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Udarbejdet i samarbejde med lærer Rikke Dahl 

 

 

 
Du skal arbejde med: 

                           

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Mattip projekt 

Projektorienteret at løse et matematisk problem. 

At inddrage dit kendskab til hverdagen gennem tegning og konstruktion. 

Målestoksforhold, skitser og præcise tegninger. 

At bestemme areal og omkreds af figurer. 

At føre et budget i et regneark. 

Kan ikke                                     Kan næsten                                     Kan 
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Mit drømmeværelse 
Nu skal du i gang med et projekt, hvor du skal arbejde selvstændigt og med en masse forskellige 
arbejdsområder. Du skal forsøge at tilrettelægge dit arbejde, så du kommer omkring alle op-
gaverne i forløbet. Du må gerne springe mellem opgaverne, men alle punkter skal løses. 
 
Hvordan ser dit drømmeværelse ud? Hvilke møbler er der, hvorfor er rummet et dejligt sted at 
være? Hvilke farver er der på væggene? Er der billeder, malerier, lamper, tapet og lignende, der 
skaber en stemning? Hvilket udstyr har du brug for? En god lænestol, en gamer-pc, en stor seng, 
et rundt bord..? 
Prøv at skitsere dine første tanker.  

 

Selve værelset 
Du skal selv beslutte dig for størrelsen på dit 

drømmeværelse. Du skal blot huske, at der skal 

være økonomi til at indrette det. Du skal fore-

stille dig, at du får et rum med en dør, et vindue 

og vægge. 

Du skal købe møbler, gulv og male væggene. 

 

Krav til projektet 
Når der skal handles ind til drømmeværelset, 

er der nogle ting, du skal have købt. Når de ting 

er på plads, så er der frit spil. 

 

 

 

 

Der skal være købt: 
- Maling til væggene 

- Gulv – fx trægulv eller gulvtæppe 

- Seng 

- Garderobeskab 

- Skrivebord 

- Belysning 

- Gardiner 

- Dyne 

- Pude 

 

Du skal: 
• Lave en plantegning med udregning 

af størrelsesforholdet. 

• Angive priser på det, du har købt. 

• Lave udregninger af mængder. 

• Lave og vise beregninger af væg-

arealerne. 

• Vise beregninger af forbrug af maling. 

• Vise beregning af gulvarealet. 

• Vise udregninger af pris på gulvet. 
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Budget 

Du får 20.000 kr. til at lave dit drømmeværelse for.  

Budget skal føres ind i et regneark. 

Du kan løbende føre et budget i hæftet, og så skrive det ind i regnearket efterfølgende. I hæftet 

skal der være tydelige udregninger og mellemregninger, når der fx er lavet mængdeberegninger 

eller der er regnet ud, hvor meget maling eller gulv, du skal købe. 

 

Som opstart på arbejdet i regnearket, 

skal du lave et overslag over hvor mange 

penge, du vil bruge på de forskellige ting, 

du skal købe. 

Derefter kan du begynde at undersøge, 

hvad tingene koster ”i virkeligheden”. 

 

Du skal lave kodninger i regnearket, så 

der beregnes, hvor mange penge du har 

brugt, samt hvad dit restbeløb er. Du skal 

derfor skabe overblik og kunne gennem-

skue, hvordan regnearket laver bereg-

ningerne for dig. 

 

Du må også gerne bruge regnearket til at 

lave arealberegninger og mængdeberegninger. 

 

Du skal skrive forhandlere og lægge links ind i regnearket, så dine varer let kan findes frem igen. 
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Brug reklamer og nettet til at finde inspiration til det, 

du skal købe ind til drømmeværelset. 
 
Budgettet ajourføres løbende, efterhånden som du får 

købt dine ting.  
 

 

 

 

 

 

Plantegning 
Du skal lave en korrekt plantegning i et kendt størrelsesforhold, og du skal vise, hvordan du har 

lavet dine udregninger. 

Du må gerne komme med en begrundelse for, hvorfor du har valgt det størrelsesforhold, du har. 

Løbende, som du får købt dine større møbler ind, skal disse tegnes ind i plantegningen. Møblerne 

skal også tegnes ind i det beregnede størrelsesforhold, så det passer sammen. 
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GeOgebra 
Plantegningen af dit drømmeværelse skal også laves i GeOgebra. Her skal du arbejde med at 

konstruere og tegne i programmet, og du skal prøve at få GeOgebrategningen til at ligne din plan-

tegning. Den skal laves i et nogenlunde størrelsesforhold. Indsæt et gitter i programmet, som du 

kan bruge til at tegne i. 

