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Leder
Den 24. december 2015 udsendte UVM en ’julegave’ til grundskolen. En ny prøvebekendtgørelse blev
offentliggjort. Sidste gang, der kom en ny version af prøvebekendtgørelsen, var i 2012. Herunder er der
kun beskrevet væsentlige ændringer i den nye prøvebekendtgørelse.
Mundtlig matematik
Eleverne skal fortsat kunne vælge mellem mindst fire forskellige prøveoplæg. Det er nyt, at der nu står,
at udtrukne muligheder kan anvendes op til to gange. Det er ligeledes nyt, at skolens leder kan tillade,
at ikke-erfarne eksaminatorer kan overvære en votering.
Skriftlig matematik
Prøven består stadigvæk af to dele: prøven i matematik uden hjælpemidler (tidligere kaldet færdighedsprøven) og en prøve i matematik med hjælpemidler (tidligere kaldet problemløsningsprøven).
Til prøven i matematik uden hjælpemidler må eleven ikke medbringe hjælpemidler. Der står ligeledes,
at prøven kan afholdes som digital selvrettende prøve. Dog står der i § 51:
”Stk. 3. Ved skriftlige prøver, der kan gennemføres som digitale selvrettende prøver, kan skolens leder
beslutte, at elevbesvarelser udfærdiges på papir. I disse tilfælde foretages bedømmelsen af den skriftlige prøve af en kvalificeret lærer udpeget af skolens leder, dog ikke holdets faglærer.”
Man må gå ud fra, at opgavekommissionen har udarbejdet opgaverne til prøven uden hjælpemidler, så
det er muligt for eleverne at kunne løse opgaverne uden hjælpemidler.
I prøven uden hjælpemidler bliver eleven prøvet i de tre stofområder: tal og algebra, geometri og måling samt statistik og sandsynlighed. Tidligere blev eleverne også prøvet i enkel anvendelse af matematik, men den type opgaver fordeles på de tre stofområder.
Til prøven med hjælpemidler må eleven anvende alle de hjælpemidler, som eleven har anvendt i den daglige
undervisning, samt den af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling udgivne formelsamling. En revideret formelsamling har været længe undervejs og er endnu ikke blevet offentliggjort. Den udkommer først
til sommer, så prøven i maj-juni 2016 vil ikke rumme opgaver, der kræver brug af den nye formelsamling.
I marts 2015 skrev Danmarks Matematiklærerforening et åbent brev til ministeren om foreningens betænkeligheder ved, at elevernes besvarelser ved afgangsprøven kun skal rettes af en censor. Det åbne
brev og ministerens svar kan læses på side 18 og 19. Derfor er det interessant at se, hvad der er nævnt
i den forbindelse i den nye bekendtgørelse. Der står:
”Stk. 4. Censorerne kan i forbindelse med bedømmelse af skriftlige prøver drøfte spørgsmål vedrørende
elevernes besvarelser med andre censorer inden for rammerne af deres tavshedspligt, jf. § 47, stk. 3.”
Det at have mulighed for at drøfte elevernes besvarelse med andre censorer løser ikke problemet med,
at man som censor kan lave menneskelige fejl. Det fjerner heller ikke problematikken vedrørende det
tab af videndeling, der uvilkårligt vil opstå, når der ikke foregår en dialog mellem lærer og censor.
Den nye prøvebekendtgørelse kan læses på ‘https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176719
MATEMATIK digitalt
Fra dette nummer af tidsskriftet vil det være muligt at læse MATEMATIK i en digital udgave på foreningens hjemmeside www.dkmat.dk
I første omgang kommer brugerne ikke til at betale for denne tjeneste. Tidsskriftet vil fortsat udkomme
i en analog udgave, som vil blive postomdelt som tidligere. Flere medlemmer har ønsket at kunne læse
tidsskriftet digitalt, men mange har udtrykt ønske om, at vi også udkommer analogt. At udkomme både
digitalt og analogt er selvfølgelig ikke uden yderligere omkostninger for foreningen. På længere sigt vil
det derfor kun være muligt for medlemmerne at få adgang til den digitale version.
Red.
Nr. 1 • 2016
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Regnestrategier
– i min 4. klasse

Af Annette Lilholt

Lærer ved Skolecenter Jetsmark, alilholt@gmail.com

Efter mange år på ældste trin har jeg i år også
fået fornøjelsen af at undervise på mellemtrinnet i en 4. klasse. Når elever på ældste trin skal
løse opgaver med de fire regningsarter, har jeg
oplevet, at de ikke først undersøger tallene og
derefter vælger strategier, men at de i stedet
prøver at huske en eller anden algoritme, som
de alligevel har glemt.
Jeg blev derfor nysgerrig på, hvordan jeg kunne
arbejde videre med regnestrategier i 4. klasse. Jeg
valgte følgende læringsmål for perioden:

Da jeg præsenterede målene for eleverne, var deres respons: ”Annette, vi kan altså godt lægge to
tal sammen. Det har vi lært. Hvorfor skal vi arbejde
med det igen?”

Du skal kunne forklare, hvordan du kan
lægge tal sammen på forskellige måder.

Eleverne havde ret, de kunne stille tocifrede tal op
under hinanden og lægge dem sammen. Nogle var
dog lidt usikre på, om de skulle starte fra venstre
eller fra højre. Andre glemte den nye tier, hvis de
to enere tilsammen gav over ti. Ved subtraktion
var spørgsmålet: ”Annette, er det nu vi skal låne?”

Du skal kunne forklare, hvordan du kan
finde forskellen på to tal på forskellige
måder.

På tavlen skrev jeg 102 + 48 og 138 – 108. Jeg
bad eleverne løse opgaverne og fortælle, hvordan
de gjorde. Alle elever stillede tallene op under hinanden uden at reflektere over, hvilke tal de skulle
arbejde med.

Du skal kunne løse problemer med addition (plus) og subtraktion (minus).

I læseplanen under regnestrategier – 2. trinforløb –
står bl.a. I trinforløbet skal eleverne fortsat anvende
og udvikle de strategier til hovedregning, overslagsregning og regning med skriftlige notater, som de
har lært i 1. trinforløb.

Du skal kunne skrive og tegne regnehistorier med addition (plus) og subtraktion (minus).
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Eleverne skal i hovedet og på papir kunne udvikle,
anvende og forklare forskellige måder for addition
og subtraktion af flercifrede tal. Desuden skal de
kunne finde informationer i tekster, begrunde valg
af regneart, udnytte sammenhæng mellem regnearterne, vurdere og præsentere løsninger.

Nu blev jeg nysgerrig på, hvilke strategier eleverne
havde arbejdet med på yngste trin, og som vi kunne
bygge videre på i 4. klasse.
Jeg valgte at undersøge, hvordan eleverne mestrede disse strategier:
Nr. 1 • 2016

Tælle videre fra et tal

Eleverne kunne tælle videre fra et tal, men skulle de tælle videre
med to, fem eller ti, blev flere i tvivl. Det var også rigtig svært for
dem at tælle baglæns fra et tal.

Tælle op fra et tal
til et andet

Det var helt nyt for eleverne at tælle op fra et tal til et andet og
dermed finde forskellen.

Hop på tallinje – at eleverne
kan arbejde på en åben tallinje og derfra tælle/hoppe
frem og tilbage.

Eleverne havde aldrig stiftet bekendtskab med den åbne tallinje.
De kendte til taltavlen med tal fra 0 til 100. Den åbne tallinje er
uden tal, hvor eleverne selv bestemmer enheden og retningen. Fx
en linje, hvor 100 er placeret et stykke fra venstre og 150 placeret
et stykke fra højre på linjen. Eleverne skal så placere 125, 110, 145
og 130 korrekt på tallinjen i forhold til 100 og 150.

Tiervenner
talpar, hvis sum er 10.

Eleverne kendte talparrene, men de havde svært ved at udnytte
denne viden i sammenhænge, der rakte ud over at nævne talparrene.
Fx 56 + 9, hvor 9 kan splittes op i 4 + 5, herefter 56 + 4 = 60 og
60 + 5 = 65.

Fordobling
6 + 6 = 12.

