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1. Om materialet  
 
Til læreren! 

 

Dette materiale er et undervisningsforløb i matematik i udskolingen og er udarbejdet som en del af Under-

visningsministeriets Program for fagligt løft. 

https://uvm.dk/folkeskolen/laeringskonsulenterne/pulje-til-elevloeft/program-for-elevloeft 

 

Materialet giver forslag til og eksempler på, hvordan du kan arbejde med de matematiske 

begreber, variable og ligninger ud fra en relationel orienteret tilgang. Det er altså ikke sig-

tet, at eleverne lærer at løse fx en ligning instrumentelt og hurtigst muligt, men at du i ar-

bejdet med materialet skaber en forståelse for bogstavers rolle i matematikken, for lig-

hedstegnets forskellige betydninger, samt for hvad det vil sige at løse en ligning. 

 

Algebra og ligninger 

Algebra og ligninger er områder, hvor elever med faglige udfordringer har problemer. Det er materialets in-

tention, at elever, som arbejder med opgaverne i materialet, opnår en relationel forståelse, som de kan 

bringe i spil såvel i forbindelse med opgaver, der kræver opstilling af og løsning af ligninger, som i andre 

matematiske emner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er vigtigt, at du anerkender elevernes forskelligheder hele vejen igennem. Der bør være et læringsmiljø, 

hvor det er trygt at prøve sig frem og eventuelt fejle. I flere af aktiviteterne i forløbet er der mulighed for at 

eleverne kan fejle produktivt. I de udfordrende opgaver er det både tilladt og væsentligt at prøve sig frem og 

fejle.  

 

Der er lagt op til, at du inddrager eleverne i undervisningen, så undervisningen bliver vedkommende for ele-

verne. Undervejs skal eleverne opleve at have indflydelse på undervisningen, men det er op til dig at be-

stemme graden af indflydelse ud fra elevgruppen.  

 

Lighedstegnets betydning 

Materialet tager endvidere udgangspunkt i lighedstegnets betydning og funktion i forskellige sammenhænge 

og giver mulighed for via elevaktiviteter – som fx frugtalgebra – at afdramatisere de problematikker, ele-

verne har oplevet, når der indgår bogstaver i matematiske udtryk. 

 

Igennem forløbet arbejder eleverne med algebra og ligninger på forskellige måder. Du kan anvende forskel-

lige repræsentationer, og materialet lægger op til, at du kan forklare det samme indhold på forskellige må-

der. Moduler kan altså overordnet set ses som præsentationer af forskellige indgange til arbejdet med alge-

bra og ligninger. Du kan anvende forskellige repræsentationer i form af sprog, narrativer/kontekster, kon-

krete materialer og symboler både i de enkelte moduler og på tværs af modulerne.  

Der kan være flere grunde til, at elever har svært ved at løse ligninger.  

Et af problemerne er, at eleverne opfatter lighedstegnet som en operator, der ”gør noget”. Når eleverne 

skal løse opgaver som fx 4+5=___, er det muligt at løse opgaven blot ved at opfatte lighedstegnet som 

et ”regn det ud”, ”det giver” eller ”et tryk på lommeregnerens lig-med-tast”. Hvis eleverne kun bringer 

den forståelse for lighedstegnet med sig, når de skal løse opgaver som 3x+2=11, bliver det vanskeligt. 

 

3x+2=11 
 

Mange elever oplever, at når der forekommer bogstaver i matematikopgaver, så bliver det svært - og for 

nogle elever uoverskueligt og angstprovokerende. Derfor er der i dette materiale lagt vægt på, at du in-

troducerer bogstaverne gradvist og ud fra konkrete kontekster, som eleverne møder i materialet, og som 

de kender fra deres hverdag. 

y = 3b+a 
 

https://uvm.dk/folkeskolen/laeringskonsulenterne/pulje-til-elevloeft/program-for-elevloeft
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Begrebet ligevægt eksemplificerer materialet ved hjælp af uroer, og der kan du arbejde med 

algebraiske sammenhænge i en undersøgende tilgang. Endvidere anvender materialet alge-

bra i sammenhæng med geometriske figurer, som det fx optræder i Afgangsprøven uden 

hjælpemidler. Afslutningsvis anvender materialet it som hjælpemiddel til den relationelle for-

ståelse af algebra i geometri.    

 

Undervejs i forløbet får eleverne mulighed for at arbejde på forskellige måder og i forskelligt tempo. I hvert 

modul er der både klasseundervisning, gruppe- og/eller makkerarbejde samt individuelt arbejde.  

 

Modulernes struktur 

Hvert modul indleder med en kort beskrivelse af dets indhold under overskriften Indholdsmæssig fokus 

og progression, dernæst en beskrivelse af modulets Differentieringsaspekter og sidst en Oversigt over 

aktiviteter mv. i modulet. 

 

Strukturen i modulerne ser i oversigtsform således ud: 

Trin Indhold 

1 
Tjek ind  

2 Intro  

Klasseundervisning 

3 
Aktivitet 1 

Gruppe- eller makkerarbejde 

4 
Aktivitet 2 

Gruppe- eller makkerarbejde 

5 
Evt. aktivitet 3 

Gruppe- eller makkerarbejde 

6 Regn dig god 

Individuelt  

7 
Tjek ud 

 

Modulerne er bygget op, så elever gennem klassesamtaler og fælles introduktioner bliver klædt på til at ar-

bejde med opgaverne. 

  

Instruktionerne støtter elevernes overblik og kommer forvirring og vanskeligheder i forkøbet. Det er altså 

vigtigt, at eleverne ikke bare bliver bedt om at løse opgaverne i materialet, men at du modellerer dine in-

struktioner og viser eleverne, hvordan du forventer, at de går til opgaverne. Ligeledes er opsamlingerne vig-

tige, så du følger op på elevernes arbejde, og at du fremhæver pointer.  

 

Der er bevidst valgt samme struktur i modulerne, så eleverne ikke bare møder en genkendelig ramme, men 

samtidig også en stor variation i undervisningen.  

 

I de fælles introduktioner og opsamlinger er det vigtigt, at du tilpasser undervisningen til elevernes respons. 

Din opgave er altså hele vejen igennem at lytte til, hvad eleverne siger, og have øje for det, de arbejder 

med, og måden, de gør det på, så du har mulighed for at tilpasse undervisningen løbende.  
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2. Differentieringsaspekter i materialet 
 

Der er i dette materiale foreslået mange greb, som muliggør princippet om undervisningsdifferentiering. Ma-

terialets væsentligste eksemplificering af differentiering er de mange forskellige tilgange og mange mulige 

valg af arbejdsformer og repræsentationer, som materialet præsenterer igennem forløbet. De forskellige 

arbejdsformer, organisationsformer samt tilgange til arbejdet med variable er således vigtigt at bibeholde, 

når du gennemfører undervisningen.  

 

Samlet set lægger materialet op til princippet om undervisningsdifferentiering, men der er 

mange faktorer, som er afgørende for, at undervisningen i praksis er tilpasset den kon-

krete elevgruppe. Et materiale som dette er på mange måder et forslag til en generel 

ramme om undervisningen, men materialet kan selvsagt ikke kan tage højde for den kon-

krete elevgruppe. Derfor er det en forudsætning for undervisningsdifferentiering, at du - med afsæt i klas-

sens elever - aktivt planlægger, gennemfører og evaluerer undervisningen. God undervisning vil altid 

kræve, at du går refleksivt til værks og tilpasser undervisningen til den specifikke situation og sammen-

hæng, den skal fungere i.  

 

I dette materiale er undervisningen ikke rettet mod den enkelte elev, men nærmere mod eleven i fællesska-

bet, og du skal tilrettelægge undervisningen, så den rummer udfordringer for alle. 

 

Materialet er udviklet således, at du kan vælge at gennemføre hele forløbet eller vælge forskellige moduler, 

som passer til din elevgruppe. 

 

Hvert modul indleder med en konkret uddybning af først og fremmest de fire første af nedenstående diffe-

rentieringsaspekter: 

1. Organisering 

2. Proaktive og eksemplificerende instruktioner 

3. Differentieret indhold og materialer 

4. Mål for læring og løbende evaluering 

5. Læringsmiljø. 

 

Herunder følger en uddybning af hvert af de fem aspekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Organiser undervisningen, så den tilgodeser elevernes forskelligheder 

 

Igennem forløbet får eleverne mulighed for at arbejde på forskellige måder og i forskellige tempi. Der 

er i hvert modul både klasseundervisning, gruppe- og/eller makkerarbejde samt individuelt arbejde. 

Eleverne arbejder ligeledes både ved at tænke, ræsonnere, prøve sig frem og lytte til andre.  

 

I de fælles introduktioner og opsamlinger er det vigtigt, at du viser eleverne den røde tråd i undervis-

ningen og tilpasser undervisningen til deres respons.  

 

1 

Forbered undervisningen med proaktive og eksemplificerende instruktioner 

 

Modulerne er bygget op, så elever gennem klassesamtaler og fælles introduktioner bliver klædt på til 

at arbejde med opgaverne. Instruktioner støtter elevernes overblik og kommer forvirring og vanske-

ligheder i forkøbet. Det er vigtigt, at du ikke bare beder eleverne om at løse opgaverne i materialet, 

men at du modellerer dine instruktioner og viser eleverne, hvordan du forventer, at de går til opga-

verne. Derfor er det vigtigt, at du ikke undlader introduktionerne og de fælles samtaler - det er altså 

ikke hensigtsmæssigt, at eleverne blot går direkte i gang med opgaverne. Ligeledes er opsamlin-

gerne vigtige, så du følger op på elevernes arbejde, fremhæver pointer og italesætter uklarheder.  

 

2 
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Eleverne arbejder differentieret med indhold og materialer 

 

I hver aktivitet i modulerne er det beskrevet, hvordan eleverne kan arbejde differentieret med opgaven. 

Det er din opgave at stilladsere undervisningen, sådan at eleverne så vidt muligt selvstændigt kan ar-

bejde med indholdet og opgaverne i grupper, makkerpar eller individuelt. 

 

I nogle opgaver vil eleverne skulle arbejde med samme opgave. I disse tilfælde er flere af opgaverne for-

muleret, så der er en lav indgangstærskel (alle eleverne kan komme i gang), men samtidig højt til loftet 

(så også de dygtige/hurtige bliver udfordret). Der vil i disse opgaver være flere måder, som eleverne kan 

løse opgaverne på, og det er her vigtigt, at du accepterer og fremhæver de forskellige løsninger. Du bør 

hele tiden overveje, hvordan du løbende kan differentiere fx ved brug af forskellige hjælpemidler, forskel-

lige grader af stilladsering eller forskellige krav. 

 

Det er intentionen med materialet, at de fleste elever kan arbejde selvstændigt, i makkerpar eller i grup-

per med indholdet og opgaverne. Det vil give dig mulighed for at prioritere din tid med de elever, der har 

størst behov for din vejledning. 

 

3 

Der er formuleret mål for læring og du følger op med løbende evaluering 

 

Til aktiviteterne i modulerne er der indledningsvist angivet nogle faglige pointer.  

De er skrevet til dig og indeholder kort det væsentlige af det faglige indhold ved netop den kommende 

aktivitet. 

 

For hver aktivitet kan der være formuleret faglige mål for elevernes læring. Det er disse faglige mål, du 

sammen med pointerne skal fremhæve og gøre tydelige for eleverne. Tydeligheden giver eleverne mu-

lighed for at gennemskue krav og forventninger.  

 

Det er vigtigt, at du hele tiden tænker i forskellige grader af målopfyldelse. Eleverne arbejder frem mod 

samme mål (i samme opgave eller opgaver med forskellige sværhedsgrad), og der er mulighed for at nå 

målet på forskellige niveauer. Desuden gør målene det muligt for dig at evaluere systematisk igennem 

forløbet. I materialet er der forslag til, hvordan den løbende evaluering af elevernes læring kan foregå.  

 

Evalueringen foregår hele tiden, men du bør have et særligt fokus på evaluering under opsamlinger, op-

gaveløsninger og ”tjek-ud”-aktiviteter. Igennem denne løbende, systematiske evaluering kan du få ind-

blik i, hvordan undervisningen modsvarer elevernes forudsætninger, og det er din opgave at tilpasse un-

dervisningen undervejs.  

 

Det kan være, at du bør gentage aktiviteter, at der skal indgå flere opsamlinger eller at du får brug for at 

bringe andre repræsentationer i spil eller lignende. Undervejs kan du følge op med konkrete og brugbare 

tilbagemeldinger til eleverne - tilpasset den enkelte elevs faglige udgangspunkt. 

 

4 
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Et godt læringsmiljø er tæt forbundet med differentiering 

 

Aktiviteterne i modulet er i høj grad bygget op omkring elevernes udvikling af egne repræsentationer, 

sproglige formuleringer og metoder. Denne tilgang yder et væsentligt bidrag, når hensigten er, at eleven 

skal udvikle forståelse fremfor blot at overtage uforståelige procedurer. 

 

I fremlæggelser vil du således meget tydeligt opleve, at eleverne i klassen har udviklet mange forskellige 

metoder og tilgange, at de producerer og designer vidt forskellige opgaver, og at de udtrykker sig i en 

stor sproglig variation fra dagligdagssprog over hjemmelavede symboler til et koncentreret matematisk 

symbolholdigt sprog om variable og ligninger. 

 

Denne store variation i udtryk bidrager i høj grad til alle elevernes læring. De oplever, at man kan forstå 

og udtrykke begreber på forskellige måder, og at der er mange måder at løse et problem på. Denne di-

versitet i udtryk stimulerer og er i sig selv en væsentlig del af elevernes læringsproces. 

 

En forudsætning for, at den enkelte elev vil stille sine tanker til rådighed for klassen - tør gøre det - er, at 

eleverne føler sig trygge, og at de oplever, at du anvender og bruger deres forskellige bidrag. Det vil 

hjælpe til, at de føler sig inddraget i undervisningen, samtidig med, at de faktisk har indflydelse. 

 

En klassekultur, hvor eleverne tør at fejle, hvor eleverne oplever fejl som potentiale for læring, hvor du 

anerkender og bruger bidrag, er nødvendig for at basere undervisningen på elevernes udvikling af forstå-

else.  

 

Det skal være trygt at prøve sig frem og eventuelt fejle.    

 

5 
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3. Indholdsmæssig progression og 

sammenhæng i materialet 
 

Materialet er ikke strengt progressivt. Det er derfor muligt at udvælge de moduler/elementer fra forløbet, 

som er relevante for den enkelte klasse.  

 

Materialet sigter mod at arbejde med variable og ligninger ud fra en forståelsesmæssig tilgang. Derfor er 

der taget udgangspunkt i kendte opgavetyper, fx fra de sociale medier og kendte kontekster for eleven. 

Oversættelse fra konkrete repræsentationer og kendte kontekster til bogstaver - og omvendt - spiller en væ-

sentlig rolle i at sikre elevernes forståelse for regning med bogstaver.  

 

 

   

Kort om de seks moduler 

 

Modul 1 tager afsæt i opgaver med frugtalgebra. Disse opgaver kan mange  

elever være bekendt med, fx fra Facebook. Eleverne arbejder med naturlige  

”kortere” repræsentationer ved at skifte frugterne ud med bogstaver.  

Problemstillingerne er udtrykt i ligninger, primært med et resultat på højre side. 

 

Modul 2 sætter fokus på lighedstegnet. Konkret er der fokus på, at lighedstegnet også kan udtrykke 

en ligevægt og ikke bare er en ”ordre” om at foretage en udregning. Dette er symboliseret ved hjælp 

af ”uro-ligevægte”, som samtidig understøtter forståelsen af en ligning som en ligevægt. 

 

Modul 3 arbejder med elevernes forståelse af algebraiske udtryk, og hvordan disse kan blive repræ-

senteret på forskellige måder. Her er det af særlig betydning, at eleverne får udtrykt disse sammen-

hænge i et mere hverdagsagtigt sprog. Dette arbejde er vigtigt som grundlag for elevernes senere ar-

bejde med at løse ligninger. Modulet arbejder også med bogstavregning i en let forståelig kontekst og 

med indsættelse af værdier for variable i algebraiske udtryk.   

 

Modul 4 har fokus på ligningsløsning. Problemstillingerne i modulet er formuleret således, at eleverne 

kan anvende repræsentationer fra de første moduler som tænkeredskaber i udvikling af egne metoder 

til ligningsløsning. 

 

Modul 5 handler om opstilling af algebraiske udtryk og ligningsløsning i den særlige kontekst, som 

består af omkreds og areal af polygoner. Konteksten er konkret i form af, at sidelængderne er udtrykt 

ved bogstaver.   

 

Modul 6 omhandler samme problemstillinger som modul 5 – dog med den forskel, at geometripro-

grammet GeoGebra er indført som støtte og som redskab til at undersøge og eksperimentere. 
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Modul 1 
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Modul 1  
Indholdsmæssig fokus og progression  

 

I dette modul skal du arbejde med lighedstegnets betydninger ud fra frugtopgaver, som eleverne muligvis 

kender fra de sociale medier. Herudfra introducerer du algebraiske udtryk med bogstaver, hvor eleverne 

oversætter fra symbolske udtryk til genkendelige visuelle ikoner, som er tæt på hverdagen (frugter) og om-

vendt. Herigennem gør du eleverne fortrolige med bogstavernes rolle i matematikken. 

