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Forord

Matematik i håndværket
Håndværket i matematikken
Med denne bog og de tilhørende materialer, 
events og konkurrencer sætter Danmarks 
Matematiklærerforening fokus på Matematik 
i håndværket, håndværket i matematikken.

Danmarks Matematiklærerfor-
ening afholder desuden lands-
dækkende konkurrencer i forbin-
delse med Matematikkens Dag 
torsdag den 15. november.

Matematik i håndværket 
Der kan gives talrige eksempler, 
historiske og nutidige, på, at 
matematikken har været en 
absolut nødvendighed for, at et 
givet håndværk kunne praktiseres 
og også udvikles.
Fælles for disse håndværk er, at 
matematik i varieret grad indgår 
lige fra enkle målinger og udreg-
ninger til avancerede matemati-
ske metoder, som så i det sidste 
tilfælde nok ikke er udført af 
håndværkeren selv, men af en 
anden fagmand, fx en ingeniør 
eller en arkitekt. 

Mureren skal kunne udregne 
materialeforbrug, skære fliser i de 
rigtige længder og vinkler samt 
arbejde med mønstre, fx når der 
skal bygges med fliseforband.
Maleren skal kunne udregne 
arealer for at beregne materiale-
forbruget. Hvor mange m2 dækker 
10 liter maling?
Tømreren skal beregne materiale-
forbrug. Hvor mange længder træ 
skal man købe, når man kun kan 
købe 3 m ad gangen? Tømreren 

skal fx beregne, i hvilken vinkel 
rundsaven skal skære træet.
Enhver håndværker har brug for 
at kunne matematik.

Håndværket i 
matematikken
Man kunne spørge, om matema-
tik også er et håndværk. 
I skolen arbejder man i mindre og 
mindre grad med rene færdighe-
der i matematik.
Tidligere gik man meget op i at 
opstille divisionsstykkerne på den 
rigtige måde.
Man lærte metoder til at subtra-
here to tal. Skulle man benytte 
metoden med at låne eller var 
fylde-op metoden bedre?   
Går vi længere tilbage til 60-erne 
lærte man, hvordan man kunne 
beregne selv svære brøkudtryk  
uden tekniske hjælpemidler. Man 
lærte at regne med logaritmer.
Det er heldigvis afløst af mere 
undersøgende og eksperimente-
rende tilgange til matematik.
Men er der så slet ikke nogen 
færdigheder (dvs. håndværk) man 
stadig skal lære? Hvad med den 
lille tabel? Håndværk i mate-
matik kan også forstås bredere. 
At benytte en lommeregner, et 
regneark, et dynamisk geometri-
program eller et CAS program er 
vel også et håndværk?

Fælles Mål 
I Matematik i håndværket, hånd-
værket i matematikken har vi 
valgt, at Fælles Mål er grundlaget 
for de enkelte kredses temaer, og 
vi gør vores bedste for at koble 
temaernes matematik med kom-
petencerne og de faglige områder 
i Fælles Mål.
Der er fyldige lærervejledninger 
med masser af ideer til plan-
lægningen af arbejdet og til 
differentiering af undervisningen. 
PDF-filer med alle temaer og 
kopisider får læseren adgang til 
ved køb af bogen. 

Læs mere på vores hjemmeside 
www.dkmat.dk 

Startkonference og 
konkurrencer
Tilmelding til konkurrencerne og 
til Startkonferencen Matematik 
i håndværket, Håndværket i 
matematikken den 28. september 
2018 i Odense Congress Center 
sker på www.dkmat.dk 

Ved tilmelding til konkurrencerne 
får skolen samtidig adgang til 
CAS-programmet MatematiKan i 
hele 4. kvartal 2018.

God fornøjelse 
Redaktionen

I Matematik i håndværket, håndværket i matematikken 
giver Danmarks Matematiklærerforenings kredse ideer 
til og eksempler på arbejdet med temaet i skolen.
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Matematik i håndværket

Håndværk og matematik 
går hånd i hånd
Første del af bogens titel, Matematik i håndværket, ligger lige for, forstået på 
den måde, at der kan gives talrige eksempler, historiske og nutidige, 
på, at matematikken har været en absolut nødvendighed for, at et givet 
håndværk kunne praktiseres og også udvikles.

En søgning på nettet oplister 
over hundrede håndværk, 
nogle er nok gået i glemme-
bogen, men mange er fortsat 
velkendte som fx murer, 
snedker, tømrer, bådebygger, 
smed, glarmester, elektriker, 
væver, bager osv. 
Fælles for disse håndværk 
er, at matematik i varieret 
grad indgår lige fra fx enkle 
målinger og udregninger til 
avancerede matematiske 
metoder, som så i det sidste 
tilfælde nok ikke er udført af 
håndværkeren selv, men af en 
anden fagmand fx en ingeniør 
eller en arkitekt. 

Ny Carlsberg Glyptotek i København. Her har der været brug for 
mange fagfolk med matematisk indsigt fx arkitekter, ingeniører, 
murere, tømrere, kobbersmede og glarmestre.

Englænderen John Harrison 
byggede uret i 1760. Der må 
have været mange matematiske 
beregninger inden konstruk-
tionen af uret. John Harrison 
var i øvrigt slet ikke urmager, 
men derimod tømrer!

Inden snedkeren og tømreren 
går i gang med denne kon-
struktion, skal der måles og 
beregnes en masse afstande 
og vinkler.

Fra et modelværksted. 
Inden mere eller mindre 
spektakulære konstruktioner 
opføres, kan det ofte betale 
sig at lade en modelsnedker 
komme til først for at måle og 
beregne.  

Fotos: Svend H
essing
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Håndværket i matematikken

Anden del af titlen Håndværket i matematikken er lidt vanskeligere at 
beskrive. Hvis det skal forstås bogstaveligt, skal det altså betyde, at der 
er  visse fysiske aktiviteter eller manipulationer inden for matematik, der 
kræver særlig træning, inden de kan udføres nogenlunde korrekt. 

Fotos: Svend H
essing

Her er der brug for noget matematisk håndværk.

Sekstanten blev skabt i 1700-tallet på grundlag af en simpel 
matematisk sætning - vel nærmest bare en matematisk færdighed. 
Det krævede stor præcision af en dygtig instrumentmager at bygge den. 
Navigatøren skulle også være en dygtig ”matematisk håndværker” 
for at anvende den under alle forhold til søs. Faktisk er en sekstant 
et meget smukt eksempel på ”matematik i håndværket, håndværket 
i matematikken”.

I en begynderundervisning i 
skolen har det at gøre med 
motorisk træning fx at skrive 
tal, så de er læselige, at tegne 
linjer med en lineal, at afsætte 
linjestykker med angivne 
længder, at tegne cirkler med 
en passer, at anvende en 
vinkelmåler og ……..

Ja, så er der vist ikke så 
meget mere!

Hvis vi derimod udvider be-
grebet håndværk og også vil 
forstå det i overført betydning, 
det vil sige, at kunne et 
håndværk betyder, at det er 
noget, man kan udføre mere 
eller mindre uden at tænke 
nærmere over det, så rummer 
”håndværket i matematikken” 
rigtig meget, som fx den lille 
tabel, brøkregning, løsning af 
enkle ligninger, betjening af en  
lommeregner, computer, 
geometriprogram, regneark og 
meget mere. Man kunne også 
kalde det matematiske færdig-
heder.
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Håndværkerens matematik

Ved opførelsen af huse må håndværkeren benytte sig af matematik. 
Arkitekten eller designeren har udarbejdet et sæt tegninger, som hånd-
værkeren skal kunne aflæse. Det kræver matematisk grundviden. 
Under arbejdet med at bygge huset skal håndværkeren ligeledes benytte 
sig af sin matematiske grundviden.

Måske gør håndværkeren sig 
ikke klart, at han benytter sin 
viden om matematik, men da 
det menneskelige legeme er 
opbygget med symmetrier, og 
kroppens bevægelser sker i 
mønstre, har håndværkeren en 
umiddelbar grundviden.

En håndværker foretager en 
lang række beregninger i for-
bindelse med sit arbejde. 
Hvor meget tapet skal maleren 
bruge i denne stue? 
Hvad koster det? Hvor meget 
skal kunden betale for tapetet 
og for arbejdet med opsæt-
ningen af tapetet? 

