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Bordet rundt

• Har I prøvet noget af?

• Var der nogle forhindringer i at prøve noget af?

• Hvis du har prøvet noget af – hvor var udfordringerne så for dig som 
lærer?

• Skriv på padletten: kortlink.dk/wqv8
”Hvad I har afprøvet og hvilke udfordringer, I oplevede.”

http://kortlink.dk/wqv8


Hvad har I brug for?

• Er der noget af det, vi har talt om, som skal uddybes?

• Har I brug for alternative tilgange til arbejdet med kompetencerne?



Så er der lakrids - modellering



Regulære polygoner

• Hvilke regulære polygoner kan tesselere?

• Undersøg med Polydron



https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEU_daDK821DK821&biw=1280&bih=581&tbm=isch&sa=1&ei=bXVRXJzaEYGsswHBh56wBA&q=metamorphosis+esscher&oq=metamorphosis+esscher&gs_l=img.3...
6313.9181..10089...0.0..0.79.500.8......1....1..gws-wiz-img.......0i19j0i8i30i19.1Nx9x0J_FFQ#imgrc=Q90-9gUlYhsbFM:



Euklids bevis for de fem 

regulære polyedre.

Bevis, at der kun er disse 5 
platoniske legemer
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FP9. Opgave 5.5

De kongruente femkanter på tegningen kan ikke dække fladen, da hver vinkel har 
en størrelse på 108°. 
Tre vinkler giver vinkelsummen 324°, og fire vinkler giver vinkelsummen 432°. 
For at dække fladen skal summen af vinklerne ”ramme” 360°, og det kan ikke lade 
sig gøre.
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Ræsonnementer i prøverne

• FP9, maj 2018

• 2.1 og 2.2

• 5.5

• FP9, maj 2017

• 2.2
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FP9, maj 2018
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Trekant ABC er en retvinklet trekant, hvor den ene vinkel er 

90o,, og den anden er 45o. Da en trekant har en vinkelsum på 

180o, så må den tredje vinkel være 45o.

180 − 90 − 45 = 45

Vinkel B og Vinkel A er tilsammen 90°.

90° − 45° = 45°

Vinkel A og vinkel B er lige store, derfor er det en ligebenet 
trekant. I en ligebenet trekant er der også to ens sidelængder. 
Derfor har siden a og siden b samme længde, og Mette har ret.

Som jeg fandt ud af i opgave 2.1, så er det en ligebenet trekant. 
En ligebenet trekant har 2 ens vinkler og to lige lange sider, så 
siden a har samme længde som siden b.



FP9 2018, opgave 5.5

𝑎 · 𝑎 = 𝑎2

3 · 𝑎 · 3 · 𝑎 = 9 · 𝑎2

Når sidelængden bliver 3 gange større, så vil arealet altid blive 9 gange større.

Hvis forholdet mellem to kvadraters sidelængder er 1:3, kan det mindste kvadrat ligge 3 · 3 = 9 gange i det store 
kvadrat. Forholdet mellem deres arealer er derfor altid 1:9.
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2017, opgave 2.2 Geometriske egenskaber, 

4.-6.kl., fase 2 

Ræsonnement, 7.-9.kl., fase 3

2 3

2.1
360 ∶ 9 = 40 
Hun skal bruge 9 romber. 

2.2
Da modstående vinkler i en 
rombe er lige store får jeg:
2 · 40 = 80 
360 − 80 = 280 
280 : 2 = 140 
Vinkel v er 140°. 

01-02-2019 klaus.fink@dkmat.dk 14



Repræsentation og symbolbehandling

• Repræsentation og symbolbehandling vedrører anvendelse og 
forståelse af repræsentationer i matematik, herunder matematisk 
symbolsprog.

• At have kompetence i repræsentation og symbolbehandling 
betyder, at man kan anvende og forstå forskellige repræsentationer 
i matematik, herunder matematisk symbolsprog.

• En sammenskrivning af to kompetencer
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3. trinforløb, 
7.-9. klasse

Ovenfor er der fire forskellige måder 
at beskrive prisen for at køre med 
taxa. 
Eleven skal beskrive styrker og 
svagheder ved de fire måder.
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Ovenfor ser du fem forskellige repræsentationer af 
en undersøgelse af karakterer i matematik i 8.b.

Du skal vurdere fordele og ulemper ved de fire 
repræsentationsformer.