 

Når eleverne skal løse ligninger, er det altafgørende, at eleverne har en forståelse for lighedstegnet som en 

ligevægt. Derfor sætter dette modul fokus på, at eleverne udtrykker sig om de forskellige måder, de møder 

lighedstegnet på, samt på at gøre bogstaverne ufarlige. Du skal arbejde ud fra elevernes forforståelser og 

frem mod, at de selvstændigt kan løse frugtopgaver samt oversætte frugtopgaverne til bogstaver og om-

vendt.  

 

  Differentieringsaspekter 

 

Organisering 

For at differentiere undervisningen kan du organisere den på forskellige måder.  

De første aktiviteter (1.1. og 1.2) kan du introducere på klassen, for at sikre et fælles sprog  

og for at afdække elevernes forforståelser.  

 

I en del af modulets aktiviteter (1.3, 1.4 og 1.5) får eleverne mulighed for at arbejde i makkerpar, hvor de 

arbejder i eget tempo ud fra egne forudsætninger. 

Til sidst arbejder eleverne individuelt (1.6 og 1.7) og får mulighed for at konsolidere det lærte. 

 

Proaktive og eksemplificerende instruktioner 

Når du introducerer opgaver, og der er skift i undervisningen, skal du give tydelig og eksemplificerende in-

struktion. I 1.2 skal du modellere og vise, hvordan opgaven skal løses – med input fra eleverne. 

 

Differentieret indhold og materialer 

Indholdet er differentieret, idet eleverne får mulighed for at arbejde ud fra egne forståelser og i eget tempo 

og opbygge en fortrolighed med frugtopgaverne samt brugen af bogstaver i matematik. I 1.1 og 1.2 skaber 

du forudsætningerne for, at eleverne senere kan arbejde selvstændigt (alene og i makkerpar). I 1.3 og 1.4 

arbejder eleverne i makkerpar, og det vil være forskelligt, hvor mange opgaver de når at løse. I 1.5 skal 

eleverne selv lave opgaver og får herved mulighed for at arbejde med samme opgave på forskellige ni-

veauer. I 1.6 arbejder eleverne med selvvalgte opgaver med samme indhold, men på tre forskellige ni-

veauer. Eleverne får altså hele vejen igennem modulet mulighed for at arbejde på måder, der er tilpasset 

den enkelte. 

 

Mål for læring og løbende evaluering 

Der er anført mål for modulet samt for 1.1, 1.3 og 1.4. I de første aktiviteter er det vigtigt at være åben og 

nysgerrig på, hvad eleverne tænker, så du afdækker deres forforståelse. 

Vær hele tiden opmærksom på, om eleverne bevæger sig mod målet. I opsamlinger er der mulighed for at 

afdække eventuelle misforståelser, og når eleverne arbejder i makkerpar, kan du spørge ind til elevernes 

måde at løse og tænke om opgaverne på. Sørg for at følge op med løbende respons. 

 

Desuden arbejder eleverne i 1.7 med logbog som evalueringsform. Arbejdet med logbogen kan du evt. 

fortsætte gennem de øvrige moduler. Du kan eventuelt opfordre forældrene til at læse med i logbøgerne 

og spørge ind til, hvad eleverne arbejder med.  

 

Læringsmiljø 

Når du samler op (eller du på anden måde italesætter aktiviteterne), er det vigtigt, at du formulerer spørgs-

målene, så eleverne ikke kan svare forkert. Fx er det i 1.1 vigtigt, at du bibeholder spørgsmålet; ”hvad tæn-

ker DU om lighedstegnet”, så eleverne tør svare (og at de ikke oplever, at du fisker efter ét bestemt svar). 
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Oversigt over aktiviteter mv. i modul 1 

 

Pkt. Titel Indhold Form Materiale 

1.1 
Tjek ind 

Lighedstegnet 

Overvejelser over lighedstegnets betyd-

ning i forskellige situationer 
Klassedialog Elevark 1.1 

1.2 
Intro  

Frugtopgaver 

Introducer frugtopgaver og løs dem fæl-

les i klassen 

 

Klassedialog Elevark 1.2 

1.3 
Aktivitet  

Frugtopgaver 
Eleverne løser frugtopgaver 

Makkerpar 

Opsamling som 

klassedialog 

Elevark 1.3 

1.4 

Aktivitet 

Frugter og bog-

staver 

Eleverne oversætter fra frugt til bogsta-

ver og fra bogstaver til frugt 
Makkerpar 

Elevark 1.4a 

og 1.4b 

1.5 

Aktivitet 

Lav selv frugtop-

gaver 

Eleverne laver frugtopgaver ud fra for-

skellige kriterier 
Fri form Elevark 1.5 

1.6 
Aktivitet 

Regn dig god 
Opgaveregning og andre udfordringer Individuelt 

Elevark 1.6 

(grøn, gul og 

rød) 

1.7 Tjek ud Logbog Individuelt  

 

  



Program for løft af de fagligt svageste elever   | Forløb om undervisningsdifferentiering |   

 

 10 

1.1. Tjek ind 
 

Faglige pointer 

 

Eleverne ser, at lighedstegnet bruges forskelligt - fx både som en operator (”det giver”) og som en lige-

vægt. 

 

 

 

 

 

 

 

Guide til gennemførelse 

 

1. Fælles introduktion til dagen – du præsenterer mål og indhold. Fortæl eleverne, hvad de skal ar-

bejde med og hvorfor. 

 

2. Vis opgaverne (næste side) på smartboard/skriv opgaverne op på tavlen. Bed eleverne tale med 

sidemakkeren om de forskellige måder, lighedstegnet bruges på.  

 

Stilladserende spørgsmål til opgave 1: 

Hvordan bruges lighedstegnet?  

Hvor bruges lighedstegnet på samme måde? Og hvor bruges det forskelligt? 

På hvilken måde er det forskelligt? 

Hvilke andre situationer har du mødt lighedstegnet i? 

 

Stilladserende spørgsmål til opgave 2: 

 

 Hvor møder man lighedstegnet? 

 Giv eksempler på, hvordan lighedstegnet bruges i matematik. 

 Lav en opgave, hvor lighedstegnet bruges. 

  

3. Opsamling med fokus på elevernes beskrivelser og fremhæv forskelle og ligheder.  

 

 

 Differentieringsaspekter 

 

Eleverne har mulighed for at udtrykke sig i eget sprog, og de har mulighed for at bringe  

deres forforståelse aktivt i spil. På denne måde skal du sørge for, at eleverne oplever,  

at du anerkender deres forskelligheder, og at deres svar har værdi. 

 

Andre overvejelser i forbindelse med gennemførelse 

 

Det gør ikke noget, at nogle elever alene ser lighedstegnet som et ”det giver”-tegn. Dette er jo netop 

også én måde at anvende lighedstegnet på. Gennem samtalen i makkerpar og i den fælles dialog skal 

eleverne dog gerne blive opmærksomme på, hvordan lighedstegnet også anvendes. 

 

Faglige mål 

- Eleverne kan beskrive, hvordan lighedstegnet anvendes på forskellige måder. 
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Lighedstegn  

                                                        

Opgave 1 

 

Hvad tænker du om lighedstegnet i disse situationer?  

Hvilke forskelle ser du? Hvilke ligheder ser du?  

 

5 + 12 = ___ 

 

10 = 8 + ___ 

           

____ = 19 

 

 a = 6 

 

6 + ___ = ____ 

 

4 = 5 

 

Opgave 2 

 

Hvordan ville du forklare til en elev i 2. klasse, hvad lighedstegnet betyder? 
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1.2 Intro - frugtopgave 
 

Faglige pointer  

• Eleverne ser, at man kan anvende forskellige strategier til at finde løsninger. 

• Eleverne ser, at man kan løse opgaverne ved at tage en række ad gangen - ovenfra og ned. 

 

Guide til gennemførelse 

1. Vis opgaverne (næste side) på smartboard eller tegn på tavlen. Spørg deref-

ter eleverne, om og i så fald hvor de har set denne type opgave før. Dette er 

for at vække elevernes nysgerrighed og motivation.  

2. Vis herefter kun opgave 1.2.1 og spørg eleverne om, hvordan de vil finde ud 

af, hvad en appelsin koster. Nogle elever vil typisk gætte sig frem, mens an-

dre vil komme med forklaringer à la; ”jeg ved, to appelsiner koster 10 kr., så 

én må koste 5 kr.” Skriv 5 oveni/ovenover de to appelsiner. Skriv herefter 5 

på linjen. 

3. Vis opgave 1.2.2. Bed eleverne kigge på den øverste række med appelsiner 

og spørg; ”hvad ved vi?” Eleverne byder ind. Sørg for at gentage elevernes 

gode forklaringer, fx ”så ud fra den første række kan vi se, at tre appelsiner 

koster 15 kr. Derfor koster én appelsin 5 kr.” Skriv 5 oveni appelsinerne i før-

ste række. Ligeså med de næste to rækker. 

4. Løs opgaverne 1.2.3 og 1.2.4 på samme måde, hvor eleverne byder ind med løsninger og forkla-

ringer på, hvordan de har løst opgaverne. Vær opmærksom på at spørge til og at fremhæve, hvilke 

ræsonnementer der fører til løsningen. Spørg fx; ”hvordan har I fundet ud af, hvad bananen ko-

ster?” 

Fortæl eleverne (i 1.2.4), at der er to citroner i anden række og kun en i sidste række. 

 

Du kan i dialogen lægge vægt på lighedstegnet i de forskellige roller.  

Du skal værdsætte alle strategier, og du skal tydeligt fortælle eleverne, at man kan bruge forskellige strate-

gier - man kan fx ”gætte og se, om det passer” eller ”tænke sig frem ved at regne det ud”.  

 

  

Differentieringsaspekter 

 

Giv tydelig og eksemplificerende instruktion. Modeller og vis, hvordan opgaven skal løses –  

med input fra eleverne. På denne måde inddrager du eleverne i undervisningen, så det er  

deres svar, der fører til, at opgaven gradvist bliver løst (fremfor, at du i en monolog viser,  

hvordan du selv ville gøre det). Eleverne skal opleve, at deres svar har værdi, og at det er trygt at prøve 

sig frem og eventuelt fejle. Derudover skal det helst være muligt for eleverne efterfølgende at arbejde 

uden hjælp fra dig.  

 

Hvis der tidligere er arbejdet med lignende opgaver i undervisningen, kan du højne niveauet ved at tage 

afsæt i opgave 1.2.3-1.2.6 (fremfor 1.2.1-1.2.4). Det er dog vigtigt at holde den fælles intro på et niveau, 

hvor ALLE eleverne er med - hellere for lavt end for højt niveau.  

 

Læg mærke til, hvilke elever der måske ikke byder ind og/eller virker usikre på opgaverne. Så kan du i 

næste aktivitet (1.3) hjælpe og stilladsere disse elever med det samme. 
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1.3 Aktivitet - frugtopgaver 
Faglige pointer 

• Elevernes strategier til at løse opgaverne skal gøres eksplicitte. 

• Eleverne oplever bogstaverne som ufarlige, idet de blot repræsenterer frugter. 

 

 

 

 

 

 

Guide til gennemførelse 

1. Print og klip opgaverne ud.  

2. Lad eleverne arbejde i makkerpar med opgaverne. Når eleverne har løst 

en opgave, henter de en ny. Eleverne sidder således med et antal opga-

ver på bordet, som er løst. Gå rundt og hjælp eleverne, hvor der er brug 

for det. 

3. Når du er sikker på, at alle par har fået løst mindst to opgaver, beder du 

alle eleverne rejse sig og individuelt tage én opgave fra bordet med sig. 

Eleverne finder nu en anden elev, som de skal vise opgaven og forklare, 

hvordan de har løst den trin for trin. Dette kan du gentage ca. tre gange. 

Eleverne fortæller altså om deres egen opgave til tre andre elever og ser tre nye opgaver og lytter 

til, hvordan de andre har løst dem. 

4. Saml op fælles i klassen og fortsæt med 1.4.  

  

Faglige mål 

• Eleverne kan løse frugtopgaver. 

 

 

Differentieringsaspekter 

Du skal sigte mod, at alle elever får sat ord på, hvordan de har løst opgaven. 

Eleverne løser først opgaverne to og to, men hver elev skal herefter selvstændigt  

kunne gøre rede for, hvordan opgaven er løst.  

 

Som beskrevet ovenfor, skal introen bidrage til, at flertallet af eleverne efterfølgende kan arbejde uden hjælp. 

Det giver dig mulighed for i denne opgave at prioritere din tid dér, hvor der er behov. Her er der fokus på at 

gøre bogstaverne ”ufarlige”, idet du introducerer dem ud fra helt konkrete kontekster, som eleverne er fortro-

lige med. 

 

Andre overvejelser i forbindelse med gennemførelse 

Det kan være en god idé at tale med eleverne om, hvordan et godt makkersamarbejde fungerer – særligt hvis 

eleverne ikke er vant til denne organisationsform eller har tendens til alligevel at løse opgaverne individuelt. 

For at opfordre til samarbejde er det vigtigt, at du ikke printer opgaver til alle elever. Hvis eleverne sidder med 

hver deres ark foran sig, vil det være oplagt for eleverne blot at løse opgaverne individuelt. 

 

Det er vigtigt, at der sker en bevidst sammensætning af elever. Dan makkerparrene således, at eleverne ar-

bejder godt sammen, og fagligt set, at der er én i hvert par, der ”kan”. Sigt altså mod heterogene grupper, så 

eleverne kan lære af hinanden. Men det vil dog sjældent være fordelagtigt at sætte de allerdygtigste sammen 

med de elever, der har allersværest ved det.  
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1.4 Frugter og bogstaver 
 

 

 

 

  

 

 

Guide til gennemførelse  

1. Som en overgang til denne aktivitet kan du gennemgå 2-3 opgaver fra 

1.3 og oversæt dem fælles til bogstaver. Vis, fortæl og skriv løbende 

følgende på tavlen: 

appelsin + appelsin + appelsin = 12 

a + a + a =12  

3a = 12   

a = 4 

 

Appelsin + banan = 9 

a + b = 9   

4 + b = 9  

 

Banan = 5 

b = 5 

 

2. Opfordr eleverne til at skabe deres egne repræsentationer og metoder ved at tegne andre frugter 

(eller ting) og/eller indføre andre bogstaver. 

3. Fortæl eleverne, at de om lidt selv skal oversætte frugtopgaver til bogstavopgaver. Vis eleverne, 

hvordan de skal gøre det ved at repetere følgende på tavlen: 

 

a + a + a = 12 

 

a + b = 9 

 

b = ___ 

 

 

4. Inddel nu eleverne igen i makkerpar - samme par, hvis de par, der arbejdede sammen før, funge-

rede godt. Hvert par henter en opgave fra elevark 1.4a. Eleverne skal oversætte opgaven til bog-

staver. 

5. Klip herefter opgaverne over, så eleverne nu kun sidder med bogstavdelen. Eleverne skal nu igen i 

par løse opgaverne. 

6. Når eleverne har løst en række opgaver, kan du give dem kopiark 1.4b. Her skal eleverne over-

sætte de algebraiske udtryk til frugter. Lad eleverne klippe frugtfigurerne ud og lim dem på.  

 

  

Faglige mål 

• Eleverne kan oversætte algebraiske udtryk til frugter  

og omvendt.  

 

Differentieringsaspekter 

 

For at eleverne undervejs kan bruge de gennemgåede eksempler som hjælp, lader du 

opgaverne fra pkt. 2 og 3 stå på tavlen, mens eleverne løser opgaver. 
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1.5 Lav selv frugtopgaver 
 

Guide til gennemførelse 

1. Eleverne skal nu selv lave frugtopgaver. I makkerpar laver de mindst to 

opgaver med frugter - en let og en svær. 

2. Opfordr eleverne til at udfordre sig selv ved at lave den svære så svær, 

som de kan. 

3. I denne aktivitet er der god mulighed for, at de dygtige elever kan ud-

fordre sig selv. 

 

Lav udfordringer/benspænd til eleverne ved fx at stille krav om, at: 

- Der skal være tre forskellige frugter med 

- De skal anvende tre forskellige regnetegn 

- De kun må formulere opgaven med bogstaver (ikke 

frugter). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Differentieringsaspekter 

 

Der vil være stor forskel på, hvilke opgaver eleverne formår at lave her - og det er netop en  

del af differentieringen, at nogle elever får lavet opgaver som fx denne, mens andre virkelig  

kan udfordre sig selv. 

 

Med andre ord er det hensigten, at eleverne får mulighed for at arbejde med opgaver, der er tilpasset de-

res behov og potentialer.  
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1.6 Regn dig god 
 

Faglige pointer 

Regn dig god er en række mindre opgaver med udgangspunkt i de foregående oplæg.  

De er tænkt som individuelle repetitionsopgaver.  

 

 

Guide til gennemførelse 

1. Lad eleverne arbejde individuelt med opga-

verne, men lad dem spørge sidemakkeren eller 

dig om hjælp, hvis/når de har brug for det.  

