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Tal og algebra
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Undersøgelse af to stambrøker
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Om problembehandling
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Alternativ beskrivelse af opgaven
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Fokus på brøker

En pine og plage for de fleste?



Hvad er en brøk?

• En del af en helhed?

• En division?

• En beregning?

• Et forhold?

• Et tal?

• Andre problemer
• Ægte og uægte brøker?

• Blandet tal

• Regning med brøker?
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En brøk er et tal!

• De rationale tal er alle tal, der kan skrives som 
brøker. En brøk er et tal, der kan skrives som 

𝑎

𝑏
, 

hvor a og b er hele tal, og hvor 𝑏 ≠ 0
(Matematiske formler og fagord, Undervisningsministeriet 2015)

• Den vigtigste repræsentation:

• Tallinjen

• Anslag:

• Problemer som ikke kan løses med hele tal

• Musik: Toner og takt
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Brøker kan vise en del af en helhed

• Geometriske repræsentationer

• Her er en del, tegn helheden

• Regning med brøker

• Problem med billedannelsen:

• ”Jeg skal dividere 
3

5
pizza med 

2

3
pizza ?”
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Brøker kan vise en division

• ”En brøk er en matematisk betegnelse for, at man har divideret et tal 
(tælleren) med et andet tal (nævneren)                                            
(MatematikFessor)
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Brøker som forhold

• Dry Martini og vodka i forholdet 
1

3
. Shaken not stirred.

• Forholdet mellem flag og stang: 
1

5
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Brøkstregen til beregninger

• 𝐾 =
1,2·𝑚·9,82·𝑟

𝑟+𝐿

• Hvor K er kraften målt i newton, m er vægten af sejl og tovværk, r er 
radius i tromlen målt i meter og L er længden af trækstangen uden for 
tromlen (brugt i prøven 2006).
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Geometri og måling

25-10-2021 klaus.fink@dkmat.dk 13



Hypoteser
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Kommentarer
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Statistik og sandsynlighed
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Dansk landbrug
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Modellering
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Kommunikation
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Tak for i dag!
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