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Årets tema Matematik og Sport indeholder elevoplæg 
og lærervejledninger til alle skolens trin. 
Oplæggene er i overensstemmelse med Fælles Mål.

Materialet til Matematikkens Dag er udarbejdet af medlemmer 
af Danmarks Matematiklærerforening.
Formålet med bogen er at give eleverne nogle gode lærings-
oplevelser med sport som tema. Materialet er opbygget af 
en række emner, tilknyttet sport, der gennem matematiske 
undersøgelser giver eleverne mulighed for fordybelse.

Et samarbejde med Danmarks Idrætsforbund har gjort det muligt 
at inddrage deres specialforbund. I bogens indledende afsnit er 
der en oversigt over de specialforbund, som stiller sig til rådighed.

Fredag den 25.september 2020 afholder Danmarks Matema-
tiklærerforening en konference i Odense med præsentation af 
materialet Matematik og Sport. I flere af konferencens work-
shops arbejder deltagerne med udvalgte dele af materialet, 
med forfatterne som instruktører.

Emner fra bogen bruges på Matematikkens Dag 2020 på 
skoler over hele landet. Skoleklasser kan deltage i den lands-
dækkende konkurrence.

Danmarks Matematiklærerforening afholder Matematikkens 
Dag den 12.november 2020, hvor konkurrencen også afvikles.
Der er rigeligt stof i bogen til mange indholdsrige matematik-
timer udover Matematikkens Dag.
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Hele bogen findes som PDF-fil. Mail med link bliver sendt til alle 
købere af bogen, så bogen kan hentes til skolens brug.
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Forord

Matematikkens Dag
Matematik og Sport
Med denne bog og de tilhørende materialer, events
og konkurrencer sætter Danmarks Matematik-
lærerforening fokus på Matematik og Sport.

Danmarks Matematiklærerforening 
afholder desuden en landsdæk-
kende konkurrence i forbindelse 
med Matematikkens Dag torsdag 
den 12. november 2020. 

Danmarks 
Idrætsforbund
Danmarks Matematiklærerfor-
ening indledte i efteråret 2019 
et samarbejde med Danmarks 
Idrætsforbund, som blandt andet 
støtter årets udgivelse.
Danmarks Idrætsforbund ønsker 
at udbrede børnenes kendskab til 
de forskellige idrætsgrene og vil 
gerne støtte projekter, der frem-
mer bevægelse i undervisningen.
I bogen findes en oversigt over de 
specialforbund, som gerne med-
virker ude på skolerne.
Oversigten indeholder specialfor-
bundenes logoer og mailadresser 
på kontaktpersoner.

Bevægelse i skolen
Eleverne i folkeskolen skal bevæge 
sig i gennemsnitligt 45 minutter 
i løbet af hver skoledag. 
Det gælder for alle klassetrin.
Bevægelsen skal være med til at 
give børn og unge sundhed og 
trivsel, og det skal understøtte 
læring i skolens fag. Alle former 
for bevægelse i skolen skal have 
et pædagogisk sigte. 
Bevægelse kan indgå i undervis-
ningen på flere måder. Lærerne 
kan lægge bevægelsessekvenser 

ind i fagundervisningen for at 
understøtte den faglige læring og 
træning. Det kan for eksempel 
være korte bevægelsesaktiviteter, 
hvor eleverne er fysisk aktive i 
løbet af undervisningstiden.

• Bevægelse kan være en del af den 
understøttende undervisning.

• Bevægelse kan foregå i sam-
arbejde med det lokale for-
eningsliv, som for eksempel 
idrætsforeninger eller kultur-
foreninger, og strække sig over 
længere tid.

• Bevægelse kan foregå både på 
sportspladsen, i idrætshallen, i 
lokalområdet, på naturarealer 
og i klasseværelset.

