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10 års jubilæum
Lidt om de første 10 år som selvstændig, hvordan man kan feste matematisk og vores materialer.

På midteropslaget er vist en Möbiusdug, vi havde fået fremstillet til jubilæumsfesten.



10 år med matematik, matematik og matematik
Danmarks Lærerhøjskole, Danmarks 
Pædagogiske Institut og JCVU er nav-
ne på institutioner som arbejdede med 
efter- og videreuddannelse omkring 
årtusindskiftet. Pernille har slået sine 
folder i alle tre virksomheder, som i 
øvrigt har fungeret i de samme lokaler 
uanset, hvad de hed. Fusionsmareridtet 
sugede kraften ud af den faglige efter-
uddannelse, og i 2005 valgte Pernille at 
blive selvstændig. Fusionerne flyttede 
fokus væk fra Pernilles kerneydelse, 
grundskolens matematiske efterud-
dannelse, og det ønskede hun ikke at 
deltage i.

Så snart Pernille var startet som selv-
stændig, åbnede vi vores hjemmeside, 
som vi løbende har ud- og ombygget 
lige siden. Hjemmesiden rummer i dag 
en række artikler, 15 instruktionsvide-
oer om de vigtigste emner i grundsko-
lens matematikundervisning, informa-
tion om Pernilles ydelser, materialer til 
gratis download og vores online-butik.

Fredagshold 
JCVU virkede helt lettede over Pernil-
les opsigelse, og livet som selvstændig 

startede med, at Pernille overtog det 
meste af JCVUs matematikefteruddan-
nelse. Pernilles yndlingsundervisning 
havde altid været de lange 120 timers 
kurser, og allerede i 2006 slog hun sit 
eget ”fredagshold” op, hvor 12 kursister 
24 fredage mødtes i vores bofælles-
skabs fælleshus til 5 timers intensiv 
matematik. 

Et år i New York City
Efter et par år udnyttede Pernille 
friheden som selvstændig, og flyttede 
sammen med hele familien til New 
York City i et år, hvor bogen ”Mate-
matik for alle – håndbog i matematik-
undervisning” blev skrevet. Den bog 
blev startskuddet til at danne forlaget 
Pind og Bjerre. Vi havde udgivet 12 
små læs-selv-matematikbøger tidlige-
re, men ønskede nu at have 100% styr 
på processen fra start til slut, hvilket 
krævede, at vi lavede vores eget forlag. 
Bogen blev et rigtig familieforetagende. 
Pernille skrev, Erik redigerede, vores 
datter Mette illustrerede, vores søn 
Magnus optog 4 videoer om regneme-
toder i tilknytning til bogen, og Eriks 

mor læste 
korrektur og 
satte en milli-
on kommaer. 
Håndbogen 
er foreløbig 
udkommet 
i fire oplag 
i Danmark 
og oversat til 
Norsk, hvor 
Cappelen 
Damm har udgivet den.

Virkelig Træning
Håndbogen var ikke den eneste mate-
matikaktivitet vi fik tid til i New York. 
Mette læste på universitetet i New 
York, men nåede derudover at skrive 
1000 strukturerede matematikopgaver, 
som alle handlede om noget fotogra-
ferbart. 3 dygtige fotografer fotogra-
ferede alle situationerne hjemme i 
Danmark, og opgaverne blev udgivet i 
et it-system og som kopimapper. 

Der er meget bøvl og support ved 
at sælge it-ydelser, så da Undervis-
ningsministeriet få år senere tilbød 

www.pindogbjerre.dk
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at afkøbe systemet, slog vi til. Det gav 
også den store fordel, at opgaverne 
blev stillet gratis til rådighed for alle 
landets skoler, hvilket virkelig mange 
benyttede sig af. Den fremragende 
løsning stoppede desværre, og nu lever 
opgaverne som en del af Gyldendals 
matematikfagportal.