 

 

 

 

 

  

Differentieringsaspekt 

 

Giv eleverne mulighed for at arbejde på tre forskellige niveauer - grønne, gule eller røde  

opgaver – der er passet til elevens behov og potentiale. Eleverne arbejder således med  

forskelligartet materiale, men med det samme faglige indhold.  

 

Eleverne vælger selv niveau, men du støtter eleleverne i at vælge de rigtige opgaver.  
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1.7 Tjek ud 

 

Guide til gennemførelse 

 

Eleverne skriver logbog. Afsæt 5-10 minutter. Omform målene til konkrete refleksionsspørgsmål. Boksen 

nedenfor indeholder forslag til dette.  

 

I modul 1 er det målet, at eleverne: 

• Har viden om lighedstegnets betydninger 

• Kan oversætte algebraiske udtryk til frugter og omvendt.  

 

I logbogen kan man derfor bede eleverne skrive ud fra følgende spørgsmål: 

 

 

Logbog  

1. Hvad ved du om lighedstegnet?  

- Du kan fx give eksempler på, hvordan lighedstegnet bruges på forskellige måder. 

 

2. Hvordan kan man oversætte frugtopgaver til bogstavsopgaver? 

 

- Du kan fx forklare, hvordan opgaven ovenfor kan skrives som en opgave med bogstaver. 

 

3. Hvordan kan man oversætte bogstavsopgaver til en hverdagshistorie med frugt? 

- Du kan fx finde på en historie, der kunne skrives som udtrykket 2a + 2b = 14. 

 

 

  

 

Differentieringsaspekt 

 

På denne måde følger du op på de faglige mål ved hjælp af en individuel evaluering.  
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Modul 2 
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Modul 2 
Indholdsmæssig fokus og progression  

Lighedstegnets betydning som en ligevægt er afgørende for, at eleverne forstår, hvordan man løser lignin-

ger. Derfor arbejder dette modul frem mod, at eleverne forstår, at lighedstegnet opretholder en ligevægt. 

 

Eleverne arbejder med uroen som en visuel ligevægt og oversætter mellem formelle ligninger og konkrete 

ligningssituationer (uroer) og omvendt.  

 

Tag afsæt i frugtopgaverne og snakken om lighedstegnet fra modul 1 og herudfra introducer uroen som en 

ligevægt.  

 

 

 

  

Differentieringsaspekter 

 

Organisering 

For at differentiere undervisningen kan du organisere den på forskellige måder.  

I de første aktiviteter (2.1. og 2.2) kan du tage afsæt i det lærte fra modul 1 og introducere uroen  

på klassen ud fra bøjlen med sokker.  

I næste del af modulets aktiviteter (2.3, 2.4 og evt. 2.5) skal eleverne have mulighed for at arbejde i makkerpar 

og tremandsgrupper, hvor de arbejder i eget tempo ud fra egne forudsætninger. 

Derefter arbejder eleverne individuelt (2.6) og får mulighed for at konsolidere det lærte.  

Til sidst (2.7) kan du følge op med en fælles klassesamtale. 

 

Proaktive og eksemplificerende instruktioner 

Når du introducerer opgaver, og der er skift i undervisningen, skal du give tydelig og eksemplificerende in-

struktion. I 2.2 skal klassesamtalen være model for, hvordan eleverne efterfølgende skal diskutere. Du model-

lerer og viser altså, hvordan eleverne skal arbejde med og løse opgaverne. 

 

Differentieret indhold og materialer 

Indholdet er differentieret, idet eleverne får mulighed for at arbejde ud fra egne forståelser og i eget tempo og 

opbygge en fortrolighed med uroerne samt brugen af lighedstegn i matematik. I 2.1 og 2.2 skaber du forud-

sætningerne for, at eleverne senere kan arbejde selvstændigt (alene og i makkerpar). I 2.2, 2.3 og 2.4 arbej-

der eleverne i makkerpar og tremandsgrupper, og det vil være forskelligt, hvor mange opgaver de når at løse. 

I 2.5 skal eleverne selv lave opgaver og får herved mulighed for at arbejde med samme opgave på forskellige 

niveauer. I 2.6 arbejder elever med selvvalgte opgaver. Eleverne får altså hele vejen igennem modulet mulig-

hed for at arbejde på måder, der er tilpasset den enkelte. 

 

Mål for læring og løbende evaluering 

Der er anført mål for modulet samt for 2.3 og 2.4. I de første aktiviteter er det vigtigt at være åben og nysgerrig 

på, hvad eleverne tænker, så du afdækker deres forforståelse. 

Vær hele tiden opmærksom på, om eleverne bevæger sig mod målet. I opsamlinger er der mulighed for at af-

dække eventuelle misforståelser, og når eleverne arbejder i makkerpar, kan du spørge ind til elevernes måde 

at løse og tænke om opgaverne på. Sørg for at følge op med løbende respons. 

 

Desuden er den afsluttende samtale (1.7) tænkt som en del af evalueringen, som giver dig tilbagemeldinger 

fra eleverne i forhold til, hvad du eventuelt kan fokusere på næste gang, inden I går i gang med modul 3. 

 

Læringsmiljø 

Når du skal samle op (eller du på anden måde italesætter aktiviteterne), er det vigtigt, at du formulerer spørgs-

målene, så eleverne ikke kan svare forkert. Fx er det i 2.1 vigtigt, at du bibeholder spørgsmålet; ”hvad lægger 

DU mærke til”, så eleverne tør svare, og at de ikke oplever, at du fisker efter ét bestemt svar. 
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Oversigt over aktiviteter mv. i modul 2 

 

 

Pkt. Titel Indhold Form Materiale 

2.1 
Tjek ind  

Bogstaver og lig-

hedstegnet 

Eksempler fra sidst 

Sokker 

Klassedialog  

2.2 Intro  

Uro 
Introducer uroer og løs dem fælles i 

klassen 

 

Klassedialog 

Makkerpar  

Elevark 2.2 

2.3 
Aktivitet 

Skab ligevægt 

Eleverne skaber ligevægt i uroer Tremandsgrupper. 

Opsamling som 

klassedialog 

Elevark 2.3 

2.4 
Aktivitet 

Uroer og ligninger 

Eleverne oversætter fra uroer til lig-

ninger og fra ligninger til uroer 

Makkerpar Elevark 2.4 

2.5 
Aktivitet 

Lav selv uroer 

Eleverne laver uroer ud fra forskellige 

kriterier 

Fri form  

2.6 Aktivitet 

 

Regn dig god 

Opgaveregning og andre udfordringer Individuelt Elevark 2.6 

 

2.7 
Tjek ud 

Samtale Fælles  
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2.1 Tjek ind - bogstaver og lighedstegn 

 

Faglige pointer 

• Eleverne introduceres til begreberne ligevægt og uligevægt.  

 

Guide til gennemførelse 

1. Fælles dialog om indholdet fra modul 1 ud fra disse spørgsmål. Spørg eleverne, hvad de kan hu-

ske. Giv eleverne tid til at tænke lidt og bed eventuelt eleverne skrive et par stikord ned. 

 

 

 
 

 

2. Fælles repetition fra sidst. Lad eleverne løse 1-2 opgaver med sidemanden og gennemgå dem fæl-

les. Følg op på de ting, du vurderer relevant ud fra elevernes svar og deres logbog fra sidst. En-

kelte aktiviteter fra modul 1 kan du eventuelt gentage. 

 

3. Vis billedet (næste side) på smartboard. Bed eleverne forholde sig til billedet og sige, hvad de 

umiddelbart tænker. Ud fra elevernes egne formuleringer som fx; ”den ene sok vejer mere”, intro-

ducerer du begreberne ligevægt og uligevægt.  

 

 

 

 
  

Hvad kan du huske fra sidst? 

 

Hvad arbejdede vi med sidste gang? 

 

 

Differentieringsaspekter 

 

Gennem den fælles repetition kan du italesætte undervisningsindhold fra sidste gang.  

Dette skal sikre den røde tråd og give større chance for, at det lærte kommer i elevernes  

langtidshukommelse. 

 

Tag afsæt i noget kendt (strømper på en bøjle) og forsøg hermed at imødekomme elevernes erfaringer 

med ligevægt. Eleverne får her sat et helt konkret hverdagseksempel på uroerne og ligevægt. Dette bidra-

ger til, at du imødekommer elevernes forskellige forudsætninger og potentialer. 

  

Både under punkt 1 og 3 er det vigtigt, at alle eleverne får tid at tænke sig om, inden de hurtigste har sva-

ret.  
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Hvad lægger du mærke til?        

Hvad undrer dig?  
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2.2 Intro - uro 
 

[Elevark 2.2] 

 

Faglige pointer 

Eleverne ser, at lighedstegnet opretholder en ligevægt – dvs. der er lige meget på 

begge sider af lighedstegnet (fremfor blot en operator, der gør noget/”det giver”). 

 

 

Guide til gennemførelse 

1. Vis billederne (næste side) på smartboard og tal med eleverne om, 

hvad man kan se. Bed så eleverne om i plenum at sige en sætning, 

som er sand, kan være sand eller ikke kan være sand. 

2. Vis sætningerne (næste side under billederne) til eleverne og bed ele-

verne komme med bud på, om sætningen er sand, kan være sand el-

ler ikke kan være sand. Følg op og spørg ind til, hvorfor sætningen er 

fx sand. 

3. Lad herefter eleverne arbejde sammen med sidemakkeren med opgaverne på elevark 2.2. 

4. Opsamling.  

 

 

 

  Differentieringsaspekter 

Giv eleverne mulighed for at udtrykke sig i eget sprog og bring deres forforståelse aktivt i spil. 

 Deres sprog udvikler sig - fra hverdagssprog til fagsprog - ud fra deres forskellige faglige 

 forudsætninger. 

 

Tilpas aktiviteten til elevgruppen. Hvis eleverne har svært ved at komme i gang med at finde på sætninger, 

kan du bytte rundt på opgave 1 og 2. Du kan vise sætningerne til eleverne og tale med dem om, hvorvidt 

udtrykkene er sande. Derefter skal eleverne selv komme med flere sætninger, som er sande, kan være 

sande eller ikke kan være sande. 

 

Andre overvejelser i forbindelse med gennemførelse 

Når eleverne skal løse ligninger, er det altafgørende, at eleverne har en forståelse for lighedstegnet som en 

ligevægt. Derfor skal du gøre meget ud af at italesætte dette. 
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Kig på billedet og sig en sætning som: 

- Er sand 

- Kan være sand 

- Ikke kan være sand 
 

.

 

 

 

• Appelsinen vejer mere end bananen   

 

• Bananen og appelsinen vejer ikke det 

samme   

 

• Appelsinen vejer dobbelt så meget som 

bananen   

 

• Appelsinen vejer 5   

  

• Bananen vejer meget mindre end appel-

sinen  

 

• Bananen og appelsinen vejer lige meget

   

 

• Appelsinen vejer 5 og bananen vejer 2 

 

 

• Appelsinen vejer 3 og bananen vejer 10. 

 

 

• Der er ligevægt i uroen 

 

• To måner vejer det samme som en 

kløver  

 

• En måne vejer mere end en kløver 

 

 

• Hvis kløveren vejer 10, så vejer må-

nen 5 

 

 

• Månen vejer 5 og kløveren vejer 4  

 

 

• Månen vejer 3 og kløveren vejer 6. 

 

 

 



Program for løft af de fagligt svageste elever   |   Undervisningsdifferentiering|   

 
 

 
 

26 

2.3 Aktivitet - skab ligevægt 
 

[Elevark 2.3] 

 

Faglige pointer 

 

Eleverne skal forstå begrebet ligevægt, og gennem den konkrete situation kommer klassen i fællesskab 

frem til, at der skal gøres det samme på begge sider af uroen for at balancen bibeholdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide til gennemførelse 

1. Lad eleverne arbejde i grupper af tre med opgaverne på elevark 2.3. 

2. Opsamling på, hvordan man kan bibeholde ligevægten. Få eleverne til at sætte ord på deres opda-

gelser og fremhæv ud fra elevernes udtalelser, at de skal gøre det samme på højre og venstre 

side. 

 

 

 

  Differentieringsaspekter 

 

Lad eleverne arbejde i grupper - med elever på ca. samme niveau. I en aktivitet som  

denne vil nogle elever hurtigt kunne se og argumentere for svaret, hvilket ikke er fordel- 

agtigt i forhold til de svagere elever, som kan blive passive. Derfor skal du sikre, at  

eleverne arbejder i forholdsvist homogene grupper, så eleverne samarbejder, og alle får sat 

ord på. Dette muliggør samtidig, at eleverne kan arbejde på måder, der er tilpasset egne behov, forud-

sætninger og potentialer.  

 

Vurder i elevernes arbejde i tremandsgrupper, hvad du kan samle op på fælles. Er der eventuelt begre-

ber, du skal italesætte, eller konkrete opgaver, du skal gennemgå fælles. 

 

Andre overvejelser i forbindelse med gennemførelse 

Det er vigtigt, at eleverne faktisk diskuterer ved at argumentere for deres påstande. Eleverne skal altså 

ikke blot komme med svaret (ja/nej), men forklare og begrunde deres svar.  

 

Faglige mål 

• Elever kan skabe ligevægt i uroer 

• Eleverne kan oversætte uroer til ligninger. 
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2.4 Aktivitet - uroer og ligninger 
 

[Elevark 2.4] 

 

Faglige pointer 

• Eleverne ser sammenhængen mellem uroer og ligninger og kan oversætte uroer til ligninger. 

Bogstaverne i matematikken gøres ”ufarlige”. 

• Eleverne stifter bekendtskab med udtrykket ”vi fjerner lige meget på begge sider” - både i 

uroen og i ligningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide til gennemførelse  

 

1. Vis eleverne opgaven på næste side og spørg dem, hvor meget de tror, hjertet 

vejer. Ud fra elevernes svar og deres begrundelser, samler du op, og gør det 

tydeligt, at ligevægten bibeholdes. Det er det primære formål, uanset om ele-

verne gætter og prøver efter; om de ser, at de tre trekanter må svare til vægten af et hjerte; om de 

benytter strategien om at fjerner et hjerte på hver side; eller om de gør noget andet. 

 

2. Oversætter opgaven til udtrykket:  

  hjerte + hjerte = hjerte + 5 + 5 + 5 (skrives på tavlen) 

  Herudfra opskrives ligningen h + h = h + 5 + 5 + 5.  

Forklar og vis eleverne sammenhængen mellem uroen og ligningen.  

Løs ligningen i fællesskab. 

3. Eleverne arbejder med at oversætte uroerne på elevark 2.4 til ligninger og at løse uroen/ligningen. 

4. Opsamling ved at gennemgå et par opgaver fælles og fokuser igen på, hvordan ligevægten kan 

bibeholdes. Du skal sikre, at der hele tiden er en tydelig sammenhæng mellem den konkrete re-

præsentation (uroen) og den abstrakte repræsentation (ligningen).  

 

  

Faglige mål 

• Eleverne kan oversætte uroer til ligninger. 
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Andre overvejelser i forbindelse med gennemførelse 

 

Du kan her oversætte uroen til 2f = f + 3. Det kan have stor betydning for ele-

verne, om du italesætter det at løse opgaven som; ”vi fjerner et f på begge si-

der af lighedstegnet”, eller om du siger noget à la; ”vi kan fjerne en femkant fra 

hver side i uroen, da de vejer lige meget - og der er stadig ligevægt”. 

Eleverne skal helst kende begge disse måder og vide, at det at fjerne en fem-

kant på hver side i uroen svarer til at fjerne et f på hver side i ligningen. 

 

Ligeledes kan du her oversætte uroen til s + s = 10 eller 2s = 10, og vi får, at s 

= 5. Hvis eleverne byder ind med den symbolske repræsentation, kan du 

oversætte det til noget helt konkret: ”Når to stjerner vejer 10, så må en stjerne 

veje 5”. Gør ligeledes eleverne opmærksomme på, at de faktisk dividerer med 

to for at finde ud af det.  

 

De fleste elever vil let kunne løse opgaven, men langt fra alle vil kunne itale-

sætte, at de dividerer med to. Her kommer svaret så intuitivt til eleverne, at de 

knap nok tænker over, hvad de gør - de ved det bare, fordi opgaven er så let 

for dem. 

 

For at sikre en progression, og at eleverne ser en sammenhæng med indhol-

det i modul 1, kan du gøre eleverne løbende opmærksomme på sammen-

hængen fra sidst. Det kan fx være ligningen herover, du oversætter til; ”hvis 

to citroner koster 10 kr., så koster en citron 5 kr.”  

 

 

 

  

Differentieringsaspekter 

 

Du skal modellere og giver tydelige instruktioner.  

 

Det er vigtigt, at begge repræsentationer - både den symbolske (algebraen) og den konkrete  

(uroen) er synlige hele vejen igennem (for alle elever), så bogstaverne ikke bliver abstrakte, men blot en anden 

måde at skrive det på. Både under klassesamtaler, og når du hjælper enkelte elever, skal du være opmærk-

som på at oversætte og eksemplificere. Derudover er det vigtigt, at du har fokus på, at du kan præsentere det 

samme faglige indhold for eleverne på forskellige måder.  
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2.5 Aktivitet - lav selv uroer 
Faglige pointer 

 

Eleverne bliver fortrolige med ligevægten i en uro og i en ligning. 