Matematik og Sport
Der er rigtig mange muligheder 
for at inddrage sport i matematik-
undervisningen. Alle sportsgrene in-
deholder elementer af matematik:

• Turneringsplaner
• Tidtagning i atletik
• Måling ved længdespring, 
 højdespring, spydkast osv.
• Tegning af forskellige baner:  
 fodbold, håndbold, atletikbaner, osv.
• Måling af hastighed
• Orienteringsløb med koordinater

Flere af prøverne efter 9. og 10. 
klasse har haft en eller flere 
opgaver, der handler om sport.
Et par eksempler følger her.

1984, 10. klasse: Et helt opgavesæt.
Olympiske lege, 10-kamp, hvad 
med kondien?, skolens idrætsdag, 
spydkast og idrætsanlæg.
1992, 9. klasse: Et helt opgavesæt. 
Moderne femkamp, fægtning, 
ridning, skydning, svømning, 
terrænløb og logoer.
2003, 9. klasse og 10. klasse: 
Et helt opgavesæt. 
Parken i København.
2004, 9. klasse: Et helt opgavesæt. 
Triatlon.

Fælles Mål 
I Matematik og Sport 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 planlæg-
ningen af arbejdet og til differen-
tiering af undervisningen. 
Læs mere på vores hjemmeside 
www.dkmat.dk

I bogen Matematik og Sport giver Danmarks 
Matematiklærerforenings kredse ideer til og 
eksempler på arbejdet med temaet i skolen.

Startkonference 
og konkurrence
Tilmelding til konkurrencen og 
til startkonferencen Matematik 
og Sport fredag den 25. sep-
tember 2020 i Odense Congress 
Center sker på www.dkmat.dk

God fornøjelse 
Redaktionen
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I Danmarks Idrætsforbund (DIF) arbejder vi for at få mere 
og bedre idræt og bevægelse ind i skoledagen og for at 
skabe kvalitet i mødet mellem foreninger og skoler. 

En aktiv skole som 
grundlag for et aktivt liv

Som foreningsidrættens orga-
nisation er vi først og fremmest 
til for idrætsforeningerne. Men 
idræt og bevægelse foregår 
også i skolen, hvor vores børn 
tilbringer hovedparten af deres 
vågne timer i hverdagen. 
Her kan idræt og bevægelse 
styrke elevernes trivsel, sociale 
relationer, motorik, indlæring 
og sundhed, her er kvalitet 
i idrætsfaget selvsagt vigtigt, 
men også bevægelse i skolens 
øvrige fag og i frikvartererne 
er afgørende for at opnå de 
positive effekter. 

DIF arbejder for at gøre bevæ-
gelse til en naturlig del af alle 
børns hverdag – både i skolen 
og i fritiden. Det kræver en 
aktiv indsats. 

Vores arbejde er inddelt i tre 
spor. I det første spor arbejder 
vi med at klæde vores forbund 
og foreninger bedst muligt på 
til at levere undervisning af en 
høj faglig kvalitet, når de bliver 
inddraget i idræts- og bevæ-
gelsesundervisningen i skolen. 
Ved samarbejder mellem sko-
ler og lokale idrætsforeninger i 
”Den Åbne Skole” finder ele-
ver sågar nye idrætstilbud efter 
skole. I det andet spor er målet 
at bidrage til kompetenceløft 
af de lærere og undervisere, 
der varetager undervisningen i 

idræt og bevægelse i landets
skoler, så det bliver så nemt som 
muligt for landets undervisere at 
lave undervisning, som alle ele-
ver oplever som motiverende. 
Som det tredje arbejder vi for 
generelt at sætte bevægelse og 
idræt højt på dagsordenen på 
landets skoler, i landets kommu-
ner og på professionshøjskoler 
for både lærere og pædagoger.

Undersøgelser viser, at lærere, 
pædagoger og skoleledere 
efterspørger mere viden og 
hjælp til at sætte skolen i 
bevægelse. Derfor er det nød-
vendigt, at landets kommuner 
tager ejerskab og sørger for, at 
bevægelse i skolen bliver prio-
riteret højt. Det gælder både i 
forhold til at tage ansvar for, at 
kommunernes skoler indfrier 
lovkravene om gennemsnitligt 

45 minutters bevægelse og 
Åben Skole, og at kommu-
nerne afsætter de nødvendige, 
økonomiske ressourcer.