Gode grublere og sikre strategier
De mange år Pernille havde fredags-
hold sluttede 
hver af de 24 
kursusgange 
med en grub-
ler, som kur-
sisterne skulle 
løse til næste 
gang. Pernille 
var mange 
gange blevet 
spurgt, om 
hun ikke ville 

udgive disse grublere, og vi grublede 
noget over, hvordan det skulle gøres. 
På et tidspunkt begyndte vi at tænke 
på grublere som nogle, som kunne illu-
strere problemløsningsstrategier, og det 
blev starten på bogen ”Gode grublere 
og sikre strategier”. 

Paris
”Gode grublere og sikre strategier” blev 
primært skrevet i Paris, hvor Pernille er 
nede 3 uger hvert år for at fokusere på 
skriveriet. Når Pernille er hjemme, bli-
ver hun løbende forstyrret af alt muligt, 
men i den lille, dejlige lejlighed på Rue 
Tiquetonne og i Jardin du Palais Royale 
er der ro og fokus. Og der er næsten 
ikke noget mere opkvikkende, end når 
Sébastien på Le Cafe serverer dagens 
første cafe double.

Dyscalculator
Matematikvanskeligheder har altid 
været et af Pernilles primære fokus-
områder, men ud over at snakke om 
det, og gøre så mange som muligt 
opmærksomme på problemet, var 
det en gammel drøm at kunne lave 
konkrete hjælpemidler til folk i mate-
matikvanskeligheder. Efterhånden som 
smartphones blev udbredte, blev vores 

gamle idé om at lave en lommeregner 
til talblinde realistisk. Vi søgte Tips- og 
Lottomidler til at realisere drømmen, 
og fik Shape til at udvikle vores Dys-
calculator. Første gang vi præsenterede 
appen for offentligheden var til den 12. 
internationale kongres om matematik-
uddannelse i Seoul, Sydkorea. Og til 
Danish App Awards 2012 vandt vores 
app i kategorien Science & Education. 
Vi var ikke til at skyde igennem!

Du kan regne med dit barn
Ideen med ”Matematik for alle” er at 
være en støtte for lærere fra 0. til 10. 
klasser og gennem alle matematikfa-
gets faglige aspekter. Håndbogen er, 
ligesom de fleste andre af vores bøger, 
skrevet til lærere og lærerstuderende, 
men vi ville jo også gerne kunne tilby-
de hjælp til forældre. Under mottoet 
”du støtter dit barn bedst ved at støtte 
det i skolens måde at gøre tingene på”, 
skrev Pernille og Erik sammen bogen 
”Du kan regne med dit barn”, som tog 
udgangspunkt i de ting forældre un-
drer sig over ved nutidens matematik-
undervisning, og gav konkrete råd til, 
hvad man som forælder skal fokusere 
på. Forældrebogen kom, som den før-
ste af vores bøger, ud i over 90 ”rigtige” 

Nicolaj Sonne overrakte prisen ved Danish  App Awards

”Du kan regne...” til salg i Atuagkat Boghandel i Nuuk, Grønland



boghandlerbutikker, og blev altså ikke 
alene solgt på nettet.

RoS
Gennem undervisning i Syddjurs 
Kommune mødte Pernille ”P2”, Per-
nille B. Sunde, som arbejdede med en 
test til tidlig identifikation af de elever, 
som er i risiko for at ende i matematik-
vanskeligheder. Pernille (”P1”) gik med 
ind i arbejdet, og foreslog, at de så også 
skulle udvikle materiale, som kunne 
hjælpe eleverne over vanskelighederne. 
Efter flere års arbejde og afprøvninger, 
udkom RoS/Kuffert som en samling af 
10 forskellige typer konkrete mate-
rialer, opgavekort og meget grundig 
vejledning. Kufferten og testen er ble-
vet særdeles vel modtaget, og Pernilles 
forældre har været på overarbejde med 
at sy, samle og pakke materialerne lige 
så hurtigt som de blev solgt.

Talblindhed
Pernille har arbejdet med udredning 
for talblindhed i alle årene som selv-
stændig. De første år for Tale og Høre 
Instituttet, men de seneste år i eget 
regi. Det er meget tilfredsstillende at 
få et dybt indblik i mange enkeltper-
soners problemer med matematikken, 

og arbejdet videreføres nu i Undervis-
ningsministeriets udviklingsprojekt om 
talblindhed.