Brug programmets funktioner, når du fx skal 

lave linjer, cirkler o. lign.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Logbog 
Gennem hele forløbet skal du føre logbog.  

• Du skal løbende sætte billeder og tekst ind i forbindelse med dit arbejde. 

• Du kan have tanker, tegninger og beregninger med i logbogen, så din arbejdsproces og 

udvikling gennem forløbet vises. 

• Det er en god idé, hvis din logbog også er med i din fremlæggelse. 
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Billedcollage 
Indsæt billeder af dine indkøb i en planche eller dokument, så det giver et indtryk af alt det, du 

har købt. Din billedcollage er med til at danne et indtryk af, hvordan det færdige værelse kommer 

til at se ud. 

 

 
Eksempel på en planche med de materialer, der er indkøbt til drømmeværelset. 

 

 

Google Drev, Sheets, Slides 
Du kan med fordel arbejde i Google, da du let kan dele dit arbejde med din lærer eller dine klasse-

kammerater.  

 

Du starter med at oprette en mappe i Drev, hvori du kan lægge alle dine billeder, tekst og 

dokumenter, så du har det hele samlet. Samtidig kan du også arbejde både på computer, telefon 

og tablet, når det hele ligger på Drev. Find et system, så du har overblik over dine materialer.  

 

Fremlæggelse 
Det færdige projekt kan du aflevere som et Slide/PowerPoint eller en film, hvori du med tekst 

og billeder fremviser dit arbejde med drømmeværelset. Du kan også tilføre ”tale”, så du kan 

fortælle om dine tanker og din udvikling i projektet. 

 

Model 
Der kan evt. laves en model i målestoksforholdet. 

 

  



                2018 © mattip.dk 

 
7 

Her kan du skabe overblik over dit arbejde. 

 

Opgave Beskrivelse I gang  Færdig 

Første skitse 
Tegn en ”kladde” i dit hæfte med dine 

umiddelbare ideer og tanker. 

  

Størrelsen på 

værelset 

Hvor stort skal værelset være? Der 

skal være penge nok til at lave det. 

  

Plantegning 

Du skal lave en plantegning af dit 

drømmeværelse i det rigtige 

størrelsesforhold. 

  

GeOgebra 
Tegn samme værelse i GeOgebra og 

før løbende møblerne ind i tegningen. 

  

Indkøb Tjek ”indkøbslisten” s. 2.   

Overslag 
Lav en liste, hvor du noterer, hvad du 

ca. vil bruge af penge på hver udgift. 

  

Budget 
Før løbende budget i hæftet og 

derefter i regneark. 

  

Logbog 
Før dagligt logbog med dine tanker og 

din udvikling. 

  

Billedcollage 
Collage/planche med de indkøb, du 

har foretaget dit. 

  

Fremlæggelse 

Du skal præsentere dit arbejde for din 

klasse – brug fx Slides, PowerPoint 

eller lav en film. 
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Lærervejledning til projektet 
 
”Mit drømmeværelse” er et projekt, hvor eleverne skal arbejde selvstændigt og komme omkring 
en masse forskellige arbejdsområder indenfor matematik. De skal arbejde med hverdags-
relevante situationer og lave problemløsninger, så de ender med et færdigt produkt. 
Eleverne skal kunne tilrettelægge deres arbejde, så de kommer omkring alle opgaverne i for-
løbet. De må gerne springe mellem opgaverne, men alle punkter skal være løst. Der er sidst i 
elevkompendiet en ”Tjekliste”, der kan hjælpe med at skabe overblik for eleverne.  
 

Indhold 
• Idégenerering af hvordan de kan konstruere deres eget drømmeværelse. 
• Budget og økonomi, hvor budgettet føres i et regneark. 
• Indkøb og udsalg. 
• At lave en plantegning af værelset i et korrekt størrelsesforhold. 
• Beregning af gulv- og vægarealer, når der skal indkøbes gulve og maling. 
• At lave en grovskitse af værelset i GeOgebra. 
• Løbende at føre en logbog for de handlinger, mellemregninger og køb der dagligt sker i 

projektet. 
• At lave en elektronisk billedcollage af de produkter, der er indkøbt til værelset. 
• Deling af dokumenter i f.eks. Google Docs, Sheetes og Slides. 
• At lave en fremlæggelse i form af et Slide, PowerPoint eller en film med de billeder, de 

løbende har taget gennem projektet. 
 

