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Øvelser 

• Benspænd eller hjælp: 2 tekster 

• Skolebøger: Strandskaller, afgangsprøve, 
forskellige eksempler 

• Modellering, skriv en tekst 

• Definer et begreb 

• Løs forskellige opgaver 

• Analyser af alle øvelser undervejs  
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Øvelse 1 

• Hvorfor var de to tekster så forskellige at løse? 

 

• Hvordan føltes det? 

 

• Hvad kan vi konkludere fra det? 
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Formulering 1 

Efter at have tegnet to på hinanden vinkelrette linjer hvoraf den ene er vandret, af en 
længde på 6 kvadrater målt fra linjernes skæringspunkt i A og går ud mod højre, medens 
den anden er lodret, går nedad og, ligeledes målt fra skæringspunktet, er 4 kvadrater lang, 
afsætter De fra den vandrette linje en vinkelret linje 4 kvadrater fra punkt A og nedefter, 
til den rammer en linje, der forbinder de i punkt A hinanden skærende, vinkelrette linjers 
endepunkter, hvorefter der fra skæringspunktet mellem denne linje og den fra den 
vandrette øverste linje tegnede føres en linje til højre, således at sidstnævnte linje danner 
en ret vinkel med den føromtalte linje, der altså skærer den linje, som forbinder 
endepunkterne af de to først tegnede linjestykker, og således, at linjen rammer en fra den 
vandrette linjes højre endepunkt afsat og på denne vinkelrette linje. 

Formulering 2 

• På det ternede papir ser du punktet P. 

• Fra punktet P skal du først tegne en vandret linje: Linjen skal gå 6 kvadrater ud mod 
højre. Linjens højre endepunkt kalder du ’Q’.  

• Tegn derpå en lodret linje fra punktet P: 4 kvadrater nedad på papiret. Linjens 
nederste endepunkt benævner du ’R’. 

• Tegn så en skrå linje mellem punkterne Q og R. 

• På linjen PQ skal du finde et punkt, der ligger 4 kvadrater til højre for punktet P: Fra 
dette nye punkt skal du tegne en linje lodret nedad, indtil den rammer linjen mellem R 
og Q. Punktet hvor den nye linje rammer linjen gennem RQ, kalder du ’S’.  

• Fra S skal du tegne en vandret linje: 2 kvadrater ud mod højre. Linjens højre 
endepunkt kalder du ’T’. 

• Tegn til sidst en linje mellem punkterne Q og T. 

• Og så er figuren færdig! 
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Øvelse 2 

• Strandskaller 

 

• Tekster fra matematikbøger 

 

• Afgangsprøve  
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Simons strandskaller 

Simon og Karen bor tæt ved en strand. 

De er tit nede ved stranden for at lege.  

Der er mange ting at se på. 

Simon har en hobby. 

Han samler på strandskaller og muslingeskaller af 
alle mulige slags. 

Han synes, det er sjovt at have rigtigt mange. 

Her er nogle af hans kasser. 

Han skriver hvor mange, der er i hver kasse. 
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Kontext 4. klasse 
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Matematrix 6. klasse 
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Pædagogiske opmærksomheder 

• På hvilken måde skal den enkelte elev hjælpes til at huske 
begreber, og hvordan skal disse begreber kunne genkaldes 
og anvendes? 

• Hvilke forforståelser skal der bygges på og hvordan? 
Hvordan fremkaldes elevernes egne associationer gennem 
brug af fx begrebskort, samtale i fællesskab, i grupper, 
tænke alene osv.? 

• Hvilke forstyrrelser skal fjernes, hvilke er acceptable? Skal 
alle sidde i klassen, kan man finde steder udenfor, hvor højt 
må man samtale osv.? 

• I hvor høj grad skal der være aktiviteter, hvilke og hvorfor? 
Hvor meget skal man tale, hvordan og hvorfor? Hvad skal 
man læse, hvordan og hvorfor? Kan det hjælpe at skrive? 
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