
Matematik og matematikbegreber på tværs af grænserne 

 

 

0. Titel på fag/emne Matematik 

1. Titel på forløb: Mejeriprodukter – emballage – rumindhold – brøk – 
decimaltal og procent. 

2. Forfatternavne: Bent Fuglsberg, Birgitte Jensen, Absalon Skole, 
Roskilde 
Pia Erikson, Johanna Syrten, Glasbergsskolan, Mölndal 
Gøril Langaker, Selvik Skole 

3. Anslag: ”Trailer” Kan man bare regne med at milliliter og gram er det 
samme ? Det er en af den slags udfordringer man som 
elev kan komme ud for, når man beskæftiger sig med at 
sammenligne Nordiske emballager til mejeriprodukter. 

 

4. Konteksten I forløbet deltog 3 klasser på niveau 6. klasse. Klasserne 
har hver ca. 24 elever. I GNU-perioden 2012/13 er der 
knyttet 2 lærere til den svenske og den danske klasse 
men den norske klasse kun har én faglærer tilknyttet. 
Den norske klassen hadde elevene plassert i flere rom 
på skolen, og  hadde med to assistenter til å følg 
elevene under arbeidet..  
Alle tre klasser vurderes til at være velfungerende og 
rimeligt ansvarlige. 

5. Fagligt indhold (Emnes 
beskrivelse) 

Arbejdet med planlægningen af forløbet har taget 
udgangspunkt i den GNUBISKE kube, en model 
udarbejdet af forskergruppen bag matematik i GNU. 



Kuben arbejder med tre dimensioner -  

 En faglig (emnes) dimension, med udgangspunkt 
i de tre landes læseplaner (blå) 

 En kompetencedimension, med inspiration hentet 
fra de danske matematiske kompetencer (sort) 

 Og en merværdidimension, udviklet af 
professionsforskerne i matematik (rød) 
 

 
 
I forbindelse med planlægningen er der valgt områder 
fra alle tre dimensioner. Valget af indhold fra de tre 
dimensioner afhænger både af fagligt indhold og af de 
planlagte undervisningsaktiviteter og de valgte 
samarbejdsformer. Modellen herunder viser hvilke, der 
er valgt i dette konkrete forløb. 
 



 
 
På det helt praktiske plan har vi beskæftiget os med 
brøk, decimaltal og % samt rumindhold og 
sammenligninger med udgangspunkt i forskellige 
mejeriemballager. 

6. Grænseoverskridende 
arbejdsformer 
 

Arbejdet med emballagerne har været organiseret på to 
(tre) måder. Der har været arbejde i de nationale klasser 
og grupper (8 stk. af ca. 3 elever). Klassearbejdet og 
arbejdet i de nationale grupper har bestået i at forberede 
arbejdet i match-grupperne1, hvor eleverne har arbejdet 
efter et bilag2 udarbejdet af den nordiske lærergruppe. 
Den sidstnævnte aktivitet (arbejdet i match-grupperne) 
er den der bærer det grænseoverskridende element 
under punkterne ”forklare for hinanden” og 
”sammenligne nationale data” mens den sidste 
grænseoverskridende dimension fra Kuben 
”nysgerrighed og motivation” breder sig ud over alle tre 
typer af aktiviteter. 
I det akutelle undervisningsforløb valgte vi at arbejde 
sammen to og to, altså dk-no, sv-no, dk-sv og sv-dk. At 
vi ikke arbejdede i grupper med alle tre lande samtidig, 
er begrundet i et ønske om at reducere den sproglige 
barrierer, der er når eleverne møder hinanden. 
Kommunikationen har fortrinsvis været synkron med 
billede og lyd. Formen er valgt ud fra en forestilling om 

                                                
1
 En matchgruppe er en gruppe organiseret på tværs af landene. 

2
 Se sidst i dokumentet 



at det er motiverende for eleverne at mødes på denne 
måde. 

 

7. Teknologier, værktøjer 
og undervisnings-
ressourcer 

Under forløbet har følgende teknologier været i brug : 

 BaseCamp, til forberedelse og udveksling af 
dokumenter 

 Adope Connect, til lærersamarbejde og til 
elevernes kommunikation i matchgrupperne 

 Regneark, ifm. arbejdet med emballagerne 
Da BaseCamp er valgt som det centrale 
samarbejdsværktøj i GNU, har gruppen valgt at samle 
kommunikation og dokumenter her. 
Connect har vist sig at være det mest stabile værktøj 
ifm. elevernes kommunikation og det kan fungere uanset 
hvilke IT-politikker der måtte være i de enkelte 
lande/kommuner. Programmets mulighed for 
screenscharing er også et oplagt plus, da eleverne 
gennem denne deling kan se hinandens dokumenter.  
 

