uppgift 14: 

Att räkna med bokstäver

Uppgift 15: 

Multiplikation och division med 10 och 100

Division med decimaltal

Nationella del B år 2018 

https://app.binogi.se/l/braak-decimal-och-procentform
https://app.binogi.se/l/braakform-och-decimalform
https://app.binogi.se/l/introduktion-till-procent
https://app.binogi.se/l/hel-halv-fjaerdedel-femtedel-och-tiondel
https://app.binogi.se/l/introduktion-till-ekvationer
https://app.binogi.se/l/att-raekna-med-bokstaever
https://app.binogi.se/l/multiplikation-och-division-med-10-och-100
https://app.binogi.se/l/division-med-decimaltal


Uppgift 13:

De fyra räknesätten

Räknemetoder för addition

Räknemetoder för multiplikation

Kort division 

Uppgift 14:

Symmetrier

Uppgift 15:

De fyra räknesätten

Räknemetoder för addition

Multiplicera med uppställningar: Introduktion

Uppgift 16:

Skala

Vanliga måttenheter

Uppgift 17:

Kvadrater och rektanglar

Uppgift 18:

Talserier

Nationella del C år 2016 

https://app.binogi.se/l/de-fyra-raeknesaetten
https://app.binogi.se/l/raeknemetoder-foer-addition
https://app.binogi.se/l/raeknemetoder-foer-multiplikation
https://app.binogi.se/l/kort-division-introduktion
https://app.studi.se/l/symmetrier
https://app.binogi.se/l/de-fyra-raeknesaetten
https://app.binogi.se/l/raeknemetoder-foer-addition
https://app.binogi.se/l/multiplicera-med-uppstaellningar-introduktion
https://app.studi.se/l/introduktion-till-skala
https://app.binogi.se/l/vanliga-maattenheter-och-omvandlingar
https://app.binogi.se/l/kvadrater-och-rektanglar
https://app.binogi.se/l/talserier


Uppgift 19:

Vanliga måttenheter

Räkna med timmar och minuter

Läsa och förstå tabeller

Uppgift 20:

Andelen, delen och det hela

Multiplikation med uppställning: Decimaler

Uppgift 21:

Vinklar

Uppgift 22:

Typvärde och median

Medelvärde

Nationella del C år 2017 

https://app.binogi.se/l/vanliga-maattenheter-och-omvandlingar
https://app.binogi.se/l/raekna-med-timmar-och-minuter?subject=66441
https://app.binogi.se/l/laesa-och-foerstaa-tabeller
https://app.binogi.se/l/andelen-delen-och-det-hela
https://app.binogi.se/l/laesa-och-foerstaa-tabeller
https://app.binogi.se/l/vinklar
https://app.studi.se/l/statistik-typvaerde-och-median
https://app.studi.se/l/statistik-medelvaerde


Nationella del C år 2017

Uppgift 18:

De fyra räknesätten 

Träna på problemlösning - Vad är det som 

efterfrågas?

Problemlösning

Uppgift 19:

De fyra räknesätten

Träna på problemlösning - Vad är det som 

efterfrågas?

Problemlösning

Uppgift 20: 

Träna på att avläsa diagram

Linjediagram

Räknemetoder för subtraktion

Uppgift 21:

Bråk, decimal- och procentform

Hel, halv, fjärdedel, femtedel och tiondel 

Uppgift 22:

De fyra räknesätten

Träna på problemlösning - Vad är det som 

efterfrågas?

Problemlösning

https://app.binogi.se/l/de-fyra-raeknesaetten
https://app.studi.se/l/problemloesning-i-matematik
https://app.binogi.se/l/de-fyra-raeknesaetten
https://app.studi.se/l/problemloesning-i-matematik
https://app.binogi.se/l/linjediagram
https://app.studi.se/l/raeknemetoder-foer-subtraktion
https://app.binogi.se/l/braak-decimal-och-procentformtudi.se/l/kvadrater-och-rektanglar%09https://app.studi.se/l/kvadrater-och-rektanglar
https://app.binogi.se/l/hel-halv-fjaerdedel-femtedel-och-tiondel
https://app.binogi.se/l/de-fyra-raeknesaetten
https://app.studi.se/l/problemloesning-i-matematik


Nationella del C år 2017

Uppgift 23:

De fyra räknesätten

Teckna en ekvation

Träna på problemlösning - Vad är det som 

efterfrågas?