Eleverne vidste, hvad det ville sige at finde det dobbelte, men de
havde aldrig brugt en strategi sammen med at lægge en til eller
trække en fra.
Fx 5 + 6 som 5 + 5 = 10 og så lægge 1 til tallet, og det giver 11
eller 6 + 6 = 12 og trække 1 fra tallet, og det er 11.

”Splitte tal op” – at det er
en fordel at kunne ”splitte
tallene op” i tiere og enere,
når der arbejdes med tocifrede tal.

Eleverne kunne fortælle, at 37 indeholder tre tiere og syv enere,
og det kunne skrives som 30 + 7, men de havde aldrig tænkt over,
at 37 også kunne skrives som fx 40 – 3, 20 + 17, 50 – 13.

Sammenhæng mellem
addition og subtraktion

Eleverne kunne ikke umiddelbart fortælle om en sammenhæng.
Enhver addition kan også skrives som subtraktioner.
Fx 29 + 12 = 41, kan skrives som 41 – 12 = 29 eller 41 – 29 = 12.
Det er en meget vigtig viden, som eleverne senere skal bruge fx
ved logisk tænkning og til algebra.

Udfordringen var som beskrevet ovenfor at få eleverne til bevidst at vælge strategier. Derfor talte vi
om, at nogle gange kunne man regne opgaverne
hurtigere i hovedet end stille tallene op under hinanden og regne på papir. At regne i hovedet betyder ikke, at man ikke må skrive notater.
Vi aftalte, at eleverne altid først skulle undersøge,
hvilke tal der indgik i opgaverne, og derefter vælge
strategier. Til at øve dette fik eleverne i grupper forskellige opgaver, hvor de skulle placere opgaverne
under forskellige strategier. Når de havde placeret
en opgave, skulle de forklare, hvorfor de havde valgt
denne strategi. De andre kunne så være enig eller
komme med en anden strategi, der kunne bruges.
Jeg lod også eleverne arbejde videre med strategier
fra yngste trin. Fx skulle de to og to arbejde med
at tælle frem og tilbage med fx 2, 5, 10, 100 el-

ler 1000, alt efter deres faglige niveau. De formulerede også andre opgaver til hinanden i klassen.
I disse opgaver bestemte de et starttal mellem 50
og 100, om der skulle tælles frem eller tilbage og
med hvilket spring. Eleverne gik herefter rundt mellem hinanden og stillede hinanden opgaverne, de
rettede og hjalp, hvis det var nødvendigt.
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Det blev efterhånden synligt for eleverne, hvilke
strategier de havde til rådighed, og det gav dem
dermed også mulighed for at vælge og udvikle
nye strategier.
Jeg oplevede, at det var vigtigt, at eleverne fik mulighed for at forklare egne strategier, lytte til andres strategier, så de blev bevidst om egne strategier og dermed også fik mulighed for at vælge og
udvikle nye strategier.
Eleverne på mellemtrinnet skal få ejerskab til mange
strategier. De skal både have mulighed for at præsentere egne strategier, forstå andres strategier og
øve sig på andres strategier.
For at hjælpe eleverne med at fastholde og huske
tal arbejdede vi med hovedregning. Eleverne udarbejdede små hovedregningsopgaver til hinanden, som de skrev ned på små kort. Herefter gik
de rundt og stillede hinanden de forskellige opgaver og spurgte, hvilken strategi de brugte. Efterfølgende samlede vi op på, hvilke strategier der
var blevet brugt.
Jeg opdagede, at det var meget svært for eleverne
at sætte ord på, hvilken strategi de havde valgt og
hvorfor. Nogle gange kunne en strategi, som for
nogle elever virkede let, opleves som svær for andre. Derfor udarbejdede jeg arbejdskort, som eleverne parvis arbejdede med.

Eleverne skal lære at tænke, så de selv kan
handle.

Ida og Nanna løser opgaven
på forskellige måder

Ida og Nanna løser opgaven
på forskellige måder

Carl er 9 år og hans mor er 37 år. Hvor mange
år er Carls mor ældre end Carl?

Carl er 9 år og hans mor er 37 år. Hvor mange
år er Carls og hans mor tilsammen?

Ida løser opgaven sådan. Nanna løser opgaven sådan.

Ida løser opgaven sådan. Nanna løser opgaven sådan.

Forklar for hinanden, hvordan Ida tænker og
hvordan Nanna tænker.

Forklar for hinanden, hvordan Ida tænker og
hvordan Nanna tænker.

Hvilken måde tænker du på?
Prøv at bruge begge måder til at løse:
Hvor mange år er din mor ældre end dig?
Hvor mange år er din far ældre end dig?

Hvilken måde tænker du på?
Prøv at bruge begge måder til at løse:
Hvor gammel er du og din mor tilsammen?
Hvor gammel er du og din far tilsammen?

Hvordan ville Ida og Nanna have løst denne opgave?
	Carls mor er 37 år og hans mormor er 67 år,
hvor mange år er Carls mormor ældre end Carls
mor?

Hvordan ville Ida og Nanna have løst denne opgave?
	Carls mor er 37 år og hans mormor er 67 år,
hvor mange år er Carls mor og mormor tilsammen?
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NYHEDER TIL MATEMATIK

Tjek Gyldendals
matematikportaler

Du finder både nye forløb til traditionelle faglige emner, fx ’Tal’ og
’Geometri’, og forløb til mere utraditionelle emner som ’Fraktaler’
og ’Programmering’.
■

På matematik0-3.gyldendal.dk er der kommet et nyt emne ‘Faglig
læsning’ med foreløbigt et forløb ‘Om Villads’. Tjek desuden de nyeste
forløb ’Overslag’, ‘Brøker’ og ‘Koordinater’.

■

På matematik4-6.gyldendal.dk finder du bl.a. et nyt og spændende
forløb om programmering, som lærer dine elever at kode og lave små

9873

programmer, der kan tegne geometriske figurer.
■

På matematik.gyldendal.dk er der tre nye forløb målrettet 9.-10. klasse, bl.a.
‘Fraktaler’. Eleverne arbejder undersøgende med de enkelte problemstillinger, der bevæger sig på tværs af faglige områder inden for matematikken.

gyldendal-uddannelse.dk
tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk

Dansematematik

Af Nethe Fals

Konsulent for matematik og it i Helsingør Kommune, nlf08@helsingor.dk

Matematiske begreber kan for nogle elever
opleves som uhåndgribelige og svære at huske. Med projektet dansematematik kan eleverne opnå en kropsforankring af geometriske begreber.

Bevægelse i undervisningen
Bevægelse er med folkeskolereformen blevet en
fast del af elevernes skoledag. Der er mange bud
på, hvordan bevægelse kan komme i spil i matematiktimerne – nogle med større læringsudbytte
end andre. I Helsingør Kommune har vi i samarbejde med Dansehallerne udarbejdet et forløb med
en kombination af dans og matematik. Projektet
hedder ”Dansematematik”.
Eleverne skal lære om geometriske figurer og former gennem dans og bevægelse. Vi har sammensat
to fagligheder på en måde, der bidrager til elevernes læring og engagement. Dansen understøtter elevernes læring af et matematisk emne ved
at flytte læringen fra det abstrakte niveau til en
kropslig og sansemæssig erfaring.
Derudover understøtter dansematematikken fagets formål ved, ”at eleverne oplever og erkender
matematikkens rolle i kulturel og samfundsmæssig sammenhæng.” Det sker både i dialogen med
danserne og igennem aktiviteter.

Fokus på begreber
Der har været flere aktører involveret i udviklingen
af danseworkshoppen. Jeg har som kommunens
matematikkonsulent sammen med matematikvejleder på Hellebækskolen, Hanne Laursen, sparret
med danserne. Det har været vigtigt for os, at matematikken er tydelig og bliver præsenteret på korrekt vis. Derfor har forløbet først været testet i to
2. klasser. Derefter blev aktiviteterne gennemgået
i forhold til det matematiske indhold. Der var et
særligt fokus på valg af begreber, så forløbet un-
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derstøtter elevernes matematiksproglige udvikling.

