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Link
Link handler denne gang mest om jul, men også om en aktivitet med fokus på kommunikationskompetencen 
samt statistik og sandsynlighed og om digitale værktøjer i matematik.

JULEGEOGEBRA
http://kortlink.dk/hnkw
Siden indeholder forskellige aktiviteter til, hvordan GeoGebra kan 
bruges i forbindelse med julen. Der er videoer og opgaver, som 
kan bruges til fx at lave julepynt til klassen.
Siden er en blanding af ting, der kan bruges til både små og store 
elever, og selvfølgelig til lærerens egen fornøjelse.

VIDEOJULEKALENDER
http://kortlink.dk/hnkz
Matematikcenteret har lavet en videojulekalender med en video for 
de datoer i december, der er et primtal; det vil sige, der er i alt 9 
videoer. Hver af videoerne tager fat i et matematisk emne, forklarer 
lidt om det og prøver at kæde det på vores hverdag. Videoerne vil 
kunne bruges som udgangspunkt til 9 små projekter om emnet.

FRA EMU – DIAGRAMMET FORTÆLLER  
SANDHEDEN. ELLER GØR DET?
http://kortlink.dk/hnm5
Aktiviteten er beregnet til udskolingen med fokus på kommuni-
kationskompetencen samt statistik og sandsynlighed. Aktiviteten 
handler om, hvordan man kan sætte fokus på kritisk vurdering og 
fremstilling af data i diagrammer ved selv at manipulere og fremstille 
data og diagrammer.

FRA EMU – DIGITALE VÆRKTØJER I MATEMATIK
http://kortlink.dk/hnm8

Indlægget her på EMU’en handler om, hvordan man i sit fagteam 
kan sætte fokus på digitale værktøjer.  
Siden indeholder både forslag til artikler, man kan læse i fælles-
skab, og andre gode råd til, hvordan og til hvilke spørgsmål man 
kan debattere digitale værktøjer med sine matematikkollegaer. 

FRA EMU – JUL PÅ EMUEN
http://www.emu.dk/modul/julematematik

På EMU’ens side om jul i matematik har Troels samlet forskellige 
ideer og links til, hvordan matematik indgår i aktiviteter ind under 
jul. Siden vil i løbet af november/december blive opdateret med 
forskelligt indhold.
Julen er en tid, hvor nisser, engle, julemanden, sne og meget mere 
lægger op til, at man arbejder på en mere "utraditionel" måde 
med matematikken.
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Tal om tal er praktiske anvisninger på, hvordan 
vi kan rette fokus på mundtlig matematik i 
begynderundervisningen.

Bogen er delt i to dele. Første del har 
fokus på en struktureret samtale, hvor 
læreren med brug af et interview- og 
samtaleark kan danne sig et indblik i, 
hvordan den enkelte elev modtager 
faglige spørgsmål.

Anden del er en grundig beskrivelse 
af 21 aktiviteter til arbejde med grund-
læggende talforståelse. Aktiviteterne 
kan bruges i hele klassen eller på 
mindre hold, og de kan passes ind i 
den undervisning, der i forvejen sker. 
Til alle aktiviteter er der tilføjet nogle 
observationspunkter til læreren, lige-
som der er henvisninger til færdigheds- 
og vidensområder fra Fælles Mål.

I matematikundervisningen er det cen-
tralt, at eleverne lærer at forstå antal. 
Det er ikke tilstrækkeligt at kunne læse 
og skrive tal, da antalsforståelsen er 
fundamental for at kunne bruge tal og 
udtænke strategier.

Bogen giver ideer til fagligt udvalgte 
spil, som kan anvendes både hjemme, 
i institutionerne og på skolerne. 
Gennem spillene hjælpes børnene til 
at besidde et ordforråd, der styrker 
dem i forhold til deres talfornemmelse 
og talforståelse.

220 kr. 
pr. bog ekskl. moms 

og levering

Margit Holm er læreruddannet fra N. Zahles 
Seminarium og har pædagogisk diplom-
uddannelse i matematik. Margit underviser 
på Pedersborg Skole i Sorø, hvor hun også 
er matematikvejleder.
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