I dag er godt 85 procent af 
alle danske børn medlem af 
en idrætsforening i løbet af 
deres barndom. Det er et højt 
tal, men det kan blive endnu 
højere. I DIF vil vi gerne have 
de sidste 15 procent med, så 
alle kan opleve glæden ved at 
være en del af et fællesskab 
i idrætsforeningerne. Vi ved 
også, at der er en stor social 
slagside i foreningsdeltagelsen 
blandt børn. I folkeskolen har 
vi de optimale forudsætninger 
for at skabe så stor lighed i 
sundheden som muligt, så vi 
kan give alle børn den bedste 
start på et langt og aktivt liv i 
gode fællesskaber.

Danmarks Idrætsforbund
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Åben Skole

En af måderne, hvor flere børn 
kan møde foreningslivet, er 
gennem Åben Skole. 
Her bliver eleverne præsente-
ret for engagerede og dygtige 
instruktører fra foreningerne.
Instruktører der brænder for at 
give børnene en god oplevel-
se. Det gode Åben Skole forløb 
kan fremme børnenes bevægel-
sesglæde, sundhed og faglige 
læring, og vi er sikre  på, at mere
bevægelse og en  større kvalitet 
og variation i den bevægelse kan
få flere børn og unge til at blive 
aktive i en  idrætsforening.  

Åben Skole er særligt et godt 
udstillingsvindue for de lidt 
mindre idrætter, som børnene 
ikke normalt bliver introdu-
ceret for. Yderligere er intro-
duktion til et bredt spektrum 
af idrætter i skolen en god 
måde at få nogle af de børn 
med, der ikke har fundet sig 
til rette i de klassiske idrætter. 
Derfor har vi særlig fokus på 
at skabe et tæt samspil mellem 
foreningsliv og skoler og tager 
ansvar for, at vores foreninger 
spiller ind med høj kvalitet.

Det er ikke en nem opgave at 
skabe en aktiv og åben skole – 
men det er en vigtig opgave. 
Og vi har i DIF gennem flere 
stærke partnerskaber vist, 
hvordan det kan lade sig gøre 
at lykkes med at skabe synergi 
mellem skole og foreningsliv til 
gavn for eleverne. 

Vi tilbyder i samarbejde med 
Team Danmark og VIA Univer-
sity Collage konceptet Idræts-
skoler, som er et tilbud til alle 
skoler, der ønsker en stærk og 

meningsfuld idrætsprofil. Den 
første skole blev certificeret i 
januar 2020, og fælles for sko-
lerne er, at de forpligter sig til 
flere ugentlige idrætstimer og 
en efteruddannelse af lærerne 
i idrætsfaget.

Vi arbejder desuden løbende 
med at integrere den nyeste 
viden og metoder i vores til-
bud og idrætter. I samarbejde 
med Syddansk Universitet og 
ti af vores specialforbund har 
dette nyligst udmøntet sig i 
FIT FIRST10 - et koncept til 
idrætsundervisningen i indsko-
lingen, hvor eleverne får lov til 
at prøve kræfter med et bredt 
udsnit af idrætter tilpasset spe-
cifikt til målgruppen.

Viden og metoder er også 
i højsædet i ’Krop og kom-
petencer’-forløbene, hvor vi 
sammen med DGI og Dansk 
Skoleidræt har efteruddan-
net flere end 3000 lærere og 
pædagoger til mere og bedre 

bevægelse i skoledagen med 
teori og konkrete øvelser.

Fællesnævneren for vores 
initiativer og partnerskaber er, 
at de skal fungere som fyrtårne 
for resten af landets kommu-
ner og skoler. Vores håb er, at 
vi kan starte en aktiv bølge, 
der sætter bevægelse højere på 
dagsordenen i landets skoler 
og kommuner og forplanter sig 
helt ud i foreningslivet.

