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Indledning
Når man som voksen skal løse et problem, fx ommøblering af stuen, ind-
køb af græsfrø eller planlægning af en sommerferie, vil tilgangen til pro-
blemet altid have eksperimentel karakter. Man undersøger lidt, skriver 
lidt ned, måler op, regner måske lidt, og undersøger lidt mere. Man tager 
måske en snak med sin ægtefælle, undersøger på ny, regner lidt mere o.s.v. 
Man er færdig, når man ikke har mere tid eller ikke gider rode mere med 
problemet. Efterhånden, som man har løst tilsvarende problemer mange 
gange, får man opbygget nogle genbrugelige strategier, men nye problemer 
har de færreste en løsningsstrategi på.

En del matematikundervisning præges stadig af en lineær tankegang, 
hvor læreren præsenterer sine elever for et matematisk begreb eller meto-
de, hvorefter eleverne arbejder med opgaver om det konkrete begreb/me-
tode. Det er vigtigt at lære eleverne at være aktive, man lærer meget mere, 
når man er aktiv end passiv. Alt for ofte mister elever lysten, og dermed 
evnen, til at lære. De mister nysgerrigheden, holder op med at stille spørgs-
mål og holder op med at blive ved og ved, når der er noget, de ikke kan. Det 
vig tigste skolen kan gøre for eleverne er videreudvikle evnen til at lære. Sko-
len skal lære eleverne at være nysgerrige, udholdende og stille spørgsmål, 
og lære dem kvaliteterne ved at vende tingene og se dem fra flere vinkler. 
Matematikfaget skal lære eleverne at formulere faglige spørgsmål, fastlæg-
ge manglende oplysninger, vende tingene på hovedet, eksperimentere, 
strukturere, visualisere, altså være matematiknysgerrige og matematikkrea-
tive. Mundtlighed bliver prioriteret højt i matematikundervisningen, både 
gennem den mundtlige prøve og i beskrivelsen af mål med undervisningen. 

Når man tænker på, hvor mange timer vi alle har brugt på matematik-
undervisning gennem hele skoletiden, er de fleste af os forbløffende dårlige 
til at bruge matematikken, så snart vi forlader skolen. Vi regner hverken ret 
meget, ret avanceret eller ret godt. Vi opstiller aldrig en ligning, ikke en-
gang i de situationer, hvor vi godt ved, at en ligning ville hjælpe. 

Det er en udfordring, at flere af de svageste elever skal inkluderes i 
normalundervisningen samtidig med, at de dygtigste elever skal udfordres 
mere og bedre. Vi skal øge sandsynligheden for, at de svageste elever finder 
en plads på arbejdsmarkedet, både for deres egen og samfundsøkonomiens 
skyld. Og de dygtigste elever skal styrke vores virksomheder, så den danske 
konkurrenceevne stadig udvikles.

Temaet for denne bog, åben og undersøgende matematik, er en del af 
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løsningen på alle disse udfordringer. Åbne opgaver ligner virkelighedens 
problemer og forbereder eleverne på at kunne bruge matematikken efter 
skolen, en evne de fleste desværre mister i dag. Undersøgende matematik 
aktiverer eleverne på en lang række måder. Konkurrence er en god drivkraft 
for mange, og med åbne opgaver kan man konkurrere på vigtigere, sjovere 
og mere varierede områder end blot, hvem der hurtigst kan regne en række 
næsten ens træningsopgaver. Undersøgende matematik får eksperimenterne 
ind i timerne. Åbne opgaver giver de svageste elever mulighed for at give 
gode og korrekte svar på præcis de samme opgaver, som de allerdygtigste 
også kan finde på gode svar til.

Åben og undersøgende matematik kræver, at man formulerer spørgs-
mål og hypoteser, at man ræsonnerer, argumenterer, drager konklusioner og 
fremlægger, diskuterer, forsvarer og forklarer disse. En del af dette foregår 
som indre dialog, men at få en berigende snak med sig selv, kræver ofte, at 
man også har en snak med andre. Det kræver mundtlig kommunikation, 
hvor behovet for sproglig klarhed og præcision bliver tydelig. Man må ikke 
forvente, at eleverne helt selv finder dybe resultater og udfordringer. Læreren 
skal hjælpe og inspirere. I denne bog giver vi en masse konkret hjælp hertil.