Problemlösning

Uppgift 24:

Medelvärde

Uppgift 25:

Stapel- och kolumndiagram

Andelen, delen och det hela

Uppgift 26: 

Träna på problemlösning. Vad är det som 

efterfrågas?

Vanliga måttenheter och omvandlingar

Problemlösning

https://app.binogi.se/l/de-fyra-raeknesaetten
https://app.studi.se/l/att-teckna-en-ekvation
https://app.studi.se/l/problemloesning-i-matematik
https://app.studi.se/l/statistik-medelvaerde
https://app.binogi.se/l/stapel-och-kolumndiagram
https://app.binogi.se/l/andelen-delen-och-det-hela
https://app.binogi.se/l/vanliga-maattenheter-och-omvandlingar
https://app.studi.se/l/problemloesning-i-matematik


Nationella del C år 2018

Uppgift 16:

De fyra räknesätten

Träna på problemlösning - Vad är det som 

efterfrågas? 

Problemlösning

Uppgift 17:

Räknemetoder för subtraktion

Division - att dela upp

Träna på problemlösning - Vad är det som 

efterfrågas? 

Problemlösning

Uppgift 18:

De fyra räknesätten

Uppgift 19:

Läsa och förstå tabeller

Stapel- och kolumndiagram

Uppgift 20:

Cirkeldiagram

Träna på problemlösning - Vad är det som 

efterfrågas? 

Problemlösning

Hel, halv, fjärdedel, femtedel och tiondel (Förklarar 

vad procent är)

https://app.binogi.se/l/de-fyra-raeknesaetten
https://app.studi.se/l/problemloesning-i-matematik
https://app.studi.se/l/raeknemetoder-foer-subtraktion
https://app.binogi.se/l/division-att-dela-upp
https://app.studi.se/l/problemloesning-i-matematik
https://app.binogi.se/l/de-fyra-raeknesaetten
https://app.binogi.se/l/laesa-och-foerstaa-tabeller
https://app.binogi.se/l/stapel-och-kolumndiagram
https://app.studi.se/l/cirkeldiagram
https://app.studi.se/l/problemloesning-i-matematik
https://app.binogi.se/l/hel-halv-fjaerdedel-femtedel-och-tiondel


Nationella del C år 2018

Uppgift 21:

Medelvärde

Uppgift 22:

Cirkeldiagram

Bråk, decimal- och procentform

Uppgift 23:

Introduktion till kombinatorik

Uppgift 24:

Vanliga måttenheter

Träna på problemlösning - Vad är det som 

efterfrågas?

Problemlösning

Uppgift 25:

Kvadrater och rektanglar

Fyrhörningens omkrets

https://app.studi.se/l/statistik-medelvaerde
https://app.studi.se/l/cirkeldiagram
https://app.binogi.se/l/braak-decimal-och-procentformtudi.se/l/kvadrater-och-rektanglar%09https://app.studi.se/l/kvadrater-och-rektanglar
https://app.binogi.se/l/introduktion-till-kombinatorik
https://app.binogi.se/l/vanliga-maattenheter-och-omvandlingar
https://app.studi.se/l/problemloesning-i-matematik
https://app.binogi.se/l/kvadrater-och-rektanglar
https://app.binogi.se/l/fyrhoerningens-omkrets


Nationella del D år 2016

Uppgift 23:

De fyra räknesätten

Eventuellt: Träna på problemlösning. Vad är det som 

efterfrågas? 

Problemlösning

Uppgift 24:

Vanliga måttenheter

Uppgift 25:

Träna på problemlösning. Vad är det som 

efterfrågas? 