Se alle DIF’s koncepter og til-
bud på www.dif.dk/aktivskole, 
eller bliv medlem af vores 
Facebookgruppe 
www.facebook.com/groups/
DIFbevaegerskolen/ , og vær 
blandt de første, der får 
besked, når vi og forbundene 
udbyder nye kurser, lancerer 
nye materialer mm.

God fornøjelse med at 
sætte gang i matematik-
undervisningen og resten 
af skoledagen.

https://www.facebook.com/groups/DIFbevaegerskolen/
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Hjælp til idræt og bevægelse i skolen

Brug specialforbundene, de kender idrætsforeningerne. 
Ønsker du støtte eller inspiration til  Matematik og Sport, 
så tag kontakt til det aktuelle specialforbund.

Kontakt et af DIF’s specialforbund

Idræt i skolen
Hent folderen Idræt i Skolen
og se mere de enkelte sports-
grene.
www.kortlink.dk/dif/27fsc

Ønsker du støtte eller inspira-
tion til  Matematik og Sport, 
så tag kontakt til det aktuelle 
specialforbund.

I håb om at gøre det nemmere 
at komme i gang med Åben 
Skole-samarbejde har en 
række specialforbund udviklet 
konkrete koncepter. Se dem 
alle i folderen "Idræt i skolen".

Et veltilrettelagt samarbejde 
mellem lokale idrætsforenin-
ger og skoler kan sikre under-
visning af høj kvalitet og styrke 
elevernes trivsel, sundhed, 
læring og lyst til at bevæge sig 
i fritiden.

Danish Basketball Federation

Dansk Atletik
Skole OL-sekretariatet

info@skoleol.dk
Telefon 2460 8802
www.skoleol.dk og

https://undervisning.skoleol.dk/

Dansk Automobil 
Sports Union
Mikkel Bøyesen

Projektleder

 mb@dasu.dk
Telefon 2982 4107

www.dasu.dk

Danmarks 
Basketball Forbund

Mads Bojsen
Udviklingskonsulent

mad@basket.dk
Telefon  5141 6150

www.basket.dk
www.bornebasketfonden.dk

Bordtennis 
Danmark

Martin Lundkvist
Direktør

martin.lundkvist@bordtennisdanmark.dk
Telefon  4326 2110
Mobil    4070 9999

www.bordtennisdanmark.dk

Danmarks 
Brydeforbund

Simon Lui Hansen
Udviklingskonsulent

 SLH@brydning.dk
Telefon  6146 9859

www.brydning.dk

Badminton 
Danmark

Thomas Jon Vitting
Badminton konsulent

Thomas.Jon.Vitting@dgi.dk
Telefon  5326 7282
www.badminton.dk

www.dgi.dk

FIT FIRST 10
Undervisning og kurser

Syddansk Universitet
Charlotte Sandager Jeppesen

Projektansvarlig

csjeppesen@health.sdu.dk
Telefon  3135 1666

www.dif.dk/aktivskole

Skole OL
Skole OL-sekretariatet

info@skoleol.dk
Telefon  2460 8802

www.skoleol.dk

Dansk Boldspil-Union
Tina Enestrøm

Projektleder

Mikkel Alleslev Larsen
Koordinator

tina@dbu.dk
Telefon  4326 2222

www.dbu.dk

Bueskydning 
Danmark

Astrid Carstensen
Udviklingskonsulent

ac@bueskydningdanmark.dk
Telefon  2883 1050

www.bueskydningdanmark.dk
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Dansk 
Cricket-Forbund
Carsten Martensen

