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• Hvad er algebra, og hvorfor er det vigtigt? 

• Hvad er tidlig algebra, og hvorfor er det 
kommet i fokus?

• Hvordan kan tidlig algebra så se ud i praksis?



 Find sammen i grupper på 5 personer (hold god afstand). 
I skal hilse på hinanden 1 gang hver.

 Hvor mange corona-hilsner bliver der i alt, hvis der er 
5 personer? 10 personer? 400 personer? n personer?





AT GENERALISERE
matematiske sammenhænge og egenskaber, der involverer ubestemte talstørrelser

identificere

repræsentere begrunde



 Til et selskab skulle alle hilse på hinanden 1 gang hver.

 Kan det passe, at der i alt blev givet 50 corona-hilsner?  



Antal gæster Antal corona-hilsner

2 1

3 3

4 6

5 10

6 15



AT RÆSONNERE 
med beskrivelser af relationer, hvor der er ubestemte talstørrelser

oversætte

beregne tolke



Algebra som fagligt stof:
Funktioner, ligninger, formler, algebraiske udtryk, bogstavregning…

Algebra som aktiviteter:
Generalisere mat. sammenhænge og egenskaber (identificere/repræsentere/begrunde) 
Ræsonnere med beskrivelser af mat. relationer (oversætte/ beregne/tolke)

I disse stofområder kan bogstaver optræde som pladsholdere for tal. 

Disse aktiviteter udgør forskellige sider af ´algebraisk tænkning´.



STOF  

TÆNKNING

(Egenskaber ved og 
regning med)

TAL

(Mønstre, 
sammenhænge og)

FUNKTIONER

at generalisere
(egenskaber og sammenhænge)

• identificere 
• repræsentere
• begrunde

at ræsonnere 
(med relationer ml. ukendte størrelser)

• oversætte
• beregne
• tolke

Eksempel:
Hvad kan du sige 
om summen af 

to ulige tal?

Eksempel:
Corona-hilsner 2

Eksempel:
Corona-hilsner 1

Eksempel:
Kan resultatet 

blive 100, hvis du 
lægger tre ulige 

tal sammen?



I en lang række samfunds- og naturspørgsmål er det den 
samme type spørgsmål, vi stiller os.

Hvordan er sammenhængen 
mellem antal dage og 
antal coronasmittede?

Hvordan er sammenhængen 
mellem CO2 i atmosfæren 
og temperaturen på Jorden?

Hvordan er sammenhængen 
mellem antal ladestandere og 
antal elbiler?

Hvordan er sammenhængen 
mellem fart og bremselængde?



På samme måde er det indenfor matematikken:

Er der sammenhæng mellem 
sidelængden og omkredsen 
i et kvadrat?

… mellem diameteren og 
omkredsen af en cirkel?

Vil summen af to ulige tal 
altid være lige? Hvorfor?… mellem sidelængderne 

i en retvinklet trekant?



Når vi har beskrevet sammenhænge, hvori der 
indgår ubestemte talstørrelser, løser vi 
problemer ved hjælp af beskrivelserne.



”Algebra er en nøgle til dybere forståelse af 
matematik som både videnskabsfag, 
anvendelsesfag og dannelsesfag.” 

(Jensen, 2000)

Algebra kan bidrage til 
problemløsning, modellering og til 
ræsonnementer både indenfor og udenfor 
matematikken.



 Mange steder i verden har skolebørn ‘ondt i 
algebraen’.

 En gruppe forskere har siden 90´erne talt for, 
at vi bør ændre undervisningen i algebra.

 Den nye tilgang omtales som ‘tidlig algebra’. 



… karakteriseret ved

 at være tænkt ind helt fra de første klassetrin.

 at være flettet sammen med andre områder 
inden for matematik.

 at bygge  på børns undersøgelser af 
sammenhænge og egenskaber ved tallene og 
regningsarterne. 



66 %

25 %

87 %

60 %

45 %

Har vores børn også ‘ondt i algebraen´?





Fx

 I hvilken forstand kan børn på de yngste 
klassetrin i det hele taget arbejde med algebra?

 Hvilken rolle skal/kan bogstaver have på de 
yngste klassetrin?

 Hvordan kommer man i gang, og hvilken 
progression kan man arbejde i?



• Munkekærskolen, 2018-2019

• 2. A – 3. A

• Vi afprøvede en tilgang i ‘krydsfeltet’ mellem 
funktioner og algebraisk tænkning.

• Vi ville også se, om elever i 2.-3. klasse kan 
arbejde med bogstaver som variable. 

Tal Funktioner

Generalisere x

Ræsonnere x



Iscenesættelse
I skal tegne rektangler 
med forskellige højder. 

Bredden skal være 4. 

Elevarbejde
Tegne rektangler med 

forskellige højder, skrive 
højden og antal 

i alt. 

Fællesgørelse
Fælles tabel og diskussion 
på baggrund af elevernes 

resultater.





Iscenesættelse
Rektangler med 

bredden 3.

Elevarbejde
Tegne rektangler med 

forskellige højder. Lave 
en tabel. Kigge efter 

mønstre i tallene.

Fællesgørelse
Fælles tabel og diskussion 
på baggrund af elevernes 

resultater.