Omfang 
Projektet er ret omfangsrigt og kan med fordel anvendes i fagdage/faguger, hvor eleverne får 
sammenhængende tid til at løse arbejdet. Det er en fordel, hvis der gives tid til fordybelse og 
plads til at gøre sig erfaringer. Der skal være tid til, at en ”fejlbeslutning” kan løses og laves om.  
 
I det afprøvede forløb har eleverne fået alle matematiktimer i fire uger. 
 

Opstart 
Som opstart kan det være en god ide at lave en fælles brainstorm over, hvad et drømmeværelse 
er. Hvad synes eleverne hver især, at der skal være, for at alle deres ønsker går i opfyldelse? 
Lad eleverne skitsere, hvordan deres drømmeværelse skal se ud – i første omgang uden at tage 
hensyn til størrelse og budget. 
 

Arbejdsform 
Projektet er tænkt som et individuelt projekt, men eleverne må gerne arbejde sammen og dele 
deres arbejde. 
 

Budget 
Alle elever får 20.000 kr. til at bygge deres drømmeværelse for. Eleverne kan føre et budget 
løbende i hæftet. Der skal være tydelige udregninger og mellemregninger, når der er lavet 
mængdeberegninger eller der er regnet ud, hvor meget maling eller gulv, de skal købe. 
Budgettet skal også føres i et regneark. 
 

Lærerark 
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Som opstart på arbejdet i regnearket, kan eleverne lave et overslag over hvor mange penge, de 
vil bruge på de forskellige ting, de skal købe. 
 
Eleverne skal lave kodninger i regnearket, så de får det til at beregne, hvor mange penge de har 
brugt, samt hvad deres restbeløb er. 
Eleverne skal skabe overblik og kunne gennemskue, hvordan regnearket laver beregningerne 
for dem, og de skal skrive forhandlere og lægge links ind i regnearket, så deres varer let kan fin-
des frem igen. 

 
Eleverne skal sørge for at disponere deres penge, så der er råd til de ting, der er nævnt i ”indkøbs-
listen”. 
 

Plantegning  
Eleverne skal lave en korrekt plantegning i et kendt størrelsesforhold, og de skal vise, hvordan 
de har lavet deres udregninger. Løbende som de får købt de store møbler ind, skal de tegne det 
ind i plantegningen. De skal også tegnes ind i et beregnet størrelsesforhold, så det passer. 
 

GeOgebra 
Der skal laves en plantegning i GeOgebra i et nogenlunde størrelsesforhold. Eleverne skal 
arbejde med at konstruere og tegne i programmet, og der skal arbejdes med at bruge program-
mets funktioner. 
 

Logbog 
Gennem hele forløbet skal eleverne føre logbog som en slags daglig evaluering. Eleverne skal 
løbende sætte billeder og tekst ind i forbindelse med deres arbejde. 
De kan have tanker, tegninger og beregninger med i logbogen, men den skal vise børnenes 
arbejdsproces og udvikling. 
Det er en god idé, hvis elevernes logbog også er med i deres fremlæggelse. 
 

Billedcollage 
Lad børnene sætte billeder af deres indkøb ind i en planche eller dokument, så det giver et 
indtryk af alt det, de har købt. 

 
Google Drev, Sheets, Slides 
Der kan med fordel arbejdes i Google, da eleverne let kan dele materialer med læreren og 
hinanden imellem.  
Det er godt, hvis eleverne starter med at oprette en mappe i Drev, hvori de kan lægge alle deres 
billeder, tekst og dokumenter, så de har det hele samlet. 
Der skal være fokus på, at eleverne skal organisere og holde system i deres materialer. 

 
Fremlæggelse 
Det færdige projekt kan afleveres som et Slide/PowerPoint m.m. eller en film, hvor eleverne har 
lagte billeder af alt deres arbejde ind i. Her er der mulighed for at lægge tale på, så de kan fortælle 
om deres tanker og udvikling i projektet. Elevernes projekter kan fremvise for hele klassen. 