Det kan være en overvindelse at kaste sig ud i undervisning med åbne 
opgaver. Som lærer ved man ikke, hvor eleverne bærer opgaven hen, så 
man risikerer at komme fagligt på gyngende grund. Man kan blive nødt til 
at sige til eleverne, ”Det ved jeg ikke”, og love at tænke over det. ”Google 
det” eller ”Prøv i Geogebra” kan være svar, som bringer eleverne videre. 

Jo mere man som lærer bruger de samme åbne opgaver år efter år, de-
sto bedre kender man de almindelige, vanskelige og smarte svar, og jo bed-
re kan man vejlede eleverne og vurdere, hvad der er gode eller mindre gode 
retninger for deres undersøgelser.

Åbne opgaver og undersøgende matematik hverken kan eller skal over-
tage al matematikundervisningen. Begynd i det små med at stille nogle få 
åbne opgaver i år. Brug næste år de samme, og suppler med et par nye. Og 
udbyg stille og roligt dit lager af gode åbne opgaver, som du kender godt.

Da denne bog udkom, var jeg spændt på, hvordan den ville blive modta-
get. Interessen har været overvældende, og jeg oplever et meget stort behov for 
at få konkretiseret de Forenklede Fælles Måls krav om undersøgende arbejde, 
på en måde, som alle lærere kan bruge i den daglige undervisning.

I denne tredje udgave har jeg tilføjet et matematisk stikordsregister, som 
en del læsere har efterspurgt. Her kan man finde aktiviteter ud fra matematisk 
indhold.

Pernille Pind, Skødstrup, d. 25. februar 2019
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Læsevejledning
Bogen starter med at gøre rede for hvad åbne opgaver er, og inddeler dem i 
seks typer. Derefter følger tre små kapitler, der dels forklarer hvad arbejdet 
med åbne opgaver kan bidrage med i matematikundervisningen, dels bely-
ser de udfordringer der er i denne type undervisning og endelig fortæller, 
hvad der skal til for at sætte scenen til denne form for undervisning. 

I kapitel 5 gennemgås et par eksempler på, hvordan elevernes arbejde 
med åbne opgaver kan forløbe.

De næste 6 kapitler går i dybden med hver af de 6 typer af åbne opga-
ver, og beskriver hvordan man som lærer kan skabe sådanne opgaver og 
hvordan eleverne bedst kan arbejde med dem.

De sidste 6 kapitler er konkrete eksempler på åbne opgaver inden for 
hver type. I disse eksempler er der også givet mange eksempler på svar, så 
det er nemmere for læreren at gå i gang med at bruge opgaven. Ofte har jeg 
valgt at skrive svarmuligheder i et skema eller i en formel. Når jeg vælger at 
skrive svarene i generel form, skal det ikke tages som et udtryk for, hvordan 
eleverne forventes at give svarene, ej heller som et udtryk for, hvor man 
skal forsøge at bringe eleverne hen. Det skal udelukkende ses som en hjælp 
til læreren, som dermed hurtigt kan kontrollere om elevsvar er korrekte og 
selv fabrikere konkrete svar.

Nedenfor gives en oversigt over alle bogens gennemarbejdede eksem-
pler, med angivelse af hvilke klassetrin opgaverne er bedst egnede til.

Svaret er givet side 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
Lav regnestykker med resultatet 100 53

Gennemsnittet af fem børns højder er 
115 cm. Hvor høje er børnene?

56

Giv forskrifter for funktioner, som 
krydser y-aksen i y = 10

57

Tegn trekanter med arealet 6 cm2 59

Tegn firkanter med en diagonal på 10 
cm

63

Bestem nogle før- og nupriser, der 
giver 25 % i rabat

67

Lav ligninger med løsningen x = 2 70
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Lav algebraiske udtryk, der kan redu-
ceres til 3a

73

I et funktionsudtryk får man y = 10 
ved x = 2. Hvordan kan funktionsud-
trykket se ud?