Bevægelse i matematik
Bevægelse i undervisningen er det nye 
sort. Inden for matematik degenererer 
det desværre ofte til fluesmækkerpæ-
dagogik, hvor bevægelsen og mate-
matikken er helt uden sammenhæng. 
Pernille arbejder sammen med folkene 
bag Vidensbrønden, som er et interak-
tivt gulv til læring og leg, med at skabe 
apps, hvor bevægelserne giver mening i 
forhold til det, man skal lære.

Åben og undersøgende matematik
Vores nyeste bog handler også om 
problemløsning, men fra en helt anden 
vinkel end ”Gode grublere og sikre 
strategier”. Erkendelsen af, at proble-
mer løses ved at angribe dem fra flere 
vinkler og i flere omgange, har for 
længst vundet indpas i undervisningen 
i fx dansk, fremmedsprog og fysik/
kemi. Men meget matematikunder-
visning præges stadig af en lineær 
tankegang, hvor læreren præsenterer 
sine elever for et matematisk begreb el-
ler metode, hvorefter eleverne arbejder 
med opgaver om det konkrete begreb/

metode. Vi håber, at vores bog, ”Åben 
og undersøgende matematik”, kan in-
spirere lærere til at få deres elever til at 
formulere faglige spørgsmål, fastlægge 
manglende oplysninger, vende tingene 
på hovedet, eksperimentere, strukture-
re, visualisere, ja i det hele taget være 
matematiknysgerrige og matematik-
kreative.

De første 10 år som selvstændig har 
budt på mange, gode og forskellige ar-
bejdsopgaver. De kommende år glæder 
vi os til at øge vores fokus på at udgive 
materialer som direkte kan hjælpe 
elever, med særligt fokus på de elever 
som er i – eller er på vej i – matematik-
vanskeligheder.



Jubilæumsfesten

Pernilles 10 års jubilæum som selv-
stændig faldt sammen med hendes 50 
års fødselsdag, og begge dele blev fejret 
med en stor fest for familie, venner og 
matematikkolleger. Festens tema var 
matematik, og gæsterne tog forbløf-
fende godt imod 8 timer pakket med 
matematikaktiviteter. 

Bagelsmatematik
Vi skulle naturligvis lave matematik 
allerede under morgenmaden. Ba-
gels er morgenmad med en flot form, 
nemlig en torus. Men hvad skulle der 
ske med torusen? Noget med den kor-
teste afstand mellem to punkter på en 
torus? Men det blev noget griseri med 
elastikker. Internettet blev konsulteret 
og søgning på ”math breakfast” fandt 
en amerikansk matematiker, George 
Hart, som skærer en bagel over i to lige 
store stykker, der hænger sammen som 
en kæde. Bagelsskæring blev temaet for 
morgenmaden og punkterne A, B og C 
på dugen (se midtersiderne). De halve 
bagels kunne godt være Möbiusbånd, 
men var drejet en halv omgang for 
meget. Möbiusbånd blev temaet for en 
af eftermiddagens matematiske smags-
prøver og for dugens punkter 1-8.

udviklingssamtaler
Vi nyfortolkede MUS til Matematiske 
UdviklingsSamtaler. Formålet var, at 
så mange som muligt skulle snakke 
med så mange som muligt om noget 
interessant og vigtigt – altså matema-
tik. Grupper á 20 talte sammen to og 
to i 3 minutter ad gangen om 10 små 
matematiske emner. 

Hvordan organiseres at x personer 
taler med andre x - 1 personer om y 
spørgsmål? Løsningen er, at x skal 
være ulige, og der skal være (x - 1) : 2 
spørgsmål, 1 plads er pauseplads og de 
x personer roterer én plads efter hver 
runde. 

Det tog lige et par samtalerunder in-
den folk havde forstået, at de matema-
tiske spørgsmål ikke skulle besvares alt 
for konkret, men inspirere til samtale 
om matematikken i hverdagen, livet 
eller fantasien. Efterfølgende var der 
mange, der begejstret citerede hinan-
den for stort set det samme udsagn: 
”Jamen hold da op, selv jeg bruger jo 
matematik hele tiden!”