Innovation og entreprenørskab
Udover den sproglige dimension understøtter dansematematikken både arbejdet med bevægelse,
åben skole, innovation og entreprenørskab.
Ifølge Lasse Skånstrøm bygger entreprenørskabets
skole på principper som: kreativ ideudvikling, anvendt faglighed, partnerskab, embodyment (kropsforankring), design og konstruktion, kulturproduktion og ikke mindst æstetisk praksis. Alle elementer
indgår i dansematematikken. Flere af øvelserne er
inspireret af teambuilding-aktiviteter, hvilket udover det faglige understøtter elevernes relationer,
sammenhold og alsidige udvikling.
Dansematematik er selvfølgelig kun en af flere dimensioner, når der undervises i geometri, men
denne dimension kan være med til at understøtte
elevernes læring og give dem et fælles fundament,
de kan bygge videre på.

Dansematematik i 3.a
Jeg var med i 3.a på Espergærdeskolen i Helsingør
Kommune, da dansematematikken var på skemaet.
Undervisningen foregår i skolens gymnastiksal sammen med klassens matematiklærer, Ditte, og professionel danser, Esther.
Undervisningen starter med en dans med såkaldt
tilhørende ”matematiklyrik”. Dansen er indledningen til fire timer med fokus på kroppen, bevægelser og geometri gennem dans, leg og bevægelse.
Flere af danseøvelserne går ud på at samarbejde
og være kreative. I en af øvelserne står eleverne
sammen to og to og laver geometriske former med
kroppen, som bagefter spejles af makkeren og sættes sammen til en lille dansekoreografi. Dansen vises bagefter for resten af klassen, der skal se efter geometriske former og gætte, hvilke former
der var i dansen.
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ligt ikke at være den, der står for undervisningen,
for det giver mig mulighed for at se eleverne lidt
på afstand.”
Esther er også glad for at være en del af Dansematematikprojektet: ”Vi har i dansegruppen talt meget om valg af ord og har fx øvet os på at sige cirkel i stedet for rundkreds. Jeg oplever, at eleverne
synes, det er sjovt at kombinere matematikken med
dans. Jeg ville ønske, vi havde gjort sådan noget,
dengang jeg selv gik i skole.”
I 3.a var alle eleverne aktive, selv Emily på krykker. Igennem danseaktiviteterne var der fokus på
grundlæggende begreber indenfor geometri, som
fx oval, cirkel og kvadrat. Der blev desuden talt
om forskellige enheder i forhold til skridt: museskridt, menneskeskridt, elefantskridt. Hvilken måleenhed er fx god til at måle museskridt med? Eleverne havde helt styr på enhederne og syntes, det
var sjovt, at der er forskel på, hvor mange skridt
de bruger til at måle omkredsen af figuren, der er
formet med et reb på gulvet.

Evaluering og efterbehandling
Efter de fire timer er gået, skal dagen evalueres.
Esther får eleverne til at fokusere, ved at de lægger sig på gulvet og slapper af. Derefter strækker
de ud, så de får tid og ro til at tænke over, hvad
de har lært. Alle får mulighed for at sige, hvad de
synes, der har været det bedste ved dagens program. Næsten alle dagens aktiviteter bliver nævnt,
og hver gang der bliver nævnt en ny, nikkes der
samstemmende fra resten af klassen. Det har været en god dag med masser af bevægelse, sjov OG
matematik, er eleverne enige om. Klassens matematiklærer, Ditte, er også begejstret. Hun vil bruge
dagens mange input til det videre arbejde med
geometri, næste gang klassen har matematik. Ditte
har desuden fået taget nogle billeder og filmoptagelser af aktiviteter, som hun vil bruge til efterbehandling og evaluering i klassen.

Litteratur
Skånstrøm, L. (2009).
Innovation i undervisningen, Akademisk forlag.
Rambøll m.fl., 2014.
Forskningsbaseret viden om varieret læring, udeskole, bevægelse og lektiehjælp.

FAKTA:

Klassens matematiklærer deltager selv i aktiviteterne: ”En god ting ved dansematematik er, at alle
er aktive og har det sjovt, samtidig med at de får
en kropslig bevidsthed i forhold til det faglige indhold. Jeg tror bestemt, eleverne har fået en bedre
forståelse for areal og omkreds efter dagens øvelser”, siger Ditte og supplerer: ”Det er også dej-

”Dansematematik” er siden 2013 blevet udviklet i et samarbejde mellem Dansehallerne,
Helsingør kommune, og ”Kreative Børn” – et
kulturaftaleprojekt i 12 kommuner i Hovedstadsregionen. ”Dansematematik” er samtidig et led i det lokale samarbejde mellem
kultur- og skoleområdet, hvor målet er, at elever på alle klassetrin møder kunst og kultur.
”Dansematematikken” er i 2015 blevet tilbudt
gratis til alle Helsingør Kommunes 3. klasser.
Workshoppen foregik desuden i Albertslund,
Allerød, Ishøj, Greve, Frederikssund, Halsnæs,
Gladsaxe, Herlev, Køge og Stevns kommuner
i efteråret 2015.
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Mål- og pointestyret undervisning i matematik virker

Af Line Maj Wridt

Lærer på Nordvestskolen, Lolland, line6537@lolland.dk

Line Maj Wridt modtog i november 2015
Lærerprofession.dk’s pris for at have
skrevet et af årets bedste diplomprojek
ter.
I projektet undersøger hun, hvordan eleverne i faget matematik får mere ud af
undervisningen, hvis der sættes fokus på,
hvad elever skal lære, i stedet for hvad de
skal lave. Her fortæller hun om projektets
indhold og konklusioner.

Der er delte meninger om målstyret undervisning,
og sandheden er ikke entydig. Alt afhænger af perspektiv og ”øjnene der ser”, og jeg anerkender i høj
grad de kritiske røsters bekymringer om ”teaching
to the test”, manglende fokus på dannelse m.m.
Men jeg mener, at man kan anlægge mange positive perspektiver på den målstyrede undervisning.
Ja, jeg vil gå så vidt, så jeg vil kalde mål- og pointestyret undervisning for en motivationsfaktor i matematik. Jeg vil desuden forsøge at give mit bud på,
hvordan man kan tænke mål- og pointestyret undervisning ind i sin praksis som matematiklærer, og
hvordan man som matematikvejleder kan arbejde
med mål- og pointestyret undervisning i fagteamet.
Det er næppe gået nogens øre forbi, at folkeskolereformen har et øget fokus på læringsmål og målstyret undervisning. Professor Jens Rasmussen1 taler i den forbindelse om behovet for et fokusskifte
fra ”hvilke aktiviteter man vil igangsætte, til hvad
eleverne skal lære2”.
Lektor i matematik, Arne Mogensen, undersøgte i
sin ph.d.-afhandling fra 2012, hvor meget og hvor-
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dan danske matematiklærere fremhæver pointer i
undervisningen, og oplevede ofte det modsatte,
idet ” … i klasserummet blev lektionsmålet typisk
beskrevet ved aktivitetslister, ofte noteret på tavlen som opgaver. Og i de allerfleste af de 50 lektioner synes undervisningen således reelt at være
planlagt og styret af en bog3.”

En anden måde at tænke på
På denne baggrund har jeg valgt at skelne mellem
begreberne aktivitetsstyret undervisning og målog pointestyret undervisning. Altså: Er undervisningen primært styret af aktiviteter? – i praksis symboliseret ved spørgsmålet ”hvad skal vi lave?” eller
er undervisningen styret af og imod mål og faglige pointer? – i praksis symboliseret ved spørgsmålene ”hvad skal vi lære (mål)” og ”hvilken erkendelse/ahaoplevelse (pointe) skal eleverne opnå?”
Mål- og pointestyret undervisning kan i min optik
ses som en ”anden” måde at tænke, strukturere og
planlægge sin undervisning på, end hvad man traditionelt har gjort. Spørgsmålet ”hvad skal vi lave”
bliver ikke mindre relevant i en mål- og pointestyret undervisning. Men det får en anden ”plads”
eller rangering i forhold til den aktivitetsstyrede
undervisning, hvor ”hvad skal vi lave” er det første
(og måske nogle gange eneste) spørgsmål, læreren stiller sig selv.
Modellen på fig. 1 illustrerer, hvordan jeg i praksis mener, at man kan forstå det fokusskifte, som
kunne understøtte lærerens forberedelse i en målog pointestyret undervisning. Modellen skal både
ses som en planlægningsstruktur til hele forløb og
til de enkelte lektioner.
Jeg tror, det er meget vigtigt, at matematiklæreren
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”Hvorfor skal vi egentlig lære det?”