75

Manglende oplysninger
Bordtennisudstyr 79

Træplantning 80

Fordeling af slik 82

10’ere og 1’ere 83

Leje af sommerhus 84

Pizzaregning 85

Cirkelformet terrasse 87

Brug af Facebook 89

Bunke med kort 90

Ligninger 92

Algebra 94

Regnehistorier
Skriv en gangehistorie, hvor ordet 
”hver” bruges

97

Skriv en gangehistorie, hvor ordet 
”pr” bruges

98

Skriv en gangehistorie, hvor ordene 
”på den ene led” bruges

99

Skriv en gangehistorie, hvor enheden 
meter bruges

99

Skriv en gangehistorie, hvor enheden 
km/t bruges

100

Skriv en gangehistorie til 2 ∙ 5 100

Skriv en gangehistorie 101

Skriv en minushistorie, hvor ordet 
”tilbage” bruges

102
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Skriv en minushistorie, hvor ordet 
”forskel” bruges

102

Skriv en minushistorie, hvor ordet 
”mangler” bruges

103

Skriv en minushistorie, hvor enheden 
grader bruges

104

Skriv en minushistorie til 5 – 3 104

Skriv en minushistorie 105

Skriv en divisionshistorie, hvor ordet 
”dele” bruges

106

Skriv en divisionshistorie, hvor 
spørgsmålet ”Hvor mange kan man 
få?” bruges

107

Skriv en divisionshistorie med enhe-
den kr. pr kg

107

Skriv en divisionshistorie til 12 : 3 108

Skriv en divisionshistorie 108

Skriv en plushistorie, hvor ordet ”til-
sammen” bruges

109

Skriv en plushistorie, hvor ordet 
”mere” bruges

109

Skriv en plushistorie, hvor enheden år 
bruges

110

Skriv en plushistorie til 3 + 5 111

Skriv en plushistorie 111

Undersøgelser
Én forkert 113

Summen af cifrene 1 til 9 114

To linealer og en cylinder 116

Målebånd og cylindere 118

Tre ud af fem 120

Stjerneundersøgelse 122

Centicubestænger 125

6 stole i en rundkreds 127
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Modellering
Rumfang af en plastikpose 129

Tegning af person i halv størrelse 131

Antal stole på en skole 133

Overfladeareal af et menneske 135

Længde af en lakridsspiral 138

Nye begreber
Parallelohexagram 141

Superlige tal 143

Pseudolige tal 146

Skævprisme 148

Keglekugle 151

Plinus 157

Bagerst i bogen er der et stikordsregister, sorteret efter eksemplernes mate-
matiske fokus.



Åben og undersøgende matematik 13

1 Hvad er åbne opgaver?
Åbne opgaver i matematikundervisningen er opgaver, hvor der er flere 
mulige svar, opgaver, hvor der er valg, der skal træffes, fordi der er noget, 
der ikke er afgjort endnu. Lad os starte med at se et eksempel på en åben 
opgave.

Der er mange forskellige korrekte svar til denne opgave, for eksempel disse 
tre:

Mange af de valg, eleverne har foretaget, er ofte implicitte, hvilket de sand-
synligvis har været her. Ved den røde og den blå trekant har eleven implicit 
valgt, at trekanterne skal være retvinklede. Ved den grønne har eleven for-
modentlig været mere bevidst om sit valg, netop ikke at løse opgaven ved at 
tegne en retvinklet trekant.

Tegn en trekant med arealet 6 cm2
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Lukkede opgaver er det modsatte, nemlig opgaver, hvor der kun er ét kor-
rekt svar. Et eksempel på en lukket opgave:

Hvad betyder ”åben”? 
Den mest almindelige betydning af ordet ”åben” er, at man kan komme ind 
til noget. Det kan man ikke, når det modsatte er tilfældet, altså når der er 
lukket. Det er for eksempel en åben dør, en åben dåse makrel eller en butik, 
der er åben. Men det er ikke i denne betydning, ordet bruges i matema-
tikundervisningen. Her bruges ”åben”, når der er forskellige muligheder til 
stede.  ”Har I besluttet jer for, hvad I skal lave på jeres ferie?” ”Nej, det står 
helt åbent endnu”. Efter et kommunalvalg står det måske helt åbent, hvor 
borgmesterposten lander. ”Åbent” betyder, at det ikke er afgjort endnu, og 
lukket betyder det modsatte, at noget er afgjort, det er bestemt.

Typer af åbne opgaver
I denne bog behandles 6 typer af åbne opgaver:

• Svaret er givet
• Manglende oplysninger
• Regnehistorier
• Undersøgelser
• Modellering 
• Nye begreber

Der er nogle, som mener, at en opgave er åben, blot fordi der i opgaven 
lægges op til, at eleven skal forklare sin fremgangsmåde. 

Til opgaven på næste side kan der være en lang række forskellige svar. 
En elev skriver et regnestykke som forklaring: 18 – 7 = 11. En anden skri-
ver: ”Jeg talte fra 7 op til 18, og det var 11”. En tredje tegner på en tallinje. 

