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Innehåll



● Licenser (2.5 år)

● Utbildningstillfällen

● Support

● Möjlighet att genomföra centrala kommunprov & diagnoser

KOMMUNLICENS - INGÅR



● Plattformar: iPad-app, Chromebook app & web-app

○ Web-lärare: www.teachers.matteappen.se

○ Web-elever: students.matteappen.se

● Hjälpcenter: https://intercom.help/matteappen/sv/collections/2105613-innehall-material

● Innehåll: Hela grundskolan

○ Huvudmaterial

○ Kartläggningsmaterial (Diamant, Bedömningsstödet, Gamla Nationella Prov)

○ Skapa egna frågor

GRUNDER & LÄNKAR

http://www.teachers.matteappen.se
https://students.matteappen.se/login
https://intercom.help/matteappen/sv/collections/2105613-innehall-material


Checklista



● Övningslista

● Räknevyn

● Teori & exempel för elever

● Hjälpkö

● Provläge

● Elevkarta (anmäl intresse för att 

kopplas på)

För elever För lärare

● Skapa övning

○ Sök uppgifter

○ Innehåll

○ Övningens inställningar

● Direkta resultat från övning

○ Resultatkarta

○ Se uträkningar

● Elevgrupper

● Hjälpkö & Filtrering

● Statistik & Egna uppgifter

● Support



Arbetssätt



● Koppla upp iPaden på projektorn
● Gå igenom nytt moment - visa uträkningen
● Se till att elever räknar med

● Gör därefter övning med FÅ uppgifter - sätt 
elevers uträkningar i fokus. Lyft upp på tavlan.

Lektioner - lös uppgifter tillsammans



ELEVEXEMPEL 

Första försöket Andra försöket



ELEVEXEMPEL 

Första försöket Andra försöket



Arbetssätt - korta avstämningsövningar 



● Individanpassa med Grupper

● Dimensionera - små övningar - de ska kunna bli 
klara

● Låt elever koppla in sin iPad och visa för klassen 
hur de gjort läxan

Läxor



● Låt elever göra filmer - skriva sig till lärande

○ Eleverna spelar in sin skärm

○ Förklarar sin uträkning

○ Dela filmen till er

○ Visa exempel

○ (Skicka till oss om ni vill)

● Exempel: https://www.youtube.com/watch?v=XcCs6_bEcL4

Elevfilmer 

https://www.youtube.com/watch?v=XcCs6_bEcL4


Komma igång



1. Skapa lärarkonto: www.teachers.matteappen.se

2. Elever: Installerar Matteappen från App Store, Play Store eller kör web-app: 

students.matteappen.se

3. Få in elever

a. Ge klasskod

b. Skicka klasslista till hej@matteappen.se

c. Lägg in manuellt själv

Skapa konto 

http://www.teachers.matteappen.se
https://students.matteappen.se/login
mailto:hej@matteappen.se


Riktat projekt - extra hjälp för 
ökad måluppfyllelse



● Ett initiativ från Halmstads Barn- och ungdomsförvaltning som syftar till att öka måluppfyllelsen i 

matematik

● Att vara med i projektet innebär bl.a. extra stöd i planering, analys, och uppföljning av elevers 

progression från oss på Matteappen - vi blir en extra resurs för de som deltar

● Löper i ett års tid & kostar ingenting för skolorna - bekostas av BuF

● Begränsat antal platser - 14 st.

VILL DU VETA MER?

● Info-träff den 24/8 kl. 16.30-17.15, Resurscentrum Kärnhuset

● FÖRANMÄLAN KRÄVS & GÖRS HÄR: 
https://intranet.halmstad.se/amnenao/anstallning/kompetensutvecklingutbildningochledigajobb/informationsmoteommatematikprojekt.12134.html

● Läs mer om projektet här: 
https://intranet.halmstad.se/ovrigt/meddelanden/meddelanden/matematiklararesomvillforbattrasinaeleversresultatsokes.12135.html

Delta i resultatförbättringsprojekt - få extra stöd

https://intranet.halmstad.se/amnenao/anstallning/kompetensutvecklingutbildningochledigajobb/informationsmoteommatematikprojekt.12134.html
https://intranet.halmstad.se/ovrigt/meddelanden/meddelanden/matematiklararesomvillforbattrasinaeleversresultatsokes.12135.html


Frågor