Udviklingskonsulent

carsten@cricket.dk
Telefon  2298 2061

www.cricket.dk
www.spilcricket.dk

Dansk Golf Union
Michael Jürgensen

Udviklingskonsulent

mij@dgu.org
Telefon  2441 2734

www.danskgolfunion.dk

GymDanmark
Betina Juul Nielsen

Udviklingskonsulent

bjn@gymdanmark.dk
Telefon  20583446

www.gymdanmark.dk

Dansk 
Håndbold Forbund

Katrine Thoe Nielsen
Projektleder, Børnehåndbold

kt@dhf.dk
www.haandbold.dk

Danmarks 
Ishockey Union

Christina Lissa Benn
Udviklingskonsulent

cbe@ishockey.dk
Telefon  6076 3392

www.ishockey.dk

 Dansk 
Orienterings-Forbund

Nina Hoffmann
Skolekonsulent

Skole@do-f.dk
Telefon  3011 4767

www.do-f.dk

Dansk Forening 
for Rosport

Marianne Stæhr Olsen
Udviklingskonsulent

mso@roning.dk
telefon  2442 2855

www.roning.dk

Dansk Rugby Union
Preben Rasmussen

Udviklingskonsulent

pr@rugby.dk
Telefon  2684 7405

www.rugby.dk

Dansk Sejlunion
Ingeborg Nielsen

Klubkonsulent

ingeborg@sejlsport.dk
Telefon  5351 4803

www.sejlsport.dk

Dansk
Softball Forbund

Daniel Mohr
Udviklingskonsulent

damo@softball.dk
Telefon  2167 6135

www.softball.dk

Dansk 
Styrkeløft Forbund

Peter Andersen
Udviklingskonsulent

petera@styrke.dk
Telefon  3058 2320

www.styrke.dk

Dansk 
Svømmeunion

Patrick Lilius
Udviklingskonsulent

pl@svoem.dk
Telefon  2062 2167

www.svoem.org

Dansk 
Taekwondo Forbund

Kasper Bolmgren
Udviklingskonsulent

udvikling@taekwondo.dk
Telefon  4047 6235
www.taekwondo.dk

Dansk 
Tennis Forbund
Kitte Kry Bøttcher

Uddannelseskonsulent

kkb@tennis.dk
Telefon  2077 0227

www.tennis.dk

Volleyball Danmark
Randi Fechtenburg

Skolekonsulent

 rfe@volleyball.dk
Telefon  2929 5871

www.volleyball.dk

Dansk 
Squash Forbund

Søren Lukassen
Udviklingskonsulent

soren@dansksquash.dk
Telefon  31677677

www.dansksquash.dk

Danmarks
Idrætsforbund
Nina Bundgaard

Konsulent

nb@dif.dk
Telefon  4326 2050

www.dif.dk/aktivskole

Danmarks
Idrætsforbund
Liselotte Byrnak

Konsulent

lby@dif.dk
Telefon 2263 4561

www.dif.dk/aktivskole

Kontakter
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Sport i de skriftlige matematikprøver

Siden 1980 har folkeskolens skriftlige prøver været præget af anvendt 
matematik både i semirealistiske og i autentiske kontekster. 
Sport og motion har flere gange været baggrund for elevernes arbejde 
med matematikken ved prøverne. Man kan bruge disse opgaver i for-
bindelse med Matematikkens Dag i udskolingen. 

Oplæg til udskolingen

Prøveopgaver er - selv om de 
indimellem udsættes for en vis 
kritik - nogle af de mest gen-
nemarbejdede matematikop-
gaver på dansk.

Vi starter med de sidste 10 års 
prøvesæt, dels fordi de er fra 
tiden, hvor de matematiske 

kompetencer er blevet imple-
menteret i dansk matematik-
undervisning, dels fordi man 
let kan få fat i dem digitalt. 

Man kan med fordel bruge 
opgaverne fra både 9. og 
10. klasse og både maj- og 
december-prøverne. 

Her kan hele prøver 
hentes af alle 
Prøverne kan hentes i 
pdf-format på PRØV!
https://prøv.dk 

Man kan også hente prøverne 
på Materialeplatformen
https://kortlink.dk/emu/27g6d
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Sportsopgaver fra prøverne

Maj 2019
Cykeltur
Her skal eleverne i 9. klasse 
tolke og beskrive en cykeltur 
ud fra en graf fra en app på en 
smartphone. De skriver blandt 
andet om tid, fx hvor lang tid 
tager cykelturen, om pauser, 
fx hvor mange og hvor lange, 
og fart med beregninger af 
gennemsitsfart og aflæsning af 
topfart. 