Beregn arealet af trekanten 
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For den enkelte elev er sådanne opgaver ikke åbne. Eleven prøver af al 
magt at skrive dét rigtige svar. Læreren ved godt, at der er mange forskelli-
ge måder at komme frem til svaret på, men det fokus har eleven ikke.

Der findes andre matematikopgaver, hvor der skal træffes en lang ræk-
ke valg, før matematikken kommer i spil. Valg, som er tæt på virkelighe-
den, og ofte vanskelige at træffe for eleverne. 

Der er nogle rent matematiske valg, der skal træffes, for eksempel om man 
vil regne på, hvad det koster i gennemsnit pr. år i hele hundens levetid, el-
ler man måske vil dele det op i, hvad det koster 1. år, og i årene derefter for 
sig selv. Men der er langt flere valg, som har matematiske konsekvenser, og 
som skal træffes, inden man kan begynde at regne:

• Hvilken slags hund skal det være?
• Hvor gammel bliver den slags hund?
• Hvilken slags hundekurv skal den have, eller skal den sove i seng, 

eller på et tæppe? 
• Hvilken slags mad skal den spise? 
• Skal den i kennel, når familien er på sommerferie, eller er der ven-

ner, der kan passe den?
• Hvilke vaccinationer skal den have?
• Hvor tit skal man regne med, at den skal på dyrehospitalet?
• Skal den have et bur i bilen eller er sele godt nok?

Ole er 7 år og vild med biler. Ole kan få kørekort, når han 
fylder 18 år. Hvor mange år går der endnu, før Ole kan få 
kørekort?

Skriv svaret: _______

Forklar, hvordan du fandt frem til svaret:

_____________________________________________

Hvad koster det at holde hund?
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Når disse valg er truffet, kan man give sig til at søge på nettet efter, hvad 
den valgte hund, kurv, mad, dyrlæge, bur osv. koster. Og først nu kan man 
give sig til at regne på, hvad det koster at holde hund.

Ovenstående valg er alle relevante for, hvad det koster at holde hund, 
men det er valg, som en grundskoleelev typisk slet ikke kender til, og som 
typisk indebærer mange ikke matematiske overvejelser: Hvilken hunderace 
er sødest, kan man bedst lide flettede hundekurve eller en af plastik osv. For 
mange grundskoleelever kommer disse ikke-matematiske valg til at tage 
langt det meste fokus. Af ren matematik er der ikke meget i denne opgave: 
Addition og multiplikation af hele tal – og division, hvis vi vil udregne en 
gennemsnitspris pr. år.

I denne bog behandles ikke denne type opgaver, hvor der er stor risiko 
for at bruge for meget tid på noget, der ikke er matematik eller alene ens-
formig, simpel matematik. 
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12 Svaret er givet      
  – eksempler

Lav regnestykker med resultatet 100
Klassetrin:  1. - 10.
Varighed: ½ lektion.
Kontekst:  Ren matematik.
Indgangstærskel:  Lav.
Hjælpemiddel:  Lommeregner.
Organisering: Individuelt.
Forudsætning:  Kende til nogle regningsarter.
Fokus:   Udforskning af tal og regningsarter, herunder reg-

ningsarternes hierarki.
Matematisk pointe:  Eleverne erfarer sig til, hvilke tal, der ”passer godt 

sammen”, når man for eksempel adderer eller mul-
tiplicerer. Elever opnår fornemmelse for tal og reg-
ningsarter, hvilket er noget andet end beherskelse af 
tal og regningsarter. 

Almindelige svar
50 + 50
Summen af to nemme naturlige tal, gerne tal 10 går op i, fx 60 + 40.
10 · 10
200 – 100
200 : 2

Vanskelige svar
60 + 40
37 + 63
99,5 + 0,5
100,01 – 0,01
5 · 20
8 · 12,5
0,1 · 1000 
30 + 30 + 10 + 10 + 10 + 10
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Smarte svar
100 + 0 
100 – 0
100 ∙ 1
100 : 1 
 2100

 
Funktionen y = 100 – x med denne graf. For punkterne på linjen er 
x + y = 100.

Udfordringer
Nedenfor er en liste over håndtag, man kan skrue på, når man vil udfordre 
eleverne.

Regningsarter
Man kan foreslå nogle elever at bruge en anden regningsart end den de 
indtil nu har brugt, for eksempel hvis de kun har brugt addition, kan man 
opfordre til at prøve subtraktion.