Hvor mange forårsløg skal 
gartneren bruge på dette 
haveareal? 
Pris på indkøb af løg, fortjeneste 
på arbejdet, moms, skat etc.
 
Foruden beregninger indgår 
også geometriske overvejelser i 
håndværkerens arbejde. 
Man skal være fortrolig med 
de elementære geometriske 
former: Cirkler, rette linjer, 
parallelle linjer, kvadrater, 
rektangler, trekanter etc. 

Håndværkeren skal være 
fortrolig med proportioner. 
Hvor højt skal et bord være? 
Hvilken form er bedst til netop 
denne bordplade? Hvor høj 
skal skrivebordsstolen være? 

Vil kundens æstetiske sans være 
tilfredsstillet, hvis man benytter
det gyldne snit i udformningen
af en billedramme? 

Arkitekten Antonio Gaudi fuld-
endte aldrig sine arkitekttegnin-
ger, men lod dem udvikle sig i 
samarbejde med håndværkerne.

Da en kunde for nogle år siden 
skulle have nyt tag på garagen, 
blev tømreren pludselig klar
over, at han havde brug for den 
pythagoræiske læresætning for 
at kunne beregne de fornuftige 
forhold i konstruktionen.

Foto: Finn Egede Rasm
ussen
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Kunstmalerens viden om matematik

Matematiske forhold
Også kunstmaleren har brug 
for viden om matematik.
Der er mange eksempler på, 
at kunstmalere har beskrevet 
deres matematiske overvejelser 
i forbindelse med kompositio-
nen i et billede. 

Trekanter og cirkler indgår ofte 
mere eller mindre direkte i 
billeders kompositioner, og det 
samme gør perspektiv og det 
gyldne snit.           

Når en billedkunstner eller en 
skulptør ønsker at vise men-
nesker i sin kunst, tages mål af 
menneskets krop. 
Måske ændres dog efterføl-
gende på dimensionerne for at 
give figuren et særligt udtryk.    

Borgerne fra Holstebro
Se for eksempel skulpturen 
Borgerne fra Holstebro. Billedet 
kan findes på internettet.

12 holstebroer blev inviteret 
til at stå model til kunstværket. 
De blev fotograferet og afstøbt 
i gips. Herefter modellerede 
Bjørn Nørgaard dem om og æn-
drede på deres kroppe, så ingen 
ville kunne genkende sig selv. 

Mennesker ved havet
Et andet eksempel er Men-
nesker ved Havet, som er 
de store siddende figurer på 
Sædding Strand nær Esbjerg. 
Billeder af dette kunstværk kan 
også findes på internettet.

Kunstværket er udformet af
kunstneren Svend Wiig Hansen. 
Kroppenes relative forhold er ret 
realistiske, men dimensionerne
er gjort store.

Det gyldne snit
Det gyldne snit er ca. 0,618034. 
På tegningen er forholdet 0,61 
og på fotoet 0,63. 
Læg mærke til, at øjnene er 
placeret midt mellem issen og 

Opdeling af motivet i felter
Gennem tiderne har man op-
fundet sindrige hjælpemidler 
til at tegne billeder i det rigtige 
perspektiv. Man betragtede 
det, man ville tegne, igennem 

en stor gitterramme og ind-
delte papiret i tilsvarende felter. 
Tegningen viser den tyske ma-
ler og grafiker Albrecht Dürer 
med en sådan ramme. 

Når en billedkunstner ønsker at vise et menneske 
i portræt, er der visse mål, som kunstneren skal 
være fortrolig med. 

hagespidsen. Bemærk 
ligeledes i begge portrætter 
diagonalernes skærings-
punkt og symmetrien om 
linjen M.

Forholdet mellem et ansigts bredde og længde er ofte som 
Det gyldne snit. 

A

B

C

D

E

F G M H L F G M H L

Perspektivramme, tegning fra 1523.

Foto: Finn Egede Rasm
ussen
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Perspektiv og perspektivtegning

Albrecht Dührers ide kan bruges til undervisning i perspektivtegning.

En billedramme med klar folie - fra fx en lamineringslomme vendes mod motivet. 
Perspektivet tegnes direkte på den gennemsigtige overflade, præcis som det ser ud.

Elevers perspektivtegninger.

Fotos: Finn Egede Rasm
ussen
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Det sekskantede bord

Matematik i håndværket

Elsted er en forstad til Aarhus. Mange af skolens elever regner med, at de vil 
fortsætte deres skolegang på et af byens gymnasier. For at gøre opmærksom 
på andre muligheder har matematiklærerne på ældste trin besluttet at give 
eleverne nogle oplevelser, der får dem til at se, at matematik på et højere 
niveau også benyttes i en håndværkeruddannelse. 

Aarhus Tech
Lærerne kontaktede teknisk 
skole i Aarhus, Aarhus Tech, 
som var meget interesseret i 
at udbrede kendskabet til 
håndværkerfagenes krav og 
muligheder. 

Med økonomisk støtte fra 
Aarhus Kommune indledte 
Elsted Skole og Aarhus Tech et 
samarbejde.

Indtil nu har elever fra 8. 
årgang i samarbejde med 
elever på Aarhus Tech frem-
stillet større ting, som har 
krævet samarbejde, studium 
af den nødvendige matematik 
samt udførelse af håndværks-
mæssige aktiviteter. 

Resultaterne er med stolthed 
og glæde blevet præsenteret 
for forældrekredsen.

Praktik
I foråret 2016 var skolens 8. 
klasser en uge i praktik på 
Aarhus Tech.

Opgaven var at fremstille 
nogle borde med siddepladser, 
som kunne placeres uden-
dørs. 
Bordpladerne skulle være 
regulære sekskanter.

Forberedelse på skolen 
Som forberedelse til den hånd-
værksmæssige del af arbejdet 
brugte skolen 6 lektioner på 
den matematiske del af pro-
jektet. 

Først skulle eleverne finde flest 
mulige eksempler på, at seks-
kanter optræder i virkelighe-
den. De eksempler, som den 
enkelte elevgruppe fandt, blev 
vist og diskuteret i klassen. 

I de to følgende lektioner 
undersøgte eleverne egenska-
ber ved sekskanten: Vinkler, 
diagonaler, sider, areal, om-
kreds, centrum, samt regulære 
og ikke-regulære sekskanter. 
De konstruerede med passer 
og lineal en regulær sekskant, 

som fyldte en hel A4-side, og 
en, som fyldte en halv side. De 
skulle udregne areal og om-
kreds af begge sekskanter på 
to forskellige måder. De skulle 
tænke over betydningen af 
præcision. Derefter brugte de 
GeoGebra til at konstruere en 
regulær sekskant. 

I de sidste forberedende 
lektioner studerede eleverne 
de arbejdstegninger, som var 
udarbejdet på Aarhus Tech. 
Tegningernes geometriske figu-
rer, tal, symboler, målforhold 
mv. blev undersøgt. Endvidere 
skulle arbejdsholdene ved 
hjælp af farvet papir planlægge 
det mønster, der skulle være 
på bordpladen.

Foto: Finn Egede Rasm
ussen
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Praktikugen
Ugen på Aarhus Tech begyndte 
med en rundvisning. 

Derefter blev eleverne inddelt 
i hold på 4-5 elever. Hvert 
hold fik tilknyttet en tømrer-
elev fra Aarhus Tech. 

Arbejdsgangen var planlagt af 
tømrereleven, der havde frem-
stillet en skabelon, som ele-
verne skulle bruge som oplæg 
til at fremstille bænkene. 

Praktikuge på Aarhus Tech

På værkstedet fik eleverne 
adgang til værktøj og materialer. 
Hvert hold savede ud efter ska-
belonen og byggede en bænk. 
Den sekskantede bordplade 
var på forhånd savet ud med 
rundsav.

Da bordet var samlet, skulle 
det males, og bordpladen 
skulle pyntes med det mosaik-
mønster, som var planlagt.

Afslutning og priser
Torsdag aften sluttede arbej-
det med en præsentation for 
forældrene.

Valgholdet i hjemkundskab på 
Elsted Skole havde lavet små 
tapas i samarbejde med elever 
fra Aarhus Tech. 