Maj 2012
Kondital
I maj 2012 skulle 9. klasses- 
eleverne beregne kondital for 
Simon. Bl.a. skulle de arbejde 
med formlen i det gule felt.

Senere i opgaven skal eleverne komme med et forslag til en mere 
simpel graf over en cykeltur med elcykler ud fra bestemte rammer.

Denne formel ser noget ander-
ledes ud, end dem eleverne 
plejer at få præsenteret i mate-
matik. Derfor skulle de blandt 
andet se, hvilke to omskriv-
ninger af formlen, der var 
korrekte.

December 2012
Bueskydning
I decemberprøven 2012 bru-
ger bueskytten Clara statistiske 
bearbejdninger til at holde øje 
med sin udvikling og eleverne 
skal vurdere, hvad hun kan 
læse om sine præstationer i 
dette boksplot over hendes 
pointtal fra to år:

Eksempler

Boldkast 
Samme år skal eleverne i 
10. klasse blandt andet 
beskrive boldkast gennem 
funktioner og grafer.
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Prøveopgaver om sport

Maj 2013
Kondiløb
I maj 2013 løber Mikael kondi-
løb, og eleverne i 9. klasse får 
en graf over et løb ”optaget” 
på Mikaels mobiltelefon. De 
skal så ud fra grafen svare på 
en række spørgsmål.

December 2013
Spydkast
Eleverne i 10. klasse skulle i 
december 2013 regne på en 
bane til spydkast og placere 
den på et luftfoto af et udeom-
råde til en skole.

Svømning
I decemberprøven samme år 
skal eleverne i 9. klasse regne 
på Gustavs puls og fart, når 
han træner i svømning.

2014
Skaterrampe
Mere jordnært er det for 9. klasse i 
2014, hvor de ud fra nogle skitser 
af en skaterrampe skal beregne 
forskellige ting, fx hældningen.

Eksempler
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Sport i de skriftlige matematikprøver
Som det er omtalt i forordet til denne bog, er der også mange prøveoplæg 
fra de 30 år før 2010, som kunne være spændende for eleverne i dag at 
arbejde med. Her er en liste over de prøvesæt gennem de sidste 40 år, 
som handler om sport og motion.

1984, maj,  dagprøven, 
FUA (10. klasse), sæt 2
• Olympiske lege, beregninger 

med oldtidens måleenhed, 
stadion

• 10-kamp, beregninger af 
 pointtal i 10-kamp
• Kondi, bergninger på Havard 

step-test
• Skolens idrætsdag, statistisk 

bearbejdning af resultaterne
• Vindmodstand, beregninger for 

en løber
• Spydkast, kastevinkel og graf 
• Idrætsanlæg, beregninger i det 

klassiske idrætsanlæg.

1988, maj, FA (9. klasse)
Et helt sæt om sejlsport 
med mange, forskelligartede 
beregninger.

1989, maj, FA (9. klasse)
Et helt sæt om bordtennis bl.a.
• Køb af udstyr
• Bortennisbordet, spillepladsen 

og opstilling i hal
• Boldens fart
• Cup-turnering

1992, maj, FA (9. klasse)
Et helt sæt om den olympiske 
idrætsgren: Moderne femkamp
• Fægtning
• Ridning
• Skydning
• Svømning
• Terrænløb  
• Konstruktion af de 
 olympiske ringe

1995, maj, FA (9. klasse) og FUA
Et helt prøvesæt med henholdsvis
• Heste og ridebanespring, bl.a 

beregninger om foder
• Travhestesport, bl.a med spil og 

tegning af bane

1995, december, FA 
handler om en fodboldklub med 
bl.a. økonomi og teori om frispark.