For nogle elever er det en god udfordring i første omgang at bruge den 
samme regningsart flere gange, og dernæst at skulle bruge flere forskellige 
regningsarter i samme regnestykke.

Endelig er der nogle elever, der kan bruge andre knapper på lomme-
regneren end tallene og de fire regningsarter. Så kan kvadratrodstasten og 

22,3⋅2+ (500+50+5−1)
10

1253 ⋅20
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13 Manglende oplysninger  
  – eksempler
I dette kapitel viser vi eksempler fra en række lærebogssystemer. I alle læ-
rebogssystemer findes der både åbne og lukkede opgaver, og en række læ-
rebogssystemer har mange gode åbne opgaver. I dette kapitel illustrerer vi, 
hvordan også lukkede opgave kan åbnes.

Bordtennisudstyr, Rema 2a
 

Opgaven er åbnet ved at dække en vare til. 

Klassetrin:   1. - 3.
Varighed: ½ lektion.
Kontekst:  Virkelighed (realistisk).
Indgangstærskel:  Lav.
Hjælpemiddel:  Lommeregner.
Organisering: Individuelt eller par.
Forudsætning:  Kendskab til tallene i 10-tabellen op til 200.
Fokus:   Addition af tal fra 10-tabellen.

46 REMA 2a
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Matematisk pointe:  At det er nemt at lægge tal fra 10-tabellen sammen,  
når man kan lægge ét-cifrede tal sammen.

Almindeligt svar
Bordtennisbat til 10 kr. vælges. [40 kr.]

Vanskeligt svar
Sokkerne til 40 kr. vælges. Store tal som 30 og 40 kan være vanskelige at 
lægge sammen i første klasse. [70 kr.]

Smart svar
Den tomme plads forbliver tom – der 
vælges ikke andet end shorts. [30 kr.]

Udfordringer
Man kan åbne opgaven yderligere 
ved at fjerne alle tingene. Her lægger 
man op til, at der kan købes alt fra én 
ting til mange ting.

 

Træplantning, Format 2. kl

Opgaven er åbnet ved at overdække højden på det højeste træ.

Klassetrin:  2. - 5.
Varighed: ½ lektion.

46 REMA 2a

Træer
12. Opstil og udregn minusstykker-
ne. Kontrollér dernæst resultaterne 
med lommeregner.

13. Læs regnehistorierne. Opstil 
derefter minusstykker, og regn dem.

27

Opstil og udregn stykkerne i regnehistorierne13

3 7

- 2 5

A)

Ko
pi

B) C) D)

E) F) G) H)

Peter køber et bræt på 90

centimeter til sin fuglekasse.

Han skal bruge 68 centimeter

til kassen.

Hvor mange centimeter har 

han tilbage?

Lone har plantet 14 træer i
sin have. Det højeste er 75
centimeter og det laveste er
47 centimeter.
Hvor stor er højdeforskellen 
på det højeste og laveste træ?

Omar skal købe 12 meter træ til

sin sæbekassebil. Træet koster 

62 kroner, men han har kun  

45 kroner. 

Hvor mange penge mangler Omar?

Opstil, regn og kontrollér stykkerne12

A) 37-25

E) 55-26

B) 40-18

F) 64-37

C) 48-34

G) 62-43

D) 51-9

H) 79-50

15

1-72_9788723024893.indd   27 04/04/14   12.26
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14 Regnehistorier  
  – eksempler 
Nedenstående beskrivelse af klassetrin, varighed m.m. gælder for alle ek-
sempler på regnehistorier. 

Den matematiske pointe er forskellig for de forskellige typer regnehi-
storier, ligesom der også er yderligere udfordringsmuligheder for de for-
skellige regningsarter.

Klassetrin:  Fra regningsarten introduceres til 10. klasse. De yng-
ste kan tegne eller indtale regnehistorien.

Varighed: ½ lektion.
Kontekst:  Virkelighed.
Indgangstærskel:  Lav.
Hjælpemiddel:  Lommeregner. Inspiration til opgaverne kan findes 

på internettet, i aviser, blade og faktabøger (for ek-
sempel Guinness rekordbog).

Organisering: Par eller grupper op til 4 personer.
Forudsætning:  Kendskab til den regningsart regnehistorien om-

handler.
Fokus:   Sammenhæng mellem regnestykke og tekstopgave. 

