
  Mattekoden

Namn:

LOGGBOK



Den här boken är ll för dig som ska träna med 
Maekoden. I loggboken får du informaon om 
träningen och e schema där du kan följa din 
träning dag för dag. 

Välkommen till din loggbok!

Varför ska jag träna med Mattekoden? 

Ibland kan man tänka a mae är något som man bara håller på med i 
skolan, men mae är fakskt något vi kan använda hela dagen. Du använder 
mae när du ska handla i affären för a veta hur mycket du kan köpa och 
hur mycket du ska få llbaka. Du använder mae när du delar något go 
med kompisar eller med syskonen. 

Du aDu använder mae för a kunna ha koll på hur mycket av varje ingrediens du 
ska när ha när du bakar eller lagar mat så a det blir go. Du använder mae 
för a veta hur många dagar eller månader det är ll din födelsedag. 



Mattekoden Flex

Maekoden är ll för a du ska träna upp dina maefärdigheter. När du har använt Maekoden kommer 
du troligen ha lite läare för siffror och a räkna och kanske tycker a mae är roligare än vad du 
digare tro har tro. 

När du tränar med Maekoden finns det några saker a tänka på. Det är vikgt a du inte gör några 
uppehåll och a du verkligen tränar varje dag som du ska för a få effekt. Det är också vikgt a du gör 
di bädi bästa när du tränar. Om du inte verkligen försöker lyckas med varje uppgi kommer träningen inte 
ge resultat. Dea betyder inte a du ska lyckas med varje uppgi. Det är fakskt så a det ska vara lite 
för svårt ibland för a träningen ska fungera så bra som möjligt. 

Värt att tänka på! 

Somliga tror a mae är något man anngen är bra 
eller dålig på och a det inte är något som man kan 
påverka, så är det inte. Precis som med fotboll eller 
med a rita så är det träning som gör a man blir 
bäre. Dock kan vi ha olika svårt för det vilket gör 
aa somliga kan behöva träna mer än andra.



Belöningar
A träna med Maekoden är ibland roligt, ibland jobbigt, ibland svårt. Det är mycket vikgt a du 
genomför alla träningsllfällena. För a du genomför träningen ska du få en belöning för varje 5 dagar 
du tränar. Nedanför finns exempel på belöningar om ni har svårt a hia på vad som är lämpligt. 
Skriv in belöningarna eller klistra in bilder på belöningarna längst ner i schemat för dina träningsveckor.  

Exempel på belöningar

Picknick med familjen

Baka llsammans med dina föräldrar

Gå på bioKöpa en bok Hyra en film med dina föräldrar

Gå på museum

Gå ut och äta pizza

Spela fotboll med mamma eller pappa
Bestämma middag på fredagkv ällen



                                     Checklista

Det finns en vuxen som är ansvarig för din träning 
(och någon som är ansvarig när han eller hon är borta)

Du vet var du ska sitta och träna (det måste vara ett rum där 
du kan vara helt ostörd när du tränar)

Du har tillsammans med din tränare planerat antalet träningstillfällen 
ooch när du ska träna (vanligen fem veckor, fem gånger i veckan)

Du har pratat med din tränare om varför det är bra att träna 
med Mattekoden 

Du har läst loggboken noggrant 

Du har skrivit eller klistrat in belöningar i loggboken

Du har bestämt dig för att träna hela träningsperioden och för att 
göra ditt bästa hela tiden

                                                            

             När alla rutor är ikryssade är du färdig att  börja träna! 
                                   Lycka till med träningen!



Träningsvecka 1
Lycka ll!

Belöning vecka 1:

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5



Träningsvecka 2
Lycka ll!

Belöning vecka 2:

Dag 6

Dag 7

Dag 8

Dag 9

Dag 
  10



Träningsvecka 3
Lycka ll!

Belöning vecka 3:

Dag 
 11

Dag 
 12

Dag 
 13

Dag 
 14

Dag 
 15



Träningsvecka 4
Lycka ll!

Belöning vecka 4:

Dag 
 16

Dag 
 17

Dag 
 18

Dag 
 19

Dag 
 20



Träningsvecka 5
Lycka ll!

Belöning vecka 5:

Dag 
 21

Dag 
 22

Dag 
 23

Dag 
 24

Dag 
 25



  Grattis!

Nu är träningen klar!


