
Lathund Matteportalen Mars 2020 Ingegerd Sällström 
   

 

Skapa konto och uppgifter i 
Matteportalen / Svenskaportalen 
Adressen är http://www.matteportalen.se 
 

1. Välj skapa konto. 
Då kommer du till den här bilden. Där väljer du det översta alternativet. 

 

 

2. När du skapat ett inlogg för dig som lärare så kommer du till den här 

överblickssidan. I menyn till vänster finns olika val. Nästa steg är att lägga 

till elever i klassen. Tryck på elever. 

 

 

 

http://www.matteportalen.se/
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3. Välj massinmatning om du skall lägga till flera elever. Det går också att 

lägga in en elev åt gången och justera vilken nivå just den eleven skall ha 

tillgång till. 

Du väljer användarnamn och lösenord till varje elev. 

Tryck ny rad för att lägga till en elev till. 

 

4. När du har lagt till elever till din klass skall du skapa uppdrag. Välj 

uppdrag /läxor i menyn till vänster se punkt 2. 

Ge uppdraget ett namn och hur länge det skall finnas tillgängligt. Tryck 

sedan på 2. Välj uppgifter 
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5. 

Här kan man bläddra mellan alla olika uppgifter som finns men enklast är 

att söka. De olika nivåerna beskriver svårighetsgrad. Välj genom att 

trycka på +  

6.  

Man kan välja hur många gånger som uppgiften skall repeteras och hur 

lång tid man skall ha på sig att lösa den. 
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7. Tryck sedan på välj elever.  

 
Det här exemplet har bara en elev. Ni väljer hela klassen eller enskilda 

elever. Slutligen tryck på Spara och stäng. 

 

8. 

Skapa konton till Svenskaportalen. 

I menyn till vänster. Se punkt 2. Välj Elever. 

Vid listan av era elever finns möjligheten att välja Ge tillgång. 

När du valt detta på samtliga elever så har de nu tillgång till 

Svenskaportalen. 

 
9. Om du vill växla över till Svenskaportalen välj längst ner i menyn till 

vänster. 

 