Vores MUS spørgsmål kan downloa-
des på www.pindogbjerre.dk.

Matematiske

www.pindogbjerre.dk


Tegn på et  
Möbiusbånd

Lav et Möbiusbånd ved 
at tage et bånd og sno 
det en halv omgang inden 
enderne limes sammen.

Prøv at tegne 
en streg midt på 
Möbiusbåndet 
hele vejen rundt 
uden at løfte 
blyanten. Resul-
tatet er én lang 
streg på ”begge” 
sider af båndet, 
der altså kun 
har én side!

1 Klip et  
Möbiusbånd

Prøv at klippe  
Möbiusbåndet langs 
midten hele vejen 
rundt.

Resultatet 
er ét langt 
bånd, 
snoet to 
halve  
omgange.

2 Klip i tredjedele

Prøv at klippe Möbius-
båndet 1/3 fra den ene 
kant hele vejen rundt.

Resultatet er to bånd 
der hænger sammen 
som en kæde. Det ene 
bånd er et Möbiusbånd, 
det andet er et langt 
bånd, snoet to hele 
omgange.

3 
Tag et bånd, sno båndet 
to halve omgange inden 
enderne limes sammen.
Prøv at klippe båndet 
langs midten hele vejen 
rundt. 

Resultatet er to bånd 
der hænger sammen som 

en kæde. Begge bånd er 
snoet to halve omgange.

4 
Klip et bånd snoet 
to halve omgange

Tre Möbiusbånd
Lav tre Möbiusbånd inde i hinanden. Det vil sige tag tre bånd og læg dem ovenpå hinanden, sno stakken af bånd en halv omgang inden enderne limes sammen med de respektive ender.

Prøv at vikle de tre bånd ud af hinanden. Resultatet er to bånd der hænger sammen som en kæde. Det ene bånd er et Möbiusbånd, det andet er ét langt bånd snoet to hele omgange. Det vil sige, man faktisk ikke lavede tre Möbiusbånd inde i hinanden.

5 
Lav to bånd, der er snoet 
to halve omgange inde 
i hinanden. Det vil sige 
tag to bånd og læg dem 
ovenpå hinanden, sno 
stakken af bånd to halve 
omgange inden enderne 
limes sammen med de 
respektive ender.

Prøv at vikle de to 
bånd ud af hinanden. 
Resultatet er to bånd 
der hænger sammen som 
en kæde. Begge bånd er 
stadig snoet to halve 
omgange.

6
To bånd snoet to halve omgange

Lav to bånd, der er snoet 
to halve omgange inde 
i hinanden. Det vil sige 
tag to bånd og læg dem 
ovenpå hinanden, sno 
stakken af bånd to halve 
omgange inden enderne 
limes sammen med de 
respektive ender.

Prøv at vikle de to 
bånd ud af hinanden. 
Resultatet er to bånd 
der hænger sammen som 
en kæde. Begge bånd er 
stadig snoet to halve 
omgange.

To bånd snoet to halve omgange

Tøndebånd og  
Möbiusbånd 
sat sammen

Lav et Möbiusbånd. 
Lav også et tønde-
bånd, det vil sige 
tag et bånd og lim 
enderne sammen uden 

at sno båndet. Lim 
de to figurer sammen, 

så de danner et + 
i sammenføjningen. 
Prøv at klippe begge 

figurer op langs mid-
ten hele vejen rundt. 

Resultatet er en 
kvadratisk ramme.

7 Lav et Möbi-
usbånd. Lav et 
Möbiusbånd 
mere, men snoet 
den modsatte vej 
af før. Lim de to 
figurer sammen, 
så de danner et 
+ i sammenføj-
ningen. Prøv at 
klippe begge 
figurer op langs 
midten hele vejen 
rundt. 

Resultatet er to snoede hjerter, der 

hænger sammen som en kæde. Er man 

kommet til at sno de to Möbiusbånd 

ens, er resultatet to bådlignende figu-

rer (den ene snoet), der ikke hænger 

sammen.