4

?

Hvor mange firkanter?

Side-
længde

Antal
‘små 

firkanter’

10 40

6 24

20 80

5 20

Hvordan fandt I ud af det?

Elevforslag 

10+10+10+10   eller 4 x 10

6+6+6+6            eller   4 x 6

20+20+20+20   eller   4 x 20

5+5+5+5             eller   4 x 5

Kan I se et mønster?
Hvordan kan I forklare 
‘reglen’?
Og hvorfor virker den?

?

Uformelle generaliseringer gennem tegning, tabel og regneudtryk



Min ven er 5 
år ældre 
end jeg er. 

Hvor gammel 
var hun, da jeg 
var…

Hvor gammel 
var jeg, da hun 
var…

Hvordan regner 
I det ud?

I kan bruge dette udtryk til 
at finde ud af, hvor gammel 
min ven er, hvis I ved, hvor 
gammel jeg er: H + 5

Kan I få det 
udtryk til at give 
mening?

Hvad betyder 
H´et?

Kan I skrive et udtryk, I kan 
bruge til at finde ud af, hvor 
gammel jeg er, når I ved, 
hvor gammel min ven er?

Hvorfor kan du 
bruge dit 
udtryk?

Vil du altid 
kunne bruge 
det?

Oversættelser mellem bogstavudtryk og kontekst



Lav 1 bue med en snor, og klip 1 gang. 
Hvor mange stykker snor får du nu? 

Hvad hvis du klipper 2 gange? 3 gange? 
100 gange? n gange?



Lav 2 buer med en snor, og klip 1 gang. 
Hvor mange stykker snor får du nu? 

Hvad hvis du klipper 2 gange? 3 gange? 
100 gange? n gange?









Hvor mange 
stykker 
snor…?

Elevforslag 

3 · 2 + 1 = 7
4 · 2 + 1 = 9
5 · 2 + 1 = 11

10 · 2 + 1 = 21

Formelle og uformelle generaliseringer gennem tegning, tabeller og regneudtryk

𝑘 ∗ 2 + 1 = 𝑠

eller

‘Det dobbelte 
plus 1’

Hvordan fandt I ud af det? Kan I se et mønster?
Hvordan kan I forklare 
‘reglen’? Og hvorfor virker 
den?

Antal 
klip

Antal 
snore

0 1

1 3

2 5

3 7



Der er lige mange tændstikker i hver æske.
Der er lige mange tændstikker på hvert bord.
Hvor mange tændstikker ligger der i hver æske?



Vi kan bruge tabeller.

Vi kan bruge 
‘matematiksprog’.

Vi kan sætte forskellige tal ind 
på t’s plads, men kun et tal 
får = til at passe.



 Eksempel 1

 Eksempel 2





Maja deler 5 op i 2 og 3 på 
venstre side, så 2 kan passe 
sammen med 2 på højre side. 
Hun sammenligner 4*t med  
3*t og 3 og finder ud af, t = 3.

Forskellige måder i 3. A.

Gæt og prøv efter.

Oversæt til en 
tændstikhemmelighed og 
‘trække fra’.



Ligningsløsning gennem tegninger, tabeller og brug af bogstavudtryk.

Problemstilling Oversættelser

0

1

2

3

Beregninger



 Hvor lang tid, tror I, det tager for toget at køre fra den ene 
ende af lokalet til den anden?

 Hjælp til at komme med et nyt gæt.



 I skal finde en måde at komme med et godt gæt på, hvor lang 
tid det tager for toget, og så skal vi prøve efter. 



 Kan I finde ud af, hvor lang tid bruger toget om at køre fx 9 m 
uden at fortsætte tabellen?

 Hvad gør I hver gang, I skal finde ud af, hvor mange sekunder 
toget bruger på at køre et antal meter? 

 Kan vi bruge matematiksprog?

 Hvis nu Tine pludselig kom ind af døren…



 Hvis det langsomme tog starter 15 sekunder før det hurtige 
tog, kan det hurtige tog så nå at overhale det langsomme? 
Hvis det kan, efter hvor mange meter tror I så, det overhaler? 



 Frem til historiens slutning…

 Nu skal vi prøve at bruge en ligning til at undersøge, om der 
er et antal meter, hvor togene er kommet lige langt.

 Kan vi ikke bare oversætte det til tændstikker?



Modellering gennem målinger, tabeller og algebraisk symbolsprog.

Problemstilling Måling Oversættelse/beregning



 Uformel generalisering

 Oversættelse til/fra symbolholdige udtryk

 Algebraiske generaliseringer

 Sammenligning af funktionsudtryk (ligninger)

 Algebra som redskab



 I hvilken forstand kan børn på de yngste klassetrin i 
det hele taget arbejde med algebra?

Langt mere end vi havde regnet med på forhånd.

 Hvilken rolle skal/kan bogstaver have på de yngste 
klassetrin?

Det er muligt at lade ‘det formelle’ leve side om side 
med det uformelle.

 Hvordan kommer man i gang, og hvilken progression 
kan man arbejde i?

Vi tror, det vil være muligt for andre klasser at overtage 
samme ‘grundprogression’ som vores klasse.