Systematisk introduktion til, hvordan regningsarten 
kan komme til udtryk i tekst. 

Der er nogle mulige udfordringer, som gælder for alle regnehistorier. Man 
kan opfordre eleverne til at: 

• Bruge større tal, mindre tal, decimaltal eller brøker.
• Se, om de kan lave meningsfulde historier med de særlige tal 0, 1, 

–1, ½ og 10.
• Lave historier med mere end to tal.
• Vælge et bestemt tal, som skal med i historien. 

Skriv en gangehistorie, hvor ordet ”hver” bruges
Eksempel: ”En mor har købt 3 pakker flødeboller. I hver pakke er der 4 
flødeboller. Hvor mange flødeboller er der i alt?” [12]
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Matematisk pointe:  Ordet ”hver” vil ofte lægge op til gangehistorier, hvor 
multiplikation kan oversættes til gentaget addition. I 
eksemplet ovenfor, kan man tænke 4 + 4 + 4 eller man 
kan tænke 3 · 4. Denne tankegang kan ikke rumme 
multiplikation af to decimaltal.

Almindeligt svar
”3 børn har 50 kr. hver. Hvor mange penge har de tilsammen?” [150 kr.]

Vanskelige svar
”Susanne spiser 3 vitaminpiller hver morgen. Hvor mange vitaminpiller 
spiser Susanne i alt på et år?” [1095]
”2 søskende levnede hver 1/3 af deres pizza. Hvor meget pizza levnede de 
tilsammen?” [2/3 pizza]
”I en ligesidet trekant har hver side længden 1 cm. Hvad er trekantens are-
al?” [ 3

4  cm2]

Smart svar
”Hver dag i hele sit liv slår Jonas 0 mennesker ihjel. Hvor mange menne-
sker slår Jonas ihjel i alt?” [0]

Skriv en gangehistorie, hvor ordet ”pr” bruges
Eksempel: ”Rasmus køber et stykke træ på 3 m. Træet koster 25 kr. pr me-
ter. Hvor meget koster træet ialt?” [75 kr.]

Matematisk pointe:  Ordet ”pr” vil ofte lægge op til gangehistorier med 
enheder, for eksempel kg og m. Regnehistorier med 
”pr” kan lægge op til en multiplikationstankegang, 
der ikke kan oversættes til gentaget addition, og tilfø-
jer dermed facetter til forståelse af multiplikation, se 
for eksempel eksemplet med to decimaltal nedenfor. 

Almindeligt svar
”Appelsinerne koster 5 kr. pr stk. Hvor meget koster 3 appelsiner?” [15 kr.]

Vanskelige svar
”Britta købte 2,5 kg kartofler. Kartoflerne kostede 18,75 kr. pr. kg. Hvor me-
get kostede kartoflerne i alt?” [46,875 kr. ≈ 47 kr.]
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15 Undersøgelser  
  – eksempler

Én forkert
Klassetrin:  2. - 10.
Varighed:  ½ lektion.
Kontekst: Ren matematik.
Indgangstærskel:  Lav.
Hjælpemidler:  Lommeregner, regneark.
Organisering: Individuelt eller par.
Forudsætning:  Addition af tocifrede tal.
Fokus:   Addition, positionssystem og systematisk tælling.
Matematisk pointe:  Samme ciffer har forskellig værdi afhængig af dets 

position i et tal. Det kræver systematik at sikre sig, at 
man finder alle løsninger.

Startskud
”Her er et regnestykke: 44 + 31 = 66. I kan nok ret hurtigt se, at det ikke 
passer. Jeres opgave er at få det til at passe. Alle cifre skal laves netop én 
større eller én mindre.

Man kan for eksempel prøve 55 + 42 = 75. Her er de første fem cifre fra 
opgaven alle gjort én større, og det sidste ciffer i opgaven er gjort én min-
dre. Men det passer stadig ikke. Kan I få det til at lykkes?”

Udvidelser
Nogle udvidende spørgsmål:

• Er der mere end én løsning?
• Hvor mange løsninger er der?
• Er der andre opgaver af den slags?
• Kan man selv konstruere opgaver af den slags?
• Har alle opgaver af den slags flere løsninger?
• Er der et system i antallet af løsninger?

