
Promiller skærper forståelsen 

https://www.youtube.com/watch?v=Tq93QzEt0ZU 
Et polsk band – 110% 

 
 Indlæg til en alkoholdebat: 

https://www.youtube.com/watch?v=VvDOgGpWeFE  
Dansk debatteater 

https://www.youtube.com/watch?v=8kbm6_ioYfc 
Dansk skolefilm fra lederens kontor 

https://www.youtube.com/watch?v=h2fuLNhdJ9A 
Dreng kører spritkørsel på knallert! 
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… i forhold til …. 

Flest Mest  Størst      (sammenlignet med) 
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Tag 2-10 terninger hver! 
 

(du må ikke tage samme antal  
som dine sidekammarater!) 

 
Hvem er bedst til at slå to-ere? 

Hvem har slået flest?    Hvem er mest heldig? 
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Du skal også bruge: 
I. Elastik med streger på 
II. Elastik uden streger 
III. En papirstrimmel 
IV. … 



Procenter  
i BØRNs dagligdag 
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Vil du lægge 15% af beløbet oveni  
   - eller trække det fra? 

… udgør 15 %. … med 15 %.        15 procentpoint på 15 %  fra 15 %  6 



Procenter 
for de 
voksne 
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Procenter i det næsten offentlige rum  
(en swimming pool ved et hotel) 
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Procenter i det næsten offentlige rum  
(en info-tavle i Københavns Zoo) 
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Kan du ’læse’ hvilket 

verdenshjørne der er beskrevet? 

50 % d   37½ % g   25 % f   50 % g  

 

50 % g    37½ % g    25 % f   50 % b 
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Kan du NU ’læse’ hvilket 

verdenshjørne der er beskrevet? 

E l l e r s  m å  j e g  t y d e  t i l  e t  a n d e t  m u s i s k  fa g s p r o g  
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FSA 
maj 2011 

Omskriv til procent 

12. 
3

4
   = _______________ % 

13. 0,04   = _______________ % 
------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------ 

16.  30 % af 600 kr er     __________________ kr 

17.  25 kr af 200 kr er    __________________ kr 

18.  15 % af et beløb er 450 kr 

 Hele beløbet er __________________ kr 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

Maj 2012: opgaver om 8% i AMB og annutitetsopsparing via regneark,  14 
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Det er s…. godt fundet på! 

Kilo… 
tusind 

Hekto… 

hundred 

Deka… 

ti …   deci… centi… milli… 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 5 4 

gram 

meter 

liter 

watt 
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16 



Pro cent  Per cent 

ᵱl00         Pct.   %  

    

Οι ελληνικές αριθμούς Det vi 
tæller 

  

De Numeris Romanis 

Kilo… Hekto… Deka… …   deci… centi… milli… 

 1000 100 10 1 
 1 
10 

_1_   
100 

 1_   
1000 

103 102 101 100 10-1 10-2 10-3 

Tusinder Hundreder Tiere 

hvad én hed-
der 

EN HED 

Ti ende-  
dele 

Hundrede-
dele 

Tusinde- 
dele 

      unit   procenter ‰ 
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Til træning af ….?    Eller til træning i ….?     Eller til …? 18 



Quisenaire-klodserne som brøkdele 
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Her er fire hele grå stænger 
 
Farv de klodser der er vist 
på hver af dem  

Her er fem ___ femtedele   eller  10 tiendedele 

Her er fire  grønne fjerdedele   eller  20 __________dele 

Her er tre _________ __________-dele  eller __ niendedele 

Her er ____ _________-dele  eller ______________________ 
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Vælg hvor meget der skal farves. Fra INTET til ALT

Vis det som procent

Få farvet en tilfældig del

Farves som en pizza en kasse tilfældige prikker

Vælg hvor meget der skal farves. Fra INTET til ALT

Vis det som procent

Få farvet en tilfældig del

Farves som en pizza en kasse tilfældige prikker

Vælg hvor meget der skal farves. Fra INTET til ALT

Vis det som procent

Få farvet en tilfældig del

Farves som en pizza en kasse tilfældige prikker

med    MatematiKan 
 

oversat fra Wolframs webside 
 
http://demonstrations.wolfram.com/EstimatingPe
rcentages/ 
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http://demonstrations.wolfram.com/EstimatingPercentages/
http://demonstrations.wolfram.com/EstimatingPercentages/


http://www.matematikkensunivers.dk/fr/# 
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https://www.youtube.com/watch?v=h90bb5JDXq0 

En lærer giver eleverne et hjælpemiddel (?) 
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Hvornår er de  
relevante 
hjælpemidler? 
 

(Hvad gør de?) 
 

 
Hvordan 
styrkes 
hjælpemiddel 
kompetencen? 26 
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• En promille svarer til 1 
gram ren alkohol pr kg 
blod (ca 1 liter blod) 

 

• Som hovedregel 
forbrænder leveren 
0.15‰ pr time (mellem 
0.10 og 0.25) 

Alle der har en promille på over 0,5 
bliver dømt for spirituskørsel. 

Alkoholen fordeles i den 
vandige del af kroppen - det 
vil sige blodet og væsken i og 
omkring cellerne.  
Alkoholen kan altså ikke 
opløses i fedtvæv, og derfor vil 
alkohol-koncentrationen i 
blodet blive større hos runde 
kvinder end hos slanke mænd.  
 
(Hos kvinder kan alkoholen 
kun optages i omk.  55 % af 
deres krop, mens det er ca. 
68% for mænd) 

https://www.youtube.com/watch?v=h2fuLNhdJ9A 

Dreng kører spritkørsel på knallert 
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https://www.youtube.com/watch?v=h2fuLNhdJ9A


Hvad er problemet? 

Hvordan kan det løses? 
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Så må der arbejdes videre 
• Kig på opgaverne og snak sammen om 

hvorledes elever kan arbejde med at udvikle 
et brugbart begreb om procenter 

 

• Kommentarer til oplæg, dias og opgaver 
modtages med kyshånd af: 

 
Kirsten Tønnesen 
Lindhardt.toennesen@gmail.com 

tlf. 29 41 76 88 
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