Problembehandlingskompetence handler om at kunne opstille og løse matematiske problemer.
Et matematisk problem er i denne forbindelse et problem, som ikke kan løses med rutineprægede
færdigheder, men kræver en undersøgende virksomhed.
Hvad der er et matematisk problem for én elev, er det således ikke nødvendigvis for en anden.
Når man i nedenstående opgave med taltavlen undersøger sammenhænge, hvor der ikke
umiddelbart ligger en standardiseret løsning, anvender man sin problembehandlingskompetence.

I taltavlen er indtegnet et rødt rektangel.
Hjørnerne i rektanglet er multipliceret diagonalt, og forskellen mellem det gule og det grønne
produkt er her beregnet til 40.

Opgave
Du skal undersøge, hvad der gælder for andre størrelser af rektangler i en taltavlen.

Modelleringskompetence handler om at kunne opstille matematiske modeller af virkeligheden
samt kunne analysere og fortolke foreliggende modeller.
Modellering handler om processer, hvor man anvender matematik til at beskrive situationer og
løse problemer fra verden omkring os. En matematisk model er en beskrivelse af den virkelige
verden ved hjælp af matematik.
Når man i nedenstående opgave med tandpasta opstiller en matematisk model, der angiver
forbruget af tandpasta i en familie og efterfølgende validerer modellen i forhold til virkeligheden,
anvender man sin matematiske modelleringskompetence.

Opgave
Du skal opstille en model, der beskriver forbruget af tandpasta i din familie.

Ræsonnement og tankegangskompetence handler om at stille, genkende og besvare spørgsmål,
som er karakteristiske for matematik, samt at kunne opstille og følge matematiske
ræsonnementer.
Matematik er opbygget af forudsætninger, definitioner, sætninger og ræsonnementer, som
tilsammen danner et matematisk sprog.
Når man i nedenstående opgave om vinkelsum i trekanter bruger ræsonnementer i sin tankegang
på vej mod at bevise at vinkelsummen er 180°, anvender man sin ræsonnement- og
tankegangskompetence.

Opgave
Du skal bevise, at vinkelsummen i en trekant er 180° - eventuelt ved hjælp af de tre figurer.

Repræsentation og symbolbehandlingskompetence handler om at kende og kunne betjene sig af
forskellige repræsentationsformer, at kunne vurdere og derudfra vælge relevant
repræsentationsform i en given sammenhæng samt at kunne oversætte mellem forskellige
repræsentationsformer.
Specielt er afkodning og brug af matematisk symbolsprog et centralt delelement i denne
kompetence
Når man afkoder de to repræsentationer, der på forhånd er angivet som værende for en bestemt
funktion til at give bud på de felter med den røde anmodning, anvender man sin repræsentationsog symbolbehandlingskompetence.

Funktioner kan have mange forskellige repræsentationer - en historie, en forskrift, en graf og en
tabel. I de to eksempler her mangler to af repræsentationerne.

Opgave
Du skal udfylde felterne med det, der angives med røde tekster.

Kommunikationskompetence handler om at kunne udtrykke sig og forstå andres kommunikation
om matematikholdige emner, herunder mundtlige, skriftlige og visuelle kommunikationsformer.
Når man afkoder de forskellige medaljeoversigter fra Ol i Rio 2016 og kan angive det grundlag, der
er dannet på, anvender man sin kommunikationskompetence.
Kommunikationskompetencen er også i spil, når man skal forklare for andre, hvad der er på færde.

Lige efter OL i RIO 2016 kan man se flere eksempler på medaljeoversigter, der angiver ranglister i
forhold til vundne medaljer.

Man kan opgøre ranglister på mange
forskellige måder.
Her er tre forskellige, som de kunne
ses efter OL i Rio i 2016

Opgave
Du skal forklare, hvordan hver af de tre medaljeoversigter skal fortolkes.

Hjælpemiddelkompetence handler om at have kendskab til og kunne anvende forskellige
hjælpemidler samt at kunne vælge et relevant hjælpemiddel til arbejdet med en given matematisk
problemstilling.
Hjælpemidler indbefatter både digitale hjælpemidler og mere traditionelle matematiske værktøjer
som kugleramme, passer, vinkelmåler og lineal samt konkrete materialer som fx centicubes,
cuisenaire-stænger, terninger og geobrikker.
Når man tegner grafen som angivet i feltet med rødt i nedenstående opgave, anvender man sin
hjælpemiddelkompetence. Her er angivet et ønske om et særligt dynamiske geometriprogram,
men en del af kompetencen er jo også at vælge det mest hensigtsmæssige hjælpemiddel.

Du kaster 1000 terninger og tager 6’erne fra.
Så kaster du resten af terningerne og tager igen 6’erne fra.
Så kaster du……..

Du skal tegne grafen for funktionen, der
beskriver henfaldet af terninger i forsøget, I
Geogebra

Opgave
Du skal tegne grafen, som beskrevet med rødt og give et bud på, hvor mange kast, du skal
foretage, før der kun er 6 terninger tilbage af de 1000.