Problemlösning

Uppgift 26:

Vanliga måttenheter

Uppgift 27:

Andelen, delen och det hela

Uppgift 28:

Läsa och förstå tabeller

Positionssystemet  

Uppgift 29:

Träna på problemlösning. Vad är det som 

efterfrågas?

Kuber och rätblock

Problemlösning

https://app.binogi.se/l/de-fyra-raeknesaetten
https://app.studi.se/l/problemloesning-i-matematik
https://app.binogi.se/l/vanliga-maattenheter-och-omvandlingar
https://app.studi.se/l/problemloesning-i-matematik
https://app.binogi.se/l/vanliga-maattenheter-och-omvandlingar
https://app.binogi.se/l/andelen-delen-och-det-hela
https://app.binogi.se/l/laesa-och-foerstaa-tabeller
https://app.binogi.se/l/positionssystemet
https://app.binogi.se/l/kuber-och-raetblock
https://app.studi.se/l/problemloesning-i-matematik


Nationella del D år 2016

Uppgift 30:

Medelvärde  

Träna på problemlösning. Vad är det som 

efterfrågas? 

Problemlösning

Uppgift 31: 

Träna på problemlösning. Vad är det som 

efterfrågas?

Att teckna en ekvation(framför allt första exemplet!)

Problemlösning

Uppgift 32:

Algebra, att jämföra de olika likheterna. Kanske kan 

Introduktion till ekvationer vara till hjälp?

Att teckna en ekvation

Uppgift 33:

Introduktion till kombinatorik

https://app.studi.se/l/statistik-medelvaerde
https://app.studi.se/l/problemloesning-i-matematik
https://app.binogi.se/l/att-teckna-en-ekvation
https://app.studi.se/l/problemloesning-i-matematik
https://app.binogi.se/l/introduktion-till-ekvationer
https://app.binogi.se/l/att-teckna-en-ekvation
https://app.binogi.se/l/introduktion-till-kombinatorik


Nationella del D år 2017

Uppgift 27:

De fyra räknesätten

Eventuellt: Träna på problemlösning. Vad är det som 

efterfrågas? Problemlösning

Uppgift 28: 

Koordinater

Uppgift 29:

Träna på problemlösning. Vad är det som 

efterfrågas? Problemlösning

Att teckna en ekvation (för de som vill träna på det)

Uppgift 30:

Vanliga måttenheter

Uppgift 31: 

Träna på problemlösning. Vad är det som 

efterfrågas? Problemlösning

Uppgift 32:

Vanliga måttenheter 

Andelen, delen och det hela

Träna på problemlösning. Vad är det som 

efterfrågas? Problemlösning 

https://app.binogi.se/l/de-fyra-raeknesaetten
https://app.studi.se/l/problemloesning-i-matematik
https://app.studi.se/l/punktens-koordinater
https://app.studi.se/l/problemloesning-i-matematik
https://app.binogi.se/l/att-teckna-en-ekvation
https://app.binogi.se/l/vanliga-maattenheter-och-omvandlingar
https://app.studi.se/l/problemloesning-i-matematik
https://app.binogi.se/l/vanliga-maattenheter-och-omvandlingar
https://app.binogi.se/l/andelen-delen-och-det-hela
https://app.studi.se/l/problemloesning-i-matematik


Nationella del D år 2017

Uppgift 33:

Cirkeldiagram

Introduktion till procent

Vinklar

Uppgift 34:

Omkretsen av en polygon

Uppgift 35:

Slump och sannolikhet

Uppgift 36:

Triangeln och dess vinklar

https://app.studi.se/l/cirkeldiagram
https://app.binogi.se/l/introduktion-till-procent
https://app.binogi.se/l/vinklar
https://app.binogi.se/l/omkretsen-av-en-polygon
https://app.binogi.se/l/slump-och-sannolikhet
https://app.studi.se/l/triangeln-och-dess-vinklar


Nationella del D år 2018
Uppgift 26:

De fyra räknesätten

Eventuellt: Träna på problemlösning. Vad är det som 

efterfrågas? 

