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Produktionsstödsmaterial

Mattesmart Aritmetik addition/subtraktion 
Mattesmart Aritmetik multiplikation/division

Färdighetsträning i matematik, årskurs 1 och uppåt.
Mattesmart är ett digitalt lärverktyg som hjälper dig att följa 
kunskapsutvecklingen i såväl klassen som på skolan och gör 
det möjligt att individanpassa färdighetsträningen till varje 
enskild elev. 

Mattesmart Aritmetik kan användas som ett uppföljningsmaterial 
till Skolverkets Diamantdiagnoser och som ett fristående stöd- och 
undervisningsmaterial. 

Mattesmart Aritmetik: addition/subtraktion omfattar räknesätten 
addition och subtraktion, från grundläggande räkneoperationer till 
skriftlig räkning. De olika delarna har samma beteckningar, och svarar 
mot samma innehåll, som Skolverkets Diamantdiagnoser.  
Begreppsområdena är således AG1, AG2, AG3, AG4, AS1 och AS2.

Mattesmart Aritmetik: multiplikation/division omfattar räknesätten 
multiplikation och division, från grundläggande räkneoperationer till 
skriftlig räkning. De olika delarna har samma beteckningar, och svarar 
mot samma innehåll, som Skolverkets Diamantdiagnoser.  
Begreppsområdena är således A6, AG7, AG8, AS4 och AS5. 

Eleven får övning och/eller diagnos anpassad för just det delmoment som 
behöver tränas/diagnosticeras. Övningen inleds med en film med ljud som 
talar om för eleven hur han/hon kan tänka för att lösa just dessa uppgifter. 
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Eleven kan sedan klicka fram ytterligare två filmer som stöd under arbetet. 
Nästa delsteg inleds med en ny kort film osv. Varje uppgift visas en i taget 
för att underlätta för eleven att fokusera. Man kan använda både tangentbord 
och mus.   
2012. 
Författare: Wiggo Kilborn och Madeleine Löwing i samarbete med Gleerups 
Utbildning AB .
Materialet är webbaserat och kräver endast en bra internetuppkoppling 
samt minst en dator. Programmet fungerar även på surfplattor. 

Mattesmart används i en webbläsare på Internet:
Internet Explorer version 9, Google Chrome 17, Safari 5, Firefox 10.
Mattesmart (elevdelen) är optimerad för 1280–1024 pixlars upplösning.
Mattesmart kräver Java script och bygger på HTML 5.
Övningarna för eleverna har filmstöd med ljud.
ISBN: Licenssystemet är uppbyggt på antal elever per skola. 
För mer prisinformation www.gleerups.se
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