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Du skal arbejde med at: 

                           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Mattip projekt 

Repetere det faglige stof, du har lært i skolen 

Lave din egen online matematikbog 

Lave fremgangsmåder, instruktionsfilm og egne forklaringer 

Lave bevægelsesaktiviteter med tydelige fremgangsmetoder 

Lave og udvælge passende opgaver med tilhørende facitliste 

Udarbejde en online præsentation og fremlæggelse af projektet 

Kan ikke                                     Kan næsten                                     Kan 
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Min egen matematikbog 
I dette projekt skal du arbejde med at fremstille din helt egen matematikbog! Bogen skal 

indeholde lige præcis det, der for dig har været det sjoveste og mest lærerige ind til nu. Du skal 

udarbejde bogen, så den kan læses og forstås af andre børn, der skal lære matematik. Når du 

laver bogen, får du repeteret en masse af de emner, du kender og de ting, du allerede har lært.  

 

Bogen skal indeholde: 

• En forside  

• En indholdsfortegnelse 

• Matematiske opgaver 

• Forklaringer og instruktioner 

• Illustrationer og tegninger 

• Hjælpevideoer 

• Bevægelsesaktiviteter, spil og lege 

• Facitliste til opgaverne 

 

Kom godt i gang 

Hvad er det vigtigste at have med i din matematikbog?  

 

a) Lav en liste med 8 emner, som du finder vigtigst. Husk at andre skal kunne bruge bogen 

til at lære matematik. 

b) Lav en liste over aktiviteter, der vil passe godt til hvert emne. 

Prøv at beskrive nogle aktiviteter eller opgaver, som du selv har kunnet lide, eller som du 

har lært noget af.  

c) Kan du finde et navn eller et overordnet tema, der vil passe godt til din matematikbog? 

Vælger du et tema, skal dette gå igennem i hele bogen. 

 

De opgaver, der skal være i din matematikbog, skal du lave. Forsøg at finde på spændende og 

kreative opgaver, som andre har lyst til at arbejde med. Hvis du selv synes, at opgaven er lærerig 

og motiverende, vil andre sikkert også synes det.  
 

Der skal være forskellige typer opgaver, og der skal være forskel i niveauet. Det er en god ide at 

begynde med nemmere opgaver og så lade sværhedsgraden stige.  

Fortæl til en makker: 
Hvilke ideer har du til din matematikbog? Hvad skal din bog ”handle om”? 
Hvilke type opgaver vil du lave? 
 
Få respons fra din makker: 
Hvad lyder fedt, spændende og lærerigt? 
Hvad kan gøres anderledes/bedre?  
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Drev 
Du kan med fordel arbejde i Google Drev. 

Her kan du samarbejde og dele materiale 

med dine kammerater, hvis I arbejder sam-

men.  

Det er smart at lave matematikbogen i 

Slides, og det er overskueligt at lægge alle 

informationer, links og film derind. 

 

 

Indhold – din matematikbog skal indeholde: 

 

Forside 
En forside skal give de vigtigste informationer om bogen – såsom forfatter og titel. Derudover 

skal en forside være flot og indbydende, således man får lyst til at se mere.  

 

Indholdsfortegnelse 
Indholdsfortegnelsen hjælper læseren/eleven med at få overblik over indholdet i din bog. 

Sidetallene skal passe med overskrifterne på emnerne. 

 

Forklaringer og instruktioner 
Når et nyt matematisk emne begyndes, kan du med fordel starte med en forklaring af, hvad 

emnet indeholder, og hvad modtageren kan forvente at skulle arbejde med. Du kan inddrage 

hjælpebokse og regneregler. Det kan også være godt med regneeksempler. 

Forsøg at indlede alle dine emner/kapitler på nogenlunde samme måde.  

