
Prikker - udviklinger i mønstre                                                                         
 

 

Del 1 
Rækken af figurer ovenfor er lavet af prikker. Den første figur er lavet af 1 prik, den anden figur er lavet 
af 3 prikker og så videre. 

Man kan fortsætte følgen, og lave figur nummer 5, 6, 7. 
Tegn de næste figurer i følgen, og bestem hvor mange prikker man skal bruge for at lave dem. 

Man kan tænke på figur nummer 2, som om den er lavet ved at tilføje nogle prikker til figur nummer 1. 
Figur nummer 3 kan opfattes, som om den er lavet ved at tilføje nogle prikker til figur nummer 2 og så 
videre.  

Forklar hvordan man kommer fra én figur i følgen til den næste figur i følgen. Hvad er det for et 
system, man skal benytte for at tilføje prikker?  

Forklar hvad systemet betyder for antallet af prikker, man skal benytte for at komme fra en figur til den 
næste i følgen. 

Hvis man vil vide, hvor mange prikker der skal til at bygge figur nummer 31, er det måske lidt 
besværligt at tegne og tælle antallet. Brug det system I har beskrevet ovenfor, til at bestemme hvor 
mange prikker, der skal benyttes til figur nummer 31. 

Del 2 
Her er de første fire figurer i en ny figurfølge, som er bygget af prikker 

 

Undersøg udviklingen i antallet af prikker på samme måde som I gjorde i del 1.
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Figur 2.
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Figur 10.

Opgave 3

Forestil dig, at udviklingerne nedenfor er opbygget af tændstikker.

Figur 11.
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Arbejde med talmønstre og figurrækker er måske et af de bedste eksempler 
på, hvorledes undersøgende og eksperimenterende matematik kan komme 
omkring stort set hele spektret af matematisk aktivitet lige fra en søgen efter 
systemer og mønstre, opstilling af udtryk for sammenhænge, argumentation 
for, at et udtryk ser ud til at passe, til et stringent bevis for, at det, man har 
observeret og beskrevet, altid vil være sandt.

I kapitlet vil vi lægge vægt på arbejdet med problembehandlings-, ræson-
nements-, symbol- og formalisme- og hjælpemiddelskompetencen.

Efter at have arbejdet med kapitlet vil læseren:

– Have opnået en god fornemmelse af, hvad det vil sige at arbejde med 
talfølger og figurrækker.

– Kunne gennemføre undersøgelser af talfølger og figurrækker.

– Kunne argumentere for rigtigheden af undersøgelsernes konklusioner.

UDVIKLING I FEMKANTTALLENE

For at vise hvad arbejdet med talfølger og figurrækker kan indeholde, og 
hvad det overhovedet er vi taler om, vil vi starte med at arbejde med fem-
kanttallene på en måde, der er eksemplarisk for en stor del af de overvejelser, 
man kan gøre sig i arbejdet med talmønstre.

Figur 2 viser de fire første figurer i en udvikling. Prikkerne er placeret i 
femkanter, og vi kalder derfor antallet af prikker i hver af figurerne for 
et femkanttal. Hvis vi tæller antallet af prikker i hver figur, kan vi opstille 
følgende tabel:
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