1998, maj, FUA (10. klasse)
I et sæt om byplanlægning er der 
en opgave med konstruktion af en 
rulleskøjtebane.

2000, maj, FA (9. klasse)
Skisport bl.a. med bergninger af 
pisten og chill faktor.

2003, maj (9. og 10. klasse)
Fodbold og Parken med mange
foskellige beregninger og tegninger.

2003, december 
10. klasseprøven
Opgave 4: Svømning

2004, december, FA (9. klasse)
Et helt sæt om Triatlon bl.a. med 
pulsberegninger og energiforbrug

2005, december, FA (9. klasse)
Olympiske vinterlege bl.a.
• Flaget med 5 ringe
• Skihop
• Medaljer

2007, december, 
10. klasseprøven
Et helt sæt om ishockey både for 
kvinder og mænd.

2009, maj, FA (9. klasse)
Et helt sæt om golf.

2012, FA (9. klasse)
• Maj: Enkeltopgave 4, 
 Simons kondital.
• December: Enkeltopgave 2, 

Claras bueskydning

2013, tre prøver
1. Matematisk problemløsning, 

maj, opg. 3: Mikaels løbeture
2. Matematisk problemløsning, 

december, opg. 1: Gustavs 
svømmetræning

3. Skriftlig matematik 10. klasse, 
december opg. 3: Anlæggelse 
af en spydkastbane.

2014, 9. klasse
• Maj: opg. 2: 
 Bygning af en skaterrampe
• December: opg. 4: Beregninger 

omkring et halvmaraton

2016, maj, FP10
Opg. 3 handler om Banecykling

2019, maj, FP9
• Opg. 2 hvor eleverne skal tolke 

en graf fra en app på mobil-
telefonen

• Opg, 3 om stigningsprocenter 
på bakker

2019, maj, FP10
• Opg. 2: Bygning af en 
 minigolfbane
• Opg. 3: Grafisk beskrivelse 
 af boldkast
• Opg. 4: Statistisk sammen-

ligning af fysisk aktivitet

Oversigt
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Den bedste turnering

Når skolen eller klassen skal konkurrere inden for en sportsgren 
er det vigtigt at kunne finde den bedste turneringsform. 
Både spillet, arealet, tiden og antallet af deltagere skal gennemtænkes.

Hvordan arrangeres en turnering?

Når man skal lave turneringer, 
kan man gøre det på flere 
forskellige måder.
Der er alle mod alle turne-
ringer, og der er turneringer, 
hvor der er gruppekampe og 
så afsluttende kampe. Der er 
også turneringer, hvor taberen 
går ud af turneringen.

Forberedelser
I skal udarbejde en turnerings-
plan for jeres klasse.

I skal vurdere, hvordan 
planen kan gennemføres.

Hvor mange kampe skal der 
spilles i følge planen? 

Hvor lang tid tager det at 
gennemføre jeres plan?

Er det en god plan? 
Hvorfor, hvorfor ikke? 

Andre måder
Der findes også andre måder 
at lave en turnering på.

I kan eventuelt undersøge 
hvilke turneringsformer de 
forskellige idrætsforbund 
anvender.

Tre mulige 
turneringsformer
Første mulighed
Alle mod alle
1. kamp A-B
2. kamp A-C
3. kamp A-D
4. kamp B-C
5. kamp B-D
6. kamp C-D

Anden mulighed
Gruppe
Alle mod alle i gruppen. 
De to bedste går videre.

Der bliver givet point til 
vinderen af kampen og til
begge i uafgjorte kampe. 
For eksempel:
vinder 2, uafgjort 1, taber 0

Tredje mulighed
Vinder mod vinder
1. kamp A-B
2. kamp C-D
3. kamp Vinder1-Vinder2

Turneringer kan arrangeres på 
mange forskellige måder.
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Konkurrencen er tredelt, det vil sige en for indskolingen (0.-3. klassetrin), 
en for mellemtrinnet (4.-6. klassetrin) og en for udskolingen (7.-10. klassetrin). 
Udvælg en vinder på jeres skole inden for hvert trin.

