
   

Gode råd til skriftlig eksamen i matematik 
 

 

 

Første del uden hjælpemidler 

 

Når du skal til skriftlig eksamen i matematik, kan du selv gøre en del for at forberede dig. Mange 

synes opgaverne uden hjælpemidler er svære, da de kræver, at du kan huske fremgangsmåden og 

kan regne uden lommeregner. Her er det vigtigt at huske, at 90% af opgaverne, som du præsenteres 

for i denne del, vil være opgaver, som du har set før bare med andre tal. Et godt råd inden eksamen 

er derfor, at du i god tid begynder at regne opgaver uden hjælpemidler for derved at finde ud af, 

hvilke opgaver du synes er nemme, og hvilke du synes er mere udfordrende. På den måde ved du 

allerede inden eksamen, hvor du skal ligge dit fokus, når du læser op på denne type opgaver – husk 

at opgaverne uden hjælpemidler tæller en del points, men er lette at få, hvis du bare starter med at 

øve dig i god tid! ☺        

 

 

Anden del med hjælpemidler 

 

Anden del kan virke mere overskuelig, da det her altid er muligt at slå op i matematikbogen, hvis du 

kommer i problemer. Dog er det meget tidskrævende at lede efter ting, hvilket kan betyde, at du 

kommer til at spilde din kostbare tid på at kigge i bogen i stedet for at løse opgaverne. En måde du 

kan undgå dette senarie er ved at samle dine noter i et dokument, hvor du kan søge efter det, som du 

leder efter (der ligger mange gode noter på nettet til alle matematiske emner, som du med fordel 

kan hente som PDF filer inden eksamen fx fra Webmatematik.dk). Ligesom med opgaverne uden 

hjælpemidler vil du som hovedregel ikke støde på opgaver typer, som du ikke har haft. Det er derfor 

en god ide, hvis du samler alle de opgaver, som du har lavet i de enkelte emner, så du kan kigge i 

dem, hvis du ikke kan huske fremgangsmåden. Ofte er fremgangsmåden identisk med tidligere 

opgaver, som du har lavet i klasseundervisningen. Overordnet skal du altså have overblik over, hvor 

alting ligger, så du hurtigt og nemt kan finde det, hvis det bliver nødvendigt.   

 

 

 



   

Generelt til skriftlig eksamen:    

 

- Spring over de opgaver, som er svære, så du ikke spilder tiden på noget, som du umildbart 

ikke kan løse. Du kan altid vende tilbage til dem til sidst, hvis der er mere tid.  

- Det er bedre at gætte end at lade en opgave stå tom.  

- Husk at det ikke er nok at regne og skrive udregninger, du skal også skrive en tekst, da du på 

den måde viser, at du har forstået opgaven. Hvis du vælger ikke at gøre det, vil du ikke opnå 

top point i dine opgaver.  

- Lav en tegning, hvis det giver mening.  

- ALTID BRUG ALT TIDEN – DER ER ALTID NOGET, SOM DU KAN FORBEDRE!  

- Husk mad og drikke, så du kan holde din hjerne skarp under hele prøven og ikke går 

sukkerkold. ☺ 

 