Ak#vitet
Hvad skal
eleverne lave?

Pointe
Hvilken erkendelse/
aha-oplevelse skal
eleverne opnå?

Mål

”Hvorfor
vi egentlig
… er nokskal
et spørgsmål
som de flestelære det?”
er blevet
stillet
par gange
… er (matematik)lærere
nok et spørgsmål,
som
deetfleste
(matematik)læfjorten. Og netop dette tilbagevendende
rere ereller
blevet
stillet et par gange eller fjorten. Og netop
motivationsproblem, som ”består i, at mange
dette elever
tilbagevendende
motivationsproblem,
som ”består i,
finder arbejdet med
matematik kedeligt,
meningseller perspektivløst
eller blot
for matematik kedeligt,
at mange
elever
finder arbejdet
med
krævende
i forhold
til de forventelige gevinster
vedfor krævende i
meningseller
perspektivløst
eller blot
arbejdet4” mener jeg, vi som matematiklærere bør
4
forhold
til
de
forventelige
gevinster
ved
arbejdet
” mener
tillægge yderligere fokus, når vi opstiller mål for
jeg, viundervisningen.
som matematiklærere bør tillægge yderligere fokus,
når vi opstiller mål for undervisningen.

Relevans - Hvorfor skal eleverne lære det?

Hvad skal eleverne lære?

Fig. 1.
Fig. 1

i højere grad medtænker transfer-aspektet mellem fleste elever profiterer godt af. Det giver desuden
en god
sammenhæng
mellem de enkelte timer at
virkeligheden
og vigtigt,
matematikkens
verden,
og i grad
langt
Jeg tror, det er meget
at matematiklæreren
i højere
medtænker
transfer-aspektet
mellem
matematikkens
verden ogvirkeligheden,
virkeligheden og isom
langt højere
grad bruger virkeligheden
begrundelse
højere
grad bruger
begrundelse
se tilbage som
på de
forrigefor
”lektionsplaner” for at remål og aktiviteter i matematik. Således at læringsmål ikke kun bliver retningsvisende og afklarende, men
for
mål og aktiviteter i matematik. Således at læ- petere mål og faglige pointer.
også begrundende og motiverende.
ringsmål ikke kun bliver retningsvisende og afkla- Hvis man har svært ved at sætte sig ind i gevinHvordan men
har jegogså
brugt det
i min undervisning?
rende,
begrundende
og motiverende.
sterne ved en sådan struktur, kan man jo prøve at
Helt konkret har arbejdet med mål- og pointestyret undervisning ført mig til at bruge en skematisk struktur
forestille
sig frustrationsniveauet på et lærerværelse
i min matematikundervisning, som netop hjælper mig til at sikre fokus på faglige mål og pointer.
Hvordan
har
brugt det i min
under et personalemøde med en uklar eller mangSkemaet fungerer
somjeg
et 3-i-1
skema:
undervisning?
lende dagsorden, og derefter sammenligne udbytHelt! konkret
har arbejdet
tet med møder, hvor dagsordenen er klar, tydelig
Planlægningsskabelon
(sommed mål- og pointestyudfyldes i teamet).
ret undervisning
ført mig til at bruge en skematisk og med et veldefineret formål.
! ”Lektionsplan”
i
struktur
i min matematikundervisning,
se fig. 2 som
netop undervisningen
hjælper mig(hvor
til at sikre fokus på faglige mål Dynamiske årsplaner i fagteamet
”dagens pointe” udfyldes
og pointer.
Med udgangspunkt i et ønske fra fagteamet på
som det sidste inden timen
min skole søgte vi i foråret 2014 om et forløb med
slutter.)
Som
lærer
oplever
jeg
skemaet
som
en
stor
hjælp
i
Undervisningsministeriets læringskonsulenter, hvor
! Detaljeret årsplan (som
bygges løbende
op som
henover
planlægningssåvel
udførelsesfasen.
fokus var på en proces om målstyret undervisning
året).
Men jeg
oplever i endnu højere grad, at eleverne er og årsplaner. Desværre uden held.
Som lærer
jeg skemaet
som
en stor
i planlægningsudførelsesfasen.
dette
skoleår har vi derfor selv startet en proces,
glade
foroplever
strukturen.
Den
klare
oghjælp
tydelige
rammesåvelI som
Men jeg oplever i endnu højere grad, at eleverne er glade for strukturen. Den klare og tydelige ramme for,
for,
hvad der forventes af dem, hvad målet er, hvad hvor målet for fagteamsamarbejdet er udarbejdelse
hvad der forventes af dem, hvad målet er, hvad opgaven går ud på, og hvad vi kommer frem til (pointen),
opgaven går ud på, og hvad vi kommer frem til af fælles, dynamiske årsplaner. Fælles på den måde,
(pointen), giver et overblik og en tryghed, som de at vi fysisk sidder samlet i afdelinger (indskoling,
Fig. 2

Skemaet fungerer
som et 3-i-1 skema:
 Planlægningsskabelon
(som udfyldes i teamet).
 ”Lektionsplan” i undervisningen (hvor ”dagens
pointe” udfyldes som
det sidste inden timen
slutter.)
Detaljeret årsplan (som
 
bygges løbende op
henover året).
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mellemtrin, udskoling), mens det er matematiklærerne på den enkelte årgang (typisk tre-fire lærere),
som samarbejder om årgangens årsplan. Vi har
valgt at sidde sammen i afdelingerne for at sikre
overgangen mellem de enkelte årgange.
At årsplanerne er dynamiske skal forstås på den
måde, at vi arbejder ud fra en makro- og en mikroplan. Makroplanen udfyldes først og skaber
overblikket over årets mål og emner, mens mikro
planen udfyldes i løbet af året, efterhånden som
de enkelte emner detailplanlægges.
Vi har udarbejdet skabelonen nedenfor; den er udgangspunktet for vores årsplaner i matematik.
(Her er et eksempel fra 6. årgang)

Line Maj Wridt sammen med formand for folketingets
uddannelsesudvalg, Christine Antorini, der overrakte
vinderprisen. (Foto: Lærerprofession.dk)

Tanken er, at planen udfyldes i læseretningen, altså
startende med ”hvad skal eleverne lære” og sluttende med ”hvad skal eleverne lave”.
Hvis overskuddet følger de gode intentioner, vil vi
ved skoleårets slutning være godt på vej med at
have udviklet en ”rød tråd” i skolens matematikundervisning, som naturligvis skal revideres og tilpasses løbende.

Line Maj Wridts projekt blev af Lærerprofession.
dk’s dommerkomite fremhævet, fordi det viser
og diskuterer potentialer ved at arbejde med lærings- og pointeorienteret undervisning i matematik, der udvikles interessante modeller, hvor
der skelnes meget praksisrelevant mellem aktivitet, pointe og mål, og fordi det er et flot projekt, som har fokus på vejlederens muligheder
for aktivt at støtte matematiklærerkolleger. Projektet fik en andenplads i årets uddeling.
Lærerprofession.dk er oprettet af professionshøjskolerne og fagbladet Folkeskolen for at inspirere og for at skabe debat om lærerpraksis
og professionsudvikling. Alle projekter, som indstilles af professionshøjskolerne, ligger på lærerprofession.dk til inspiration til både praksis
og studier.

Langtidsinvestering i kvalitet
Ting tager tid – og det gør arbejdet med mål- og
pointestyret undervisning også. Personligt oplever jeg
dog, at det er arbejdet værd. Som matematiklærer
er jeg blevet mere kritisk og kvalitetsbevidst i mine
valg af undervisningsmaterialer, og jeg oplever, at vi
i fag(årgangs)teamene langsomt får udvalgt og udarbejdet en bred vifte af eksemplariske opgaver, som
understøtter vores udvalgte mål og pointer, og som
kan differentieres over flere klassetrin.
Det gøres ikke i løbet af et enkelt skoleår, og vi er
da også langt fra ”i mål”. Men processen er i gang,
og jeg er overbevist om, at arbejdet med at skabe
rum i fagteamene og at bruge tiden til en sådan
proces er det hele værd.
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Prøverne i matematik 2015
Danmark og Grønland
En komplet samling af
prøverne fra maj og
december 2015 med
løsningsforslag til
28l.0mokmsr.og
problemopgaverne.
eksk
I hæftet er der forslag til brug af
prøverne i undervisningen samt
forslag til, hvordan it kan anvendes
ved prøverne.

