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Överträffa målen!
För de elever som sätter ribban högt är Tema Matematik rätt utmaning. Svaren kräver lite längre redogörelser!
Tema Matematik är en serie som vänder sig till elever i årskurs 1 till 6. I Tema Matematik hittar du
vardagsproblem som berör matematikens olika områden.
Läs mer
Nya mål och nationella prov
Nya mål och nya nationella prov ställer krav på eleverna. Med hjälp av Tema Matematik får både du och dina
elever en möjlighet att inte bara klar utan även överträffa dessa mål.
Inte bara ett sätt
Matematik är ett kommunikationsämne, så det är viktigt att eleverna kan visa hur de har löst en uppgift och
motivera varför. Det kan ibland finnas flera lösningar som är riktiga. Det är bra om eleverna kan arbeta med
uppgifterna i grupp eller parvis.
Om författarna
Doris Lindberg och Birgitta Kuijl har skrivit Tema Matematik 1-5.
Doris Lindberg är speciallärare, läromedelsförfattare och fortbildare. Hon tilldelades 2009 års Ingvar

Lindqvistpris av Kungl. Vetenskapsakademien, KVA, för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som
har lett till att elevernas intresse för matematik har ökat.
Birgitta Kuijl är lärare, läromedelsförfattare och fortbildare.
Både Doris Lindberg och Birgitta Kuijl är även författare till serien Abakus F-3.
Anna Almquist är lärare och författare till Tema Matematik 6 tillsammans med Doris Lindberg.

Onsdag 24. mai fikk vi besøk av 450 elever og lærere som med stor iver og kjempe innsats deltok i
matematikktivoliet vårt. 06.06.
2017 Les mer Her er Multi. Logg inn. Multi Klikk deg gjennom verdensdelene med utgangspunkt i landenes
navn og hovedsteder.
Under Forsiden finner du Trampoline, Skoleveien , Kanal S, MFL. Hovedmeny. Matematikk for
ungdomstrinnet. Grunnbok 8; Grunnbok 9. Faktorama; Digital vurdering; Faktor Premium Grunntall 1-10 er et
helhetlig læreverk i matematikk for grunnskolen. Grunntall har tydelige eksempler og oppgaver i ulike
vanskelighetsgrader. Klar, ferdig, kjører. Matematikk spill. Klikk på et bilde for å spille spillet! Nylig spilt
Favoritter. Action; Dyr; Eventyr; Ferdighet; Flere spillere; Jenter; Racing Om Gruble.net Denne siden
inneholder interaktive oppgaver for deg som liker å trimme hjernen.
Velg mellom blant annet grubliser, puggeoppgaver og quizer. Sammenheng mellom ganging og deling – nivå
1; Sammenheng mellom ganging og deling – nivå 2; Sammenheng mellom ganging og deling – nivå 3

