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Matteportal 

Skapa inlogg-lärarkonto 
För att skapa ett inlogg på www.matteportal.se går du till www.avmedia.kronoberg.se och väljer 

Länslicenser.  Du klickar på här formuläret.och fyller i det, då öppnas en länk som du ska klicka på. Du 

kommer in i matteportalen och fyller ännu en gång i dina uppgifter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skapa elevinlogg 
För att skapa elevinlogg klickar du på elever i vänstra menyn. 

 

 

 

http://www.matteportal.se/
http://www.avmedia.kronoberg.se/
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Är det bara ett fåtal elever klickar du på  skapa ny elev ska du lägga in flera elever så väljer du 

massinmatning  av elever. 

Du skriver in ett användarnamn, Lösenord och Fullständigt namn.  

 På Svårighetsnivåer kan du ställa in vilka Nivåer som eleven ska kunna se. Man kan ställa in 

samma för hela klassen i vänstra menyn under Klasser. Till sist klickar du på Spara.   

 

Nu kan eleven logga in sig på www.matteportal.se och välja inloggning elev. 

 

 

Skapa läxor 
För att skapa läxor till eleven klickar du på Läxor i den vänstra menyn.  Du klickar på Skapa ny läxa 

 

http://www.matteportal.se/
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Du skriver in Namn på läxan, väljer  inlämningsdatum (klicka på kalendern), kan även skriva in 

ytterligare beskrivning men det behövs ej. Klicka på Nästa. 

 

Nu ska du välja vilka uppgifter som ska ingå i läxan genom att klicka på + , du kan klicka på 

Förhandsgranska för att se hur uppgiften ser ut. När du har valt uppgifter klicka på Nästa. 
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Därefter bockar du i vilka elever som ska ha läxan. Till sist klicka på Spara och Stäng.  

 

Hur ser eleven sin läxa 
När eleven loggar in så finns det en röd siffra vid knappen Läxa 

 

Se elevernas resultat 
Klicka på elever i vänstra menyn. Därefter väljer du en elev och klickar på Visa , här kan du välja på 

Överblick, Resultat, 

Läxor, Aktivitet, 

Monsterkort. 