8
To Möbiusbånd sat 

sammen

Resultatet er to 
bånd, der hænger 
sammen. Begge 
bånd er snoet to 
halve omgange. 
Der er meget 
overfladeareal til 
pålæg, men fladerne 
er bedst egnede 
til smøreost, da 
fladerne er snoet 
et par gange.

A 
Bagel bliver til to bånd 

der hænger sammen
Man tegner - eller forestiller sig tegnet - to 
ringe fra yderside til inderside på bagelen. De to 
ringe er drejet 180 grd i forhold til hinanden. Når 
man skærer, stikker man kniven ind mod midten 
og kun ca. ind til midten langs begge cirkler.

B Bagel bliver 
bånd snoet to he

le omgange Man forestille
r sig, at de

r ligger et Möbiusbånd in
de i bagelen

, så skærer 
man langs de

nne flade. Resultatet e
r ét langt b

ånd snoet to hele omgange. Snitf
alden er et Möbiusbånd, s

å hvis man lægger skæreost i snit
fladen og tr

ykker lidt, bliver den re
sulterende s

kive skæreost 
et Möbiusbånd.

C Bagel bliver til to ringe

Man kan skære en bagel over på den traditionelle 

måde: Skær vandret gennem bagelen midt på. Re-

sultatet er to ens ringe, der ikke hænger sammen, 

med god plads til pålæg på vandrette flader.

Man kan variere det 
lidt ved at skære 
oppe fra og ned langs 

midten af bagelen 
hele vejen rundt.
Resultatet er to 
ringe, der ikke hænger 

sammen. Overfladea-
realet er det samme 

som før, men fladerne 

er bedst egnede til 
smøreost, da fladerne 

er lodrette.



Lav to bånd, der er snoet 
to halve omgange inde 
i hinanden. Det vil sige 
tag to bånd og læg dem 
ovenpå hinanden, sno 
stakken af bånd to halve 
omgange inden enderne 
limes sammen med de 
respektive ender.

Prøv at vikle de to 
bånd ud af hinanden. 
Resultatet er to bånd 
der hænger sammen som 
en kæde. Begge bånd er 
stadig snoet to halve 
omgange.

To bånd snoet to halve omgange

Tøndebånd og  
Möbiusbånd 
sat sammen

Lav et Möbiusbånd. 
Lav også et tønde-
bånd, det vil sige 
tag et bånd og lim 
enderne sammen uden 

at sno båndet. Lim 
de to figurer sammen, 

så de danner et + 
i sammenføjningen. 
Prøv at klippe begge 

figurer op langs mid-
ten hele vejen rundt. 

Resultatet er en 
kvadratisk ramme.

7 Lav et Möbi-
usbånd. Lav et 
Möbiusbånd 
mere, men snoet 
den modsatte vej 
af før. Lim de to 
figurer sammen, 
så de danner et 
+ i sammenføj-
ningen. Prøv at 
klippe begge 
figurer op langs 
midten hele vejen 
rundt. 

Resultatet er to snoede hjerter, der 

hænger sammen som en kæde. Er man 

kommet til at sno de to Möbiusbånd 

ens, er resultatet to bådlignende figu-

rer (den ene snoet), der ikke hænger 

sammen.

8 To Möbiusbånd sat 
sammen

Resultatet er to 
bånd, der hænger 
sammen. Begge 
bånd er snoet to 
halve omgange. 
Der er meget 
overfladeareal til 
pålæg, men fladerne 
er bedst egnede 
til smøreost, da 
fladerne er snoet 
et par gange.

A Bagel bliver til to bånd 
der hænger sammen

Man tegner - eller forestiller sig tegnet - to 
ringe fra yderside til inderside på bagelen. De to ringe er drejet 180 grd i forhold til hinanden. Når man skærer, stikker man kniven ind mod midten og kun ca. ind til midten langs begge cirkler.