Du skal lave en undersøgelse, hvor du sammenligner 
karakterer i to kommuner. Du må vælge to 
repræsentationer - begrund dit valg.
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Repræsentation og symbolbehandling

• FP9, maj 2018

• 1.4

• 6.5

• FP, maj 2017

• 6.5
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FP9 2018, opgave 1.4
1.4

Når der er lagt 25 % moms til en vare, svarer varens pris til 125 % af prisen uden 

moms. Momsen udgør derfor 
25

125
=

1

5
= 0,2 af prisen. 125 % = 1,25.

Derfor er de to rigtige b) 𝑝 − 0,20 ∙ 𝑝 og c)  
𝑝

1,25
.

Jeg prøver med de tal, jeg kender, og b og c giver den rigtige pris.
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FP9 2018, opgave 6.5

Prisen på et rundstykke er 5 kr. 

f(x) = 5x viser sammenhængen mellem pris og antallet af rundstykker, 
man køber.
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2017, opgave 6.5

6.5

𝐾𝑛 = 𝑟(𝑟 −1 + 𝑛) =

𝑟2 − 𝑟 + 𝑟n =

𝑟n − 𝑟 + 𝑟2 =

𝑟(𝑛 −1) + 𝑟2

Kan ikke løses på en hel del CAS programmer!
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Maj 2018

• Siden i et kvadrat med arealet a
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Kommunikation
• Kommunikation vedrører det at udtrykke sig med og om matematik og at sætte sig ind i og 

fortolke andres udtryk med og om matematik.

• At have kompetence i kommunikation betyder, at man kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt 

med og om matematik, at man kan forstå andres udtryk med og om matematik, og at man kan 

fortolke disse matematiske udtryk.
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Sprog Receptivt Produktivt

Mundtligt Lytte Tale og samtale

Skriftligt Læse Skrive

Visuelt ”Læse” billeder Fremstille billeder

Tværfagligt tema: Elevens sproglige udvikling i alle fag



3. trinforløb, 7.-9. klasse

Du skal indsætte forskellige tal i stedet for a og b og undersøge, om 
påstanden er sand.
Du skal forklare med dine egne ord, hvad påstanden siger.
Du skal lave en kort præsentation af påstanden med enkelte eksempler
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Årets fordybelsesopgave

01-02-2019 klaus.fink@dkmat.dk 26



FAGLIG RAPPORT 
I skal undersøge sammenhængen mellem figurnummer og antal terninger, som skal bruges til hver 
af figurerne. 

Løs opgaven på så mange forskellige måder I kan. 
Sammenlign løsningerne. 
Hvad er ens og hvad er forskelligt for de forskellige måder at løse opgaven på.  

Hvilken af løsningerne i a) synes I er
en nem løsning,
en vanskelig løsning
en smart løsning 

Begrund jeres svar. 
Find en sammenhæng mellem figurnummeret og antal terninger, som har

0 synlige sideflader
1 synlig sideflader
2 synlige sideflader 
3 synlige sideflader 
4 synlige sideflader 

Er der en sammenhæng mellem svarene i punkt a) og c)? e) I skal fremstille en fælles faglig rapport 
som giver en grundig forklaring på  hvordan klassen kom frem til de forskellige løsninger. 



Kommunikation

• Læse: Find og kategoriser signalordene
• Afkode, hvad det er opgaven går ud på

• Skrive: Find opgaver, der bør have en konklusion
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Lodret opstilling

01-02-2019 klaus.fink@dkmat.dk 29



01-02-2019 klaus.fink@dkmat.dk 30



Hjælpemidler

• Hjælpemidler vedrører kendskab til samt anvendelse og valg af 
relevante hjælpemidler i matematik.

• Konkrete materialer

• Elevens egen ”Matematiske formler og Fagord”

• Dynamisk geometri (fra børnehaveklassen)

• Regneark (fra indskolingen)

• CAS (fra mellemtrinet)

• Programmer til visuel kommunikation (fra 1. klasse)
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Hjælpemidler

• Hjælpemidler vedrører kendskab til, samt anvendelse og valg af 

relevante hjælpemidler i matematik.

• At have matematisk kompetence i hjælpemidler betyder, at man har 

kendskab til relevante faglige hjælpemidler, at man kan vælge 

relevante hjælpemidler til løsning af en given opgave, og at man kan 

anvende disse hjælpemidler.
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