Problemlösning

Uppgift 27:

Introduktion till negativa tal - tallinjen

Uppgift 28: 

Skala

Vanliga måttenheter

Uppgift 29: 

Vad är en omkrets? Vad innebär en cirkels omkrets 

för cykelhjulet? 

Träna på problemlösning: Vad är det som 

efterfrågas? 

Muliplikation - räkna i rektanglar

Problemlösning 

Uppgift 30: 

Träna på Stora tal. Vad betyder en miljon? En 

miljard? 

Prefix (Fr.om. 1:26 kan tabellen med stora tal 

studeras). Träna på problemlösning. Vad är det som 

efterfrågas? Problemlösning 

https://app.binogi.se/l/de-fyra-raeknesaetten
https://app.studi.se/l/problemloesning-i-matematik
https://app.binogi.se/l/introduktion-till-negativa-tal
https://app.studi.se/l/introduktion-till-skala
https://app.binogi.se/l/vanliga-maattenheter-och-omvandlingar
https://app.binogi.se/l/multiplikation-raekna-i-rektanglar
https://app.studi.se/l/problemloesning-i-matematik
https://app.binogi.se/l/prefix
https://app.studi.se/l/problemloesning-i-matematik


Nationella del D år 2018

Uppgift 31: 

Slump och sannolikhet

Uppgift 32: 

Mönster

Talserier

Uppgift 33: 

Introduktion till procent

Hel, halv, fjärdedel, femtedel och tiondel (Förklarar 

vad procent är)

Andelen, delen och det hela

Uppgift 34: 

Att räkna med bokstäver

Att teckna en ekvation

Träna på problemlösning. Vad är det som 

efterfrågas? Problemlösning 

https://app.binogi.se/l/slump-och-sannolikhet
https://app.binogi.se/l/moenster
https://app.binogi.se/l/talserier
https://app.binogi.se/l/introduktion-till-procent
https://app.binogi.se/l/hel-halv-fjaerdedel-femtedel-och-tiondel
https://app.binogi.se/l/andelen-delen-och-det-hela
https://app.binogi.se/l/att-raekna-med-bokstaever
https://app.binogi.se/l/att-teckna-en-ekvation
https://app.studi.se/l/problemloesning-i-matematik


Nationella del E år 2016

Uppgift 34: 

Multiplikation med decimaltal

Läsa och förstå tabeller

Linjediagram

Träna på att föra ett matematiskt resonemang

https://app.binogi.se/l/multiplikation-med-decimaltal
https://app.binogi.se/l/laesa-och-foerstaa-tabeller
https://app.binogi.se/l/linjediagram


Nationella del E år 2017

Uppgift 37:

Kvadrater och rektanglar(handlar om area!)

Talserier

Omkretsen av en polygon

Att räkna med bokstäver

https://app.binogi.se/l/kvadrater-och-rektanglarhttps://app.studi.se/l/kvadrater-och-rektanglar%09https://app.studi.se/l/kvadrater-och-rektanglar
https://app.binogi.se/l/talserier
https://app.binogi.se/l/omkretsen-av-en-polygon
https://app.binogi.se/l/att-raekna-med-bokstaever


Nationella del E år 2018

Uppgift 37: 

Kvadrater och rektanglar(handlar om area)

Omkretsen av en polygon

Att teckna en ekvation

Ekvationslösning med pekfingermetoden (svår)

Att räkna med bokstäver

https://app.binogi.se/l/kvadrater-och-rektanglarhttps://app.studi.se/l/kvadrater-och-rektanglar%09https://app.studi.se/l/kvadrater-och-rektanglar
https://app.binogi.se/l/omkretsen-av-en-polygon
https://app.binogi.se/l/att-teckna-en-ekvation
https://app.binogi.se/l/ekvationsloesning-med-pekfingermetoden
https://app.binogi.se/l/att-raekna-med-bokstaever


Lärarhandledning 
Matematik 
Inför Nationella proven åk 6

Sammanställd av 
Emmi Kouri, 

Customer Success Specialist, Binogi
Legitimerad matematiklärare F-9

Lärarhandledning 
Matematik 
Inför Nationella proven åk 6


