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Matematik og sprog i indskolingen

Birgitte Lindhardt

10 spørgsmål til professoren

Billede af opslagstavlen fra min klasse Gæt et udsagn

Hvad mener eleven, når der siges:

“Den pæne firkant” “Den aflange firkant”

“Bade-tallene” “De irriterende tal”
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Matematik - det første fremmedsprog

Eleverne kommer med meget forskellige forudsætninger. 

I klassen skal der skabes:

● Fælles oplevelser - referencerammer

● Anledning til spørgsmål og reflektion

● Mulighed for at dele og spejle sine tanker

Hvilke associationer får du?

Arbejdsform

1. Alene

2. Sidemakker

3. Fælles

Side Figur

Taljagt

Hvad fortæller et tal?

2 1,76

210166-3708 5159

20 23 29 65 20

AL 37 136 4500

1984 39

Regnemakker - at lytte og forstå

1. Lav et mønster med mælkelåg. Brug højst 3 farver. Kan din makker fortsætte 

mønseret? Tegn det af på bon-strimlen.

2. Billeder og klemmer. Tag 5 billeder hver. Tæl hvad I ser. Sæt billedet i den 

klemme der passer til antallet. Kan makker regne ud hvad du har talt?

3. Mælkelåg-billed. Vælg en arbejdsplads. Den ene af jer skal fortælle hvilke låg 

der skal lægges hvor. Blev billederne ens?

4. Banken

5. Taltavle - skattejagt
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At bygge tårne

Forskel, flere, færre, lige mange, højst, lavest.

Hvor mange tårne kan I bygge med en 

forskel på 3?      

Tegn jeres løsninger.       

At stille spørgsmål

Kæledyrskue

Hvad spurgte de om?

Hvilken farve er hunde farvet i?

Hvor mange katte er der i 4.A.? 

Hvor mange hunde er der i 5. klasse i alt?

Hvilke dyr er der lige mange af i 3.B.?

Hvilken årgang har flest hunde?

Hvilket dyr er det mest populære i afd. A?

Ugens opgave 1.klasse

Hej ….. i 1. klasse.

Du skal arbejde med flere, færre og lige mange.

Det kan godt være, du skal have hjælp af far eller mor eller …

Du skal tælle, hvor mange knive, gafler, skeer og teskeer der er i bestikskuffen.

Knive _________ Gafler _________    Skeer _________

Du skal øve dig i at kunne fortælle din matematikmakker, om det du har fundet ud af.

Sådan kunne det lyde :

”Der er flere knive end skeer”

”Der er lige mange knive og gafler”

”Der er 5 færre teskeer end skeer”

P.S.  Du må godt finde på andre eksempler. Fx ”mor har flere sko end far” ☺
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Ugens opgave 3.klasse

Superligavindere i fodbold siden 1994

2015 FC Midtjylland

2014 AaB

2013 FC København

2012 FC Nordsjælland

2011 FC København

2010 FC København

2009 FC København

2008 AaB

Hvad fandt elever på?
● I hvilket år har FCK vundet?

● Hvilke klubber har vundet 3 år i træk?

● Hvem har kun vundet én gang og i hvilket år?

● Stil rækkefølgen op efter hvem der har vundet 

flest gange.

● Hvor mange gange har et hold vundet 2 eller 

flere gange i træk?

● Hvor mange forskellige hold har vundet 

Superligaen?

● Hvor mange gange har Brøndby vundet?

● Hvem vandt i 2015?

● Hvem vandt 12 år efter Silkeborg IF?

● Hvor mange gange har FCK og Brøndby 

vundet tilsammen?

● Hvem mester flest gange fra 1994 til 2006?

● Hvor mange gange blev FCK mester siden 

1994?

● Hvor mange klubber blev mester i 

Superligaen siden 1994

● Hvad er forskellen på hvor mange gange 

FCK og Brøndby har vundet?

● Hvor mange gange har FCK, Brøndby og 

Herfølge vundet tilsammen?

● Hvor mange forskellige hold er der på listen? 

Matematik 

Oprindelig græsk: mathêma, mathêmata

Det som er lært, læring, videnskab, undervisningsemne.

500 f.kr. skelnes der i Hellas mellem to former for læringsmål:

❖ Kundskaber hvem som helst kunne tilegne sig.

❖ Kundskaber som kunne erhverves af frie mænd gennem studier:            

Filosofi, Aritmetik, Geometri og Astronomi - mathêmatikê

Matematiker

Oprindelig græsk: mathêmatikos afledt af verbet manthanein

glad for at lære

Det han studerede var: tekhnê mathêmatikê - matematisk kunst.

bogtrykkerkunst, kogekunst, regnekunst..


