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Link

http://tinyurl.com/tidligalgebra  
En meget fin artikel, der beskriver et forløb i skolen. Der er 
ligeledes overvejelser over, hvorfor det giver god mening at 
præsentere eleverne for algebra tidligt i skoleforløbet.

http://matematikksenteret.no/content/1659/
Opplegg
Her finder du ideer til forskellige opgaver, der udfordrer 
eleverne på forskellig vis. Der er også et afsnit, der hedder 
’Matteklubb’ – måske gode ideer til den understøttende 
undervisning?

http://goo.gl/R3oICr
En kort indføring i, hvad talfølger og voksende mønstre (fi-
gurtal) har til fælles med algebra. Der er enkelte opgaver 
til den tidlige algebra – og nogle overvejelser over hvorfor. 
Derudover er der til højre på siden et link videre til opgaver 
med voksende mønstre (figurtal), som kan inspirere til det 
videre arbejde i den retning.

http://goo.gl/IVZTTF
En kort artikel fra det norske tidsskrift ’Tangenten’, hvor 
der er fokuseret på anvendelse af konkret materiale i sam-
menhæng med arbejdet med algebra. Overvejelserne går på, 
hvor stort et spring det kan være at gå fra arbejdet med tal 
til arbejdet med bogstaver.

Forenklede Fælles Mål gælder fra august 2015, men det er en god ide at tage fat på nogle af tiltagene alle-
rede i år. Et af tiltagene er tidlig algebra, som kan være en stor hjælp for eleverne til at få en grundlæggende 
forståelse for variable. Nogle af siderne her på linksiden har forslag til aktiviteter, andre fortæller om tidlig 
algebra i forhold til forløb i skolen. God fornøjelse med arbejdet!

http://tinyurl.com/problemloesning   
Her finder du nogle opgaver, der lægger op til problemløsning. 
Det er også muligt at løse opgaverne ved indsættelse af 
variable - på den måde kan opgaverne give god mening i 
forlængelse af præsentationen og arbejdet med algebra.
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Sjov med tal
Find matematik 
i hverdagen
I bogen Sjov med tal 
findes en række nøje ud-
valgte aktiviteter. Til hver 
aktivitet gives en kort 
information – hvad skal 
børnene lave, og hvad 
lærer de af det?

Sammen med bogen bru-
ges terninger, målebånd, 
centicubes, skridttæller, 
et spil kort og den plakat, 
der følger med.

Til inspiration og hjælp 
til hele familien hører 
en vejledning, som kan 
hænges op på fx opslags-
tavlen eller køleskabet.
Bogen henvender sig til 
lærere og pædagoger, der 
arbejder med børn fra 
6-10 år, matematiklærere, 
lærere i specialundervis-
ning i matematik og lærer-
studerende samt børnenes 
forældre.

DKmat.dk
Matematik med glæde

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

Køb en pose MATEMATIK og inddrag
forældrene i at opdage glæden ved 
matematik sammen med 
deres børn!

Find matematik i hverdagenSjov med tal

Danmarks 

Matematiklærerforening

Danmarks 
Matematiklærerforening

Sådan kan du hjælpe dit barn med matematik

READ - sammen om MATEMATIK

FØR I løser opgavenDu hjælper dit barn med at forstå en opgave, hvis I taler om hvad opgaven går ud på, før I går i gang med at løse den.I kan fx:
• læse opgaven
• tale om, hvad ordene betyder• tale om det, I ser på illustrationerne  (billeder, diagrammer, tabeller).

MENS I løser opgaven
Du hjælper dit barn med at løse en opgave, hvis I taler om det, mens I løser den.

I kan fx:
• tale om, hvad der skal gøres for at  løse opgaven
• lave en tegning, der illustrerer,  hvad opgaven går ud på
• finde ud af, om I skal bruge en af 	 de	fire	regnearter	(+	-	∙	:)
• tale om, hvad I tror resultatet bliver.

EFTER I har løst opgavenDu hjælper dit barn med at forstå matematik, hvis I taler om opgaven, når I har løst den.

I kan fx:
• kontrollere, at resultatet blev korrekt• tale om, hvordan I løste opgaven• tale om, hvad opgaven gik ud på. Genkender dit barn noget, der minder  om andre opgaver eller aktiviteter?• tale om, hvordan I måske kunne have løst opgaven på en anden måde• tale om det, dit barn synes var sjovt eller  overraskende i opgaven

• bruge matematik-ordene fra opgaven  i andre sammenhænge.

Hvad 
betyder 

sum?

Kan du fortælle, hvordan du løste opgaven?

Hvad 
tror du, 
vi skal 

gøre for 
at løse 

opgaven?

Til køleskabslågen
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