 

Guide til gennemførelse 

1. Fortæl eleverne, at de nu skal arbejde med at løse og lave 

uroer.  

2. Lad eleverne arbejde individuelt med at løse opgaverne på 

hjemmesiden https://solveme.edc.org/mobiles/ (play). Ele-

verne arbejder sig frem fra nr.1, og når så langt, de kan på den afsatte tid. Giv 

eleverne mulighed for at spørge dig eller sidemakkeren til råds, når eleverne 

får brug for hjælp. 

OBS: Det er ikke nødvendigt at oprette sig som bruger - eleverne kan går di-

rekte i gang. 

3. Lad herefter eleverne arbejde to og to med selv at lave uroer på hjemmesiden 

(build). Eleverne skal selv kunne løse de opgaver, de laver. De skal sikre sig, 

at opgaven kan løses, og overveje, om opgaven kan løses på flere måder.  

4. Når eleverne har lavet en opgave, tager de et skærmklip af opgaven og sender det til dig eller deler 

på fælles læringsplatform. 

5. Eleverne løser to og to hinandens opgaver.  

 

 

  
Differentieringsaspekter 

 

I den første del (play) arbejder eleverne med de samme opgaver, og du kan differentiere ud fra  

et tidsperspektiv. Eleverne skal altså ikke nå lige meget, men nå så langt, som de kan. På denne måde får 

eleverne lov til at arbejde i eget tempo.  

  

I anden del (build) arbejder eleverne sammen. Nogle elever vil lave forholdsvist simple/lette opgaver, mens 

andre vil kunne lave meget komplicerede/svære opgaver. Giv eleverne mulighed for at arbejde ud fra egne 

behov og forudsætninger.  

 

Hvis nogle elever ikke udfordrer sig selv, men blot laver lette opgaver, kan du evt. stille krav om, at de skal 

lave en let og en svær opgave (den sværeste, du kan/en opgave til 9.klasse el.lign.). Det er altså din opgave 

at motivere eleverne til at ”stå på tæer”, så alle elever udfordrer sig selv i en opgave.  

 

 

Andre overvejelser i forbindelse med gennemførelse 

Du kan allerede i starten fortælle til eleverne, at de først skal arbejde med opgaverne og dernæst selv lave 

opgaver til hinanden. Det vil for nogle elever være en motivationsfaktor, at deres arbejde faktisk skal bruges 

til noget - de skal lave opgaver til hinanden. 

 

https://solveme.edc.org/mobiles/
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2.6 Regn dig god 
 

[Elevark 2.6] 

 

Guide til gennemførelse 

1. Lad eleverne arbejde individuelt med opgaverne (elevark 2.6), men giv eleverne mulighed for at 

spørge dig eller sidemakkeren om hjælp, når de har brug for det.  

 

 

 

  Differentieringsaspekter 

 

Giv her eleverne mulighed for selv at vælge opgavetype. Eleverne arbejder således med  

den opgave, der passer til eget behov og potentiale.  
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2.7 Tjek ud 
 

Guide til gennemførelse 

1. Ud fra spørgsmålet; ”hvad har du lært i dag?”, skriver eleverne individuelt mindst to ting ned. Heref-

ter følger en fælles samtale i klassen om dagens indhold. Du følger op og fremhæver de væsent-

lige pointer ift. målene.  

 

 
 

 

 

 

  

 
Hvad har du lært i dag? 

 

 

Differentieringsaspekter 

 

Giv eleverne mulighed for at tænke sig om, inden de svarer. Ofte vil det kun være de elever,  

som tænker hurtigt, som svarer, når du i klassen stiller spørgsmål. Giv i stedet mulighed 

 for, at alle når at tænke sig om, inden der skal svares. 

 

Du får i denne samtale indblik i, hvor eleverne er, og kan tilpasse den kommende undervisning herefter. 

Der er altså tale om et led i den løbende evaluering. 

 

Samtidig skaber du en rød tråd i undervisningen, fordi eleverne bliver bevidste om, hvad de har lært.  
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Modul 3 
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Modul 3  
Indholdsmæssig fokus og progression  

 

I mange tilfælde bliver eleverne i skolen introduceret til metoder til at løse ligninger, inden de har nået en 

tilstrækkelig forståelse for de algebraiske udtryk. 

• I dette modul er det derfor hensigten med 3.2 og 3.3 at give eleverne en grundlæggende for-

ståelse for algebra gennem både det at opstille algebraiske udtryk og det at oversætte så-

danne mellem tre forskellige repræsentationer - sproglig formulering, symbolsk udtryk, illustra-

tion på tallinje. Dette arbejde er vigtigt som grundlag for elevernes senere arbejde med at løse 

ligninger. 

• Introducer herefter i 3.4 regning med variable både som bogstavregning i en let forståelig kon-

tekst og som indsættelse af værdier for variable i algebraiske udtryk.  

• Introducer regneark som værktøj. 

 

 

 

 

  

Differentieringsaspekter 

 

Organisering 

I en del af modulets aktiviteter (særligt 3.3, 3.4 og 3.5) skal du give eleverne mulighed for at  

arbejde sammen primært i makkerpar men også arbejde i forskelligt tempo. Dette stiller krav 

til dig om at understøtte og tydeliggøre intentionerne med de enkelte aktiviteter, samt tilpasse 

opsamlingerne til elevernes respons.  

 

Proaktive og eksemplificerende instruktioner 

Når du introducerer eleverne til de aktiviteter, hvor de får mulighed for at arbejde mere i eget tempo, skal din 

klasseintroduktion (3.2 og 3.4) være den gode model for, hvordan eleverne kan stille spørgsmål til hinanden 

for at afklare definition af variable, formulere algebraiske udtryk (3.3 og 3.4) samt udføre mere uformel løs-

ning af ligninger (3.4). 

Guide til gennemførelse indeholder eksempler på, hvordan du kan stilladsere dette.  

 

Differentieret indhold og materialer 

I modulet er indhold og materialer elevtilpasset, dels ved at eleven får mulighed for at udvikle eget sprog, 

egne symboler og egne metoder (særligt 3.1, 3.3 og 3.4), dels ved at eleverne kan arbejde med samme ud-

fordring på forskelligt niveau (særligt 3.3 og 3.4). 

I 3.4 har du mulighed for at introducere regneark som et hjælpemiddel. 

 

Mål for læring og løbende evaluering 

I dette modul er der anført faglige mål for 3.2, 3.3 og 3.4 som en støtte til elevens selvevaluering.  

Målene er de samme for 3.2 og 3.3, og du bør derfor i forbindelse med gennemførelse af 3.2 modellere 

selvevalueringer i forhold til de faglige mål. 

 

Læringsmiljø 

Mange elever vil føle det fremmed at skulle udvikle egne symboler, eget sprog og egne metoder, hvilket er 

en væsentlig del af at udvikle forståelse for den senere ligningsløsning. 

Det er derfor vigtigt at sætte fokus på læringsmiljøet ved at anerkende og arbejde videre med elevernes for-

skellige forslag.  

Det skal være trygt at prøve sig frem og eventuelt fejle.    
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Oversigt over aktiviteter mv. i modul 3 

 

Pkt. Titel Indhold Form Materiale 

3.1 
Tjek ind  

Hvad vejer en 

mursten 

Eleverne skal fortolke et billede/tegning af en 

ligevægt og løse problemet; ”hvad vejer en 

mursten?” 

Repetition af ligevægt som billede på ligning 

(modul 2) 

Klassedialog 

og makkerar-

bejde 

Elevark 3.1 

3.2 Intro  

Tre repræsen-

tationer  

Introducer repræsentationerne ”sprogligt ud-

tryk”, ”algebraisk-/symbolsk udtryk” og ”illu-

stration på tallinje”  

Klassedialog 

og makkerar-

bejde 

Elevark 3.2 

3.3 
Aktivitet 

Tre repræsen-

tationer  

Eleverne arbejder med at formulere algebrai-

ske sammenhænge og oversætte mellem de 

tre repræsentationer (3.3.1) og undersøge 

en algebraisk sammenhæng (3.3.2) 

Gruppe 

 

Opsamling 

som klassedia-

log 

Elevark 3.3.1 og 

3.3.2 

3.4 
Aktivitet 

Man kan regne 

med variable 

Eleverne arbejder med at omforme algebrai-

ske udtryk samt indsætte værdier i sådanne - 

reducere, gange ind i parentes og sætte 

uden for parentes 

Fri form Elevark 3.4.1 og 

3.4.2 

Instruktionsvideo 

til regneark  

3.5 Aktivitet 

Regn dig god 

Opgaveregning og andre udfordringer Individuelt Elevark 3.5 

3.6 
Tjek ud 
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3.1 Tjek ind 
Faglige pointer 

Målet med tjek ind-aktiviteten er at knytte forbindelse fra modul 1 og 2 til modul 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Elevark 3.1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide til gennemførelse 

1. Du kan eventuelt som en start vise en ligevægt fra modul 2 med henblik på at genkalde begre-

berne ligevægt og ligning og forbindelsen mellem dem. 

Vis dernæst figuren fra elevark 3.1 og stil spørgsmålene til eleverne - spørgsmålene står også på 

elevarket.  

 

2. Bed eleverne besvare de to spørgsmål i makkerpar og notere ned/lave tegninger. 

 

3. Stil følgende stilladserende spørgsmål fælles i klassen eller til det enkelte makkerpar: 

Kan man finde ud af, hvad en halv mursten vejer? 

Hvis man nu kun ser på den ene ”delligevægt ” til højre, hvad kan man så sige? 

Hvad nu, hvis man tænker på den hele mursten som to halve? 
 

4. Opsamling ved at få flere forskellige elevbud på symbolske fremstillinger af ligningen skrevet op på 

tavlen og vurder sammen med eleverne de enkelte fremstillingers styrker og svagheder. Bed dem 

begrunde, hvorfor de synes en fremstilling var god.  

Det er vigtigt, at eleverne ser mange forskellige mere eller mindre formelle symbolske repræsenta-

tioner for samme ligning. På samme måde er det vigtigt, at de hører forskellige argumenter for, 

hvad murstenen vejer. 

 

Faglige mål  

- At eleverne udvikler egne og ser forskellige (elev)repræsentationer af samme problem  

- At de forholder sig undersøgende og vurderende til styrker og svagheder ved egne og  

andres forskellige repræsentationer.  

 

Elevudfordring vises på smartboard: 

 

På figuren er der en hel mursten og en halv mursten samt et 2 kg-lod i en ligevægt. 

 

 
 

• Hvordan kan man skrive op, hvad der gælder? 

• Kan du finde ud af, hvad en mursten vejer? 
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.  Differentieringsaspekter 

 

Giv eleverne mulighed for at udtrykke sig i eget sprog, både i skrift, tale og billeder.  

Elever får således et førsteordenssprog - et sprog, de forstår med egne symboler og billeder - 

til at tænke i og dernæst oversætte til et mere symboltungt sprog.  

Det bliver tydeligt for eleverne, hvordan de kan arbejde med det samme faglige indhold på flere forskellige 

måder, hvilket er en værdi i dette modul.  

 

Andre overvejelser i forbindelse med gennemførelse 

 

Du kan vælge at afrunde med at udtrykke dette eksempel i fire forskellige repræsentationer: Sproglig for-

mulering, algebraisk-symbolsk formulering, illustration på tallinje og tegneformulering (se vejledning til næ-

ste afsnit) og dermed introducere disse fire repræsentationsformer som en overgang til punkt 3.2 Intro. 
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3.2 Intro - tre repræsentationer  
[Elevark 3.2] 

 

Faglige pointer 

Målet med aktiviteten er, at eleverne får værktøjer, som de både kan bruge til at forstå, til at udtrykke og til 

at løse problemstillinger. En forudsætning for, at de foreslåede repræsentationer udvikler sig til værktøjer 

for den enkelte elev, er, at eleven udvikler erfaring og fortrolighed med at bruge dem.  

Alle elevbidrag er derfor vigtige bidrag til den fælles læring, og dette skal du sikre gennem dialog om de en-

kelte elevforslag.  

Du kan med fordel bruge termen ”at oversætte” mellem de forskellige repræsentationer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide til gennemførelse af intro 

1. Gennemgå hvert af eksemplerne 1-3 (linje 1-3) i 

klassen (se detaljeret vejledning til hver samtale ne-

denfor). Disse tre samtaler skal fungere som en in-

troduktion til og en forklaring af de forskellige repræ-

sentationsformer, og hvad der kan ligge i dem. 

Brug termen ”at oversætte” mellem repræsentatio-

ner. 

2. Bed dernæst eleverne arbejde med eksemplerne 4-

6 i makkerpar og bed dem så vidt muligt angive 

mere end en formulering i hver celle. Du kan bruge 

spørgsmålene fra vejledningen nedenfor som inspi-

ration til stilladserende og udfordrende spørgsmål.  

3. Opsamling på eksempel 4-6. Tag et eksempel ad gangen og få forskellige elevformuleringer hø-

rende til hver af de tre første repræsentationer. Præsenter dem, så alle repræsentationer af den 

givne sammenhæng kan ses på samme tid - på samme måde som en vandret linje i elevark 3.2.  

Vurder sammen med eleverne styrker og svagheder ved de foreslåede formuleringer.  

 

 

  

 

Faglige mål 

 

Det er målet, at:  

• Eleven får erfaring med tre forskellige repræsentationer for algebraiske sammenhænge  

• Eleven får erfaring med at oversætte mellem repræsentationerne 

• Eleven får erfaring med at tildele præcise definitioner til variable 

• Styrke elevens opfattelse af lighedstegnets brug både som et ligningslighedstegn og som et definitionslig-

hedstegn. 
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Vejledning til eksempel 1 

I en klasse er der både piger og drenge.  

Antal piger kalder vi P og antal drenge kalder vi D (skriv det på tavlen).  

Hvis nu vi ved, at P + D = 23 (skriv det på tavlen). Hvad fortæller det så om antal elever i klassen? Hvad 

fortæller det om antal piger? Hvad fortæller det om antal drenge? 

Man kan illustrere oplysningen at P + D = 23 på forskellig måde - ved hjælp af forskellige repræsentationer 

(vis linje 1 på elevark 3.2): 

 

 
 

 

Sproglig formulering  

Vi kan skrive oplysningen i dagligt sprog - kunne oplysningen være formuleret på andre måder i dagligdags-

sprog? Hvordan ville I have formuleret det? 

 

Symbolsk udtryk  

Når man indfører symboler, er det vigtigt helt nøjagtigt at vide, hvad de står for. Derfor er definitionen vigtig. 

Kunne man have udtrykt sammenhængen på andre måder end P + D = 23 og P = 23 - D? Hvordan kan 

man med almindelige ord udtrykke P = 23 - D? 

 

Illustration på en tallinje 

Hvad viser den konkrete illustration? Antyder den noget om antallet af piger i forhold til antallet af drenge 

(det kan jo være et tilfælde, at P-stykket er blevet længere end D-stykket)? Betyder rækkefølgen af P- og D-

stykkerne noget? 

 

Tegning eller lignende 

I nogle situationer er det oplagt at lave en tegning eller anden form for illustration, som ikke lige falder ind 

under en af de tre første kategorier. Er der nogen i klassen, der kan tænke på andre måder at illustrere, at 

der i alt er 23 piger og drenge? 

 

  

Differentieringsaspekter 

 

Modeller din gennemgang af, hvordan eleverne selv kan stille kritiske spørgsmål og udfordre  

egen tankegang. Beherskelse af flere repræsentationsformer vil på sigt give eleverne bedre  

muligheder for at løse og forstå problemer udtrykt ved hjælp af variable. Alle elevbidrag er  

vigtige bidrag til den fælles læring, og dette kan du udtrykke gennem anerkendende dialog om de enkelte 

elevforslag. Det er således vigtigt, at eleverne tør prøve sig frem og eventuelt fejle.  

 

Andre overvejelser i forbindelse med gennemførelse 

Repræsentationsformen tegninger el.lign. er ikke tænkt som en obligatorisk repræsentation, men der-

imod et signal om, at der findes andre måder at udtrykke sammenhænge på, og at de også er værdifulde 

bidrag. 

Du kan overveje, om nogle elever vil blive bedre støttet, hvis de bruger ligevægtsrepræsentationen fra 

modul 2, også selv om konteksten ikke handler om vægt.   
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Vejledning til eksempel 2 

  

Om en anden klasse gælder: ”Der er flere piger end drenge”. 

 

 

 

 

Sproglig formulering  

Der er flere piger end drenge. Kan man sige det på andre måder? 

 

Symbolsk udtryk  

Husk at anføre definitionen af P og D. Kan sammenhængen udtrykkes symbolsk på andre måder? 

 

Illustration på en tallinje 

Hvad viser den konkrete illustration? Hvordan skal P og D placeres i forhold til hinanden? Kan P stå forne-

den og D foroven? Betyder afstanden mellem P og D noget?  

 

Tegning eller lignende 

Er der nogle forslag til andre måder at illustrere, at der er flere piger end drenge? 

 

 

 

Vejledning til eksempel 3 

 

”Der er tre piger mere, end der er drenge” 

 

 

 

 

Sproglig formulering  

Prøv at udtrykke den samme sammenhæng på andre måder.  