Folkeskolens prø
ver
Opgaves

æt med folkesko
lens prøver
i matematik, Dan
mark og Grønlan
d 2015

levering

Eks

em

ple

rp

åm

un

dtl

ige

prø

ver

Hæftet indeholder desuden forslag
til besvarelser/opstilling af problemopgaverne.
Bestil nu, så bogen kan bruges i den
daglige undervisning i 8. og 9. klasse og styrke dine elevers læring
op til de kommende prøver.

Fo
opga rslag til
vel
med øsning
PC

Abonnement

Samtidig med bestilling af skolens
eksemplarer af Folkeskolens
prøver i matematik 2015 er det
muligt at tegne abonnement på
denne årlige udgivelse, så skolen
for fremtiden får tilsendt det
ønskede antal eksemplarer af
bogen på udgivelsesdagen.

Skoler, der er medlem af Danmarks Matematiklærerforening,
får 10 % rabat på Folkeskolens prøver i matematik og
alle forlagets egne udgivelser. Har man tegnet abonnement, vil
Folkeskolens prøver blive tilsendt straks efter udgivelsen.
Folkeskolens prøver 2015
udkommer medio februar 2016
Bestil nu, så bogen kan bruges som træning
til de kommende prøver.
Husk at tegne abonnement og ved samtidigt medlemsskab af Danmarks Matematiklærerforening opnår man rabatten.
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Bestilles hos

www.dkmat.dk

Forlaget MATEMATIK

DKmat.dk

Matematik med glæde
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SKAK + MAT

Af Rasmus Kemp, programleder i Dansk Skoleskak
Fredag den 12. februar 2016 sætter over 30.000 elever på 250 skoler sig til skakbrætterne for sammen
at fejre Skolernes Skakdag. Det er i år 6. gang, at
skolerne i fællesskab træner eleverne i at holde fokus, koncentration og i at tænke fremad under mottoet: “Det skal være sjovt at blive klogere!”.
Men det er ikke bare på Skolernes Skakdag, at skoleskak er en væsentlig læringsaktivitet. Der har altid været mange matematiklærere, som har brugt
spillet i undervisningen, og i forbindelse med skolereformen er skoleskak blevet meget udbredt i understøttende undervisning og i faglig fordybelse.
Hertil kommer desuden, at skoler, som bruger skoleskak, også typisk har tilbud i SFO-tid og frikvarterer.
Skoleskak er således blevet den mest udbredte læringsaktivitet uden for skolens fagrække.
I september 2015 publicerede professor Michael Rosholms artiklen ’Your Move: The Effect of Chess on
Mathematics Test Scores’, som bygger på et kontrolgruppeforsøg i Aarhus, hvor 554 elever fra 1.-3.
klasse i et halvt år fik udskiftet en ugentlig matematiktime med undervisning i skoleskak. Kontrolgruppen bestod af 206 elever fra de samme skoler, som
havde den almindelige matematikundervisning. Der
blev foretaget før- og eftertestning af eleverne, og
kort fortalt viste skoleskakeleverne en fremgang på
40 % i forhold til kontrolgruppen på de matematiske områder. Disse resultater viser, at skoleskak i
indskolingen kan give et væsentligt løft i elevernes
matematikkompetencer.
Nu kan man naturligvis ikke forvente, at enhver matematiklærer uden videre kan undervise i skoleskak. Det
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kræver et godt kendskab til spillets regler og viden
om gode undervisningsmetoder. For at imødekomme
dette behov har Dansk Skoleskak længe uddannet
lærere og pædagoger gennem en todages skoleskaklæreruddannelse. Fra foråret 2016 startes desuden i samarbejde med VIA UC-Aarhus og 10 kommuner en ny uddannelse, som er tillagt ECTS-points.
Der bliver tale om to moduler af tre dages varighed
samt en periode med opgaveskrivning. Uddannelsen
hedder KAS – kompetenceudvikling af skoleskaklærere. Vi regner med, at både matematiklærere, andre
lærere og pædagoger vil benytte sig af tilbuddet, som
i første omfang omfatter 200 deltagere.
Dansk Skoleskak har i dag knap 500 medlemsskoler fordelt over hele landet, og i hverdagen har vi
kontakt med skolerne via den skoleskakansvarlige
lærer eller pædagog. Disse kontaktlærere er samtidig vores bindeled til den store gruppe af matematiklærere, som er interesseret i at bruge skoleskak
i undervisningen. Vi afholder i forbindelse med vores projekter kurser specielt for matematiklærere, og
ud over en introduktion til spillet og undervisningsmetodik har vi her fokus på materialet SKAK+MAT,
som indeholder en rigdom af matematikopgaver
med skakmotiv. I tilknytning hertil er vi ved at udarbejde en digital adaptiv læringsplatform, som vil
gå i luften i løbet af foråret.
Se mere om Dansk Skoleskak på www.skoleskak.dk
og Skolernes Skakdag på www.skolernesskakdag.dk
Michael Rosholms artikel kan findes på
http://ftp.iza.org/dp9370.pdf.
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KÆNGURUDAGEN NÆRMER SIG!

Af Dennis Ho Christiansen

Sekretær i forretningsudvalget for Danmarks Matematiklærerforening
og formand for Kænguruudvalget, dennis@dkmat.dk

Den 17. marts 2016 er det endelig igen blevet tid til
at kaste sig over opgaverne fra Kænguruen. I 2015
sendte vi en prøveballon op for at se, om der var interesse for en matematikkonkurrence på mellemtrinnet, og efter blot to dage måtte vi lukke for tilmeldingen. Vi var nervøse for ikke at kunne nå at behandle
alle de indkomne data.
I år er der til gengæld plads til alle, der har lyst til at
hoppe med Kænguruen, da vi har fået fintunet vores
it-system, så det passer til behovene. Vi fik mange tilbagemeldinger fra de matematiklærere, der deltog i
vores prøveår. Her fik vi ris for det, der gik galt med
indrapporteringen mv. Heldigvis fik vi også ros for opgavetyperne og for initiativet. På baggrund af tilbagemeldingerne har vi arbejdet videre med projektet.
I efterårsferien tilbragte Kirsten Rosenkilde og undertegnede fem dage i Göteborg sammen med 150 matematiklærere fra 54 lande for at udvælge opgaver
til konkurrencen i 2016. Forinden havde en arbejdsgruppe udarbejdet forslag til 2016-opgaver. Disse opgaver blev sendt til Kangourou Sans Frontiéres, der
er den internationale Kænguru-forening. Da de andre lande også havde sendt opgaver, skulle der ud
af 300 opgaver vælges 25 opgaver på hvert niveau.
Man kan ikke være i tvivl om, at der er stor forskel
på matematikundervisningen rundt om i verden. Derfor var udvælgelsen også langvarig, da nogle lande
gerne ville have mange svære opgaver, så man kunne
finde den dygtigste elev i landet. Andre lande ville
have mange lette opgaver, så alle kom gennem dagen med en god følelse i maven. Endelig var der forskel på, hvornår man lærte brøker, størrelsesforhold
og klokken. Derfor måtte en del opgaver kasseres
af den grund. Alligevel er der danske opgaver med i
2016, og den kvikke læser vil nok kunne genkende
danske elementer i disse.