 
De udfordringer der er i det talte sprog er i flere tilfælde 
blevet afhjulpet ved at eleverne har taget programmets 
chat-funktion i brug. 



 
Figuren over viser elevgruppe fire, hvor de arbeider med 
muntlig kommuikasjon, Chat og deling av dokument i 
Adobe Connect. Elevene arbeider med å sammenligne 
embalasje fra Sverige og Norge 
 
Regneark er anvendt pga. programmets muligheder for 
sortering, formler og grafisk præsentation. 
 

 
Elevgruppe fire i muntlig dialog og Chat samtidig som de 
arbeider i samme Excel regneark gjennom Adobe 
Connect 

8. Afrunding / 
perspektivering 

På baggrund af afprøvning af forløbet er der grund til at 
fremhæve en række opmærksomhedspunkter, disse 
kommer både fra elever, lærere og professionsforskerne 
: 

 Der skal være klare aftaler lærerne imellem ift. 
matchgruppearbejdet og de øvrige aktiviteter 

 Faste skemalagte samarbejdstidspunkter er 
meget ønskeligt 

 Det skal være klart for eleverne, hvad de skal 
lave i matchgrupperne. 

 Læringsmål bør være avklart og forstått av 
elevene før arbeidet starter  

 Elevene bør ha klare læringsbestillinger i forhold 
til å bruke språk både skriftlig og muntlig 



 Eleverne skal lære kommunikationsformen 

 Eleverne skal være godt forberedt til arbejdet i 
matchgrupperne 

 Eleverne mener at det efterhånden er blevet 
meget lettere at forstå de andre sprog og foreslår 
et tværfagligt arbejde modersmål/matematik. 

 Arbejdet, som det var organiseret i dette forløb, 
kræver god plads, da eleverne har brug for ro til 
matchgruppearbejdet. 

 Tidsforbrug må overvejes - ingen grupper nåede 
hele vejen igennem !! 

 Der er behov for et højere ambitionsniveau på 
den faglige dimension. 

9. Link til supplerende 
ressourcer 

 

 

  



Bilag 1 - Arbejdspapir til emballageforløb 

 

Mejeriprodukter og deres emballage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Dere skal ordne deres og matchruppens  beholdere i 

rekkefølge – den med størst volum skal ha nummer 1, den 

med nest størst volum skal ha nummer 2 osv.. (Kanskje det 

ikke står noe om liter/dl. Hva gjør dere da? Snakk med 

matchgruppen deres om hva dere gjør.) Legg en lapp med 

både nummer og volum ved siden av beholderne deres.  

 

 

2)Ta nu i tur och ordning varje behållare och ta reda 

på hur stor del av en hel liter de rymmer. Gör en tabell 

med tre kolumner. Skriv in era svar i tabellen i både 

bråk-, decimal- och procentform. Tänk på att tala med 

och hjälpa varandra inom matchgruppen under tiden 

ni arbetar med uppgifterna. 
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3)  Nå skal dere lage ulike brøkoppgaver der dere regner ut forskjellen 

mellom to beholdere. Førsts regner dere ut forskjellen mellom den 

største og den nest største beholderen, så forskjellen mellom den nest 

største og den tredje største beholderen osv. Dere skal også regne ut 

forskjellen mellom den største og minste beholderen. Kanskje dere må 

finne fellesnevenere eller gjøre om tallene til desimaltall for å regne ut 

forskjellen. Skriv ned alle beregningene deres.   

 

4)Kig på hver emballage og find frem til de forskellige data, der er. Noter 

kort ned, hvad hver af disse data handler om. Kun overskrifter! 
 

5)Gör en tabell i vilken ni kan skriva in alla data 

(ni kan t. ex. använda Excel eller Numbers). 

Infoga dessutom  mycket gärna en ritning eller 

en bild av varje förpackning i dokumentet. Prata 

under tiden med er matchgrupp om hur ni gör 

tabellen, vilka överskrifter ni ska ha o.s.v.    
 

6) Kig nu på nogle af de dataoverskrifter, I har skrevet i 

skemaet.   I har formodentlig nogle overskrifter om 

fordelingen af kulhydrat, fedt og protein. Skriv disse data 

ind. Vis for hver vare denne fordeling ved hjælp af en 

tegning/diagram. I vælger selv, hvilken diagramtype, I 

vælger. I kan evt. afprøve forskellige diagramtyper. Tal 

om, hvilket diagram, der bedst beskriver informationerne. 

 
 


