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Förklara varför 
ketchup är nyttigt

Beskriv fantasidjuret 
bullar

Prata om 
melodifestivalen 

Förklara varför inga 
barn får äta godis

Beskriv ditt drömjobb  Beskriv den vackraste 
platsen på jorden 

     

Berätta om en 
köttätande växt

Berätta en saga  
om ett troll

Mål
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Läxor borde 
avskaffas

Alla skolor borde ha 
en egen pool

Mobiltelefoner ska 
vara tillåtna i skolan

Skolan borde  
vara frivillig

Barn ska själva välja 
när de börjar skolan 

på morgonen

Barn i svenska skolor 
borde ha skoluniform 

Inga djur borde leva 
i fångenskap

Byt ut grönsaker mot 
godis i skolan

Kunskapsklubbar.se 
- kreativt, engagerat och kul

Materiallåda och 
lärarhandledning för 
skola och fritidshem! 

Matteklubben 
- kreativt, engagerat och kul! 
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9. 
Hämta ett jämnt  

antal stenar 

13. 
Hämta ett udda  

antal pinnar 

12. 
Visa en pedagog när 
ni går över en sten

11. 
Visa en pedagog när 

ni är till höger om 
ett träd

14. 
Gå ihop med ett 

annat par och ställ 
gruppen i 

bokstavsordning

10. 
Bilda en triangel  

av stenar

16. 
Bilda en triangel  

av stenar

15. 
Bilda en fyrkant  

av stenar



VILKA ÄR VI?

Annika Faxander 

Marie Eneqvist

Grundare till Matteklubben/IT-
klubben/Språkklubben.           
Våra kunskapsklubbar finns idag 
på ca 400 skolor/förskolor. 

Experter på digitala verktyg i 
skolans värld. Båda har 
nominerats ett flertal gånger 
till Guldäpplet samt att Camilla 
utsågs till ”Sveriges Bästa 
Lärare 2016”.

Patricia Diaz 

Camilla Askebäck Diaz

Emma Brandberg
Lärare i svenska, engelska och 
svenska som andraspråk och 
har jobbat med språkutbildning 
på alla nivåer inom utbildnings-
väsendet.

http://www.handelskammaren.com/paaverkan/skolprojekt/sveriges-baesta-laerare/
http://www.handelskammaren.com/paaverkan/skolprojekt/sveriges-baesta-laerare/


MÅLGRUPP: SKOLA/FRITIDSHEM

➤ Fortbildning inom tre viktiga kompetensområden 

➤ Kreativt, engagerat och kul 

➤ Lärarhandledning och materiallåda, tillval workshop 

➤ Man kommer igång direkt, ingen planering eller tid för inköp 

➤ Samverkan skola/fritidshemmet
Matteklubben 
- kreativt, engagerat och kul! 
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ATT SE ANTALET SOM EN BILD 

Tänk på spelkortet ruter 5!  
Var sitter de fem rutersymbolerna någonstans på kortet?  
Varför sitter det så?



ATT SE ANTALET SOM EN BILD 

Tänk på spelkortet klöver 7 istället! Hur sitter symbolerna?  
Varför sitter det så? 



BLINK - SE ANTALET SOM EN BILD

Syfte  
- Att upptäcka att spelet har tre dimensioner - färg, form och antal.  
- Tre dimensioner stimulerar dessutom det matematiska tänkandet.  
- I spelet övar vi också på att se antalet som en bild.  



BRÅKSPELET - FÖRSTÅELSE FÖR BRÅK

Syfte 
Att förstår samt se och öva språk för bråk.  
Hur kan en 1/16 vara mindre än en 1/4 när 16 är större än fyra? 
Det är en svår och en abstrakt tanke men med Bråkspelet hittas förståelsen 
på ett roligt sätt.  
  
Utmaning 
Hur många 16-delar behöver du för att få en hel? 



LEKA AFFÄR

Syfte 
- Att träna på addition, subtraktion och turtagande. 

Material 
- 1 app Storest till en grupp om 3 elever, som används som kassaapparat på 
elevernas iPads 

- Varor och pengar från appen

•Ge eleverna små uppdrag: 
- “Handla tre varor, men till ett värde av max 30kr.” 
- “Handla tio varor till den minsta summa du kan få ihop.” 
- “Handla så att alla dina pengar tar slut vid ett tillfälle.”

Tänk utanför lådan  
- Bygg din egen affär och prissätt varor med QR-koderna.



PROGRAMMERA DIN KOMPIS & EN BLUEBOT

Syfte 
- Att förstå att en dator endast gör det vi bestämmer att den ska göra. 
  
Material aktivitet 1 
- Gatukritor 
- Hinder: färgade muggar  
- Skattkartor 
- Pennor 
- Linjaler 

Material aktivitet 2  
-  Bluebot  
-  Transparant matta med hinder 
-  Bokstavsmatta  
-  Siffermatta 



DIGITALT BERÄTTANDE

Syfte 
- Att få återberätta en historia. 
- Att få använda fantasin för att spinna vidare på en berättelse. 
- Att få skapa digitalt. 
  
Material 
- 1 app Sock Puppets till 2 elever installerad på elevernas iPads 
- 1 app Quiver till 3 elever installerad på elevernas iPads 
- Quiver-bilder att dela ut till eleverna 
- En saga att läsa högt 
- Färgpennor 



TACK!

Annika & Marie 
info@matteklubben.se 

0709 15 16 91 alt 
0736 97 98 12 

   

Hör gärna av er för mer info! 

Språkklubben 
- kreativt, engagerat och kul!

mailto:info@matteklubben.se