Hvad kræver det af læreren?
I 2016 er konkurrencen for 4.-7. klassetrin.
Forberedelse
• Læreren tilmelder klassen til konkurrence fra
den 8. februar – 3. marts 2016

• Læreren downloader opgaverne fra tirsdag den
15. marts
• Læreren kopierer opgaverne, så de er klar
Den 17. marts
• Skolen bestemmer selv, hvornår på dagen konkurrencen foregår
• Eleverne har 60 minutter til at løse opgaverne
• Opgaverne skal løses individuelt og uden brug
af hjælpemidler som lommeregner, GeoGebra
etc. Dog kan teksten læses højt for elever med
læsevanskeligheder
• Elever indtaster løsningerne digitalt
Efter konkurrencen
• Mulighed for at arbejde videre med udforskningsopgaverne fælles i klassen
• Mulighed for at læreren kan se elevernes og
klassens besvarelser
På hvert klassetrin kåres den klasse med det bedste
gennemsnit. 2. og 3. pladsen findes også.

Den Lille Kænguru for sjov!
Som noget nyt kan 2.-3. klassetrin lege med kænguruopgaverne den 17. marts.
Tilmelding foregår ligesom den rigtige konkurrence,
der bliver bare ikke kåret nationale vindere.
Som lærer skal du præcis som til konkurrencen tilmelde, downloade og kopiere.
Den 17. marts har du til gengæld frie tøjler.
• Klassen kan gøre som ved den rigtige konkurrence
• Klassen kan arbejde i grupper
• Klassen kan få hjælp til at læse og forstå
• Klassen kan arbejde med opgaverne, så det giver mening for jer
Hvis eleverne indtaster løsningerne, har du som lærer mulighed for at se besvarelserne mv.
Sidste år deltog 5000 danske elever i konkurrencen
og 6 000 000 elever i hele verden. Ifølge Armenien
vil 5000 elever det første år, betyde 13 500 elever
det næste år. Om de har ret, vil fremtiden vise …
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Opgave 16, 17 og 18 fra Kænguruen 2015.

Del 3

fortsat

ne fra 0 til 9.
Anton har ti bolde med talle
e.
rg fire bolde og Anne tre bold
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e,
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på
ne
talle
er
John gang
fire bolde og får resultatet 72.
Georg ganger tallene på sine
bolde og får resultatet 90.
tre
sine
på
Anne ganger tallene

16.

Hvad er summen af tallene

A 11

på Johns tre bolde?

C 13

B 12

D 14

E 15

D

E

vist på figuren.
Tre reb ligger på gulvet som
med tre andre reb,
Hvis man sætter dem sammen
e.
løkk
kan man lave én stor

17.

Hvilke tre reb vil give én stor

C

B

A
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Hvor mange forskellige dyr
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E 30

Konkurrenceopgaver

www.kænguruen.dk
side 6
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Udforskningsopgave til videre arbejde med opgave 18.

pgaverne
Udforskning af o
18.

Udforskningsopgave
fire stykker,
næsehorn og klipper dem i
Tom tegner en elefant og et
el.
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e
et hoved, et forparti, en mav
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yr
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fant
e
ellig
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Hvor mange forskellige dyr

kan Tom lave?

og klipper i fire stykker,
Tom tegner nu også en flodhest
binere.
kom
kan
han
dyr,
tre
har
så han

Hvor mange forskellige dyr

kan Tom nu lave?

Til sidst tegner Tom også en

isbjørn og klipper i fire stykker.

Hvor mange forskellige dyr

kan Tom lave ud af de fire dyr?

At arbejde videre
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Matematikkens Dag
på Strib Skole

Af Mette Eis-Hansen

Lærer på Strib Skole, mette.eis.hansen1@skolekom.dk

Tårne og skyskrabere
Årets tema for Matematikkens Dag 2015 var Arkitektur og Design. Vi valgte på Strib Skole at arbejde med tårne og skyskrabere i et samarbejde
mellem en 6. klasse og tre 3. klasser. Eleverne var
opdelt i grupper på tværs af klasserne, hvor de arbejdede med forskellige opgaver.

Omdrejningspunktet for vores projekter var tegning
og konstruktion i målforhold med udgangspunkt i
stofområdet geometri og måling. I indskolingen var
der fokus på kommunikationskompetencen samt
udvalgte målpar inden for geometrisk tegning.
Fokusområderne for mellemgruppen var modellerings- og kommunikationskompetence samt udvalgte målpar inden for geometrisk tegning.

Tegning og konstruktion
Alle grupper skulle i første omgang finde oplysninger på internettet om forskellige tårne og skyskra-
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bere, som de efterfølgende indtegnede i korrekte
målforhold på millimeterpapir. I den forbindelse
sammenlignede de bygningerne i relation til størrelsesforhold samt anvendelse af geometriske former og symmetri i konstruktionerne.
Grupperne arbejdede resten af dagen med forskellige aspekter af tegning og
konstruktion. 3. klasse arbejdede
med tegning af eksisterende høje
bygninger samt design af egne
tårne og skyskrabere. I grupper
bestående af elever fra både 3.
og 6. klasse blev der arbejdet med
tegning og konstruktion af Odins
Taarn.
Alle grupper arbejdede med skitser og arbejdstegninger. Grupper
med elever fra 3. klasse anvendte
millimeterpapir i A3-format til arbejdstegning. Grupper med elever
fra både 3. og 6. klasse anvendte
både millimeterpapir og GeoGebra til arbejdstegningerne, og de
arbejdede desuden med isometrisk tegning på isometrisk papir i A3-format. Alle grupper byggede
ud fra tegningerne deres tårne og skyskrabere i
kraftige sugerør. Afslutningsvis blev dagens produktioner af både tegninger og bygninger udstillet på skolen.

Evaluering af Matematikkens Dag
Matematikkens Dag på Strib Skole var en rigtig god
dag, hvor der blev arbejdet på tværs af klasserne
med mange spændende opgaver. Eleverne var meget optagede af at finde oplysninger og billeder af

Nr. 1 • 2016

tårne og skyskrabere på internettet og sammenligne dem gennem tegning og målforhold. Arbejdet
hermed gav god inspiration til det videre arbejde
med kreering af egne bygningsværker. Internetsøgning i relation til Odins Taarn var også et godt
udgangspunkt for bygning af modellerne. Der findes en del beskrivelser samt billeder og filmklip,
der illustrerer tårnet fra mange forskellige vinkler.

Link til undervisningsforløb
I dagens anledning havde vi sammensat et mindre
kompendium med opgaver fra kapitlet ”Bygninger
i højden – Høje bygninger og egne konstruktioner”
fra Forlaget Matematiks udgivelse, ”Matematikkens
Dag 2015 – Arkitektur og Design", samt tilføjet enkelte supplerende opgaver. Kompendiet kan findes
på: www.kortlink.dk/huqg
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Input fra 7. - 10. klassetrin

Design jeres
jeres eget
eget klasselogo
klasselogo
Design
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Input fra
fra 7.
7. -- 10.
10. klassetrin
klassetrin
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1DWLRQDOPDWHPDWLNNRQNXUUHQFH
IRUNODVVHWULQPDUWV
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Forlaget MATEMATIK
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Telefon 8659 6022
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Matematik med glæde

Julekonkurrencen 2015
Vi har modtaget fem besvarelser på julekonkurrence, en fra begyndertrinnet, tre fra mellemtrinnet
og en fra afsluttende trin. Vi takker for jeres forslag.
3.A Sønder Otting Skole
5.B Skælskør Skole
6.A Suldrup Skole
6.A Mørke Skole
8.A Tirsdalsskole

Alle fem klasser har lavet fine beskrivelser, og vi vil
derfor ikke udpege en enkelt vinder. Vi har i stedet
valgt, at alle klasser får tilsendt 200 kr. til lidt godt
til ganen eller andet efter eget ønske.

Tillykke til klasserne og tak til lærerne, fordi de lod
deres elever tage udfordringen op.

3.A fra Sønder Otting Skole
Klassens matematiklærer Majbritt N. Wind skrev: ”Vi
har taget udgangspunkt i noget kendt julepynt – alle
havde set musetrapper tidligere, men ikke alle havde
lavet nogle før. Der var mange niveauer at lave en
musetrappe på, og graden af nøjagtighed blev vigtig.
Der var en livlig dialog med en masse faglige begreber, der blev foldet, målt strimlers længde og

indbyrdes forhold, smidt udgaver ud, man ikke
var tilfreds med – og prøvet igen med ændringer,
forklaret foldeteknikker til andre. Nogle startede
ud med at arbejde selv, men fandt hurtigt en god
grund til at arbejde sammen med nogen.”
Majbritt havde udarbejdet et fint arbejdsark til brug
ved arbejdet. (Se Musetrapper nedest på siden).

