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Link
Link fra EMU’en er udarbejdet i samarbejde med EMU redaktøren for Matematik, Troels Gannerup Christensen.

SAMMENLIGNING AF DATA – 6. KLASSE
http://www.emu.dk/modul/sammenligning-af-data
Undervisningsforløbet beskriver, hvordan man kan arbejde med 
stofområdet statistik og sandsynlighed og samtidig give gode 
muligheder for at arbejde med dele af de forskellige matematiske 
kompetencer.

MINECRAFT SOM HJÆLPEMIDDEL I 
GEOMETRI OG MÅLING – 1.-3. KLASSE
http://kortlink.dk/h7ew
Her er en aktivitet, som kan bruges til at give eleverne forståelse og 
fornemmelse for areal, omkreds og rumfang. 

LÆRERNETVÆRKET FOR IT I FOLKESKOLEN

http://kortlink.dk/hanq
Lærernetværket for it i folkeskolen er et netværk bestående af ma-
tematik- og dansklærere rundt om i Danmark. Netværket mødes 
og udvikler forløb, der har fokus på it og deres fag.
På lærernetværkets hjemmeside kan du læse om projektet og 
se de formater, de forskellige lærere har lavet, og måske kan de 
bruges som inspiration til din undervisning.

UNGE FORSKERE JUNIOR 2015
I dette nummer af tidsskriftet er der en artikel af Mikael Lindmark 
Moesgaard, hvor han beskriver sin teori om rektangelrokeringer. 
Hvis du har lyst til læse hele rapporten fra årets unge forskeres 
konkurrence, kan den læses her http://kortlink.dk/gy5c
Unge forskere er en naturfagskonkurrence for gymnasie- og 
grundskoleelever. Den del, der henvender sig til grundskolen, 
hedder junior. Det hele ender ud i en stor udstilling og finale 
i Forum i København. Tilmelding til konkurrencen er åben, og 
Mikaels projekt viser, at matematik også har sin rolle i sådanne 
konkurrencer.

Læs mere her http://ungeforskere.danishsciencefactory.dk/

DE FANGEDES DILEMMA – 4.-6. KLASSE
http://www.emu.dk/modul/de-fangedes-dilemma

Denne aktivitet stiller eleverne over for at afprøve og undersøge et 
dilemma samt vurdere, hvorvidt der kan lægges en strategi.

Inspiration 
Til lærerne
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Livlig matematik indeholder 62 aktiviteter, der giver lærere og pædagoger i 0.-4. klasse 

og i specialpædagogisk undervisning mulighed for at supplere deres undervisning. Der 

er fokus på leg og bevægelse, og bogen bidrager til, at flere læringsformer kommer i spil. 

Alle aktiviteter er delt i tre niveauer ud fra enten en matematikfaglig progression 

eller en variation i elevernes arbejdsmåder.  Aktiviteterne kræver et minimum af for-

beredelse, og i en organisering parvis eller i mindre grupper er hele klassen aktiveret 

samtidig.

De mere end 180 aktiviteter kan anvendes på forskellige måder:❱    Som nysgerrig indgangsvinkel til et nyt emne.❱   Som afbræk i den enkelte time, enten som repetition eller som en ny vinkel på det 

aktuelle emne.
❱   Som afrunding på eller opsamling af et emne, hvor de tillærte kompetencer kan ud-

vikles på alternative måder.❱   Som en understøttende undervisning til fremme af faglige og sociale kompetencer.

❱   Som lege, hvor der for eleverne ikke er et tydeligt fagligt indhold.
❱   Som sikring af, at både visuelle, auditive, taktile og kinæstetiske læringsformer kom-

mer i spil.
❱   Som inspiration til selv at udvikle aktiviteter og/eller variere dem, der står i bogen.Simon Møller er uddannet pædagog og lærer. Han har igennem knap 20 år arbejdet med 

børn fra 0.–4. klasse. Hans erfaringer fra de mange år sammen med børnene samt hans 

tanker og ideer om leg og bevægelse i matematikundervisningen giver han videre i Livlig 

Matematik.
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Mine matematiktanker
– tegn og forklar, hvordan du regner

Birgit Neldeborg Mortensen

12 · 20

     Jeg ved 10 · 20 er 200. 

Så mangler jeg bare 2 · 20 ... 

34 Mine matematiktanker

B
rø

ke
r 

og
 t

eg
ni

ng
er

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Du skal tegne forskellige kagestykker og skrive de brøker, der passer dertil.

6.C får kage af deres matematiklærer. 
De er 19 i klassen. 
Hvor stor en brøkdel 
kage får de hver? 
(Læreren skal selvfølgelig også smage et stykke.)

9   788 7 92   637 4 37

Anette Søndergaard

Klar til at lære
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Livlig matematik
Formålet med Livlig matematik er at give matematik-
lærere, børnehaveklasseledere og skolepædagoger 
mulighed for at supplere undervisningen med aktivi-
teter, hvor der er fokus på leg og bevægelse. 

Bogens 62 aktiviteter kan med 
fordel bruges i de 4-5 første 
skoleår og i specialpædagogisk 
undervisning. 

Læsning 
i Matematik
Hvordan læses teksterne, og hvor svært er det 
at læse en tekst bestående af både matematiske 
symboler og tekst?

Forfatterne Lisser Rye Ejersbo og Bo Steffensen 
sætter fokus på de mangfoldige udfordringer ved 
at inddrage den kognitive viden, der findes på 
området. 

Der er afsnit om, hvordan arbejdshukommelsen  
reagerer, og hvordan læsningen foregår i hjernen.
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Klar til at lære
Alle kan blive dygtigere og få optimeret deres læ-
ringsudbytte. Det kræver en målrettet indsats, der er 
tilpasset det enkelte barns behov og forudsætninger. 

Børn, der ikke lykkes i matematik, har ofte det fælles-
træk, at de ikke lærer på et alderssvarende kognitivt 
niveau og derfor har svært ved at komme i gang med 
at lære matematik. Bogen giver inspiration til dette.

Forfatteren Anette Søndergaard har udviklet sit 
kursuskoncept, ”Klar til at lære”, hvor eleverne 
gennem spil og en guidet, refleksiv samtale får 
optimeret deres tænkning og dermed deres mulig-
heder for at lære. 
Bogen henvender sig til lærere og pædagoger, der 
arbejder i 0.-4. klasse, matematiklærere, lærere i 
specialundervisning i matematik og lærerstuderende.

Til eleverne

DKmat.dk
Matematik med glæde

”Mine matematiktanker” af Birgit 
Neldebog Mortensen er opbygget 
med en kort tekst og store hove-
der, hvori der er plads til elevens 
forklaringer. Forskning viser, at 
det er vigtigt for børns forståelse, 
at de kan danne sig billeder og 
forestillinger om matematiske 
begreber og regneoperationer, 
og at de sprogligt er i stand til at 
udtrykke det. Det er af afgørende 
betydning, når man senere skal 
kunne trække sin viden frem fra 
langtidshukommelsen og anven-
de den i nye situationer.
Bogen henvender sig til brug for 
elever på mellemtrinnet.

55 kr. 
ekskl. moms og 
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matematiktanker

Huske- og opslags-
bog til eleverne

En huskefolder til elever i 3. klasse, 
der illustrerer multiplikation, plane 
figurer, rumlige figurer, former, 
omsætninger og betegnelser.

Min
ABACUS husker

10 kr.
Lamineret folder 10x15 cm 

ekskl. moms og 
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Bestilles hos 
www.dkmat.dk
Tlf. 8659 6022    mat.forlag@dkmat.dk
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