Deltag i Matematikkens Dag

Konkurrencebeskrivelse
I må selvfølgelig godt blive 
inspireret af en eller anden 
sportsgren, der allerede findes, 
men der skal være noget, der 
er anderledes. 

Det kan foregå indenfor eller 
udenfor, men der skal være
bevægelse af dem, der deltager. 

Det kan være i hold eller 
individuelt, der kæmper for 
at finde en vinder eller opnå 
point. 

Der må godt bruges bolde eller 
andre redskaber. 

Opfind en ny sport eller et nyt spil

Bedømmelse og præmier
Et dommerpanel fra Danmarks 
Matematiklærerforening 
vælger vinderen på hvert trin. 
Der vil også være præmier til 
2. og 3. pladsen i indskoling, 
mellemtrin og udskoling.

Konkurrence

Regler
Alle sportsgrene har nogle regler, 
og det skal der selvfølgelig også 
være i jeres forslag. Fx:  

• Hvor mange deltagere er der
 på et hold?
• Hvor lang tid? 
• Hvordan får man point?
• Skal der være et område eller 
 en bane, hvor spillet foregår?
Og så videre.  

Pas på, at reglerne ikke bliver 
for indviklede!

Husk, jeres opfindelse skal 
have et navn!

Beskrivelse
Reglerne i jeres sportsgren skal 
beskrives på højst to sider. 

Der må gerne være tegninger 
eller fotos, som understøtter jeres 
forklaringer -  gerne med mate-
matik eller andre af skolens fag.

Indsend på mail
Jeres vinderprojekt sendes på 
mail til Danmarks Matematik-
lærerforening senest den 
18. november 2020 til:
indskoling@dkmat.dk
mellem@dkmat.dk
udskoling@dkmat.dk

Mailen skal 
indeholde følgende

• Navn på by, skole 
 og klasse. 

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

• Vinderbeskrivelsen for  
 det pågældende trin på  
 højest to sider, navngivet 
 med by-skole-klasse.
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x  Aktiviteten henvender sig til dette trin.

På de næste sider finder I en oversigt over bogens aktivitetsoplæg med tilhørende lærervejledninger 
samt angivelse af, hvilke klassetrin aktivitetsoplæggene er beregnet til. Oplæggene kan bruges enkeltvis.

Oversigt over aktivitetsoplæg

Elevoplæg til de enkelte trin

 Aktivitetsoplæg Side  Indskoling  Mellemtrin  Udskoling

   Vores Rekorder i atletik 18-25  x x

  Mini-OL 26-27  x (x)

  Parasport 28-29  (x) x 

  Længdekast og bueskydning 30-32 x

  Mini-Triatlon 33-35   x  

  Atletikmærker i skoleidræt 36-37  x x

  CITIUS – ALTIUS – FORTIUS 38-40    x 

  Deltagere i De Olympiske Lege 41-42  x  x  

  GEO-MAT-tur 44-50   x  x

  Cykling 51-56 x x x

  Kapsejlads 57-63     x

  Design jeres egne sko 65-69 x  

  Sportslogoer 70-71  (x) x   

  Det olympiske flag og logo 72-76   x x

  Bordtennis 78-80, 14  x x  

  Dart 81-83, 14  x (x) 

  Padel 84-89, 14 x x  x

 Triolektisk Fodbold 90-92, 14    (x) x

  Gæt, spark, mål og regn 93-95, 14 x x  

  Kan du score? 96-97, 14  (x) x  

  Bolde 98-99, 14   x  

  Fodboldbaner 100-102, 14   x  

  Skole OL Ultimate 103-108, 14     x 

  Matematikspil med bevægelse 110-113 x      

 Alverdens bolde  114-115, 119  x  

  Kortspil om bolde, boldkort 116-117, 119 x       

  Team-boldspil 118-119 x

 10’er venner golf 120, 122-124 x     

  Gange-floorball 121-122, 125-127 x (x) 

  Krigerens vej 128-131  x     