Under receptionen blev der 
uddelt priser til nogle af 
holdene: 
En tømrerpris, en malerpris og 
en murerpris for det bedste 
håndværksmæssige arbejde. 
Desuden blev der uddelt en 
samarbejdspris og en publici-
typris.
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Matematikniveauer i 
erhvervsuddannelser
På de fleste grundforløb for ele-
ver fra 9.-10.kl. er matematik et 
af uddannelsens grundfag.

Nogle faglige uddannelser 
tilbyder faget med egne lektio-
ner, mens andre har integreret 
matematikken i et eller flere 
erhvervsfaglige fag. 

Matematik svarende til 9. kl 
kaldes niveau G, 10. kl er 
niveau E. Niveau C svarer til 
det laveste gymnasiale niveau, 
og mellem disse tre niveauer 
ligger niveau F og niveau D. 

De elever, som har bestået 
både skriftlig og mundtlig FP9 
eller FP10, kan få merit for et 
niveau fra G til E. 

Matematik på forskellige niveauer

Hvad indeholder EUD-matematik?
Eux niveau A, B og evt. C
Her integreres den erhvervsfaglige uddannelse med en gym-
nasial uddannelse, hvor der oftest undervises i matematik på 
B-niveau.
OBS: Ikke alle fag og ikke alle erhvervsskoler tilbyder eux.

EUD niveau D, E og F 
Niveau F 
Eleven kan løse opgaver. Det vil sige vælge den rigtige mate-
matiske model – formel, grafik eller andet – foretage bereg-
ning/aflæsning korrekt samt vurdere, om resultatet er rimeligt. 
Der kan godt være tale om åbne opgaver. 
Eleven kan anvende matematikken i kendte kontekster, pri-
mært ved at kunne foretage beregninger af samme type, som 
eleven har løst før. 
Eleven kan anvende konkrete symboler, der står for størrelser, 
der kan måles, samt formler, der bruges til at beregne noget 
konkret. Eleven kan anvende enkle formler til at beregne den 
størrelse, som formlen handler om.

Niveau E svarer til 10. klasse
Niveau E lægger op til et højere teknisk niveau, hvor eleven 
skal kunne anvende enkle formler til at beregne alle de invol-
verede størrelser, samt mere komplekse formler til at beregne 
den størrelse, som formlen handler om.

Niveau D kræver mere selvstændighed
På Niveau D skal eleven selv kunne opstille spørgsmål og bl.a. 
overveje usikkerhed, samt kunne anvende matematikken i 
emner, de ikke direkte er undervist i.

Adgangskrav
Beskrivelserne for matematik 
på erhvervsuddannelserne er 
udformet, så det kan specifi-
ceres af de enkelte indgange, 
fag og skoler i forhold til netop 
deres organisering af uddan-
nelsen. 

EUDs centrale matematik-
kompetence på alle niveauer 
er modellering, og kernestof-
fet på Niveau F og E beskrives
som Tal- og symbolbehandling: 

Et eller to emner fra 
geometri, funktioner og 
grafer og/eller statistik 
vælges af de enkelte uddan-
nelser. 

Niveau D og E kræver emner 
fra mindst to af disse stof-
områder.

Et eller flere erhvervsfaglige 
emner vælges af elever/lærere.

∙	 Almindelige	regneoperationer
 
∙	 Regningsarternes	hierarki	
 
∙	 Procentregning
 
∙	 Mål	og	vægt

∙	 Forholdsregning

∙	 Anvendelse	af	regnetekniske	
hjælpemidler 

 

02 i matematik
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Hjælpemidler

Hjælpemidler til håndværkernes måle- og regneopgaver 

Én ting er den matematik, som man måtte lære i skolen, noget andet er den 
konkrete praksis i et fag. Praksis skal gerne sikre, at der hver gang 
kommer et korrekt beregnet produkt ud af arbejdet.

At regne rigtigt
Til mange fag er der udviklet 
forskellige hjælpemidler, der 
kan sikre, at der regnes rigtigt, 
og at opmålinger og optæl-
linger bliver korrekte. Fx måler 
snedkere næsten altid med 
millimeter, så der ikke så let 
sker fejl ved deres udregninger. 
Det kan jo give fejl, når lærlingen 
skal regne 3 cm + 20 mm = ___

Længder og afstande
I mange lande bruger de 
stadig tommer (”) i stedet for 
centimeter (cm), når de måler 
noget. 

I stedet for at forsøge at omregne 
mellem tommer og centimeter, 
så kan det være nyttigt, at der er 
måleredskaber, som kan begge 
dele på en gang.

Udsnit af en tommestok på 2 meter 
med både cm og tommer.

Lange længder måles med lan-
ge målebånd - når man lægger 
målepind efter målepind, kan 
man jo risikere, at de ligger 
og måler i zigzag. Lange lige 
streger tegnes med et svirp 
med en stram kridtsnor.

Målebånd 
til lange 

længder.

Skydelære til opmåling af små ting.

Ved at bruge linealer med 
forskellige målestoksforhold, 
kan man slippe for at beregne 
længden ud fra genstandens 
målestok. Man bruger bare 

Lineal med målestoksforhold.

Vinkler
De tolv led på en tomme- eller 
meterstok kan forme en 3-4-5 
trekant med en ret vinkel. 

Nogle håndsave kan bruges til 
at anvise vinkler på 90° og 45°. 

Vinkelmålere som dem i skolen 
er tit for små til håndværk ude i 
praksis. Ved træarbejde er 
en kap-gearingssav med vinkel-
måler en stor hjælp.

Fotos: Finn Rasm
ussen

den side af linealen, som har 
omregnet til det givne måle-
stoksforhold, her 1:250.

Udvendige diametre på skruer, 
bor eller strikkepinde kan 
måles med en skydelære - eller
blot ved at finde det hul de pas-
ser ned i. Ringe kan man sætte 
over en kegle og aflæse der.

Sav med retvinklet håndtag.

Kapsav med 
vinkelmåler.
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Smigvinklen og combivinklen kan spændes og ’gemme’ en vinkel-
størrelse fra et sted til et andet.
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Når bandagisterne skal konstruere hjælpemidler til os, bruger de 
vinkelmålere til at måle på vores skavanker.

Beregninger før og nu
Før det blev almindeligt at 
bruge lommeregnere, brugte 
man tabeller, hvor man kunne 
finde svar på fx kvadratrod 325 
eller 634 · 634, eller andre 
beregninger, man kunne have 
brug for i sit arbejde.

Her ses en 
del af tabellen 
for x2 og 1:x2 
fra Erlang C 
Tabeller.

Her ses et Kloakvaterpas på
50 cm. Når den ene endeskrue 
skal justeres fx 4 cm før, det er 
vandret (står i ”vater”), betyder 
det, at kloakrøret hælder 8 %. 
4 cm for hver 50 cm svarer til 
8 for hver 100.

Smigvinkel Combivinkel

Kloakvaterpas 

De handlende kunne bruge 
denne type vægt, hvor prisen 
kan aflæses ud for varens kilo-
pris på viseren - så behøvede 
de ikke beregne prisen. 

Når dagens salg skulle gøres 
op, så kunne man slippe for 
at tælle mønterne - en mønt-
tæller som denne gav et meget 
hurtigt svar.

Moderne måleredskaber er 
ofte elektroniske, og der måles 
med laserstråler eller ud fra 
GPS-koordinater.

Håndværkeren får måleresul-
tatet vist på en lille skærm lige-
som på en lommeregner; MEN 
… det er jo ikke helt sikkert, 
at der er tastet rigtigt, at der 
stadig er batteri nok på, eller at 
der er forbindelse til internet-
tet, hvor beregningerne måske 
foregår.
Håndværkeren skal derfor have 
et godt øjemål og fornemmelse
for, om en vinkel er ca. 200° eller
160° eller om ½ kg kartofler kan
koste ca. 200 kr. eller 200 000 kr.

Fotos: Finn Egede Rasm
ussen

1 96 .365
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Mesterlære og svendebrev

Fra oplært af de ældre            
til specialuddannet tekniker
I de små samfund i oldtiden lærte de fleste at producere det meste af det, 
de havde brug for. Først i middelalderen blev nogle af produktionerne 
så specialiserede, at der var særlige grupper af mennesker, som kunne 
producere det i specielt god kvalitet, håndværkerne.