Konklusioner
Svar på startskuddet: Der er 9 løsninger: 
35 + 42 = 77
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35 + 40 = 75
55 + 22 = 77
35 + 22 = 57
55 + 20 = 75
35 + 20 = 55
33 + 42 = 75
53 + 22 = 75
33 + 22 = 55

Der er mange opgaver af denne slags, for eksempel:
23 + 65 = 61, der kun har én løsning.
87 + 13 = 87, der har 3 løsninger.
57 + 36 = 84, der har 9 løsninger.

Opgaver med summen af to tocifrede tal, der giver et tocifret resultat, 
hvor alle cifre er netop én forkert, har enten 1, 3 eller 9 løsninger.

Man kan udvide til tre tocifrede tal lagt sammen med et trecifret resul-
tat, for eksempel 34 + 45 + 45 = 224 eller 34 + 45 + 45 = 268. Den første har 
36 løsninger, som er det maksimale, den sidste har kun 1 løsning. Der er 1, 
4, 6, 16, 24 eller 36 løsninger.

Man kan udvide til to trecifrede tal lagt sammen til et trecifret tal, for 
eksempel 345 + 234 = 468 eller 345 + 234 = 246. Den første har 27 løsninger, 
som er det maksimale, den sidste har kun 1 løsning. Der er 1, 3, 9 eller 27 
løsninger.

Man kan konstruere disse opgaver ved at skrive et korrekt regnestykke, 
og så ændre alle cifre enten 1 op eller 1 ned. For eksempel kan det korrekte 
regnestykke: 12 + 36 = 48 blive til opgaven 23 + 47 = 57. 

Når man konstruerer disse opgaver, skal man undgå 0 og 9 i opgaven, 
for eksempel ikke lave det korrekte regnestykke 12 + 36 = 48 om til opga-
ven 03 + 47 = 59. Hvis der er 0 eller 9 i opgaverne, rejser man uvilkårligt 
spørgsmål om, hvad der er 1 mindre end 0, og hvad der er 1 større end 9. 
Glimrende spørgsmål, som er deres helt egen undersøgelse værd, men som 
fjerner fokus i denne opgave.

Summen af cifrene 1 til 9
Klassetrin:  2. - 10.
Varighed: ½ lektion.
Kontekst:  Ren matematik.
Indgangstærskel:  Lav.
Hjælpemidler:  Lommeregner, regneark.
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16 Modellering 
   – eksempler

Rumfang af en plastikpose
Klassetrin:  7. - 10.
Varighed:  2 lektioner.
Kontekst:  Virkelighed.
Indgangstærskel:  Mellem.
Hjælpemidler:  Hver gruppe skal mindst have 3 forskellige plastikpo-

ser, litermål og lineal. 
Lommeregner, CAS, regneark.

Organisering:   Par eller grupper.
Forudsætning: Kendskab til rumfang af forskellige rumlige figurer. 
Fokus:   Rumfang af forskellige rumlige figurer.
Matematisk pointe:  Det samme overfladeareal kan have forskellige rum-

fang afhængig af formen. 

Det virkelige problem
Når man køber fryseposer, skal man vælge, hvilken størrelse man vil have, 
skal man for eksempel have 4 liters poser eller 8 liters poser? Problemet er, 
hvordan finder plastikposefabrikanten ud af rumfanget af sine poser uden 
at fylde dem op med vand?

Matematiseringen
En tom frysepose har form som et rektangel med en længde og en bred-
de. Formlen for rumfanget af en plastikpose skal altså kun indeholde de 
to variable. Vores formel for rumfanget af en plastikpose bliver således på 
formen: R = ...l...b, hvor R er rumfanget, l er længden og b er bredden af 
plastikposen.

”Skal man måle længden fra svejsningen eller hele vejen ned?” ”Hvor 
meget giver plastikket sig?” ”Skal posen kunne lukkes eller ej?” Spørgsmåle-
ne er relevante og bør afklares i forhold til, hvad der er nemmest at regne på, 
så startmodellen bliver overkommelig at regne på. Man kan altid forfine sin 
model senere. Det er en god start at vælge, at posen ikke skal kunne lukkes, 
og den skal fyldes helt op til kanten. Vi måler hele længden, og tager ikke 
hensyn til, at svejsningen er lidt fra kanten. Og plastikket giver sig ikke.
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Den matematiske model
Det er godt at eksperimentere med 
nogle forskellige poser, fylde dem 
med vand, ris eller lignende og se på, 
hvordan poserne ser ud, når der er 
noget i dem. En pose med vand ser 
jo ikke fuldstændig ud som en kendt 
geometrisk figur, så igen må man til 
at tænke forsimpling.

