
 
 
 
Matematikbanken består av: 
  
• 4 000 strukturerade och nivåindelade uppgifter i Word-format. 
 
• Över 500 bilder (funktionsgrafer, diagram, geometriska figurer m.m.)  
 
• 30 aktiviteter (stimulerar eleverna och utvecklar deras förmågor). 
 
• 200 varierande övningar i programmering (med matematisk inriktning). 
 
• 250 matematiska spel. 
 
• Många formler som gör det möjligt att bygga upp egna formelblad och/eller 
  inkludera de formler som behövs i proven. 
 
• Styrdokument: både aktuella och historiska kursplaner.  
 
 
Genom att “kopiera” och “klistra in” kan lärare enkelt bygga upp egna prov och 
övningar i MS Word-format som kan skrivas ut till eleverna. 
  
På följande sidor följer utförligare information. 
  
 
Om ni önskar beställa så går det bra genom att kontakta oss på info@logitema.com 
eller via fysiskt brev till Logitema, Box 10, 121 25 Stockholm-Globen och ange: 
 

o Vilken/vilka produkter ni önskar 
o Leveransadress 
o Fakturaadress (med ev ref.nr) 
o Om ni önskar USB eller cd-rom 

 
Priset för Matematikbanken – Åk 7 – 9, version 3 är 3395 kr för en skollicens. Om ni har 
en tidigare version så är priset 2895 kr (dvs 500 kr rabatt). Observera att det är en 
engångskostnad (en s.k. ”evighetslicens”). Önskas även en pärm (ger en översikt på 
papper) så tillkommer 1295 kr. Endast moms tillkommer för angivna priser. 
Fraktfritt! 
 
Tveka inte att höra av er om ni har ytterligare frågor eller vill beställa: 
info@logitema.com   
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Skäl att välja Matematikbanken – Åk 7 – 9, version 3: 

 
 

1. Välj bland 4 000 strukturerade och nivåindelade uppgifter för att bygga upp 
egna prov och övningar. Vid behov kan du även modifiera uppgifterna, vilket 
möjliggör stor flexibilitet. 

 

                      
 
 

Genom att markera uppgifter, kopiera dem och slutligen klistra in dem i 
egna dokument så konstrueras snabbt och effektivt prov och övningar med 
ett professionellt utseende. 
 

 
 
 

  



 
 

2. Över 500 bilder i en bildbank (funktionsgrafer, diagram, geometriska 
figurer, kartor m.m.) kan användas i egna övningar, prov och förklaringar. 
              

 
 
 
 
 

 
3. 30 aktiviteter stimulerar eleverna och utvecklar deras förmågor. 

Levereras med utförliga lärarhandledningar. 
 

         
 
 
 

  



 
 

4. 200 varierande övningar i programmering (med matematisk inriktning) i 
det lättillgängliga språket Python 3. Genom gratis registrering på t.ex. 
www.repl.it kan såväl lärare som elever använda, testa och ändra 
Matematikbankens program samt skapa egna program.  
 
Övningstyper: 
 

1. Skriv ett program. 
2. Finn tre fel. 
3. Vad saknas? 
4. Förbättra programmet. 
5. Vad gör programmet? 
 
 

 
 
 

  

http://www.repl.it


5. 250 matematiska spel, tränar huvudräkning och logiskt tänkande på ett 
lustfyllt sätt. 

 

              
 
 
 

6. En formelbank gör det möjligt att utforma egna formelsamlingar eller infoga 
formler i prov och övningar.  

 
 

 
 

 
7. Aktuella och historiska styrdokument ger perspektiv på skolämnets 

utveckling/förändring. Underlättar dessutom infogandet av relevanta delar 
från gällande styrdokument i prov/övningar till eleverna. 
 

                           



8. Generella fördelar: 
 

+ Ni betalar endast en gång per version (evighetslicens) och slipper 
    framtida löpande kostnader! 
 
+ Enkla att använda direkt i Word – inga särskilda program eller  
    plattformar behöver inläras! 
 
+ Egna prov och övningar kan snabbt och enkelt byggas upp genom att  
    Kopiera/Klistra in. 
 
+ Ett korrekt och professionellt utseende med tydliga bilder och  
    redigeringsbara formler. 
 
+ Uppgifter som enkelt kan ändras och kompletteras efter egna önskemål,  
    direkt i Word! 
 
+ Bilder som kan kopieras till egna övningar och uppgifter. 
 
+ Aktiviteter, programmeringsövningar, formler, spel och bilder m.m.  
 
+ Momsen på våra produkter är nu endast 6 % ! 
 
+ Samtliga word-dokument i våra produkter har ändrats till det senaste  
    docx-formatet, vilket ger ökad stabilitet samt förenklar hanteringen av  
    formler. 
 
+ Fri frakt på alla våra produkter! 
 

 