Med håndelag og special-
værktøj sikrede håndværker-
ne, at kvaliteten blev i orden 
hver gang.

Pottemagere havde sparke-
skiver og gode ovne, når de 
producerede krus, skåle og kar. 
Andre havde måttet nøjes med 
at ’pølse’ krukkerne og brænde 
dem i en mile.

TV midtvest viser udsendelser om udviklingen inden for vævere, 
malere, bagere, slagtere og mejerier, savværker mv.
www.tvmidtvest.dk/gamle-handvaerk/gamle-handvaerk-vaevere

At stå i lære
Håndværk var og er så specielt, 
at ikke alle og enhver må ud-
føre det uden at stå i lære
- blive oplært hos en mester. 
Når mester og hans laug mener, 
man har lært nok, kan man 
aflægge en svendeprøve 
og blive udlært. 
Mester selv skulle før i tiden 
bestå mesterprøven og have 
et næringsbrev for at åbne en 
forretning eller et værksted.

En klamphugger var én, 
som arbejdede uden at være 
færdigudlært.

En klamphugger

Skrædderens skilt
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Industrialisering og digitalisering

Efterhånden som industrialiseringen og digitaliseringen vinder frem, 
forsvinder markedet for mange håndværk. De specialiserede produktioner 
bliver nu til samlebåndsarbejde - eller en del af større entrepriser, 
hvor håndværket bliver udført af specialiserede teknikere.

Kunsthåndværk 
Kunsthåndværk er oprindeligt 
dekorationshåndværk, men 
nu taler man også om det i 
forbindelse med et uddøende 
håndværk, som ikke længere 
er nyttigt eller for det meste 
foregår industrielt. 

Glaspuster, keramiker og væver 
er nogle af de fag, som i dag 
må læres på en kunsthåndvær-
keruddannelse.

Håndarbejde
Husflid, hjemmesløjd eller 
andet hånd- og hjemmearbej-
de kaldtes hverken håndværk 
eller kunsthåndværk. Det var 
og er en type arbejde, som 

Kobbersmedens skilt

UddannelsesGuiden
På UddannelsesGuiden, www.ug.dk kan man se, hvilke
gamle fag der stadig er en del af en erhvervsuddannelse, fx

• Anlægsstruktør • Bagværker •  Beklædningstekniker 
• Bygningsstruktør • Cater • Elektronikfagtekniker 
• Energi teknolog • Ernæringsassistent • Finmekaniker 
• Gastronom  • Mejerioperatør • Procesteknolog 
• Radiotvfagtekniker  •  Smed  •  Teknisk isolatør 
•  VVS energi tekniker  •  Værktøjs tekniker

Glarmesterens skilt

Hvad mon disse hånd-
værkere producerede?
• Blytækker
• Buntmager  
• Bødker 
• Ciselør 
• Ebenist 
• Formskærer 
• Gørtler 
• Modist 
• Possementmager 
• Rokkedrejer 
• Typograf 
• Tækkemand
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mange med lidt øvelse selv 
kan udføre, og de rigtig dygtige 
eller flittige kan måske også 
sælge deres produktion 
af fx farvet uldgarn, flettede 
kurve eller snittede træmænd. 
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Håndværk og matematik

Kan man slippe for matematik, 
hvis man er håndværker?

Der er mange fordomme og skrøner om håndværkere og erhvervsuddannelser. 
Mange tror, at det ikke kræver så meget at tage en erhvervsuddannelse, og at 
man helt kan undgå matematik, hvis man arbejder som håndværker. 

”Intet kunne være mere forkert,” 
siger Dorte Kulle, SMVdanmarks 
uddannelsespolitiske chefkon-
sulent. SMVdanmark repræ-
senterer mere end 18 000 
små og mellemstore virksom-
heder, de såkaldte SMV’er, 
heriblandt en række forskellige 
håndværksfag såsom anlægs-
gartnere, tømrere, snedkere og 
smede.

Hun forklarer, at man i høj 
grad bruger matematik som 
håndværker og selvstændig, 
og derfor er det også et utrolig 
værdifuldt fag i folkeskolen. 

Af kommunikationskonsulent Heidi Juul Petersen, SMVdanmark

”Forestil dig en anlægsgartner, 
der ikke kan regne arealet 
ud på en fodboldbane, når 
der skal lægges rullegræs eller 
en tømrer, der ikke kan kon-
struere et bæredygtigt tag på 
tilbygningen. 
For slet ikke at tale om den 
selvstændige erhvervsdrivende, 
der regner et forkert tilbud ud, 
så han ikke tjener noget på 
opgaven. 
For håndværkere og selvstæn-
dige er matematik et yderst 
vigtigt arbejdsredskab,” siger 
Dorte Kulle. Og det er ikke 
kun håndværkere, der skal 

kunne matematik. I fremtiden 
vil der komme stor efterspørg-
sel efter unge med en er-
hvervsuddannelse og med de 
såkaldte STEM-kompetencer, 
det vil sige kompetencer inden 
for teknologi, IT, ingeniør-
kundskab, naturvidenskab og 
matematik. 
Dygtige unge med solide 
matematikkompetencer er et 
vigtigt interesseområde for 
SMVdanmarks medlemsvirk-
somheder. Derfor engagerer 
mange af virksomhederne sig 
også i undervisningen af de 
unge.

På industrivirksomheden Blunico er matematik et vigtigt arbejdsredskab, som folkeskoleeleverne ser 
brugt i praksis, når de er på besøg.
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Efterfølgende får eleverne lov 
til selv at bygge og samle små 
siloer. Men virksomheden 
underviser også eleverne i ro-
botteknologi, hvor de kan se, 
hvordan man bruger matema-
tik til at programmere, og selv 
får lov til at programmere små 
industrirobotter.

”I vores virksomhed indgår 
matematik i rigtig mange af-
delinger. Vi bruger det i salgs-
afdelingen, vores bogholder 
bruger matematik i økonomi-
afdelingen, vores produktion 
bruger matematik, når de skal 
efterregne på målene, og vores 
tegnestue bruger matematik, 
når de skal udregne 2D- og 
3D-beregninger, overflade, 
størrelsesforhold og målestok,” 
siger Dorte Zacho Martinsen, 
der er administrerende direk-
tør i BM Silo.

BM Silo har løbende besøg af 
forskellige femte og sjette klasser 
fra Tvis og Ulfborg skole, som de 
underviser i matematik.
”Vi har valgt at gøre brug af 
så mange sanser som muligt i 
vores undervisning. Eleverne 
taler med medarbejdere i de 
forskellige funktioner og får 
konkrete opgaver, de skal løse. 
Vi lægger meget vægt på, at 
undervisningen er afvekslende, 
så eleverne både får teoretisk 
undervisning, men også nogle 
praktiske opgaver, hvor de selv 
skal ud og måle op og kon-
struere en mindre silo i metal. 
De skal altså også ud og bruge 
rigtigt værktøj,” siger Dorte 
Zacho Martinsen. Hun mener, 
at forløbene på BM Silo bidra-
ger til, at eleverne ser, hvor-
dan man bruger matematik i 
mange forskellige funktioner i 
erhvervslivet.

”Jeg håber, at eleverne kan 
se, hvordan de kan bruge 
matematik i voksenlivet. At 
de forstår, at det at være 
god til matematik kan være 
en adgangsbillet til drøm-
mejobbet –  uanset om det 
er som automatiktekniker, 
it-supporter, teknisk designer, 
kontoruddannet eller opera-
tør i produktionen. Jeg tror, at 
man i fremtiden kommer til at 
bruge mere matematik, og at 
det bliver koblet sammen med 
digitaliseringen,” siger Dorte 
Zacho Martinsen.
Hun mener også, at det er 
godt for virksomheden at åbne 
sig op og vise sig frem for fol-
keskoleeleverne.