 

Symbolsk udtryk  

Husk at anføre definitionen af P og D. Kan sammenhængen udtrykkes symbolsk på andre måder? 

 

Illustration på en tallinje 

Hvad viser den konkrete illustration? Kan man bytte om på D-stykket og 3-stykket? Kunne man have 3-styk-

ket i pigerækken?  

 

Tegning eller lignende 

Er der nogle forslag til andre måder at illustrere, at der er flere piger end drenge? 
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3.3 Elevaktiviteter - tre repræsentationer for algebraiske 

sammenhænge 

[Elevark 3.3.1 og 3.3.2] 

 

Faglige pointer 

Målet med aktiviteten er, at eleverne får værktøjer, som både de 

kan bruge til at forstå, udtrykke og løse problemstillinger. En for-

udsætning for, at de foreslåede repræsentationer udvikler sig til 

værktøjer for den enkelte elev, er, at eleven udvikler erfaring og 

fortrolighed med at bruge dem. Et væsentligt bidrag til dette er at 

se, hvordan repræsentationerne fungerer i forskellige kontek-

ster, hvad der dur, og hvad der ikke dur.  

Du kan med fordel bruge termen ”at oversætte” mellem de for-

skellige repræsentationer. 

 

 

Faglige mål 

Det er målet, at:  

• Eleven får viden om og erfaring med tre for-

skellige repræsentationer til brug for at ud-

trykke/beskrive algebraiske sammenhænge, sammenhænge, 

der alle knyttes til en konkret kontekst 

• Eleven får erfaring med at oversætte mellem repræsentationerne 

• Eleven får erfaring med at tildele præcise definitioner til variable 

• Styrke elevens opfattelse af lighedstegnets brug både som et ligningslighedstegn og som et definitionslig-

hedstegn. 

 

 

Guide til gennemførelse af aktivitet 

1. Aktiviteterne er næsten selvinstruerende, men overvej en fælles introduktion til aktiviteterne.  

2. Lad eleverne løse 3.3.1 i makkerpar, som derefter går sammen i dobbeltmakkerpar og gennemgår 

hinandens arbejde. Hver 4-mandsgruppe udvælger en case, de præsenterer for klassen som en 

opgave, hvor kun én af de tre repræsentationer oplyses. 

3. Opsamling ved at lægge vægt på, at variable defineres præcist, samt at få mange forskellige for-

muleringer og løsningsstrategier i 3.3.2 præsenteret. 
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Differentieringsaspekter 

 

Eleverne kan tage afsæt i eget interesseområde og kan udtrykke sammenhænge på deres  

individuelle niveau. 

 

Opgaverne er bevidst formuleret med lavt indgangsniveau, men samtidigt med mulighed for udfordringer 

på alle niveauer, ”low floor” - ”high ceiling”.  

 

Andre overvejelser i forbindelse med gennemførelse 

Aktivitetskort 3.3.1  

I 3.3.1 skal eleverne selv formulere nogle algebraiske sammenhænge. I første omgang ved hjælp af vari-

able, de definerer ud fra eleverne i klassen. Eleverne har mulighed for dels at kopiere/modellere over 

sammenhængene fra 3.2 intro, dels mulighed for selv at definere variable og mere komplicerede sam-

menhænge.  

De fleste elever vil umiddelbart kunne gå i gang med de første opgaver.  

Du kan dog overveje at lave fælles intro til 3.3.1 ved at gennemgå linje 1 og 2. 

 

Aktivitetskort 3.3.2 

3.3.2 går ud på at finde ud af, hvor mange piger og drenge der er - altså at finde korrekte værdier for de 

to variable P og D. Det er i realiteten ligningsløsning. Men det er vigtigt, at eleverne arbejder med de 

værktøjer og de strategier, de forstår. 

Det vil være en væsentlig hjælp for nogle elever at have centicubes til rådighed, særligt når de skal argu-

mentere for, om der er en løsning på et problem eller ej.  
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3.4 Man kan regne med variable 
 

Faglige pointer 

Eleverne skal opnå forståelse for indholdet i ”bogstavregning”, særligt reduktionsopgaver, samt færdigheder 

i at indsætte værdier på en variabels plads. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Elevark 3.4.1 og 3.4.2] 

Guide til gennemførelse 

 

1. Gennemgå introeksemplet samt opgaverne på elevark 3.4.1 som 

klassedialog. Læg vægt på, at det giver mening at sige 1 burger + 

2 burgere = 3 burgere, mens der ikke på samme måde kan tillæg-

ges mening til summen 1 burger + 2 colaer. 

2. Lad eleverne arbejde med Elevark 3.4.2 i makkerpar.  

Der er videoinstruktion til brug af regneark.  

Om eleverne kræver yderligere støtte for at kunne bruge regnear-

ket afhænger af deres fortrolighed med brug af regneark.  

I opgave 6 bytter to nabomakkerpar opgaver og regner hinandens. 

3. Opsamling med vægt på bogstavudregningsdelen, særligt hvor 

der indgår parenteser.  

Du kan overveje at lade elever præsentere opgaveløsninger på 

opgaver, de har fået fra nabomakkerparret. 

 

 

 

  

Faglige mål 

Det er målet med aktiviteten, at: 

- Eleverne forstår ligheden a+a=2a og tilsvarende og kan foretage simple reduktioner 

- Eleverne kan beregne værdier for et udtryk ved at indsætte værdier for variable 

- Eleverne kan opstille algebraiske regneudtryk ud fra en simpel kontekst.   

 

 
 

 

Differentieringsaspekter 

 

I denne aktivitet kan du introducere regneark som et hjælpemiddel. Dette bidrager desuden til,  

at eleverne ser forskellige tilgange til at arbejde med det faglige indhold på.   

 

Andre overvejelser i forbindelse med gennemførelsen 

 

Burger-regneeksemplerne illustrerer, at forskellige variable bærer forskellige værdier – fx forskellige pri-

ser, forskelligt energiindhold - og derfor er det nødvendigt med forskellige variable, der kan afspejle dette. 

 

Den præcise definition af en variabel bliver også central: b = prisen på en burger eller b = energiindholdet 

i en burger. Sørg for at være tydelig på dette punkt. 

I opgave 4 er det ikke meningen, at eleverne skal betjene sig af formel ligningsløsning i de sidste to delop-

gaver. Overvej, om det er formålstjenligt at introducere faciliteter i et CAS-program som fx WordMat til at 

foretage reduktionerne. 
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3.5 Regn dig god 
 

 

[Elevark 3.5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Faglige mål 

Det er målet med aktiviteten, at: 

- Eleverne forstår ligheden a + a = 2a og kan  

foretage simple reduktioner 

- Eleverne kan indsætte værdier for en variabel i simple 

udtryk 

- Eleverne kan opstille algebraiske regneudtryk ud fra en 

kontekst.  

 

 

 

Differentieringsaspekter 

 

Giv eleverne mulighed for at arbejde på forskellige måder med det faglige indhold i et tempo,  

der passer den enkelte. 

 

Individuelle opgaver bidrager desuden til variation af undervisningen. 

Du får mulighed for at prioritere din tid dér, hvor der er behov. 
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3.6 Tjek ud 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide til gennemførelse 

1. Lad eleverne høre hinandens svar på de to spørgsmål og drøft med dem, hvad de synes er gode 

svar. 

2. I regnearket vil en ofte brugt formulering være: ”Jeg skal tage indholdet i celle B2 og gange med 2, 

og dertil skal lægges indholdet i celle B3”. 

 

 

  

Hvad betyder det, når man skriver sådan i et regneark: 

 

 
 

 

 

Hvad betyder det, når man skriver sådan:  

2a + b 

Faglige mål 

• At eleverne ser, at regneudtrykkene fortæller, hvordan der skal regnes, hvis man  

kender værdien af variablen både formuleret i regneark og formuleret som  

algebraisk udtryk.  
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Modul 4 
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Modul 4 
 

Indholdsmæssig fokus og progression 

 

Ligningsløsning falder svært for rigtig mange elever, bl.a. fordi der ikke er overensstemmelse mellem de 

metoder, der præsenteres, og elevens egen tankegang. 

  

I dette modul skal du skabe mulighed for, at eleven selv kan udvikle strategier til ligningsløsning baseret på 

de repræsentationer, de har arbejdet med i de tidligere moduler.  

Aktiviteterne i 4.1 og 4.2 bærer den samme grundide, nemlig at tænke sig frem til ”det hemmelige tal”. 

 

I aktivitet 4.2 er det afgørende, at eleverne udvikler strategier til løsning af de helt simple grundligninger, 

som bliver deres redskab til i trin at udvikle løsningsmetoder til mere komplicerede ligninger i 4.3 og 4.4. 

 

I aktiviteterne 4.4-4.6 glider fokus implicit over på funktionsbegrebet og ligningsløsning i den sammenhæng, 

uden at aktiviteterne nævner funktioner eksplicit.  

 

I den forbindelse kan du tilbyde regneark som værktøj både som hjælp til beregninger, men det er også 

tænkt som en måde at styrke elevens forståelse for strukturer i beregninger og løsning af ligninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Differentieringsaspekter 

 

Organisering 

I en del af modulets aktiviteter (særligt 4.2, 4.4 og 4.5) kan du give eleverne mulighed for  

at arbejde sammen primært i makkerpar men også arbejde i forskelligt tempo. Dette stiller krav til dig 

om at understøtte og tydeliggøre intentionerne med de enkelte aktiviteter, samt tilpasse opsamlingerne 

til elevernes respons.  

 

Proaktive og eksemplificerende instruktioner 

Introducer eleverne til de aktiviteter, hvor de får mulighed for at arbejde mere i eget tempo. Din klasse-

introduktion (4.2 og 4.3) skal være den gode model for, hvordan eleverne kan stille spørgsmål til hinan-

den for at afklare, hvordan algebraiske udtryk ser ud i forskellige repræsentationer og i skrift tydelig-

gøre deres metode til løsning af ligninger (4.2, 4.3 og 4.4).  

Guide til gennemførelse indeholder eksempler på, hvordan du kan stilladsere dette.  

 

Differentieret indhold og materialer. 

I modulet er indhold og materialer elevtilpasset, dels ved at eleven får mulighed for at udvikle eget 

sprog og egne metoder (særligt 4.1, 4.2 og 4.3), dels ved at eleverne kan arbejde med samme udfor-

dring på forskelligt niveau (særligt 4.3, 4.4 og 4.5). 

Eleverne får en særlig mulighed for at tilpasse aktiviteten til eget niveau i 4.5. 

Lad eleverne vælge forskellige hjælpemidler i form af konkrete materialer og regneark. 

 

 

Mål for læring og løbende evaluering. 

I dette modul er der anført faglige mål for 4.1, 4.2 og 4.4 som en støtte til elevens selvevaluering.  

Det er din opgave at synliggøre disse mål for eleverne. 
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Oversigt over aktiviteter mv. i modul 4 

 

Pkt. Titel Indhold Form Materiale 

4.1 
Tjek ind  

Tænk på et tal 

Tænk på et tal, læg 7 til, træk 4 fra, træk det 

tal fra, du først tænkte på. 

Hvorfor får alle det samme? Opskrive udtryk 

ved hjælp af variable - arbejde videre med 

sådanne problemstillinger  

Klassedialog 

og makkerar-

bejde 

 

4.2 Grundlignin-

gerne  
De fire grundligninger - en grundligning for 

hver af de fire regningsarter 

Klassedialog 

og makkerar-

bejde 

Elevark 4.2 

4.3 
Intro  

Forlæns og 

baglæns sam-

menhæng 

 

Eleverne arbejder helt uformelt med funkti-

onsforskrifter, indsætte i funktionsudtryk, 

regne baglæns fra funktionsværdi til x-værdi 

(ligningsløsning), intro til regneark  

Klassedialog 

med individuelt 

eller par ar-

bejde 

Elevark 4.3, ko-

piark 4.3 Stjerne 

og Kvadrat, to vi-

deoer om funkti-

onstabeller i reg-

neark 

4.4 
Aktivitet 

Forlæns og 

baglæns sam-

menhæng 

Eleverne arbejder med at indsætte i funkti-

onsudtryk og omvendt bestemme x-værdier 

til givne y-værdier. Funktionstabeller udreg-

ner eleverne ved hjælp af regneark 

Makkerpar  Elevark 4.4 og  

instruktionsvide-

oer til regneark  

4.5 Designe en op-

gave 

Eleverne arbejder med at designe opgaver 

med funktionstabeller inden for visse givne 

rammer 

Grupper/mak-

kerpar 

Elevark 4.5  

4.6 
x på begge si-

der 

Eleverne arbejder med at udvikle strategier til 

at løse ligninger med x på hver side af lig-

hedstegnet 

Fri form Elevark 4.6 

4.7 
Aktivitet 

Regn dig god 

Opgaveregning og andre udfordringer Individuelt Elevark 4.7 

4.8 
Tjek ud 

Kort opgave, der repeterer begreber, repræ-

sentationer og metode 

Klassedialog  
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4.1 Tjek ind - tænk på et tal 
 

Faglige pointer  

Aktiviteten skal illustrere, at en variabel kan være pladsholder for en værdi, og den skal knytte forbindelse 

mellem lighedstegnet som en balance og det at regne med variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Guide til gennemførelse  

 

1. Udfør aktiviteten som mundtlig diktat - gentag den eventuelt i en lidt vanskeligere form. 

 

2. Dialog - hvorfor får alle det samme - lav et argument i makkerpar - skriv op og tegn. 

Supplerende udfordring også i makkerpar.  

Hvad nu, hvis resultatet skal være 0? 207? Det tal du først tænkte på? 

 

3. Opsamling med fokus på både elevernes argumentationer og også deres støttende notater i form 

af tegninger og mere eller mindre formaliserede symboler. 

Det er vigtigt at få mange forskellige repræsentationsformer præsenteret for klassen. 

Opskrivning af beregningen ved hjælp af variable, fx: 

 

  Peters tal + 7 - 4 - Peters tal = 3 

 

4. Du kan eventuelt fortsætte med at lade eleverne lave flere gåder til hinanden.  

 

 

 

 

 

Tankelæser 

 

Tænk på et tal, læg 7 til, træk 4 fra, træk det tal fra, du først tænkte på (dit resultat er 3). 

Faglige mål  

Eleverne skal 

• Udvikle og se forskellige elevmåder at repræsentere samme problem på  

• Opdage algebraisk beskrivelse som en styrke i visse problemløsninger. 

 

? 

Differentieringsaspekt 

 

Giv eleverne mulighed for at udtrykke sig i eget sprog, både skrift og tale, herunder vælge en  

hensigtsmæssig repræsentation/notation for dem. På den måde får eleverne mulighed for at  

arbejde med deres egne behov og potentialer.   
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4.2 Grundligningerne 
[Elevark 4.2.1-4.2.4] 

 

Faglige pointer 

Aktiviteterne i 4.2 skal ses som første skridt i et målbevidst arbejde 

mod at give eleverne mulighed for at udvikle deres egne metoder og 

strategier til at løse ligninger. 

De udviklede løsningsstrategier for grundligningerne bliver elevernes 

trædesten til løsning af lidt mere komplicerede ligninger.  

 

 

 

 

 

 

 

Guide til gennemførelse  

 

Denne aktivitet går tæt på de fire grundligninger, som teksten betegner som gåder. I konkret form ser de 

sådan ud: 

 

a) 𝑥 +  5 =  12      plusgåde - aktivitet 4.2.1 

b) 𝑥 −  7  =  11  minusgåde - aktivitet 4.2.2 

c) 4 · 𝑥 =  24 gangegåde - aktivitet 4.2.3 

d) 
𝑥

5
 =  7 divisionsgåde - aktivitet 4.2.4. 

 

1. Gennemgå aktivitet 4.2.1 - plusgåder - som klassedialog. Vær tydelig, så dialogen kommer til at 

fungere som modellering af elevernes arbejde med de tre øvrige grundligninger.  

En nem kunne være x + 1 

En svær kunne være x + 2019 eller x + 7,76 eller for de meget avancerede x + (-3) 

En smart kunne være x + 0. 

 

Drøft hver enkelt af de fire repræsentationer og lad eleverne ytre sig om både formuleringer og teg-

ninger, samt hvilken form der er den mest illustrative. 

Benyt enhver lejlighed til at slå fast, at x + 5 = 12 lige såvel kan skrives som 12 = x + 5. 

Det svarer bare til at stille sig om på den anden side af (lige)vægten. 

 

2. Sæt eleverne i gang med aktiviteterne 4.2.2-4 som vekslen mellem individuelt arbejde, makkerar-

bejde og/eller gruppearbejde. Du skal blot sikre, at eleverne kommer til at formulere sig for hinan-

den - tilgangen i form af at løse en gåde fungerer bedst, hvis man skal gætte en andens starttal, 

gætte en andens gåde. 

 

3. Opsaml hver gådetype for sig. Sørg for, at klassen får delt eksempler på nemme, svære og smarte 

gåder for hver type. 

Få eleverne til at vise deres forskellige formuleringer af repræsentationerne og spørg ind til deres 

metode til at finde løsningen på gåden. Fælles er, at den omvendte regningsart skal bruges for at 

regne tilbage til resultatet. 