Det simpleste er at tænke på 
posen som en kasse med kvadratisk 
bund. Rumfanget af posen er da høj-
den af kassen gange arealet af kassens 
bund. Højden af kassen kan vi regne 
som længden l af posen, så regner vi 
ikke med, at noget skal bukkes om til 
bund, det kan vi vælge at gøre i næste 
omgang. Start enkelt! Arealet af kas-
sens bund er arealet af et kvadrat. Sidelængden af kvadratet kan man regne 
ud, da man kender omkredsen af kvadratet, der er det samme som om-
kredsen af posen. Omkredsen af posen er 2 gange bredden: 2 ∙ b. Sidelæng-
den af kvadratet må da være en fjerdedel af omkredsen: 2 ∙ b / 4 = b / 2. Are-
alet af kvadratet er (b / 2)2 . Samler vi dette, får vi modellen: R = (b / 2)2 ∙ l. 

Den næste model kunne være en cylinder med flad bund. Rumfanget 
af posen er da højden af cylinderen gange arealet af cylinderens bund. Høj-
den af cylinderen kan vi igen regne som længden l af posen. Arealet af en 
cylinders bund er en cirkel. Arealet af en cirkel er π ∙ r2, hvor r er cylinde-
rens radius. Nogle elever vil starte med at holde posen ud som en cylinder 
og måle radius af cylinderen. Det er en god start. Siden må man konfron-
tere disse elever med, at plastikposefabrikanten ikke kan holde alle de for-
skellige poser ud og måle radius, de har brug for at kunne regne sig frem til 
radius ud fra bredden af posen. Omkredsen af cirklen er det samme som 
omkredsen af posen. Omkredsen af posen er 2 ∙ b. Omkredsen af en cirkel 
med radius r er 2 ∙ π ∙ r. Sammenholder vi de to oplysninger, får vi ligningen 
2 ∙ b = 2 ∙ π ∙ r, hvoraf vi kan finde r = b / π. Samler vi det hele, får vi model-
len: R = π ∙ (b / π)2 ∙ l.

Kassemodellen kan i anden omgang justeres til R = (b / 2)2 ∙ (l – b / 4), 
hvor vi justerer højden ved at fratrække det, der bukkes ind som bund. 
Det kan man gøre ved at trække halvdelen af kvadratets sidelængde 
fra længden af posen. Tilsvarende kan cylindermodellen justeres til 

Pose med vand – ikke helt fyldt.
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17 Nye begreber  
  – eksempler

Parallelohexagram
Klassetrin:  4. - 10.
Varighed:  1-2 lektioner.
Kontekst:  Ren matematik og realistisk kontekst.
Indgangstærskel:  Lav.
Hjælpemidler:  Lommeregner, GeoGebra, transparenter.
Organisering: Grupper af ca. 4 elever.
Forudsætning:  Kende til begrebet parallel og have en vis erfaring i 

arbejdet med andre polygoner, for eksempel firkan-
ten.

Fokus:  Udforskning af parallelitet og sekskanter.
Pointe:  At det ikke er entydigt, hvordan krav om parallelitet i 

en sekskant skal opfattes. Forskellige krav til paralleli-
tet giver forskellige sekskanter, med forskellige egen-
skaber.

Parallelohexagram er sammensat af ordene parallelogram og hexagon 
(sekskant).

Definitioner og eksempler
Der er mange mulige definitioner. Man kan variere på antallet af parallelle 
sider, om figuren skal være konveks eller konkav, og man kan fastlægge 
krav til sidelængder og/eller vinkler.

Mindst ét par parallelle linjer:
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Mindst to par parallelle sider.

Netop tre sæt af parallelle linjer. 

Man kan variere på, om figuren skal være konveks (ingen dele af figuren 
vender indad), som de tre foregående eksempler, eller om figuren skal være 
konkav (dele af figuren vender indad), som for eksempel disse:

Der kan i definitionen være valgt, at bestemte sider skal være lige lange el-
ler, at bestemte vinkler skal have en bestemt størrelse (for eksempel være en 
ret vinkel). To eksempler på mulige definitioner: 

• ”Et parallelohexagram er en sekskant, hvor siderne to og to er pa-
rallelle, der er altså tre sæt af parallelle linjer.”

• ”Et parallelohexagram er en v-formet sekskantet figur. Den er sat 
sammen af to parallelogrammer med en fælles side.”




