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Hvad er egentlig målestokken for
- ”dårligere’
- ”bedre”





7 x 17 = ?

Steen Larsen



Døren går op …..



Kik i Kuffert







Faghæftet, Fælles Mål og det med digitalt









Undersøgende 
matematikundervisning



- nu med it!?





Hvad lavede du den……. 

8. april 1974 ?







Babe Ruth - 714

http://da.wikipedia.org/wiki/Billede:Babe_Ruth_800.jpg


Carl Pomerance

Mathematician and University 

of Georgia Professor Carl Pomerance, 
a number theorist well known for his 
accessible lectures, will speak at 
Davidson College on Wednesday, 
October 3, 2001 about "Babe Ruth, 
Hank Aaron, Paul Erdös, and Me." 

http://www2.davidson.edu/news/news_archives/archives_imgs/0109pomerance.jpg


714 og 715

714

2 ∙ 357

3 ∙ 119

7 ∙ 17

17 ∙ 1

= 2 ∙3 ∙7 ∙17 715 = 5 ∙11 ∙13

5 ∙ 143

11 ∙13

13 ∙1

714 ∙715 = 2 ∙3 ∙7 ∙17 ∙5 ∙11 ∙13



714 og 715

714

2 ∙ 357

3 ∙ 119

7 ∙ 17

17 ∙ 1

= 2 ∙3 ∙7 ∙17 715 = 5 ∙11 ∙13

5 ∙ 143

11 ∙13

13 ∙1

714 ∙715 = 2 ∙ 3 ∙ 5 ∙ 7 ∙ 11 ∙ 13 ∙17

29 29



Paul Erdös







Carl, Paul & Aristoteles

Det har været 

sådan til alle 

tider, men jeg er 

den første til at 

vide det…….





Barry Bond







http://www2.davidson.edu/news/news_archives/archives_imgs/0109pomerance.jpg




Prøv selv



https://www.youtube.com/watch?v=aiFmBGHe5HQ

https://www.youtube.com/watch?v=aiFmBGHe5HQ




Verdens største primtal – for tiden….. 



Hvor langt?

Det kommer an på……….



I dag er en opgave åben og undersøgende, når….

Hvad nu 
hvis…..









->?











Prøv selv





Screencast / film med forklaring på, hvordan I 
er nået frem til resultatet



Prøv selv – på den digitale måde …





















Prøv selv

kortlink.dk/2dhxu

http://kortlink.dk/2dhxu






Lutter liter - mælkemysteriet

7 x 7 er ikke 50

19 er ikke 20

Ikke 50 x ikke 20

er ikke 1000!?





Prøv selv

Hvis alle figurerne
kunne indeholde

1 liter 
Til hvilken skulle så
anvendes 

MINDST 
emballage?



Karaflen skal kunne indeholde en liter





V



https://www.youtube.com/watch?v=aiFmBGHe5HQ

https://www.youtube.com/watch?v=aiFmBGHe5HQ








Hvor mange træer 
er der i Lystskoven 

i Slagelse?



Når man ikke kan se 
skoven for bare træer …….

100
1.000

10.000
100.000

1.000.000



Hvornår er træ et træ?





57 træer



9 træer





Inde





Hvor mange træer er der så?



Kan det nu passe med virkeligheden?



Prøv selv 
– hvor mange træer er der i Sønderskoven?





Opgaven som lærer er …… 

- at udvikle oplæg til studieaktiviteter, der åbner for muligheden af, at de 
studerende kan matematisere kontekster, der for dem er reelle. 

- at konteksterne præsenteres i deres virkelige kompleksitet. 

- at konteksterne vælges, så de i tilstrækkeligt omfang fører frem mod forståelser og 
færdigheder, der betragtes som centrale i faglig forstand.



Faserne i ”Didaktiske situationer”

* Devolutionsfasen
- iscenesættelse, overdragelse, Cairo-flisen, Verdens største primtal ………..

* Aktionsfasen
- (ude)skriverier, diskuterende, besluttende, nysgerrig lærer

* Formuleringsfasen
- få hold på begreber, noter og skitser, starte produktivitet

* Valideringsfasen

- kan det passe, hvad kan sammenlignes med ?

* Institutionalisering
- fællesgørelse, ”offentliggørelse”, hvad har I lært?



Det enkelte fag må sigte på at bidrage til udvikling 
af færdigheder, viden og kompetencer, der er 
relevante og potentielt brugbare i relation til de 
udfordringer, som et almindeligt liv indebærer.



”Relevant og potentielt brugbart”
”Relationel forståelse frem for instrumentel”



- men inden da ….