Få klassen til at drøfte styrker og svagheder ved de enkelte repræsentationsformer og de konkrete 

elevforslag. Lad hver elev få mulighed for at notere den form og den formulering, som vedkom-

mende forstår bedst. 

Faglige mål 

Det er målet, at: 

• Eleverne kan opstille simple ligninger 

• Eleverne kan forklare, hvordan de løser dem. 
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4. Opsamling og perspektiver 

Gåde: Tænk på et tal - gang det med 2 - læg 5 til. 

Peter endte på tallet 19 - hvad startede Peter med at tænke på? 

Få flere elevsvar og bed kammeraterne regne ud, hvad eleverne tænkte på fra start og få dem til at 

forklare deres fremgangsmåder. 

 

 

  

Differentieringsaspekter 

 

Lad din gennemgang af 4.2.1 og den tilhørende klassedialog være eksemplarisk, så eleverne  

kan modellere den for de øvrige tre grundligninger. Den gennemgående ens struktur i de fire  

aktiviteter – som er angivet i aktivitetsarkene – støtter denne modellering. 

 

Giv eleverne mulighed for at vælge mellem forskellige tænkemåder og strategier i forbindelse med lig-

ningsløsning. Denne tankegang kan du måske støtte ved, at de selv vælger samarbejdsmåde i form af 

individuelt, makker- eller gruppearbejde i forbindelse med udførelse af aktiviteterne. Dette skal under-

støtte, at eleverne arbejder ud fra egne behov og potentialer.  

 

Det er væsentligt for den enkelte elevs afklaring af egen forståelse, at eleven kan prøve sine udviklede 

gåder og bud på formulering af repræsentationerne af på kammerater. Herved gennemfører de en evalu-

ering. 

Elever med vanskeligheder i symbolbehandling kan du råde til at koncentrere sig om gådefremstilling og 

løsning.  

 

Lad eleverne arbejde med forskellige tilgange til ligningsløsning: Den lidt mere abstrakte, der ligger impli-

cit i aktivitetsarkene, det konkrete arbejde med brug af fx centicubes og endelig ”gæt og prøv efter”-stra-

tegien.  

 

Andre overvejelser i forbindelse med gennemførelse 

 

I præsentationen af 4.4.1 er klassedialogen central, men du bør også give eleverne tid og rum til i små 

sekvenser at arbejde individuelt eller i makkerarbejde. 

 

Det er også centralt i din indledende modellering at inddrage eksemplificering af mere konkrete løsnings-

strategier med brug af fx centicubes samt eksemplificering af ”gæt og prøv efter”-strategien. 

 

Analyse af løsningsstrategier for opsamlingens sammensatte problem 2x + 5 = 19 vil afsløre, at løsnin-

gerne i princippet foregår i trin, hvor hvert trin består i løsning af en af grundligningerne.  

Det er vigtigt, at du hjælper til at synliggøre den struktur, der er i elevernes løsningsstrategi, hvilke trin 

den består af og lader den blive udtrykt i de termer, som eleverne foreslår, og som de forstår.   
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4.3 Intro - forlæns og baglæns sammenhæng 
[Elevark 4.3]  

 

Faglige pointer 

Aktiviteten skal illustrere, at en variabel kan være pladsholder for en værdi og knytte forbindelse mellem lig-

hedstegnet som en balance og det at regne med variable. 

Endvidere gives der mulighed for mere uformelt arbejde med ligningsløsning, hvor eleverne udvikler deres 

egne metoder. 

 

Guide til gennemførelse 

 

Til rådighed pr. makkerpar: Centicubes og et ark med en stjerne og 

et kvadrat.  

1. 4.3.1 Lav en klassegennemgang af eksempel (det samme 

som opsamlingen i modul 3 (pkt. 3.6)). Du skal gennemgå 

besvarelsen af spørgsmålet meget detaljeret, så det tydeligt 

fremgår, at der lægges to gange stjerneantallet på kvadratet 

og dernæst fem ekstra. 

Eleverne løser resten af 4.3.1. 

Brug af regneark kan du selv introducere eller gøre det gen-

nem videoen Forskrift forlæns.  

2. 4.3.2. Lav en klassegennemgang, der tager udgangspunkt i 

eksemplet med19 centicubes placeret på kvadratet. Din dia-

log med klassen kan føre til, at der først fjernes fem fra de 

19. De resterende 14 kan nu deles i to bunker á syv.  

Gennemgå et eksempel mere på samme måde, hvorefter 

eleverne arbejder selv.   

Brug af regneark kan du selv introducere eller gøre det gennem videoen Forskrift baglæns. 

3. Opsamling ved at udfordre eleverne til at udtrykke deres metoder i mere generelle termer - som en 

opskrift, der beskriver, hvordan man regner tilbage fra kvadratværdien til stjerneværdien. 

  

 

Differentieringsaspekter 

Lav en tydelig og eksemplificerende introduktion. 

Giv eleverne valget om at benytte hjælpemidler i form af centicubes eller regneark.  

 

 

Andre overvejelser i forbindelse med gennemførelse 

 

Du skal lægge vægt på strukturen i udregningerne og at eleverne kan beskrive, hvad ”man skal gøre ved 

tallet for at nå frem til det ønskede”, fremfor det konkrete resultat af udregningen. 
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4.4 Aktivitet - forlæns og baglæns sammenhæng 
[Elevark 4.4.1-4.4.3] 

 

Faglig pointe 

Elevernes gradvise mere præcise opskrifter på at regne tilbage 

skal stilladseres til mere formelle opskrifter. 

 

 

 

 

 

 

 

Guide til gennemførelse  

 

Eleverne har følgende til rådighed: 

Ark med stjerne og kvadrat samt centicubes, adgang til videoerne 

Forskrift forlæns og Forskrift baglæns. 

 

1. Sæt eleverne i gang med at løse 4.4.1 og 4.4.2 i makkerpar. 

2. To makkerpar går sammen og skiftes til at forklare, hvordan man har tænkt i besvarelserne.  

3. Lav en klasseopsamling, hvor du præsenterer flere elevforslag til løsningsstrategier og opskrift hø-

rende til 4.4.2.  

Her kan I undersøge, om der kan paralleliseres mellem elevernes mere eller mindre uformelle op-

skrifter på løsning og en opskrivning i stil med nedenstående: 

 

3𝑥 +  1 =  7 

3𝑥 =  7 − 1 =  6 

𝑥 =
6

3
= 2 

 

 

 

 

  

Faglige mål 

 

Eleverne kan med egen notation skrive op,  

hvorledes man kan regne tilbage og supplere  

dette med en mundtlig forklaring. 

 

 

Differentieringsaspekt 

 

Lad eleverne udvikle deres egne strategier til at regne baglæns (løsning af ligninger) og udtrykke  

disse i deres eget sprog.  

Giv dem endvidere mulighed for at arbejde med konkrete materialer. 

 

Andre overvejelser i forbindelse med gennemførelse  

 

Både makkerparaktivitet og præsentationen for andet makkerpar giver den enkelte elev mulighed for at ud-

trykke sammenhænge og forklare fremgangsmåder, hvorved de udvikler deres sprog om ligningsløsning. 
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4.5 Design af opgave 
 

[Elevark 4.5] 

 

Faglige pointer  

At designe en opgave ud fra oplæg har et stærkt eva-

lueringsaspekt i sig. Gruppen er nødt til at diskutere 

sværhedsgrader og formuleringer, og eleverne kom-

mer derved selv tættere på de fagfaglige pointer, der 

ligger i at arbejde med variable. 

 

 

 

Guide til gennemførelse  

 

1. Eleverne skal i makkerpar eller grupper på tre designe en opgave til resten af klassen svarende til 

aktivitet 4.4.1.  

Besvarelsen skal indeholde en forskrift, hvor kammeraterne skal udføre forlæns beregninger og en 

tabel, hvor kammeraterne skal udføre baglæns beregninger. 

 

Vigtigt: Du skal gøre de færdigproducerede elevopgaver tilgængelige for hele klassen, fx ved at 

indsætte dem i 4.7 Regn dig god.  

 

 

 

 

 

  

 

Differentieringsaspekter 

 

Eleverne får her mulighed for at arbejde på forskellige måder med det faglige indhold i et tempo,  

der passer den enkelte. 

Eleverne oplever at have indflydelse på undervisningen ved at udforme opgaver til de andre elever. 

Du får mulighed for at prioritere din tid dér, hvor der er behov. 

 

Andre overvejelser i forbindelse med gennemførelse 

”Det er den, der udfører arbejdet, der lærer noget” - Steen Larsen kaldte det ”Bedstemors Lov.” 

Når eleverne selv konstruerer opgaver, er de tvunget til at blive bevidste om andre elevers muligheder for at 

løse netop deres opgave. 
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4.6 x på begge sider 
 

[Elevark 4.6.1-4.6.3] 

 

Faglige pointer 

Eleverne får mulighed for at udvikle deres metoder til ligningsløsning til også at omfatte ligninger med x på 

begge sider af lighedstegnet. 

 

 

Guide til gennemførelse 

 

1. Lad eleverne samarbejde om løsning af 4.6.1 og 4.6.2. 

 

2. Opsamling på 4.6.1-2. Lad forskellige forklaringer og 

begrundelser for værdien af x komme frem. 

Klassedialogen fortsætter mod at få opstillet lignin-

gerne. 

Ligningerne kan I bruge til at efterprøve forskellige bud 

på x-værdi. 

 

3. Frit arbejde med 4.6.3 og eventuelt 4.7 Regn dig god.   

 

4. Opsamling, hvor du både præsenterer og vurderer for-

skellige forslag til løsningsmetoder. 

 

 

 

  

 

 

 

Differentieringsaspekt 

 

Lad eleverne udvikle deres egne strategier til at løse simple traditionelle ligninger og udtrykke disse  

i deres eget sprog. Eleverne arbejder således selvstændigt med materialet og i eget tempo.  

 

 

Andre overvejelser i forbindelse med gennemførelse  

 

Både makkerparaktivitet og præsentationen giver den enkelte elev mulighed for at udtrykke sammenhænge og 

forklare fremgangsmåder, hvorved de udvikler deres sprog om ligningsløsning. 
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4.7 Regn dig god 
 

[Elevark 4.7] 

 

 

Faglige pointer  

 

Eleverne skal opleve at blive trygge ved bog-

staver som en del af ligningsløsning, og de 

skal kunne bruge egne udviklede metoder til 

at løse simplere ligninger. 

 

 

 

  

 

Differentieringsaspekter 

 

Giv eleverne mulighed for at arbejde på forskellige måder med det faglige indhold i et tempo,  

der passer den enkelte. 

 

De individuelle opgaver bidrager desuden til, at der sker variation af undervisningen. 

 

Du får mulighed for at prioritere din tid dér, hvor der er behov. 
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4.8 Tjek ud  

 
Faglige pointer 

Opgaven er en kort repetition af begreber og teknikker, der har været anvendt i modulet. 

 

 

Vis figuren på skærm. 

 

 
 

 

 

Guide til gennemførelse 

1. Lad eleverne drøfte løsning af problemet med sidemanden. 

2. Få to elevløsninger præsenteret for klassen: 

 

• Der kan opstå diskussion, om værdien af x er 10 eller - 10 

• Denne diskussion er vigtig at tage 

• Du kan spørge, om det vil gøre nogen forskel, hvis 0 på tallinjen erstattes med 75? Hvis oplys-

ningen på tallinjen fjernes? 

 

3. Konklusionen vil være, at modeller skal anvendes med forsigtighed og i mange tilfælde skal under-

støttes af supplerende forklaring.  

  

 
X X 5 

   

               

 

 

 

• Bestem værdien af x og forklar, hvordan du er nået frem til din løsning 

• Opskriv en ligning, der afspejler figuren. 

 

 

 

25 

0 
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Modul 5 
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Modul 5 
 

Indholdsmæssig fokus og progression 

 

I Folkeskolens afgangsprøve uden hjælpemidler indgår opgaver, hvor algebra og geometri optræder sam-

men. En opgave kan være, at siderne i en geometrisk figur, fx en polygon, er angivet med bogstaver, og at 

eleverne som svar skal angive omkreds og areal udtrykt med disse bogstaver. 

 

I dette modul arbejder eleverne indledningsvist med polygoner med manglende informationer, hvor de skal 

finde sidelængder. Derefter introducerer du opgaver, hvor sidelængder er erstattet af bogstaver.  

 

 

  
Differentieringsaspekter 

 

Organisering 

Du kan med fordel organisere undervisningen, så eleverne får mulighed for at arbejde i et  

tempo, der passer den enkelte i en mindre, velfungerende gruppe. I dette modul er det bedst  

at arbejde sammen i makkerpar - gerne i en heterogen sammensætning, da opgavetyperne fører 

frem til et enkelt svar, der både kræver ræsonnement og regning. 

I forhold til det at ræsonnere kan alle elever have udbytte af både at skulle forklare og forstå.    

 

Proaktive og eksemplificerende instruktioner 

Modulet indeholder to afsnit, der skal sætte aktiviteterne i gang - et Tjek ind og en Intro. Undervisnings-

sekvenserne har til formål at iscenesætte og strukturere modulets indhold, så det bliver tydeligt, hvad de 

skal gøre. De stilladserende spørgsmål har blandt andet som formål at forsøge at forudse, hvad arbejdet 

med de kommende opgaver kan volde af vanskeligheder for specifikke elever. 

 

Du kan i de to sekvenser give eleverne indblik i de tankeprocesser, som løsningen af opgaverne kræver 

ved udførligt at vise og formidle, hvilke overvejelser og ræsonnementer de med fordel kan gøre sig un-

dervejs. 

 

Differentieret indhold og materialer 

I dette Modul 5 er både indhold og materialer klart afgrænset. Som angivet i det indledende afsnit peger 

opgaverne mod opgaver, der minder om dem, der forekommer i Folkeskolens afgangsprøve uden hjæl-

pemidler. Materialet her indeholder opgaver, der kan fungere som både forberedende og evaluerende af 

de bestemte typer opgaver, der kombinerer algebra og geometri. Modul 6 introducerer et digitalt værktøj, 

GeoGebra, der skal understøtte elevernes tankeprocesser mere, end det skal frembringe løsninger med 

karakter af black box. 

 

Mål for læring og løbende evaluering 

Formler og algebraiske udtryk er et af de obligatoriske områder under Tal og algebra for 7. - 9. klasse. 

Herunder skal eleverne kunne beskrive sammenhænge mellem enkle algebraiske udtryk og geometriske 

repræsentationer. 

Det er desuden et af opmærksomhedspunkterne, at eleverne skal kunne sætte tal i stedet for bogstaver i 

en simpel formel. 

Målet for den enkelte elev er netop at kunne håndtere de opgaver i en prøvesituation, hvor både bogsta-

ver og tal indgår. 

I afsnittene Tjek ud og Regn dig god får eleverne mulighed for at evaluere udbyttet af deres arbejde med 

opgaverne, og eleverne får mulighed for at få tilbagemeldinger, der er konkrete og brugbare i den kon-

krete situation.   
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Oversigt over aktiviteter indholdet i modul 5 

 

Pkt. Titel Indhold Form Materiale 

5.1 
Tjek ind  

Polygoner med 

areal 16 

Eleverne skal foreslå design af tre forskellige 

polygoner alle med arealet 16 

Klassedialog og 

makkerarbejde 

 

5.2 Intro  

Rektangler  

 

Eleverne skal finde de manglende tal for at 

kunne beregne areal og omkreds 

 

Klassedialog og 

makkerarbejde 

Elevark 5.2 

5.3 
Aktivitet  

Areal om omkreds 

af sammensatte fi-

gurer 

 

Eleverne arbejder med at ræsonnere sig 

frem til manglede informationer omkring 

sidelængder, så de kan give svar på spørgs-

mål om areal og omkreds 

Gruppe 

Opsamling som 

klassedialog 

Elevark 5.3 

5.4 
Aktivitet  

Design en opgave 

Eleverne arbejder i grupper med at designe 

en opgave, som de andre grupper skal 

kunne løse 

Gruppe Elevark 5.4  

5.5 Regn dig god  

Individuelle opga-

ver 

Opgaveregning med opgaver, som kan rela-

tere til opgaver fra FP9 uden hjælpemidler 

Individuelt Elevark 5.5 

5.6 
Tjek ud 

 Klassedialog  
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5.1 Tjek ind 

 

  

 

 

Faglige pointer 

I modulet arbejdes med konvekse polygoner - en lukket todimensionel geometrisk figur med et endeligt an-

tal sider. Det betyder, at polygonerne alle har en omkreds og et areal, som kan beregnes eller beskrives 

med tal eller med bogstaver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide til gennemførelse  

 

1. Introducer med et par enkle, indledende lærereksempler på tavlen. 

Du kan eventuelt tegne en polygon, der ikke opfylder kravet til at være defineret som en polygon, 

og diskutere, hvad der skal til for, at den gør det. 

2. Eleverne tegner polygoner i makkerpar ved at lave skitser med mål på. 

 

Stilladserende spørgsmål: 

Hvilke polygoner kender I? 

Hvordan beregner man arealet af forskellige typer polygoner? 

