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MULTI 6 - grundbog indeholder følgende 13 kapitler:
 - Faglig læsning og skrivning

 - Regning med tal
 - Brøker og decimaltal

 - Areal
 - Procent
 - Statistik

 - Rumlige figurer
 - Ligninger og formler
 - Geometrisk tegning

 - Sandsynlighed og kombinatorik
 - Sammenhænge og funktioner

 - Matematik i hverdagen
 - Matematiske undersøgelser

Alle kapitler indledes med en introside, der præsenterer de faglige mål og begreber og samler op på elevernes
forhåndsviden. Kapitlerne veksler mellem teori, aktiviteter og opgaver og afsluttes med en evaluering og en
træningsdel. Efter hvert kapitel er der enten blandede opgaver med repetition af de faglige områder eller et
tema/projekt, hvor der arbejdes med kapitlets faglige indhold. Sidste kapitel indeholder en række oplæg til

matematiske undersøgelser.

I grundbogen er der henvisninger til MULTI 6 - opgavebog, hvor der er opgaver, der knytter sig direkte til det
faglige stof på den enkelte side i MULTI 6 - grundbog.
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