”Da jeg var barn, kunne jeg 
komme med min far på arbej-
de og se, hvad han lavede. 
Det gør man ikke på samme 
måde i dag. Der er heller ikke 
lige så mange folkeskoleelever, 
der har et fritidsjob nu, når 
skoledagene er blevet længere. 
Det er gået tabt i vores kultur, 
derfor er der en distance til 
mange erhverv. 
Jeg mener, det er vigtigt både 
for virksomhederne, men også 
for eleverne og samfundet, at 
vi kan få koblet fagene i folke-
skolen sammen med konkrete 
arbejdsopgaver i erhvervsli-
vet,” siger Dorte Zacho Mar-
tinsen.

Her er et eksempel på, hvordan matematik indgår i undervisningen 
af Blunicos elever på smedelinjen. Eleverne skal lære at beregne 
klippemålene til svøbet på et metalkabinet, før formen klippes ud 
af metalpladen.

Praktisk undervisning

Eleverne får lov til at bygge deres egen silo
I Holstebro ligger virksomheden BM Silo. De producerer siloer til landbrug og industri-
virksomheder og er primært en eksportvirksomhed. Virksomheden har jævnligt forskel-
lige forløb for elever på yngste trin og mellemtrinnet, hvor de blandt andet bliver under-
vist i 2D- og 3D-konstruktioner og beregninger. 
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Uno Apold har udviklet sit eget 
digitale tilbudssystem på 
www.ebud.dk, som alle kom-
munens elever er velkommen 
til at bruge i undervisningen. 

Målet for Uno er, at eleverne 
får en forståelse for økonomi 
og virksomhedsdrift. Uno me-
ner, det er vigtigt, at eleverne 
lærer begreberne avance, 
kostpris og løn at kende.

”Når eleverne kommer ud i 
min virksomhed, så skal de 
blandt andet opfinde deres 
egen virksomhed og tænke 
over, hvad løn koster, hvor 
meget de kan tage i avance og 
diskutere salgspriser. Der er 
nemlig noget, der hedder den 
frie konkurrenceevne, så de er 
også nødt til at være realistiske 
i deres salgspriser. Men med-
arbejderne skal også have løn, 

og hvor høj skal den være, hvis 
det hele skal løbe rundt. Det 
giver nogle superspændende 
diskussioner i klassen,” siger 
Uno Apold.
Uno Apold mener, det er vig-
tigt, at eleverne får nogle prak-
tiske erfaringer fra det private 
erhvervsliv, når det kommer til 
faget matematik, så de kan se, 
hvad man bruge faget til uden 
for skolens mure.

Maria Jessen, der er i lære som anlægsgartner hos Grøn Entreprise, tager også ud på forskellige folkeskoler 
for at fortælle om gartnerfaget, og hvordan man bruger matematik til at udregne tilbud til kunderne.

Selvstændige regner den ud

Har kunden fået den rigtige pris?
Anlægsgartner Uno Apold fra Hvidovre er partner i virksomheden Grøn Entreprise, der 
udover gartnervirksomhed også har en kloakafdeling. Han har valgt at bruge en del af 
sin tid på at undervise kommunens syvende klasser i matematik, hvor han lærer elever-
ne at lave tilbudsberegning.
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”Det er altid godt at kunne 
regne den ud som selvstændig.

I min virksomhed bruger vi 
matematik rigtig mange steder. 
Udover at regne tilbud ud, så 
bruger vi også faget til at regne 
mængden af gødning ud per 
areal. 

Men vi bruger også matematik 
til at regne højdeforskellen ud, 
når vi lægger fliser, og hæld-
ningen, når vi lægger kloakrør. 

Når eleverne ser faget brugt 
i praksis i deres fiktive virk-
somhed, så bliver faget mere 
vedkommende for dem. De 
finder hurtigt ud af, at er de 
ikke gode nok til at udregne et 
tilbud til en kunde, så får de 
ingen løn. Som selvstændig er 
det også uhyre vigtigt, at man 
evner at styre sin virksomheds 
økonomi,” siger Uno Apold.

Det vigtigste for Uno Apold er, 
at han får vist sit fag frem, så 

eleverne kan se, at man sag-
tens kan kombinere sit hoved 
og matematik med et hånd-
værk.

”Uanset hvor mange lomme-
regnere og digitale hjælpemid-
ler du vil have i fremtiden, så 
skal du stadigvæk selv kunne 
se, om resultatet passer, og det 
kræver, at du kan matematik – 
også inden for et håndværksfag 
som mit,” siger Uno Apold.

Når eleverne bliver undervist i matematik af anlægsgartner Uno Apold, lærer de at lave tilbuds-
beregning i programmet ebud.dk
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Industrivirksomheden Blunico ligger i Horsens og udfører metalarbejde. Men de er 
også med i flere udviklingsprojekter i samarbejde med blandt andet Aarhus Universitet, 
Danfysik,	Siemens	og	CERN,	en	europæisk	atomforskningsorganisation,	der	driver	
verdens største forsøgsanlæg for partikelfysik.

Ved at eleverne kan se, at 
matematik bliver brugt i en 
virksomhed, finder de ud af, 
at man skal have en forståelse 
for matematik, før man kan 
benytte det på maskinerne. 
Efter besøget har vi erfaret, at 
det også er rart for lærerne at 
have nogle konkrete referen-
cer, de kan trække på senere 
hen i deres undervisning,” 
siger Bo Ulsøe.

For Blunicos ejer og direktør er 
det vigtigt, at fremtidens med-
arbejdere er dygtige – også til 
matematik. 

Han anbefaler de elever, der 
vil være ingeniører, at starte 
med at blive håndværkere, da 
en dygtig ingeniør også kan 
sit håndværk. Høj viden skal 
kombineres med godt hånd-
værk.

Høj viden og godt håndværk

Høj viden skal kombineres med godt håndværk

Blunicos ejer og direktør Bo 
Ulsøe og en del af medar-
bejderne er produktionstek-
nologer, resten er faglærte, 
men fælles for dem alle er, at 
de bruger matematik i deres 
arbejde.

”Vi bruger meget matematik i 
vores virksomhed. Både når vi 
skal beregne materialeindkøb 
og finde frem til mindst mu-
ligt spild, men også når vi skal 
skære en form ud af en metal-
plade. 
Det er derfor vigtigt, at vores 
medarbejdere kan geometri 
og ved, hvordan man regner 
en stigning og hældning ud på 
eksempelvis en kegle,” siger 
Bo Ulsøe.

Blunico har årligt 3-5 sjette-
klasser ude i virksomheden, 
som de tager med i arbejdet, 
så eleverne kan se processerne 
i virksomheden.

”Når vi får besøg af eleverne, 
så inddeler vi dem typisk i 
mindre hold og sender dem 
rundt i virksomheden. 
De får lov til at sidde sammen 
med en svejser, og de finder 
ud af, hvad en industriteknik-
ker og smed arbejder med. 

Fælles for alle tre grupper er, 
at de også bruger matematik. 

Matematikken bliver relevant og nærværende på BM Silo, når eleverne 
skal bygge en rigtig silo i metal ud fra deres egne beregninger.
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Før eleverne kan bygge en silo i metal, skal der udarbejdes et par 
beregninger og en prototype i pap.

”I Danmark har vi et højt løn-
niveau, og det kræver dygtige 
vidensarbejdere, der både kan 
bruge hænderne og hovedet. 

Jeg tror, at der i fremtiden 
bliver brugt mere matematik, 
men måske i en anden form 
end i dag. 

I Blunico skal vi til stadighed 
dokumentere mere og mere. 
Vi skal leve op til nye standar-
der, have typegodkendelser 
og lave sikkerhedsberegninger. 
Selvom der også kommer flere 
og flere digitale hjælpemidler, 
så ændrer det ikke ved, at man 
skal have en forståelse for fa-
get,” siger Bo Ulsøe.

Bo Ulsø håber på, at virksom-
hedsbesøgene også giver de 
unge et bedre indtryk af de at-
traktive jobmulighederne, der 
er i en industrivirksomhed, så 
han senere hen har mulighed 
for at rekruttere dygtige med-
arbejdere. Han arbejder hele 
tiden på at påvirke og løfte ud-
dannelserne, da han mener, vi 
skal investere i uddannelse.

Matematik er et vigtigt fag, 
men det kan virke meget ab-
strakt for nogle unge, der kan 
have svært ved at se, hvorfor 
de skal lære det, og hvad de 
skal bruge det til. Ved at se det 
i brug ude i en virksomhed, får 
mange unge en bedre forstå-
else for, hvorfor det er vigtigt at 
lære matematik.

