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Log ind på MatematikFessor
1

1

1

Åbn en browser
(fx:
)
og indtast:
matematikfessor.dk

Enten kommer i direkte til
MatematikFessors forside eller
også skal vi lige sikre at I ikke er
robotter, og så kommer I hertil.

2

2

3

Sæt hak i boksen, for
at bekræfte at I ikke er
robotter.

Når I har bekræftet at I ikke
er en robot, kommer I til
MatematikFessors forside.
Der kan i øjeblikket forekomme kø for
at komme ind på MatematikFessor.
I sådan et tilfælde vil I komme til en
kø-side, hvor der vil stå et tidspunkt
for forventet afgang.
Når I får adgang, har I 10min til at
logge ind.

3

Klik på UNI·Login i
øverste højre hjørne

4 Indtast barnets UNI·Login
brugernavn, efterfulgt af
UNI·Login adgangskode.

Brugernavnet består af barnets 4
første bogstaver efterfulgt af 4 tal.
Er du i tvivl om dit barns brugernavn
og/eller adgangskode kan du kontakte
barnets lærer eller klikke på:
“Jeg kender ikke mit brugernavn/
adgangskode”

4
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Oversigt over forsiden
A

OPGAVER Her kan I se en oversigt over, hvilke opgaver barnet har fået for.

B

POINT Her kan I se hvor mange point dit barn har, hvilket level han/hun er på og hvor
mange medaljer der er optjent. Det kan fungere som en god motivation for barnet,
at holde øje med pointene.

C

D

E

F

G

B

A

C SUPERTRÆNEREN Selvtræning hvor spørgsmålene automatisk justeres så de passer

til barnets niveau. OBS! SuperTræneren er et tilkøbsprodukt, så hvis skolen ikke abonnerer
på det, kan I ikke se SuperTræneren i menuen.

D

LEKTIONER Over 1.200 videolektioner der forklarer stoffet og guider eleverne gennem

E

BOGREOLEN Online bøger til hvert klassetrin, der indeholder videoer og opgaver.

F

TRÆNING Selvtræning indenfor specifikke emner. Her finder I også spil som bl.a.

matematiske udfordringer. De er inddelt efter klassetrin og matematisk emne.

Her kan I bl.a. finde bøger med tabelsange til indskolingen.

inkluderer Coding Islands, som er vores populære kodespil.

G GEOMETRIFESSOR Dynamiske opgaver med fokus på geometri, klokken, mængde, antal m.m.
OBS! GeometriFessor er et tilkøbsprodukt, så hvis skolen ikke abonnerer på det, kan I ikke se
GeometriFessor i menuen.

Side 3 af 8

VEJLEDNING

Opgaver fra læreren (1/3)
Hvis dit barn har fået opgaver for at sin lærer, skal I starte med at logge ind på portalen. Når I er
logget ind kommer I til en side der ligner nedenstående. Opgaverne kan ses under “Kalender”.
Hver opgave bliver vist som en bjælke. En opgave kan indeholder flere forskellige elementer,
bl.a. videolektioner og opgavesæt. Se farveforklaringen på bjælkerne/opgaverne her:
Grøn bjælke:

Eleven kan starte på opgaven.

Grå bjælke:

Opgaven er udløbet og kan ikke
længere laves.

Orange bjælke:

Eleven har afleveret opgaven.

Blå bjælke:

Opgaverne kan ikke startes endnu.

1
2
1

Klik på den opgave dit barn skal lave.
Når I klikker kommer der en boks frem
som ligner den til venstre for her.
I boksen kan I se, at opgaven skal
laves inden kl 12:00 i morgen. Under
sluttidspunktet har læreren mulighed
for at skrive en lille besked omkring
opgaven.
I kan også se hvad opgaven indeholder. De små ikoner til venstre
fortæller om det er en videolektion
et opgavesæt
, differentierede
opgavesæt
, SuperTræneren
eller GeometriFessor .

2
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For at komme igang med at lave
opgaven anbefaler vi, at I trykker på
den øverste orange “start”-knap.
Så får dit barn opgavernes elementer
i den rækkefølge læreren har givet
dem for.

,
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Opgaver fra læreren (2/3)
Når I har klikket på “Start”-knappen for opgaven kommer I til en ny side.
Hvis det er en videolektion opgaven starter med, ser siden sådan ud:

4

A

A

I toppen af siden er en gullig bjælke.
Til venstre kan I se sluttidspunktet for
opgaven, til højre kan I følge med i hvor
meget af opgaven, der er blevet lavet.

1

Klik på “play”-knappen på videolektionen. Husk at tænd for lyden.
Videoen kan ses ligeså mange
gange, der er behov for det.

2

Når videolektionen er blevet set, kan
I scrolle ned på siden. Her vil typisk
være et par “Prøv selv!” øvelse, som
knytter sig til videolektionen.
Klik på inputfeltet og lad dit barn
indtaste svaret. Afslut med “ENTER”.
Nu vil MatematikFessor fortælle, om
svaret er rigtigt eller forkert.