Hvordan beregner man omkredsen af forskellige typer polygoner? 

Tegn skitser af trekant, rektangel og kvadrat. 

Tegn skitse af regulære polygoner med mere end fire sider. 

Formuler udtryk for areal og omkreds, der anvender bogstaver i stedet for tal. 

Kan I lave polygoner, hvor både omkreds og areal er 16? 

 

3. Opsamling som afslutning på modulet. 

Hvert par tegner en udvalgt polygon på tavlen med tal på. 

Fokuser både på elevernes argumentationer og på deres støttende notater i form af tegninger og 

mere eller mindre formaliserede symboler. 

Det er vigtigt, at få mange forskellige polygoner og repræsentationsformer præsenteret i klassen. 

Diskuter også gerne, hvilke fejl eleverne kan have foretaget i processen på vej mod deres forslag. 

 

En polygon er en geometrisk figur i to dimensioner med flere sider. 

En trekant er den polygon med det færreste antal sider. 

 

Arealet af en polygon er 16. 

Tegn tre forskellige polygoner med arealet 16. 

Find polygonernes omkreds.   

 

Faglige mål 

 

Det er målet, at:  

• Eleverne skal kunne beregne omkreds og areal af forskellige typer af sammensatte  

polygoner 

• Eleverne har viden om metoder til omskrivninger og beregninger med variable i geometriske 

sammenhænge. 

• at eleverne skal kunne anvende både bogstaver og algebraiske udtryk i matematiske under-

søgelser. 
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Differentieringsaspekter 

 

Modeller dine instruktioner via stilladsering af opgaven, og giv eleverne mulighed for at løse  

opgaven forskelligt. Giv desuden eleverne mulighed for at arbejde selvstændigt med  

opgaverne.  

 

Du kan også opfordre til, at I også tager de løsningsforslag op, som ikke opfylder kravet, for at skabe en 

fælles refleksion over mulige fejlkilder og fejlopfattelser. Dette skal skabe en kultur, hvor det er i orden at 

fejle.  

Giv eleverne mulighed for at udtrykke sig i eget sprog, både skrift og tale.  

 

 

Andre overvejelser i forbindelse med gennemførelse 

 

Der er dels tale om en fælles dialog og dels om arbejde i makkerpar.  

Introen har til formål at aktivere elevernes forforståelse for polygoner og repetere måder at beregne både 

areal og omkreds på. Iscenesæt aktiviteten således, at polygoner kan se forskellige ud trods kravet om 

samme areal.  

 

Sørg for, der også kommer polygoner, der ikke opfylder kravene i spil - at fejle på vej mod det rigtige skal 

eleverne anse som en positiv ting. 

 

Du kan overveje, om du skal sætte bogstaverne i spil her eller vente til efter arbejdet med det første 

elevark. 

 

Overvej tillige, om du eventuelt skal introducere GeoGebra som medspiller her - det kan komme an på 

elevernes forudsætninger. I øvrigt bliver GeoGebra introduceret som det bærende hjælpemiddel i modul 6 

til arbejdet med samme typer opgaver som her i modul 5.  
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5.2 Intro    

[Elevark 5.2] 

 

Faglige pointer 

I arbejdet med rektanglerne er der forskellige ubekendte, som må findes, før arealer og omkredse kan be-

regnes. Det handler om at afmystificere bogstaverne, og få eleverne til at indse, at de manglende værdier 

kan findes ved hjælp af ræsonnementer. I den første opgave er den manglende værdi et spørgsmålstegn, 

mens det er et a i den anden. Bogstaverne er altså nogle, vi skal finde. 

 

 

 

 

  

Differentieringsaspekter 

 

Dine stilladserende instruktioner skal støtte elevernes overblik og komme forvirring og  

vanskeligheder i forkøbet.  

Du kan forklare samme faglige indhold på forskellig måde. 

Inddrag eleverne i løsningsforslagene. Anerkend, at de prøver sig frem og via fejlantagelser  

kan arbejde sig frem mod et brugbart forslag. 

 

 

Andre overvejelser i forbindelse med gennemførelse 

 

Anvend fælles dialog, hvor du gennemgår figurerne 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 og 5.2.4, så pointen med de ubekendte 

elementer træder tydeligt frem. 

På Elevark 5.2 kan eleverne i makkerpar skrive, regne, notere og på den måde nå frem til løsningsforslag.  

 

Opfodr eleverne til også at lade de svar, der ikke leder til umiddelbare løsninger, stå på elevarket. 

 

Du kan naturligvis også præsentere figurerne i sekvenser med efterfølgende elevaktivitet - det er du den bed-

ste til selv at vurdere. 

 

Faglige mål 

 

Det er målet, at: 

• Eleven kan beskrive sammenhænge mellem enkle alge-

braiske udtryk og geometriske repræsentationer  

• Eleverne kan udføre omskrivninger og beregninger med 

variable. 
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Guide til gennemførelse - figur 5.2.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2.1 

 

Et rektangel måler 5 x 8 meter. 

Rektanglet er delt op i to mindre rektangler, hvoraf det ene er 25 m2. 

Arealet af det andet er ikke angivet. 

Eleverne skal ræsonnere og regne sig frem til arealet af det manglende rektangel. 

Det kan ske via et åbent spørgsmål eller en række stilladserende spørgsmål. 

 

Enten: 

Hvor stort er arealet af de farvede figurer? 

 

Eller som stilladserende spørgsmål: 

• Hvor stort er arealet af hele figuren? 

• Hvor lang er siden i den hvide figur, når den ene side er 5 og arealet 25? 

• Hvor stort er arealet af den farvede figur? 

• Hvor lange er siderne i den farvede figur? 

 

[Der kan være andre veje i denne problemløsningsproces] 

 

Omkredsen af figuren er: ____________ 

 

Arealet af figuren er: ________________ 
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Guide til gennemførelse - figur 5.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.2.2 

 

 

Denne figur er også et rektangel, men med andre mål i forhold til den forrige figur. 

På figuren er der en side, vi ikke kender - den kaldes her a.  

Eleverne skal ræsonnere og regne sig frem til længden af den manglende side. 

Det kan ske via et åbent spørgsmål eller en række stilladserende spørgsmål. 

 

 

Enten: 

Hvordan kan vi tænke os frem til, hvor lang a må være? 

 

Eller - her som stilladserende spørgsmål: 

Hvor store er de to arealer i rektanglet i forhold til hinanden? 

Hvad betyder det for længden af siden 6 (når nu de to rektangler har siden a til fælles?) 

Når vi nu kender længde af den ene side i det hvide rektangel og rektanglets areal, kan vi så finde den an-

den side? 

Det hvide rektangel viser sig nu at være den specielle type rektangel, der er benævnt et kvadrat.  

[Der kan være andre veje i denne problemløsningsproces] 

 

 

Omkredsen af figuren er: _______________ 

 

Arealet af figuren er: _______________  
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Guide til gennemførelse - figur 5.2.3 

 

 

 

 
Figur 5.2.3 

 

 

Figur 5.2.3 består af tre kvadrater, hvoraf de to er lige store. 

Eleverne skal ræsonnere og regne sig frem til omkredsen af den samlede figur. 

Det kan ske via et åbent spørgsmål eller en række stilladserende spørgsmål. 

 

 

Enten: 

Hvordan kan vi tænke os til, hvor lang omkredsen og arealet af hele figuren må være? 

 

Eller - her som stilladserende spørgsmål: 

Hvor lange er siderne i hver af de tre kvadrater? 

Hvor lange er hver af linjestykkerne, der udgør den samlede figur? 

Hvor lang er hele figurens samlede omkreds 

 

Eller - måske lidt mere udfordrende: 

Hvis nu kvadraterne var ”fritliggende”, hvad ville deres samlede omkreds så være? 

Hvor lange er de sider, hvor de er fælles? 

Hvad betyder det mon for den samlede omkreds af denne figur. 

 

 

 

Omkredsen af figuren er: _______________ 

 

Arealet af figuren er: _______________  
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Guide til gennemførelse - figur 5.2.4 

 

 

 
 

 

Figur 5.2.4 

 

Figur 5.2.4 består af tre kvadrater, hvoraf de to er lige store. 

Sidelængderne i de to kvadrater kaldes a og b. 

Eleverne skal ræsonnere og regne sig frem til omkredsen af den samlede figur. 

Det kan ske via et åbent spørgsmål eller en række stilladserende spørgsmål. 

 

Enten: 

Hvordan kan vi tænke os til, hvor lang omkredsen og arealet af hele figuren må være? 

 

Eller - her som stilladserende spørgsmål: 

Hvor lange er siderne i hvert af de tre kvadrater? 

Hvor lange er hver af linjestykkerne, der udgør den samlede figur? 

Hvor lang er hele figurens samlede omkreds? 

 

Eller - måske lidt mere udfordrende: 

Hvis nu kvadraterne var ”fritliggende”, hvad ville deres samlede omkreds så være? 

Hvor lange er de sider, hvor de er fælles? 

Hvad betyder det mon for den samlede omkreds. 

 

 

Omkredsen af figuren er: _______________ 

 

Arealet af figuren er: _______________  

 

a sættes til 6 og b sættes til 4 

 

Omkredsen af figuren er: _______________ 

 

Arealet af figuren er: _______________  
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5.3 Elevaktiviteter - sammensatte figurer med og uden va-

riable 

[Elevark 5.3] 

 

Faglige pointer 

I arbejdet med rektanglerne er det forskellige ubekendte, som må fin-

des, før arealer og omkreds kan beregnes. De manglende værdier 

kan findes ved hjælp af ræsonnementer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide til gennemførelse 

1. Få eleverne til at ræsonnere sig til manglende sidelængder i 

Figur 5.3.1, så de kan svare på spørgsmålene om areal og omkreds. 

2. I arbejdet med Figur 5.3.2 skal eleverne ved hjælp af ræsonnementer finde siderne i de forskellige 

firkanter, der kun har angivet arealer. 

Derefter kan de svare på spørgsmålet om længden af |CD|. Derefter kan de beregne figurernes 

samlede areal og omkreds.  

3. På Figur 5.3.3 er det sidelængderne, der er de variable a, b, c og d: Eleverne skal finde disse, før 

de kan beregne omkreds og areal. 

4. Figur 5.3.4 er et kvadrat med et indadvendt ”hak”, der også er et kvadrat. Bed eleverne sætte a = 5 

og b= 2 og lad dem beregne både omkreds og areal. Derefter kan du bede eleverne om at beskrive 

omkreds og areal med bogstaver.  

 

 

  

Faglige mål 

Det er målet, at: 

- Eleverne ved hjælp af ræsonnementer og  

beregninger finder omkreds og areal på en række sam-

mensatte figurer. 

 

Differentieringsaspekter 

 

Giv eleverne mulighed at arbejde på forskellige måder i et tempo, der passer den enkelte.  

Du kan løbende følge op med konkrete og brugbare forslag, der sammen med opsamling  

på fx en Padlet sikrer den røde tråd for eleverne. 

 

 

 

Andre overvejelser i forbindelse med gennemførelse 

Elevaktiviteterne i 5.3 består af fire opgaver med sammensatte figurer. Arbejdet med aktiviteterne bør 

foregå i makkerpar eller grupper på højst tre elever. De fire figurer er varianter over samme tema - nogle 

er angivet, mens eleverne må ræsonnere sig til de manglende informationer for at kunne svare på 

spørgsmålene om areal og omkreds. 

Efterhånden som eleverne kommer med bud på omkreds og areal, fx på en Padlet, kan I diskutere forsla-

gene.  
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5.4 Design af opgave 

[Elevark 5.4] 

 

Faglige pointer  

Gruppen en nødt til at diskutere sværhedsgrader og formule-

ringer og kommer derved selv tættere på de fagfaglige poin-

ter, der ligger i at arbejde med variable i forbindelse med geo-

metriske figurer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide til gennemførelse  

1. Bed eleverne i makkerparrene om at designe en fi-

gur, som de andre makkerpar skal kunne løse.  

 

 

 

 

  

Differentieringsaspekter 

 

Giv elevenerne mulighed for at arbejde på forskellige måder med det faglige indhold  

i et tempo, der passer den enkelte. 

Eleverne oplever at have indflydelse på undervisningen ved at udforme opgaver til 

de andre elever. 

Du får mulighed for at prioritere din tid dér, hvor der er behov. 

 

 

Andre overvejelser i forbindelse med gennemførelse 

 

”Det er den, der udfører arbejdet, der lærer noget” - Steen Larsen kaldte det ”Bedstemors Lov.” 

Når eleverne selv konstruerer opgaver, er de tvunget til at blive bevidste om andre elevers mu-

ligheder for at løse netop deres opgave.  

 

 

Faglige mål 

Det er målet, at: 

- Eleverne anvender den erhvervede viden  

og de lærte færdigheder til selv at designe en op-

gave.  
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5.5 Regn dig god 

[Elevark 5.5] 

 

Faglige pointer  

Eleverne skal blive tryg ved bogstaver i regneudtryk og kunne an-

give omkreds og areal af figurer med brug af bogstaver.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide til gennemførelse  

1. Giv eleverne i denne aktivitet mulighed for individuelt at 

øve sig i de elementer, de foregående aktiviteter har om-

handlet. 

Materialet er stærkt inspireret af konkrete opgaver fra prøven uden hjælpemidler.  

 

 

 

  

Faglige mål 

Det er målet, at: 

- Eleverne får mod på og bliver i stand til at  

finde omkreds og areal i opgaver, hvor bogstaver har er-

stattet tal i geometriske figurer 

 

Differentieringsaspekter 

 

Giv eleverne mulighed for at arbejde på forskellige måder med det faglige indhold i et tempo,  

der passer den enkelte. 

Individuelle opgaver bidrager her til variation af undervisningen, og du får mulighed for at  

prioritere din tid dér, hvor der er behov. 
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5.6 Tjek ud 

 

Faglige pointer 

Modulet her har som formål at gøre eleverne fortrolige med bogstaver i stedet for tal til at beskrive areal og 

omkreds af polygoner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guide til gennemførelse  

 

 
 

1. Introducer fælles til Tjek ud. 

2. Bed eleverne hente appletten på GeoGebra og ved hjælp af skyderne finde rektangler med arealet 

24. 

 

Opsamlende, stilladserende spørgsmål: 

Hvordan beregner man arealet af et rektangel? 

Hvilke mål kan siderne have, når arealet skal være 24? 

Kan man beskrive en sammenhæng mellem arealet og siderne. 

Kan rektanglet være et kvadrat? 

Kan man beskrive arealet af et rektangel som en funktion af en af siderne? 

Eventuelt: Hvad kan GeoGebra bruges til her? 

 

        3.Tjek ud er samtidig på vej mod Tjek ind i næste modul 

 

  

Hent applet på GeoGebratube: 

https://www.geogebra.org/m/HXM8MBNM 

 

  Hvis arealet er 24, hvad er så siderne? 

 

Faglige mål 

Det er målet, at: 

- Eleven får kendskab til et digitalt værktøj, der hurtigt kan iscenesætte variable i  

geometriske sammenhænge. I Fælles Mål beskrives det som: Eleven har viden om metoder 

til omskrivninger og beregninger med variable, herunder med digitale værktøjer.  

 

Differentieringsaspekter 

 

Modeller dine instruktioner via stilladsering af opgaven og giv eleverne mulighed for at løse  

opgaven på forskellige måder.  

Du kan desuden opfordre til, at I tager de løsningsforslag, som ikke opfylder kravet, til  

torvs og fælles refleksion over mulige fejlkilder og -opfattelser. Dette er med til at skabe en kultur,  

hvor eleverne tør prøve sig frem og eventuelt fejle.  

 

Andre overvejelser i forbindelse med gennemførelse 

 

Der er uendelig mange løsninger. Hvis tiden er til det, kan eleverne lave andre rektangler eller figurer i 

GeoGebra, der er baseret på skydere. 

Skyderne giver mulighed for hurtigt at se mange variationer og på den måde få øje på sammenhænge, 

det ellers ville tage tid at tegne sig frem til. 

https://www.geogebra.org/m/HXM8MBNM
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Modul 6 
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Modul 6  
 

Indholdsmæssig fokus og progression 

 

I Folkeskolens afgangsprøve uden hjælpemidler indgår opgaver, hvor algebra og geometri optræder sam-

men. En opgave kan fx være, at siderne i en geometrisk figur, fx en polygon, er angivet med bogstaver, og 

at eleverne som svar skal angive omkreds og areal udtrykt med disse bogstaver. 

 

Modul 6 introducerer det dynamiske geometriprogram GeoGebra som digitalt værktøj til at bearbejde 

samme typer opgaver som i det forrige modul 5.  

Det er intentionen, at den dynamiske del, som aktiveres ved hjælp af programmets skyderfunktion, kan bi-

drage til, at eleverne dels kan se sammenhænge og dels forholdsvist enkelt kan afprøve ræsonnementer og 

hypoteser.  

 

 

 

  

Differentieringsaspekter 

 

Organisering 

Du kan med fordel organisere undervisningen, så eleverne får mulighed for at arbejde i et  

tempo, der passer den enkelte i en mindre, velfungerende gruppe. I dette modul er det bedst  

at arbejde sammen i makkerpar - gerne i en heterogen sammensætning, da opgavetyperne fører  

frem til et enkelt svar, der både kræver ræsonnement og regning. 