Musetrapper
I dag skal vi være opfindere og udvikle nyt.
Vi skal udvikle nye former for musetrapper.
Der er ét krav:

Der skal være et system i din musetrappe

Du skal vælge:

En almindelig løsning
En svær løsning
En smart løsning

Du skal arbejde med: Forskellige farvekombinationer
Forskellige antal strimler
Forskellige foldemåder
Forskellige bredder og længde på strimlerne i én musetrappe
Din helt egen idé
Du skal arbejde i små grupper eller selv:
	Du skal kunne forklare dit musetrappesystem til andre
(Hvad har du tænkt på: farver, antal strimler, foldemåde,
bredde og længde på strimlerne eller andet)
God arbejdslyst
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6.A Suldrup Skole

Så regner man rektanglet ved at sige længde gange
bredde Så bliver regnestykket: 4 * 4 = 16

Lærer Signe Fagerberg
Fordi der ikke står hvilke mål det er har
vi ikke nogen benævnelse.

Der er 6 kvadrater i 4 lag 16 * 4 * 6 = 384

Lille juleguirlande
Vi starter med at regne det lille julehjertes areal
ud: Først regner vi halvcirklen ved at sige pi (3,14)
gange radius i anden (1*1). Der skal divideres med
2 fordi det er en halvcirkel, så regnestykket bliver:
3,14 * 1 * 1 * 1/2 = 1,57

Så lægger man dem sammen fordi så får vi arealet
af hele den store juleguirlande:
384 + 87,92 = 471,92
Der skal bruges 300 % mere papir:
(471,92 – 117,98) / 117,98 * 100 = 300,15 %

Der er 7 halvcirkler i 2 lag papir
1,57 * 7 * 2 = 21,98
Så regner man kvadratets areal ved at sige længde
gange bredde Så bliver regnestykket: 2 * 2 = 4
Der er 6 kvadrater i 4 lag 4 * 4 * 6 = 96
Så lægger man dem sammen fordi så får vi arealet
af hele den lille juleguirlande:
21,98 + 96 = 117,98

Store juleguirlande
Så regner vi det store julehjerte ud: Først regner vi
halvcirklen ved at sige pi (3,14) gange radius i anden (2*2) og divideret med 2. Så regnestykket bliver: 3,14 * 2 * 2/2 = 6,28
Der er 7 halvcirkler i 2 lag papir
6,28 * 7 * 2 = 87,92
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6.A Mørke Skole
Lærer Linda Rønn
Del 1:
Arealet af glanspapiret har de beregnet ved hjælp
af GeoGebra og derefter udregninger på papir.

Her har de igen lavet udregninger på papir for, hvor
stort arealet er, når længderne bliver dobbelt så store.

Derefter fandt de ud af, hvor mange flere % der
skulle bruges.

En lille forklaring på, hvorfor de mente, at de blev
nødt til at bruge 4 i stedet for 3,9, som der stod på
arbejdstegningen :-)

Endelig var der
også nogle fingernemme, der
lige kunne flette
guirlanderne.
Til den grønne
og hvide har
de brugt at
1 enhed : 1 cm
og til den røde
og hvide er
1 enhed : 2 cm
Konkurrencen gav anledning til nogle gode matematiske diskussioner og nogle rigtig hyggelige timer.
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5.B Skælskør Skole
Klassens matematiklærer, Ane Ditlevsen, skrev: ”Så
har min 5.b holdt julematematik i en uge, fire timer.
Da vi startede, var der tre, der kunne flette hjerter, nu kan alle 22. Vi startede med at konstruere
med blyant, passer og lineal og lavede hjerter med
et klip, ti klip osv.
Vi brugte også opgaver fra ”Jul i matematikkens
verden”. Der var flere elever, der arbejdede med
Excel og GeoGebra.”

Cathrine 5.A Skælskør Skole

8.A Tirsdalsskole
Klassens matematiklærer Mathilde Lund Aalestrup skrev: ”Her er vores forslag på løsningen af jeres
julekonkurrence. Vi har brugt GeoGebra til at løse opgaven, og her er et billede af vores løsning.”

Ja, sætternissen har desværre været på spil igen i år. Det sker jo ofte i december måned, hvor nisserne
er meget aktive. Godt set af 6.A på Mørke Skole, at der skulle have stået 4 og ikke 3,9 på skabelonen.
Dejligt at se, hvordan eleverne kan håndtere regneark og GeoGebra. Endnu engang tak for svarene.
Nr. 1 • 2016
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Drillepinden
Løsninger til nr. 7/15
43.7.a
Hvis datoerne skrives således: 23.3.69, 14.5.70,
10.7.70 og 7.10.70 er det klart, at produktet af de
to første tal er det sidste tal. Derfor vil den næste
dato med denne egenskab i kronologisk rækkefølge være d. 24. marts 1972 – 24.3.72.
43.7.b
De vil faktisk aldrig få fri samme dag! Lad 1. maj
være dag 1, så er 2. maj dag 2 og så videre. Børges fridage er dag 1, 7, 13, 19, 25 og så videre (alle
vil være ulige nummererede dage). Anitas fridage
vil være dag 2, 6, 10, 14, 18 og så videre (alle vil
være lige nummererede dage).
43.7.c
Da enhver sum af to sider i trekanten skal være
større end den sidste side, er der kun tre sådanne
trekanter
AB
2
2
3

BC
3
4
4

AC
4
5
5

43.7.d
Opgaven har været vist mange steder, blandt andet til en færdighedsprøve i ’tidernes morgen’. Hvis
man ’klipper’ de to halvcirkler af og anbringer dem
i de halvcirkelformede åbninger, får man et kvadrat
med siden 4 og dermed arealet 16.

43.7.e
Dette er også en klassiker.
Da CA og OB er diagonaler i et rektangel, er de
lige lange. Men OB er jo radius i cirklen, som er 6.
Derfor er CA = 6.
43.7.f
Hvis x er antallet, som tog testen, har vi, at
2
3

7 + 9 + 5 + 3 = 24 = x
Det vil sige, at x = 36.
43.7.g
Vi har, at ∆MEC ~ ∆BEA. Da 2(MC) = AB er arealet
af ∆BEA = 4(arealet af ∆MEC). Da firkant ABCD er
et kvadrat, har vi, at CA er halveringslinjen til vinkel
DCB, og punktet E ligger lige langt fra CB og MC.
Da BC = 2CM, har vi derfor, at arealet af
∆CEB = 2(arealet af ∆MEC).
Men arealet af ∆ADC = arealet af ∆ABC, og
arealet af firkant AEMD + arealet af
∆MEC = arealet af ∆BEA + arealet af ∆CEB.
Arealet af firkant AEMD + arealet af ∆MEC =
6 (arealet af ∆MEC).
Det vil sige, at arealet af firkant
AEMD = 6 (arealet af ∆MEC).
Vi har derfor, at
arealet af ∆CEB
2(arealet af ∆MEC)
2
=
=
arealet af firkant AEMD
5(arealet af ∆MEC)
5

Tak til Hans L. V. Nielsen for udvist interesse ved
indsendelse af løsninger til nr. 7/15
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Nye problemer
44.1.a
En symmetrisk pilespids er indskrevet i en cirkel
med radius r som vist på tegningen.

44.1.c
De tre viste terninger er almindelige terninger, hvor
summen af øjnene på de modstående sider altid
er 7. Alligevel er de to terninger ens og den tredje
anderledes med hensyn til orienteringen af siderne.
Hvilken terning A, B eller C er anderledes?

Hvis den stiplede korde mellem skæringspunkterne
er r enheder lang, hvad er da arealet af pilespidsen?

44.1.d
To cirkler skærer hinanden. Arealerne, som ikke
overlapper, er B og C som vist på tegningen. Hvis
overlappet gøres større, hvordan ændrer værdien
af (B – C) sig da?

44.1.b
To cirkler tegnes, så de tangerer indvendigt som
vist på tegningen. De tegnede linjestykker er diametre i den store cirkel.