3

Her skal dit barn svare på om han/hun
har forstået videolektionen. Klik på
Ja / Lidt / Nej. Når I klikker popper der
en boks frem nedenunder med “Hvad
vil du nu?” - den skal I se bort fra.

4

Scroll op i toppen af siden. For at
komme videre med opgaven skal I
trykke på “Fortsæt”-knappen.

1

2

2

3

Side 5 af 8

VEJLEDNING

Opgaver fra læreren 3/3
Når I har klikket på “Fortsæt”-knappen for opgaven kommer I til næste del af opgaven på en ny
side. Her ser I hvordan det ser ud for et opgavesæt. Bemærk at farverne på siden varierer for
elever i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.

A

1

B

2

A

Her kan I se hvor mange spørgsmål opgavesættet indeholder, og hvilket spørgsmål I er nået til.

B

I progressbaren kan I også følge med i hvor langt I er nået med opgavesættet.

1

Svarmulighederne kan enten være et inputfelt eller multiple choice. Ved et inputfelt skal dit barn
klikke på feltet og dernæst selv indtaste svaret vha. tastaturet. Ved multiple choice skal barnet
klikke på den svarmulighed, han/hun mener er den rigtige. Der er i begge tilfælde mulighed for
at ændre svaret, indtil der bliver klikket på “SVAR”-knappen eller trykket “ENTER” på tastaturet.

Når dit barn har svaret, vil et rigtigt svar automatisk sende barnet videre til næste spørgsmål,
et forkert svar vil give barnet en forklaring og han/hun skal klikke på “Næste spørgsmål” for at
komme videre til næste spørgsmål.

2

Når dit barn har svaret på alle spørgsmålene i opgavesættet, skal I klikke på “AFSLUT”-knappen.

I vil nu komme til en opsummeringsside, hvor I kan se, hvilke spørgsmål dit barn har svaret rigtigt
og forkert på. Klik på “Fortsæt”-knappen (samme som ved en videolektion) i øverste højre hjørne
for at gå til næste del af lektien.

Når dit barn har været igennem hele opgaven, vil “Fortsæt”-knappen blive til en “Færdig!”-knap. Klik
på den, for at færdiggøre opgaven. I vil nu blive sendt til forsiden af MatematikFessor, hvor I kan se,
at den grønne opgavebjælke, er blevet farvet orange, hvilket betyder at opgaver er lavet.
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Selvtræning med SuperTræneren 1/2
Hvis du vil sætte dit barn igang med at lave selvtræning på MatematikFessor, så er

SuperTræneren et oplagt værktøj. I SuperTræneren bliver spørgsmålene nemlig automatisk
tilpasset dit barns niveau.

1

Klik på SuperTræneren i menuen øverst.

1

B
2A

2B

A

3

Der er to forskellige måder at bruge SuperTræneren på:
2A

Klik på den grønne runde “START”-knap for at lade SuperTræneren vælge spørgsmål i de emner

2B

Klik på det emne dit barn ønsker at træne i. Når I klikker på emnet kommer der en boks frem.

A

Her kan I se en oversigt over hvilke emner dit barn kan vælge imellem at træne i SuperTræneren.

som den mener vil være det bedste for dit barn at træne.

Her skal I klikke på den grønne runde “START”-knap 3 .

De tre øverste med

ud for sig er de emner SuperTræneren anbefaler dit barn at træne i.

I kan også se hvor mange stjerner og medaljer dit barn har indsamlet.

B

Her kan I skifte tema for SuperTræneren. Vælg fx. Fessor der maler, er spejder eller spiller tennis.
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Selvtræning med SuperTræneren 1/2
Sådan ser et typisk spørgsmål ud i SuperTræneren.

A

1

C

B

2

A

Her kan I se hvor mange spørgsmål dit barn skal svare på for at få den næste stjerne.

B

Hvis dit barn har svært ved at løse opgaven kan han/hun få hjælp ved at trykke på

spørgsmålstegnet. Så vil der komme en videolektion frem nedenunder som knytter sig
til spørgsmålet.

1

Svarmulighederne kan enten være et inputfelt eller multiple choice. Ved et inputfelt skal dit barn
klikke på feltet og dernæst selv indtaste svaret vha. tastaturet. Ved multiple choice skal barnet
klikke på den svarmulighed han/hun mener er den rigtige. Der er i begge tilfælde mulighed for
at ændre svaret indtil der bliver klikket på 2 eller trykker på “ENTER” på tastaturet.

Når dit barn har svaret, vil et rigtigt svar automatisk sende barnet videre til næste spørgsmål,
et forkert svar vil give barnet en forklaring og han/hun skal klikke på 2 for at komme til næste
spørgsmål.

C

Klik på “STOP”-knappen når dit barn ikke længere ønsker at træne i SuperTræneren, vil skifte
til et andet emne, eller se hvor mange point og medaljer han/hun har optjent.
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