Du må gerne hente information fra nettet og lægge links ind fra forskellige sider. 
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Link til 

hjælpevideo 

Opgaver 
Under hvert emne skal der indgå matematiske opgaver. Der kan i starten være simple regne-

stykker, der hjælper modtageren med at komme i gang. Sværhedsgraden kan herefter øges 

gennem opgaverne. Lad være med at vælge for mange ens og trivielle opgavetyper, men vælg de 

opgavetyper, du selv mener er sjove og lærerige. Det er også godt at lave nogle regnehistorier. 

Husk at opgaver altid er sjovere, hvis der er farver og billeder på. 

 

Illustrationer og tegninger 
Indsæt hjælpebilleder, grafer, kurver og billeder, der kan hjælpe på forståelsen af emnet. Du må 

meget gerne selv tegne illustrationer. Husk at holde god orden, så andre let kan se og forstå, hvad 

de skal med informationerne. 

 

Hjælpevideoer 
Lav hjælpe- og instruktionsvideoer, hvor du forklarer metoder 

og fremgangsmåder. Lav filmene korte og præcise med fokus på 

det faglige. 1-3 minutter er passende. Klip og rediger filmene, så 

al unødig information og ventetid klippes ud. 

Hvis din matematikbog er i Drev, kan du nemt linke til filmen, 

når den er uploadet.  

 

Bevægelsesaktiviteter, spil og lege 
Find aktiviteter, spil og lege, som du synes giver mening til hvert af emnerne. Du må meget gerne 

selv opfinde aktiviteter og spil, men så skal du huske en grundig beskrivelse af aktiviteten. Du 

kan bruge billeder til at vise, hvordan man gør. 

 

Facitliste til opgaverne 

Det er vigtigt, at du selv har styr på de opgaver, du har lavet. Derfor skal du regne opgaverne 

igennem og lave en facitliste, der passer til. 

Facitlisten skal sætte op, så det er tydeligt at se hvilket facit, der passer til de forskellige opgaver.  
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Tjekliste 
Opgave Beskrivelse I gang Færdig 
Forside 
 
 
 
 

   

Indholdsfortegnelse 
 
 

   

Emne 1: 
• Forklaring og 

instruktion 
• Regneopgaver 
• Illustrationer og 

tegninger 

• Hjælpevideoer 
• Bevægelsesaktiviteter, 

spil og lege 

   

Emne 2: 
• Forklaring og 

instruktion 
• Regneopgaver 
• Illustrationer og 

tegninger 
• Hjælpevideoer 
• Bevægelsesaktiviteter, 

spil og lege 

   

Emne 3: 

• Forklaring og 
instruktion 

• Regneopgaver 
• Illustrationer og 

tegninger 
• Hjælpevideoer 
• Bevægelsesaktiviteter, 

spil og lege 

   

Emne 4: 
• Forklaring og 

instruktion 
• Regneopgaver 
• Illustrationer og 

tegninger 

• Hjælpevideoer 
• Bevægelsesaktiviteter, 

spil og lege 
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Opgave Beskrivelse I gang Færdig 

Emne 5: 
• Forklaring og 

instruktion 
• Regneopgaver 
• Illustrationer og 

tegninger 
• Hjælpevideoer 
• Bevægelsesaktiviteter, 

spil og lege 

   

Emne 6: 
• Forklaring og 

instruktion 
• Regneopgaver 
• Illustrationer og 

tegninger 
• Hjælpevideoer 
• Bevægelsesaktiviteter, 

spil og lege 

   

Emne 7: 
• Forklaring og 

instruktion 
• Regneopgaver 
• Illustrationer og 

tegninger 
• Hjælpevideoer 
• Bevægelsesaktiviteter, 

spil og lege 

   

Emne 8: 
• Forklaring og 

instruktion 
• Regneopgaver 
• Illustrationer og 

tegninger 
• Hjælpevideoer 
• Bevægelsesaktiviteter, 

spil og lege 

   

Facitliste 
 
 
 

   

 
 

Udfyld nu målene på forsiden 
 