I forhold til det at ræsonnere kan alle elever have udbytte af både at skulle forklare og forstå.    

 

Proaktive og eksemplificerende instruktioner 

Modulet indeholder to afsnit, der skal sætte aktiviteterne i gang - et Tjek ind og en Intro. Undervisningsse-

kvenserne har til formål at iscenesætte og strukturere modulets indhold, så det bliver tydeligt, hvad de skal 

gøre. De stilladserende spørgsmål har blandt andet som formål at forsøge at forudse, hvad arbejdet med de 

kommende opgaver kan volde af vanskeligheder for specifikke elever. 

 

Du kan give eleverne indblik i de tankeprocesser, som løsningen af opgaverne kræver, ved udførligt at vise 

og formidle, hvilke overvejelser og ræsonnementer de med fordel kan gøre sig undervejs. 

 

Differentieret indhold og materialer 

I dette modul 6 er både indhold og materialer klart afgrænset. Som angivet i det indledende afsnit i det fore-

gående modul, peger opgaverne mod opgaver, der minder om dem, der forekommer i Folkeskolens af-

gangsprøve uden hjælpemidler. Materialet her indeholder opgaver, der kan fungere som både forberedende 

og evaluerende af den bestemte type opgaver, der kombinerer algebra og geometri.  

Modul 6 introducerer det digitale værktøj, GeoGebra, der skal understøtte elevernes tankeprocesser mere, 

end det skal frembringe løsninger med karakter af black box. 

 

Mål for læring og løbende evaluering 

Formler og algebraiske udtryk er et af de obligatoriske områder under Tal og algebra for 7. - 9. klasse. Her-

under skal eleverne kunne beskrive sammenhænge mellem enkle algebraiske udtryk og geometriske repræ-

sentationer. 

Det er desuden et af opmærksomhedspunkterne, at eleverne skal kunne sætte tal i stedet for bogstaver i en 

simpel formel. 

Målet for den enkelte elev er netop at kunne håndtere de opgaver i fx en prøvesituation, hvor både bogsta-

ver og tal indgår. 

 

I afsnittene Tjek ud og Regn dig god får eleverne mulighed for at evaluere udbyttet af deres arbejde med op-

gaverne, og elever og makkerpar får mulighed for at få tilbagemeldinger, der er konkrete og brugbare i den 

aktuelle situation.   
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Oversigt over aktiviteter indholdet i modul 6 

 

Pkt. Titel Indhold Form Materiale 

6.1 
Tjek ind  

Dynamisk rektan-

gel i GeoGebra 

Eleverne skal undersøge konsekvenser af for-

skellige sidelængder i rektangel med hensyn til 

areal og omkreds 

Klassedialog 

og makkerar-

bejde 

Elevark 6.1 

6.2 Intro  

Rektangel med 

skydere  

 

Eleverne skal tegne et rektangel i GeoGebra 

ved brug af skydere 

 

Klassedialog 

og makkerar-

bejde 

Elevark 5.2 

6.3 
Elevaktiviteter  

Figurer med vari-

able 

 

Med brug af færdig konstruerede GeoGebra-fi-

ler skal eleverne finde manglende tal i geome-

triske figurer ved hjælp af skydere 

Makkerarbejde Elevark 6.3 

6.4 
Aktivitet  

Design en opgave 

Eleverne arbejder i makkerpar eller grupper 

med at designe en opgave, som de andre 

grupper skal kunne løse 

Makkerpar Elevark 6.4  

6.5 Aktivitet 

Regn dig god 

Individuelle opga-

ver 

Opgaveregning med opgaver fra FP9 uden 

hjælpemidler 

Individuelt Elevark 6.5 

6.6 
Tjek ud 

Fælles opsamling på modul 6 med opgaverne 

fra Elevark 6.5 

Klassedialog  
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6.1 Tjek ind 
 

 
 

[Elevark 6.1]  

 

 

 

Faglige pointer 

Aktiviteten kan give indsigt i, at kvadratet er det rektangel med den mindste omkreds.  

Arealet 25 kan dannes på mange måder. Hvis den ene side er 1 og den anden 25, så vil omkredsen være 

52, mens et kvadrat med siden 5 vil have en omkreds på 20.  

Digitale værktøjer som fx regneark i Excel eller GeoGebra kan medvirke til, at eleverne får denne indsigt.  

 

 

 

 

 

 

 

Guide til gennemførelse 

 

1. Introducer fælles med udgangspunkt i filen på https://www.geogebra.org/m/HXM8MBNM 

Du åbner filen på klasseskærmen, så alle elever kan følge med. 

 

2. Lad eleverne først overveje nedenstående spørgsmål for derefter at finde de forskellige arealer og 

omkredse på rektanglet ved at bruge skyderne. 

 

Det er målet via forskellige ræsonnementer at finde sammenhænge mellem sidelængder, areal og 

omkreds. 

 

Start med at spørge til elevernes umiddelbare svar til sammenhænge - altså uden brug af GeoGe-

bra. 

 

Stilladserende spørgsmål som fx: 

Hvilket areal, tænker I, er det mindste, I kan finde? 

Hvilket areal, tænker I, er det største, I kan finde? 

Kan I få rektanglet til at blive et kvadrat? 

Kan I finde et areal med et ulige tal? 

Kan I finde et areal med et lige tal? 

Kan I formulere et udtryk for arealet med bogstaver. 

Hvilken omkreds, tror I, er den mindste, I kan finde? 

Hvilken omkreds, tror, I er den største, I kan finde? 

Kan I lave et rektangel, hvor areal og omkreds er det samme? 

 

 

Modul 5 sluttede med at finde sidelængder i et rektangel med arealet 24. 

 

Åbn linket:  https://www.geogebra.org/m/HXM8MBNM 

og brug skyderne til at arbejde med opgaverne herunder. 

 

 

 

Faglige mål 

Det er målet, at:  

- Eleven har viden om at, et rektangels omkreds og areal på forskellig måde er  

afhængig af sidelængderne. 

 

https://www.geogebra.org/m/HXM8MBNM
https://www.geogebra.org/m/HXM8MBNM
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3. Bed eleverne om selv at hente filen på linket https://www.geogebra.org/ m/HXM8MBNM til deres 

computere/tablets og finde svar på spørgsmålene i makkerpar. De kan eventuelt anvende Elevark 

6.1 og gætte, før de prøver. 

4. Opsamling med fokus på både elevernes argumentationer i forhold til de ønskede ræsonnementer 

og på sammenhængene mellem værdierne af bogstaverne a og b.  

Diskuter også gerne, hvilke fejlantagelser eleverne kan have foretaget i processen på vej mod deres 

forslag. 

 

 

 

 

  

Differentieringsaspekter 

 

Modeller dine instruktioner via stilladsering af opgaven, og lad eleverne give forskellige  

bud på svar på spørgsmålene. 

 

Medvirk til, at I bringer de løsningsforslag, som ikke helt opfylder kravene, til torvs og fælles refleksion 

over mulige fejlkilder og -opfattelser. 

 

Giv eleverne mulighed for at udtrykke sig i eget sprog, både skrift og tale. 

 

Andre overvejelser i forbindelse med gennemførelse 

 

Det forudsættes, at eleverne har kendskab til det dynamiske geometriprogram GeoGebra og har det in-

stalleret på deres computere, tablets eller telefoner.  

 

Organiseringen er dels en fælles dialog og dels arbejde i makkerpar. Du præsenterer begreberne areal 

og omkreds af rektangel på tavlen.  

 

Introen har til formål at aktivere elevernes forforståelse for beregning af areal og omkreds og for at intro-

ducere brugen af GeoGebra til at løse geometriske problemstillinger med digitalt værktøj. 

https://www.geogebra.org/%20m/HXM8MBNM
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6.2 Intro    

 

Faglige pointer  

Aktiviteten skal iscenesætte, hvordan brug af 

skydere skaber et dynamisk blik på, hvordan si-

dernes længde påvirker både areal og om-

kreds.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide til gennemførelse 

 

1. Som intro til arbejdet med skydere i GeoGebra skal eleverne selv kunne konstruere et rektangel 

ved hjælp af skydere i GeoGebra. 

2. Hvis eleverne endnu ikke selv ved, hvordan de skal gøre det, kan de følge instruktionen på instruk-

tionsvideoen, der ligger her: https://youtu.be/iYBp-z4fXUM 

 

 

  
Differentieringsaspekter 

 

Giv eleverne mulighed for at arbejde på forskellige måder med et givet fagligt indhold og i  

et tempo, der passer den enkelte. 

 

Skab variation i undervisningen og med tydelige intentioner, så du sikrer en rød tråd for eleverne.  

Det er gavnligt, da de konstruerede figurer skal anvendes i det videre forløb. 

 

Opgaven giver her mulighed for, at eleverne kan arbejde selvstændigt, og på den måde får du mulighed 

for at prioritere din tid dér, hvor der er behov. 

 

Andre overvejelser i forbindelse med gennemførelse 

 

Lad eleverne arbejde i makkerpar i konstruktionen af skydere - samtidig med, at de laver hver deres kon-

struktion. Samtalen omkring konstruktionen er en del af læreprocessen, og i det tværgående emne med 

”Eleven som målrettet og kreativ producent” angives, at det også er igennem arbejdet med problembe-

handling og modellering, at eleverne i matematik får mulighed for at udvikle digitale færdigheder som mål-

rettede og kreative producenter. Eleverne arbejder eksempelvis med en modelleringsopgave og inddra-

ger egne filmoptagelser eller animationer i deres faglige præsentationer.  

Og det er netop det, der er på færde her. 

 

Faglige mål 

 

Det er målet, at:  

- Eleverne skal have mulighed  

for at erhverve sig viden om beregninger 

og formler med variable med digitale 

værktøjer til bestemmelse af omkreds 

og areal af geometriske figurer. 

 

https://youtu.be/iYBp-z4fXUM
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6.3 Elevaktiviteter - figurer med variable i GeoGebra 

 

[Elevark 6.3] 

 

Faglige pointer  

Dynamiske figurer, som her i GeoGebra, giver eleverne mulighed for at undersøge sammenhænge - her 

mellem linjestykkers længde og forhold mellem areal og omkreds.  

 

Faglige mål 

Det er målet, at:  

- Eleverne skal have mulighed for at erhverve sig viden om beregninger og formler 

med variable med digitale værktøjer til bestemmelse af omkreds og areal af figurer.   

 

 

Guide til gennemførelse  

1. Du kan vælge mellem at lade eleverne frem-

stille plane geometriske figurer som dem på 

illustrationen eller lade eleverne hente de to 

eksempler på disse links: 

https://www.geogebra.org/m/dnq6ZYEr 

https://www.geogebra.org/m/x4cY9uRn 

 

Ved hjælp af skyderne kan eleverne under-

søge, hvordan omkreds og areal ændrer sig 

og fx finde ud af, hvornår arealerne og om-

kredsene er henholdsvis størst og mindst.   

 

 

 

 

 

  Differentieringsaspekter 

 

Som udgangspunkt giver du eleverne mulighed for at komme til de to filer på to forskellige  

måder - enten kan de lave den selv, eller også kan de hente den på de angivne links. 

Giv eleverne mulighed for at arbejde på forskellige måder med et givet fagligt indhold og  

i et tempo, der passer den enkelte. 

 

Skab variation i undervisningen og med tydelige intentioner, så du sikrer en rød tråd for eleverne. Det 

er gavnligt, da den konstruerede figur skal anvendes i det videre forløb. 

 

Opgaven giver her mulighed for, at eleverne kan arbejde selvstændigt, og på den måde får du mulig-

hed for at prioritere din tid dér, hvor der er behov. 

 

 

Andre overvejelser i forbindelse med gennemførelse 

 

Det kan være en god udfordring for de gode elever selv at prøve kræfter med at konstruere de to figu-

rer, mens andre kan gå direkte til opgaven via de angivne links. 

https://www.geogebra.org/m/dnq6ZYEr
https://www.geogebra.org/m/x4cY9uRn
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6.4 Design en opgave 

[Elevark 6.4] 

 

Faglige pointer  

At designe en opgave ud fra oplæg har et stærkt evalueringsaspekt i 

sig. Eleverne er nødt til at diskutere sværhedsgrader og formuleringer 

og kommer derved selv tættere på de faglige pointer og de faglige mål, 

der ligger i arbejdet med variable i forbindelse med geometriske figurer.  

 

 

 

 

 

 

 

Guide til gennemførelse 

1. Bed eleverne i makkerpar designe en figur på baggrund af arbejdet med foregående aktiviteter. 

Målet er, at de andre elever i klassen skal kunne løse opgaverne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Differentieringsaspekter 

 

Giv eleverne mulighed for at arbejde på forskellige måder med det faglige indhold i et tempo,  

der passer den enkelte. 

 

Eleverne oplever at have indflydelse på undervisningen ved at udforme opgaver til de andre elever. 

 

Du får mulighed for at prioritere din tid dér, hvor der er behov. 

 

Andre overvejelser i forbindelse med gennemførelse 

 

”Det er den, der udfører arbejdet, der lærer noget” - Steen Larsen kaldte det ”Bedstemors Lov”. 

 

Når eleverne selv konstruerer opgaver, er de tvunget til at blive bevidste om andre elevers muligheder for at 

løse netop deres opgave. 

Faglige mål 

Det er målet, at: 

- Eleverne kan designe en opgave, som kan  

udfordre andre elever i klassen. 
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6.5 Regn dig god  

[Elevark 6.5] 

 

 

Faglige pointer 

Det forventes, at eleverne kan bruge algebra til at beskrive geometri-

ske forhold. Opgaverne på Elevark 6.5 er fra Folkeskolens afgangs-

prøve uden hjælpemidler fra 2014 og frem til og med 2018. 

Her arbejdes konkret med det mål fra Fælles Mål, der omhandler 

sammenhænge mellem algebraiske udtryk og geometriske repræsen-

tationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Faglige mål 

Der er målet, at: 

• Eleverne kan beskrive sammenhænge mellem enkle algebraiske udtryk og geometriske  

repræsentationer (Fælles Mål) 

• Eleverne kan løse opgaver, som de forekommer i Folkeskolens afgangsprøve uden hjælpe-

midler. 

Differentieringsaspekter 

 

Giv eleverne mulighed for at arbejde med et givent fagligt indhold i et tempo, der passer  

den enkelte. 

 

Du har her præsenteret eleverne for en anden indgang end den undersøgende via skydere i  

GeoGebra til det faglige indhold om variable i forbindelse med geometriske figurer.  

Du kan løbende følge op på målene ved hjælp af evaluering. 

 

Andre overvejelser i forbindelse med gennemførelse 

 

I Folkeskolens afgangsprøve uden hjælpemidler forekommer opgavetyper, som opgaverne på elevark 

6.5. 

 

Det er typisk de opgaver, som en del elever simpelthen springer over, fordi de aldrig har knækket ko-

derne omkring variable. 

 

Man kan håbe, at arbejdet i dette modul med skydere som repræsentationer for de variable kan være 

med til at afdramatisere brugen af bogstaver i denne sammenhæng. 

Du kan overveje, om eleverne skal løse opgaverne i makkerpar eller individuelt. 

Sørg for at følge op på elevernes besvarelser i forbindelse med Tjek ud. 
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6.6 Tjek ud 

 

Faglige pointer 

Eleverne skal have et større kendskab til areal, omkreds og variable samt deres sammenhænge i en prøve 

uden hjælpemidler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide til gennemførelse  

 

 
 

 

1. Gennemgå i denne Tjek ud løsningerne på de  

seks opgaver i fællesskab. 

 

 

 

 

 

 

I foregående sekvens 6.5 ”Regn dig god” har eleverne arbejdet med  

opgaver med variable og geometriske figurer fra Folkeskolens afgangs- 

prøve uden hjælpemidler. 

 

Faglige mål 

Der er målet, at: 

• Eleverne kan beskrive sammenhænge mellem enkle algebraiske udtryk og  

geometriske repræsentationer (Fælles Mål) 

• Eleverne kan løse opgaver, som de forekommer i Folkeskolens afgangsprøve uden hjælpemidler. 

 

Differentieringsaspekter 

 

Modeller dine instruktioner via stilladsering af opgaven, og lad eleverne give forskellige bud på  

svar på spørgsmålene. 

Du kan motivere til et læringsmiljø, hvor eleverne oplever, at det er trygt at prøve sig frem og  

eventuelt fejle. 

 

Du kan desuden medvirke til, at I bringer de løsningsforslag, som ikke helt opfylder kravene, til torvs og fælles 

refleksion om mulige fejlkilder og -opfattelser. 

 

Andre overvejelser i forbindelse med gennemførelse 

 

Det er afgørende vigtigt med hurtig og tydelig respons på de individuelle opgaver. 

Du kan udnytte situationen ved at øge fokus på de forkerte svar - forsøge at diskutere, hvad det er, der kan 

være fejlantagelserne: 

Er det fx simple tælle- eller regnefejl eller forståelsesfejl i forhold til begreberne areal og omkreds? Vil anven-

delse af et hjælpemiddel kunne afhjælpe fejlen her? 