44.1.e
Find et tocifret tal, hvor summen af dets cifre er lig
med kvadratet på dets kubikrod.
Hvis y = 10 og x = 16, hvad er da radierne i de
to cirkler?

44.1.f
Hvilken vinkel er der mellem den store og den lille
viser på et analogt ur kl. 11:20?
44.1.g
Hver dag forlader et tog Paris med kurs mod Moskva, og på samme tid forlader et tog Moskva mod
Paris. Rejserne varer præcis syv dage. Hvor mange
af disse tog vil en passager møde på rejsen fra Paris til Moskva?

Løsnings- og problemforslag m.m. er velkomne på
Drillepindens redaktion:
Povl Hansen,
Thurøvej 65, Starup
6100 Haderslev
Eller via e-mail; sempovlhansen@gmail.com
Mærk mailen: Drillepind 1.
Nr. 1 • 2016

29

-

Forlaget
Matematik
Forlaget
Matematik
Nyheder, kurser og udstillinger 2016
Nyheder, kurser og udstillinger 2016
Matematik med glæde
Matematik
med glæde
De nyeste undervisningsmaterialer
og bøger
De nyeste
ogvidtbøger
Forlaget
Matematiks nyeundervisningsmaterialer
materialer til matematikundervisning i folkeskolen spænder
fra Matematikkens
Univers
Stjernehimlen,
MatematiKan
og TI-Inspire
Cas, PRØV!,
ABACUS
systemet,
Forlaget og
Matematiks
nye Runerod,
materialerCAS-værktøjerne
til matematikundervisning
i folkeskolen
spænder
vidt fra
Matematikkens
og til mange
nye bøger omRunerod,
læsning CAS-værktøjerne
i matematik af gode
forfattere. Materialerne
er gennemprøvet
medsystemet,
succes.
Univers
og Stjernehimlen,
MatematiKan
og TI-Inspire Cas,
PRØV!, ABACUS

Universet
Universet

og til mange nye bøger om læsning i matematik af gode forfattere. Materialerne er gennemprøvet med succes.

Kurser og udstillinger, se katalogets bagside samt hjemmesiden www.dkmat.dk
Kurser og udstillinger, se katalogets bagside samt hjemmesiden www.dkmat.dk

Universet
Universet
Inspiration til Matematikkens Dag 2016
Inspiration til Matematikkens Dag 2016
Universet
UniversetMatematikkens
Matematikkens
DagDag

Matematikkens Dag
Matematikkens Dag

Nordby, 8305 Samsø
Telefon
Nordby,8659
83056022
Samsø
mat.forlag@dkmat.dk
Telefon 8659 6022

mat.forlag@dkmat.dk
www.dkmat.dk

www.dkmat.dk

Find os på årets
udstillinger
Find os på årets
Iudstillinger
Bellacentret på stand
144
I Bellacentret på stand
144
I Aarhus på stand 35.
I Aarhus på stand 35.

Husk!
Bøgerne kan rekvireres
Husk!
Delt
Matem agelse i
Dealttaikgken
elses D
Matem
eragtik
rakteisn i ag
er grat s Dag
is

Universet
Universet

til
gratis gennemsyn
Bøgerne
kan rekvireres
på
www.dkmat.dk
til gratis
gennemsyni
14
dage i henhold til
på www.dkmat.dk
i
vore
bestemmelser.
14 dage
i henhold til
vore
bestemmelser.
Skoler,
der er med-

lemmer
af Danmarks
Skoler, der
er medMatematiklærerlemmer af Danmarks
forening,
får 10 % rabat.
Matematiklærerforening, får 10 % rabat.

Matematikkens Dag 2016
Matematikkens
Universet Dag 2016

Universet

I forbindese med Matematikkens Dag
2016
udgivesmed
bogen
UNIVERSET. Dag
Det
I forbindese
Matematikkens
store
i bogen
giver forslag
2016 materiale
udgives bogen
UNIVERSET.
Det
til
spændende
aktivitestore
materialeundervisning
i bogen giverog
forslag
ter
i ugen op tilundervisning
Matematikkens
Dag
til spændende
og aktivite17.
og i tiden derefter.
ter inovember
ugen op til2016
Matematikkens
Dag
17.
november
2016
og
i
tiden
derefter.
Tilmeld din klasse til de gratis konkurrencer
på
Matematikkens
17. november
og
Tilmeld
din klasse tilDag
de gratis
konkurrencer
få
til Matematikkens
Univers ogog
påadgang
Matematikkens
Dag 17. november
MatematiKan
frit i hele 4. kvartal
2016.
få adgang til Matematikkens
Univers
og
MatematiKan
frit
i
hele
4.
kvartal
2016.dig
Vil du have uddybet temaet så tilmeld

konferencen
Matematikkens
den 30.
Vil du have om
uddybet
temaet såDag
tilmeld
dig
september
i Odense Congress
Center.
konferencen2016
om Matematikkens
Dag den
30.
Tilmelding
og bestilling
påCongress
www.dkmat.dk
september 2016
i Odense
Center.
fra
medio april
2016 påpå
www.dkmat.dk
Tilmelding
og bestilling
www.dkmat.dk
fra medio april 2016 på www.dkmat.dk

725 kr.
725 kr.

Forlaget
Forlaget
MATEMATIK
MATEMATIK

ekskl. m
oms og
leve
ekskl. mring
oms og
levering

Læs mere
Læsbestil
merepå
og
og
bestil
på
DKmat.dk

DKmat.dk
Danmarks Matematiklærerforening

Forlaget Matematik
Danmarks Matematiklærerforening

Forlaget Matematik

Link
FRA EMU – LÆG BUDGET FOR SKOLEREJSE
TIL EN STORBY I EUROPA
http://kortlink.dk/k54q
Fra EMU har vi denne gang et eksempel på, hvordan man kan
arbejde projektorienteret med økonomi, tal og algebra. Forløbet er
for mellemtrinnet med fokus på problembehandlingskompetencen
og regnestrategier.

FRA EMU – BEVÆGELSE
I MATEMATIKUNDERVISNINGEN
http://kortlink.dk/k54p
Siden handler om bevægelse i undervisningen og specielt be
vægelse i matematik. Du kan her få ideer til, hvordan arbejdet med
bevægelse kan foregå i matematikundervisningen. Siden indeholder både lovstof samt eksempler på, hvordan bevægelse bliver
tænkt ind på forskellige skoler, og links til sider med konkrete aktiviteter.

FRA EMU – STATISTIK
http://kortlink.dk/k54f
Aktiviteten er et eksempel på, hvordan man kan arbejde med statistik og kommunikationskompetencen i udskolingen. Eleverne skal i
grupper indsamle samt bearbejde data, som de til sidst producerer
en digital medieproduktion over. Derefter forklarer og beskriver de
deres statistik for en 9. klasse et andet sted i landet.

Fra Youtube – Vi Hart
http://kortlink.dk/k54x
Hvis ikke du har set Vi Harts videoer om den fantastiske matematikverden, er du gået glip af nogle dejlige, kreative tilgange til matematikken. Især har hun fokus på systemer og mønstre i matematik.
Du kan finde hendes samling af videoer på hendes Youtubekanal
www.youtube.com/user/Vihart
Linket her er til en video, hvor hun tegner og går på opdagelse i
spiraler og Fibonacci – bl.a. i planter.

FRA YOUTUBE – SINGINGBANANA
http://kortlink.dk/k5qz
Singingbanana går lidt mere nørdet og forklarende til sine videoer
om matematik.
Han har på sin kanal www.youtube.com/user/singingbanana forskellige videoer, hvor han beskriver og forklarer matematik på et
ret højt niveau. Den er måske ikke lige til at bruge i matematikundervisningen, men der er til mange gode timer, hvis man har
lyst til at nørde ned i matematikken. Videoen på dette link er en
af de kortere med et hurtigt bevis på sidernes sammenhæng i en
retvinklet trekant.
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Alt hvad du behøver i din
matematikundervisning
samlet i ét program!

Tag mod tilbuddet om at
prøve matematikprogrammet
TI-Nspire CAS gratis i et år:
Hvis du som lærer er interesseret i at få en gratis et-årig licens
til programmet skal du blot registrere dig på den følgende
hjemmeside: education.ti.com/danmark/nspiretilbud.
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