Så nej, du slipper ikke for ma-
tematik som håndværker!
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Skomagerfaget

Skomageren har altid været der, 
lige indtil nu

Skomagerfagets oprindelse fortaber sig i en fjern fortid, men i middelalderens 
købstæder opstod faget som professionelt håndværk.

Lisbet Sonne, Ortopædisk Håndskomagermester, 
beskriver skomagerfaget.

Skomagerlaug
Skomagerne organiserede sig 
i laug, og de var nogle af de 
mest udbredte købstadshånd-
værkere. 
Der var skomagere i næsten 
alle danske købstæder.

Fremstilling af sko 
På mange måder er det den 
samme fremstillingsproces, 
man bruger i dag som den-
gang. Dog er der selvfølgelig 
kommet både CAD/CAM, 
scanning og digitalisering ind, 
hvor det giver mening.

Uddannelsen er 
lukket i Danmark
Den store udfordring i dag er, 
at der ikke kommer nye 
skomagere til. Uddannelsen 
blev lukket i 2010, så hver 
gang en går fra faget på grund 
af pension eller andet, er der 
ingen til at erstatte vedkom-
mende.

Konsekvensen af denne triste 
konstatering er, at hvis der 
ikke snart gøres noget, bliver 
skomagerfaget endnu et fag på 
listen over uddøde håndværks-
fag i Danmark.

Billederne fra Den Gamle By viser et skomagerværksted fra Aarhus 
fra omkring 1850. Skomagermesteren og Svenden sad på podiet 
og arbejdede med syningen. Læredrengen havde sin plads på en 
skammel på gulvet.

Fotos: Finn Egede Rasm
ussen
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Før i tiden var der 
fem uddannelser om 
fremstilling af et par 
håndsyede sko.

Mesteren 
tog mål og lavede læsten.

Modelløren 
designede den model, som 
kunden og mesteren havde 
fundet frem til.

Skæreren       
skar alle de dele, som skoen 
skulle bestå af, ud i skind.

Nådleren       
syede alle de små dele sam-
men, så de dannede et helt 
overlæder.

Svenden        
samlede alle dele, så det blev 
til en hel sko.

Til ingen af disse fem fag er der 
nu en uddannelse.

Få steder i Danmark fremstiller 
man stadigvæk håndsyede sko. 
Man arbejder så tæt på de gamle 
traditioner, som det er muligt, og 
som det giver mening.

Brug for skospecialister
Alle fødder er ikke ens. Nogle er 
født med forskellige skavanker 
og skal have helt specielle sko. 

Hvis man er blevet opereret i 
sin hofte, så benene nu ikke 
længere er lige lange, må en 
skomager lægge en forhøjelse 
på. Størstedelen lægges under 
hælen, resten under forfoden.

Ved det lange bord blev læderet skåret til. 

Skomagermatematik
Håndskomageren bruger også 
matematik. Prøv selv.

Omregning til stik
Man arbejder i skobranchen 
med en fransk nåleenhed som 
hedder stik - et stik er lig med 
6,66 mm.

Tegn et omrids af din vens fod 
på et stykke papir. Mål det i 
cm og omregn det til stik.

Regning	med	kvadratfod
Når skomageren måler sine 
skind, gøres det i kvadratfod, 
som er et gammelt engelsk mål.
En kvadratfod er 30 cm x 30 cm.
Prøv at måle et skind eller et 
stykke stof i kvadratfod.

Skindets pris bliver opgivet 
pr. kvadratfod. Fx koster et 
kalveskind omkring 49,95 kr. 
pr. kvadratfod.
Hvad er prisen på et skind på 
16,5 kvadratfod?
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Håndværk i to og tre dimensioner

3D teknologien buldrer derudaf, og vi er kun lige begyndt

3D skanning og print
Med en 3D skanner bliver 
mulighederne rigtig mange. 
Måske forsvinder noget af 
det manuelle håndværk, men 
det matematiske håndværk 
forsvinder aldrig, for det er 
stadig vigtigt, at målene passer 
og maskinerne programmeres 
rigtigt.

En af fordelene ved 3D print 
er, at man også kan printe det, 
der er inden i en ting.
Hvis I fx printer en lille model 
af Rundetårn, som er tegnet 
i et 3D program, så kommer 
sneglegangen også med.

Mange virksomheder har taget 3D printeren og laserskæreren 
til sig og benytter dem til specialting, der før var meget dyre,
fordi det tog lang tid at fremstille dem i hånden.

Kun fantasien 
sætter grænser
Specialsko til vanskelige fødder 
vil kunne fremstilles ud fra en 
skanning af foden i stedet for 
en læst udført i hånden.

Tandlæger er i fuld gang med 
at udvikle en 3D skannings-
metode til mundhulen, så der 
ikke længere skal tages gibs-
afstøbninger af tænderne. 
En 3D printer kan printe 
kunstige tænder, der passer 
helt præcist.

Man kan sagtens forestille sig, 
at andre unikke menneskelige 
reservedele kunne 3D printes 
og indsættes i kroppen.

Den computerstyrede laserskærer udfører et præcist arbejde, der før 
var meget svært, hvis ikke umuligt for selv den bedste håndværker.
Laserskæreren kører efter linjer i et koordinatsystem.

Fotos: IC
P
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Maker Space på Biblioteket

Bibliotekernes Maker Space giver indblik i
produktionsværktøjer til 3D-print og laserudskæring.

Maker Space
Maker Space findes på mange 
af landets biblioteker. 

Her er der tilbud til alle om at 
lære at styre en 3D printer, der 
kan producere en rigtig model 
af sit eget design i plast. 

På mange biblioteker findes 
også en laserskærer til træ og 
metal og en folieskærer, der 
styres på samme måde som 
virksomheders store maskiner.

Med det præcise skæreværk-
tøj, der styres via et computer-
program kan man udskære alt 
fra folie til at stryge på T-shirts 
til detaljerede træting, der pas-
ser sammen.

At tegne i 3D kræver at man lærer håndværket. Matematik hjælper jer til at designe så målene passer. 

Der findes mange 3D programmer til at designe ting i. Undersøg, 
hvilket program og format der er bedst til den printer, I skal benytte.

Fotos: IC
P



O28
Matematikkens Dag            Forlaget Matematik

M AT E M AT I K  I  H Å N DVÆ R K E T
h å n dvæ r k e t  i  m at e m at i k k e n

MatematiKan

Dagligt brug af programmer danner 
grundlaget for håndværket i matematikken
Vi programmerer i det daglige uden at tænke over det, fx med regne- og 
skriveværktøjer som MatematiKan eller ved indsættelse af koder i regneark.

MatematiKan
Når I tilmelder jer til de 
gratis konkurrencer på Mate-
matikkens Dag, får I samtidig 
adgang til at benytte Matema-
tiKan gratis i 4. kvartal af 2018.

Det betyder, at eleverne har 
mulighed for at udforske 
CAS-programmet evt. sammen 
med de elevoplæg, I vælger at 
bruge fra bogen til Matematik-
kens Dag.

Danmarks Matematiklærerforening har udviklet MatematiKan. 
MatematiKan er et CAS-program, der kan arbejde med folkeskolens 
algebra, funktioner, grafer, statistik og meget mere. 
Programmet giver direkte adgang til WolframAlpha, så resultater fra 
WolframAlpha kan indgå i beregninger i MatematiKan.

Håndværket i 
matematikken
MatematiKan kan bruges som 
et godt værktøj med mange 
funktioner. Gennem det ind-
byggede præsentationsprogram 
og gennem mulighederne for 
at integrere og databehandle 
billeder og lyd er det også 
velegnet til fremlæggelser.

MatematiKan kan indstilles i 
fem niveauer fra begyndertrin 
til avanceret brug.

I bogen Matematik med it, der 
i otte kapitler beskæftiger sig 
med udfordringerne ved brug 
af digitale værktøjer i mate-
matikundervisningen, findes 
eksempler på brug af Mate-
matiKan. 
Hent bogen gratis digitalt på 
www.matematikmedit.dk

matematikan.dk
På hjemmesiden findes flere 
informationer om program-
met, blandt andet Kom godt 
i gang, der er små digitale 
bøger tilpasset folkeskolens 
niveauer. 

