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link

http://www.skoven-i-skolen.dk/ 
Skoven i skolen er et indholdsrigt site med mange forskellige 
opgaver og aktiviteter til arbejdet med udematematik. Der 
er aktiviteter til mange af skolens fag, og du kan finde gode 
muligheder til matematik både til indskoling, mellemtrin og 
udskoling.

http://ncm.gu.se/node/3490
Nationalt centrum för matematikutbilding – har dette site, 
hvor det er muligt at klikke sig videre ind til at læse mere, 
læse om førskole og finde flere link til temaet. Der er mange 
muligheder her, hvis man har mod på at undersøge svenske 
(og finsk/svenske) sites. Der er jo meget natur i vores nabo-
land, så de har mange gode ideer!

http://goo.gl/UPj6bL
På dette link er det meget let at finde vej til downloads af 
forskellige materialer, der kan inspirere til en undervisning 
ude eller inde. Fælles for linkene er at bevægelse er indtænkt 
i fagene. Det er Dansk Skoleidræt og Nordea-fonden, der 
sammen har udarbejdet denne link- og pdf-samling med 
henblik på at inspirere til en anderledes tilgang til fagene. 

http://goo.gl/jr7ff7
På foreningens hjemmeside ligger denne pdf af en ppt, som 
blev vist, da Udematematik var temaet for årets matema-
tikdag. I denne præsentation er der mange gode ideer og 
flere link til sider, der har udeskole som omdrejningspunkt.

Dette nummer indeholder en artikel om udematematik, og i den forbindelse sørger vi her for at uddybe 
med link. Der er mange forskellige muligheder udendørs, så det er blot at klikke på et af nedenstående 
link, og så vente på godt vejr – så er det ud af klassen med de mange redskaber, der kan anvendes til 
udematematik! God fornøjelse!

http://goo.gl/ibDW0g
Et site med billeder og link til andre sites. Der er gode ideer 
til arbejdet med udematematik, men selve opsætningen 
(pinterest) kunne også være en ide til, hvordan klassen deler 
deres arbejde med temaet.
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Regnemaskiner til  skolebrug 
med "naturligt tekstbogsdisplay" 
og et stort udvalg af funktioner.

FX-991ES PLUS

Ud over funktionerne på FX-82ES PLUS 
kan bl.a. nævnes:
• Ligningsløser
•  Metrisk konvertering af 20 par enheder
• 40 indbyggede fysiske konstanter
• Matrix og vektor beregninger
•  Numerisk integration og differentiation
•  og fl ere andre
FX-991ES PLUS strømforsynes af solceller.

FX-82ES PLUS
• Naturligt display
• Funktionstabeller
• Tilfældige hele tal
• Statistik
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