
Matteappen
Fokus på uträkningar



Kort om mig – Sofie Herbertson

• Sandsbro skola, matematik åk 3

• Lärare sedan 2010

• Förstelärare inom digitalisering sedan 2014

• Arbetat med Matteappen sedan våren 2021

• Pilotprojekt Växjö kommun Matteappen



Bakgrund till upplägget

• Hade själv svårt med problemlösning

• Upplever problem för de elever som är duktiga på att ”räkna” 

matte

• Från mellanstadiet till lågstadiet

• Färre uppgifter desto mer kvalitet

• Kommunicera och resonera 



Upplägg – Veckans kluring

• Ett problem i veckan (Skolverkets Problembank för F-åk 3)

• Publiceras varje vecka i veckobrevet

• Läser och diskutera problemet på måndag

• Jobba med problemet på onsdag, konkret material

• Genomgång och diskussion torsdag

• Presenterade upplägget på föräldramötet



Veckans kluring 1

Kim ska köpa fiskar till sitt akvarium. I djuraffären kostar 4 fiskar 10 kr.
a) Hur många fiskar får Kim för 20 kr?



Veckans kluring 9

Björn samlade kort. Hans album hade plats för 12 kort. Han brukade få 5 nya kort varje vecka. Han 
gav då bort en del till sin syster Johanna. Hur många veckor tog det innan Björn hade fyllt sitt 
album om Johanna varje vecka fick 
a) 1 kort



Veckans kluring 10

10 barn leker i sandlådan. De har varsin spade, gul eller röd. 6 barn är 
flickor. 5 barn har gul spade. 2 pojkar har röd spade. Hur många flickor 
har gul spade?



Samtal i hel- eller halvklass

• Börjar alltid med en enkel fråga för att få med hela gruppen

• Titta på likheter, är det några som börjat likadant?

• Titta på skillnader

• Kunna förklara hur ens klasskompisar har tänkt

• Något man har missat?

• Några frågetecken?

• Ibland tittar vi vilka olika räknesätt som kommit upp? 

• Pratar om olika matematiska begrepp

• Använder mig av inspelningsfunktionen



Vad känner eleverna?
Vi ser vad vi 
behöver öva 

på
Lagom nivå, 
inte för lätt

Vi ser hur vi 
har gjort

Man får 
utveckla sina 

lösningar

Det är roligt!

Att vi pratar 
matematik

Man lär sig 
mer än vad 
man kunde 

förut

Att man får 
klura och att 
det får ta tid

Det finns 
olika 

lösningar

Om man 
tycker det är 
svårt får man 

hjälp

Vi utvecklas
Vi ser vad vi 
kan utveckla

Vi ser vad vi 
gör bra

Viktigt att 
man skriver 

ett svar 



Vad ser jag?

• Motiverade och engagerade elever

• Viljan att lösa problem

• Elever som vågar och vill prata matematik

• Elever som vill utvecklas

• Elever som ser hur de själva kan utveckla sin uträkningar

• Elever som kan se skillnad på olika lösningar

• Elever som kan förklara hur andra har tänkt



Jag ser redan fram emot 
nästa 
”Veckans kluring” 😊