CAS
CAS er en betegnelse for en 
gruppe digitale værktøjer, der 
har potentiale til at forandre 
matematikundervisningens 
indhold, metoder, processer 
og mål.

CAS indgår i beskrivelserne i 
læseplanen for matematik i 
folkeskolen.

Efter prøveperioden
Vi håber, at skolen efter 
prøveperioden vælger at 
fortsætte abonnementet på 
MatematiKan. God fornøjelse med 

MatematiKan
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Lær det matematiske håndværk

Find en matematikforklaring, I kan forstå
Læring og hjælp i Matematikkens Univers.
Det er gratis for alle at bruge Læringsobjekterne på Stjernehimlen.

Klik på en stjerne og få matematiske forklaringer, 
der er til at forstå. Stjernehimlen findes på
www.matematikkensunivers.dk/stjerner.asp 

På Stjernehimlen i Matematikkens Univers 
findes Danmarks Matematiklærerforenings
læringsobjekter til mellemtrinnet, 4.-6. klassetrin.

Eleverne kan udforske stjernerne alene eller i 
samarbejde med elevens lærer eller forældre. 
Læringsobjekterne er sammensat sådan, at de 
kan bruges til lektiehjælp eller træning for den 
enkelte elev forud for de nationale test i 
matematik på 6. klassetrin.

Klik på stjernerne og lær om
• Areal af overflade 
• Kend koordinatsystemet 
• Procent
• Brøker og decimaltal 
• Køb og salg I 
• Regne	med	brøker	
• Chance og risiko 
• Køb og salg II 
• Rumlige	figurer	
• Decimaltal 
• Ligningsløsning 
• Rumfang	og	rumlige	figurer	
• Division 
• Målforhold 
• Spejling 
• Drejning 
• Måleværktøjer 
• Statistik, organisering af data 
• Fra tal til diagram og fra diagram til tal 
• Negative tal 
• Tal og figurrækker
• Geometriske grundbegreber 
• Omsætning
• Variable i formler, ligninger og funktioner 
• Geometriske konstruktioner 
• Parallelforskydning 
• Vinkler

Fire tilgange til læring
Hvad er det?  Se det!  Læs det! Prøv det!
Læringsobjekterne er udarbejdet med baggrund 
i fire læringsstier, fire forskellige tilgange til at 
lære, som eleverne typisk anvender.

Læringen understøttes af 
billeder og simuleringer
Det betyder, at eleverne altid kan finde en ind-
gang, hvor de kan finde ud af det. Princippet er, 
at alle stier giver den samme matematiske viden, 
men serveret sådan som den enkelte bedst til-
egner sig stoffet.

Læringsobjekterne er udarbejdet af Danmarks 
Matematiklærerforenings medlemmer i et 
fælles projekt med @ventures, Videncenter for 
e-læring og med støtte fra Tips- og lottomidlerne.
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PRØV! Mundtlig matematik - i den daglige undervisning og til prøven

Skriftlig matematik - i den daglige undervisning og til prøven

Login

PRØV!Login

PRØV! Oplæg til skriftlig og mundtlig matematik

PRØV! -mundtlig giver mulig-
hed for, at læreren selv kan 
designe egne mundtlige prø-
veoplæg, dele dem med andre 
eller tilrette de mange færdige 
oplæg i materialet. 

Der er så mange prøveoplæg, 
at du kan bruge nogle af dem 
i din daglige undervisning, og 
de særlige Øvetemaer er ud-
arbejdet, så de kan gennem-
arbejdes på en enkelt lektion. 
Materialet tager afsæt i de nye 
Fælles Mål.

PRØV! -skriftlig indeholder 
alle Undervisningsministeriets 
skriftlige opgavesæt fra 2010 til 
i dag. De grønlandske opgave-
sæt er ved at blive lagt ind, så 
der er i alt ca. 40 opgavesæt 
og over 1200 delopgaver. 
Dertil kommer de bearbejde-
de delopgaver, der er udar-
bejdet til løsning med digitale 
værktøjer eller som særlige 
udfordringsopgaver. Senest er 
tilføjet ca. 100 brobygnings-
opgaver, der bygger bro mel-
lem folkeskole og gymnasium.

Alle undervisere har adgang 
til en demoversion af 
PRØV! -skriftlig i tre måneder 
på adressen www.prøv.dk

Efter prøveperiodens udløb 
har alle undervisere adgang 
til pdf-versioner af prøvesæt-
tene, løsningsforslag, retteark, 
pointfordeling mv.

På Danmarks Matematiklærer-
forenings hjemmeside kan 
man læse mere om 
PRØV! -mundtlig og 
PRØV! -skriftlig.

En håndsrækning fra PRØV!
Øvelse i det daglige gør mester
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Indtast dit UNI-Login.

Hent opgaver om håndværk

Sådan henter du opgaver i PRØV! 

PRØV! Mundtlig matematik - i den daglige undervisning og til prøven

Skriftlig matematik - i den daglige undervisning og til prøven

Login

PRØV!Login

PRØV! Oplæg til skriftlig og mundtlig matematik

Åbn websiden www.prøv.dk, 
og klik på PRØV! -skriftlig.

Klik på 
Opgaver/Publicerede opgaver

Klik på Søg

Opgaver til 
Matematik i håndværket, 
håndværket i matematikken 
ligger først i de publicerede.

Klik og print.
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Matematikkens Univers

Scenarier, temaer og læringsobjekter
Fra 4.-10. klassetrin

Når I tilmelder jer Matematik-
kens Dag eller køber bogen 
Matematik i håndværket, 
Håndværket i Matematikken kan 
I gratis benytte Matematikkens 
Univers i 4. kvartal af 2018.
Scenarierne i Matematikkens 

Univers tilbyder sammen-
hængende, grundige gennem-
gange af matematikken bag 
en række emner, der tager 
udgangspunkt i en virkelighed, 
eleverne kan identificere sig 
med.

I bogen til Matematikkens Dag 
er der flere aktiviteter om 
modeller og byggeri. 
Her vil scenariet Min drømme-
bolig være velegnet at bruge, 
da man her skal arbejde med 
tegning og design af en bolig. 

MatematiKan
Et CAS-program, der kan arbejde med folkeskolens algebra, funktioner, 
grafer og statistik.

Når I tilmelder jer til de gratis 
konkurrencer på Matematik-
kens Dag får I samtidig adgang 
til at benytte MatematiKan 
gratis i 4. kvartal af 2018.
Det betyder, at eleverne har 
mulighed for at udforske CAS-
programmet sammen med de 
elevoplæg, I vælger at bruge 
fra bogen til Matematikkens 
Dag, Matematik i håndværket, 
Håndværket i matematikken.
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Konkurrence for yngste trin 

Deltag i Matematikkens Dag
Konkurrencer 15. november 2018

Deltagelsen i konkurrencen er gratis. 

0.-3. klassetrin

Lærere kan følge med på 

www.dkmat.dk 
hvor der løbende bliver 
orienteret om nye tiltag og 
konkurrencernes gennemførelse 
på Matematikkens Dag 2018.

Bedømmelse og præmier
Dommerpanelet fra Danmarks 
Matematiklærerforening vælger 
tre vindere. Der vil være præmier 
til 1., 2. og 3. pladsen. 
Vindernes fotos af modellen til 
deres hus bliver præsenteret 
på Danmarks Matematiklærer-
forenings hjemmeside.

Konkurrencebetingelser
Indsend et bud fra yngste trin på jeres skole
• Det bedste hus vælges.

• Indsend fire billeder af huset samlet i en PDF-fil.

Deltag i konkurrencen
Send de fire billeder på mail til 
yngste@dkmat.dk senest fredag den 23. november 2018
 
Send en mail med følgende indhold:
• Navn på by, skole og klasse. 

• Navn, e-mail, og telefon til en kontaktlærer.

• Vedhæftede filer skal være navngivet med jeres by-skole-klasse.

Byg en model 
af et hus

Konkurrencebeskrivelse
Byg en model af et hus, som 
I godt kunne tænke jer at bo i 
engang. 

I kan lave modellen af pap, 
papir eller karton.

Huset skal kunne være inden for 
et A4-papir, og der må kun være 
én etage.

Der må godt være tag på huset, 
men det skal kunne løftes af, 
så man kan se ned i huset. Her 
skal man kunne se nogle værel-
ser, køkken og badeværelse. 
Vinduer, døre og andre ting må 
godt vises med farver.

Tag billeder
I skal tage fire billeder af jeres hus.
Billederne skal vise forskellige 
sider af huset. Et af billederne 
skal tages oppefra, når taget er 
løftet væk. 

Vælg vinderhuset
for yngste trin 
på jeres skole
Klassernes huse præsenteres på
en udstilling, hvor skolens bedste 
hus for yngste trin udpeges. 
De fire billeder af huset sendes
i en PDF-fil til Danmarks Matema-
tiklærerforening, som udpeger 
vinderne af titlen Danmarks 
bedste hus for yngste trin.
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Konkurrence for mellemtrin 

Deltag i Matematikkens Dag
Konkurrencer 15. november 2018

Deltagelsen i konkurrencen er gratis. 

4.-6. klassetrin

Lærere kan følge med på 

www.dkmat.dk 
hvor der løbende bliver oriente-
ret om nye tiltag og konkurren-
cernes gennemførelse på Mate-
matikkens Dag 2018.

Bedømmelse og præmier
Dommerpanelet fra Danmarks 
Matematiklærerforening vælger 
tre vindere. Der vil være præmier 
til 1., 2. og 3. pladsen. 
Vindernes fotos af modellen til 
deres hus bliver præsenteret 
på Danmarks Matematiklærer-
forenings hjemmeside.

Konkurrencebetingelser
Indsend et bud fra mellemtrinnet på jeres skole
• Det bedste hus vælges.

• Indsend tegningen samt fire billeder af huset samlet i en PDF-fil.

Deltag i konkurrencen
Send tegningen og de fire billeder på mail til 
mellem@dkmat.dk senest fredag den 23. november 2018
 
Send en mail med følgende indhold:
• Navn på by, skole og klasse. 

• Navn, e-mail, og telefon til en kontaktlærer.

• Vedhæftede filer skal være navngivet med jeres by-skole-klasse.

Tegn og byg 
en model af et hus
I skal tegne et hus og bygge en 
model af det.

Konkurrencebeskrivelse
I er arkitekter, som har fået til op-
gave at tegne et hus i én etage og 
uden kælder. Der må godt være et 
skråt tag på huset, men der må ikke 
være værelser på loftet.
I skal udarbejde en tegning af 
huset og også bygge en model. 
Det skal være sådan, at 2 cm på 
jeres tegning eller model skal svare 
til 1 m i virkeligheden. 
Det er nogenlunde sådan, at i et 
hus er der 3 m fra gulv til loft, og det 
svarer så til 6 cm på jeres model. 
Husets areal skal være ca. 150 m2, 
og det passer nogenlunde med, at 
tegningen og modellen fylder et 
A4-papir. I kan udarbejde en skitse 
inden I tegner og bygger. Husk, 
også at vise specielle rum som fx 
køkken og badeværelse. 

Tag billeder
I skal tage et billede af huset uden 
tag set oppefra og tre billeder af 
modellen med tag set fra forskel-
lige vinkler.

Vælg vinderhuset
for mellemtrinnet
på jeres skole
Klassernes huse præsenteres på en 
udstilling, hvor skolens bedste hus 
for mellemtrinnet udpeges. 
De fire billeder af huset samt 
tegningen sendes i en PDF-fil til 
Danmarks Matematiklærerforening, 
som udpeger vinderne af titlen 
Danmarks bedste hus for mellem-
trinnet.
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Konkurrence for ældste trin 

Deltag i Matematikkens Dag
Konkurrencer 15. november 2018

Deltagelsen i konkurrencen er gratis. 

7.-10. klassetrin

Konkurrencebetingelser
Indsend et bud fra ældste trin på jeres skole
• Det bedste hus vælges.

• Indsend tegningen samt fire billeder af huset samlet i en PDF-fil.

Deltag i konkurrencen
Send tegningen og  de fire billeder på mail til 
aeldste@dkmat.dk senest fredag den 23. november 2018
 
Send en mail med følgende indhold:
• Navn på by, skole og klasse. 

• Navn, e-mail, og telefon til en kontaktlærer.

• Vedhæftede filer skal være navngivet med jeres by-skole-klasse.

Tegn og byg 
en model af et hus
Arkitektkonkurrence - tegn jeres
drømmebolig og byg en model. I må 
meget gerne tænke utraditionelt.

Konkurrencebeskrivelse
I skal tegne et hus og bygge en 
model af huset. 

Betingelser
• Husets areal skal være på 
 150 – 155 m2 bebygget areal.

• Huset skal være i ét plan. 
 Loftsrum må ikke bruges til 

beboelse.

• Ingen kælder, carport, 
 terrasse og lignende må regnes 
 med i arealet.

• Tegning og model skal udføres i 
målforhold 1:50.

 Skriv mål på tegningen.

• Husk tydeligt at vise placeringen 
af vinduer og døre m.m.

• Angiv specielle rum, fx køkken 
og badeværelse.

Tag billeder
Jeres projekt skal bestå af et billede af 
grundplanen og tre billeder af huset 
med tag set fra forskellige vinkler.

Vælg vinderhuset
for ældste trin
på jeres skole
Klassernes huse præsenteres på en 
udstilling, hvor skolens bedste hus 
for ældste trin udpeges. 
De fire billeder af huset samt 
tegningen sendes i en PDF-fil til 
Danmarks Matematiklærerforening, 
som udpeger vinderne af titlen 
Danmarks bedste hus for ældste trin.

Lærere kan følge med på 

www.dkmat.dk 
hvor der løbende bliver 
orienteret om nye tiltag og 
konkurrencernes gennemførelse 
på Matematikkens Dag 2018.

Bedømmelse og præmier
Dommerpanelet fra Danmarks 
Matematiklærerforening vælger 
tre vindere. Der vil være præmier 
til 1., 2. og 3. pladsen. 
Vindernes fotos af modellen til 
deres hus bliver præsenteret 
på Danmarks Matematiklærer-
forenings hjemmeside.
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Oversigt over aktivitetsoplæg

Elevoplæg til de enkelte trin

Aktivitetsoplæg Side  Yngste trin  Mellemtrin  Ældste trin

Snedker - alt i træ 38-41      x

Den lille tømrer 42-46 x x 

To til Tangram, Ellipsen
og Det magiske æg 47-54 x  x x

Æsker 56-60 x x 

Cirkelhåndværker, Ellipser og
Med blyant, passer og lineal 61-68   x x

Romber 69-76 x x x

Tre på stribe 77-78 x   

Model af klassen 80-82 x

Murstensforbandt 83-87  x 

Den syvkantede pavillon 88-90   x

Skab rumlige figurer 91-93  x

Rundetårn 94-95  x

Forstørrelser og Pantograf 96-100  x 

Matematikbyen 102-104 x x

Tovværksmatematik 105-106   x

På kiggetur med barnevogn 107-108 x

Æblehaven 109-111   x 

Matematik i hjemmet 112-115  x x

x Aktiviteten henvender sig til dette trin.

På denne side finder I en oversigt over bogens aktivitetsoplæg  med tilhørende lærervejledninger samt 
angivelse af, hvilke klassetrin aktivitetsoplæggene er beregnet. Elevoplæggene kan bruges enkeltvis.
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Verdensmålene
Afsæt allerede nu uge 46 og torsdag den 14. november 2019 i 
skolens kalender til Matematikkens Dag. 

Matematikkens Dag 2019

Glæd jer til en masse spændende og lærerige undervisningsaktiviteter med en del af de 
17 ambitiøse Verdensmål som udgangspunkt for lærerig matematik. 

Matematikkens Dag med Verdensmålene
Med afsæt i FN’s verdensmål udgives materiale for alle klasse-
trin med aktiviteter og ting, I kan arbejde med og samtidig
lære spændende brugbar matematik omkring Verdensmålene.

Som altid vil der også i 2019 være gratis konkurrencer på 
Matematikkens Dag.

Læs mer og følg med på www.dkmat.dk

Danmarks Matematiklærerforening - matematik med glæde