B Bagel bliver bånd snoet to hele omgangeMan forestiller sig, at der ligger et 
Möbiusbånd inde i bagelen, så skærer 
man langs denne flade.Resultatet er ét langt bånd snoet 
to hele omgange. Snitfalden er et 
Möbiusbånd, så hvis man lægger skæreost i snitfladen og trykker lidt, 
bliver den resulterende skive skæreost 
et Möbiusbånd.

CBagel bliver til to ringe

Man kan skære en bagel over på den traditione
lle 

måde: Skær vandret gennem bagelen midt på. Re-

sultatet er to ens ringe, der ikke 
hænger sammen, 

med god plads til pålæg på vandrette flader.

Man kan variere det 
lidt ved at skære 
oppe fra og ned langs 

midten af bagelen 
hele vejen rundt.
Resultatet er to 
ringe, der ikke hænger 

sammen. Overfladea-
realet er det samme 

som før, men fladerne 

er bedst egnede til 
smøreost, da fladerne 

er lodrette.

Tegn på et  
Möbiusbånd

Lav et Möbiusbånd ved 
at tage et bånd og sno 
det en halv omgang inden 
enderne limes sammen.

Prøv at tegne 
en streg midt på 
Möbiusbåndet 
hele vejen rundt 
uden at løfte 
blyanten. Resul-
tatet er én lang 
streg på ”begge” 
sider af båndet, 
der altså kun 
har én side!

1 
Klip et  
Möbiusbånd

Prøv at klippe  
Möbiusbåndet langs 
midten hele vejen 
rundt.

Resultatet 
er ét langt 
bånd, 
snoet to 
halve  
omgange.

2 Klip i tredjedele

Prøv at klippe Möbius-
båndet 1/3 fra den ene 
kant hele vejen rundt.

Resultatet er to bånd 
der hænger sammen 
som en kæde. Det ene 
bånd er et Möbiusbånd, 
det andet er et langt 
bånd, snoet to hele 
omgange.

3 
Tag et bånd, sno båndet 
to halve omgange inden 
enderne limes sammen.
Prøv at klippe båndet 
langs midten hele vejen 
rundt. 

Resultatet er to bånd 
der hænger sammen som 

en kæde. Begge bånd er 
snoet to halve omgange.

4 Klip et bånd snoet 
to halve omgange

Tre Möbiusbånd
Lav tre Möbiusbånd ind

e i hinanden. De
t vil sige tag tre bånd 
og læg dem ovenpå hinand
en, sno stakken af bå
nd en halv omgang inden e
nderne limes sammen med de respektive en

der.
Prøv at vikle 

de tre bånd ud af h
inanden. Resultatet er
 to bånd der

 hænger sammen som en kæde. Det ene 
bånd er et Möbiusbånd, de
t andet er ét langt b

ånd snoet to hele omgange. Det vi
l sige, man faktisk ikk

e lavede tre Möbiusbånd inde i hinand
en.

5 Lav to bånd, der er snoet 
to halve omgange inde 
i hinanden. Det vil sige 
tag to bånd og læg dem 
ovenpå hinanden, sno 
stakken af bånd to halve 
omgange inden enderne 
limes sammen med de 
respektive ender.

Prøv at vikle de to 
bånd ud af hinanden. 
Resultatet er to bånd 
der hænger sammen som 
en kæde. Begge bånd er 
stadig snoet to halve 
omgange.

6To bånd snoet to halve omgange



Matematikhistorier
Pernille fortalte små uddrag af vores 
Læs-selv matematik serie.

Logik 
Pernille fandt det logisk forkerte i Eras-
mus Montanus’ argument for, at Mor 
Nille er en sten og det logisk holdbare 
i argumentet for, at den, der drikker er 
lykkelig.

Danske talord
I Danmark talte vi som vore fornuftige 
naboer mod nord på Harald Blåtands 
tid, og sagde seksti for tres. Ordet for 
tyve sild på en kæp (snes) førte til 
ordene halvtreds, tres og så videre. 
Tres er en forkortelse af ”tre sinde 
tyve”, hvor sinde betyder gange, altså 3 
gange 20. Halvtreds er en forkortelse af 
”halvtredje sinde tyve”, hvor halvtredje 
er halvvejs mellem 2 og 3 altså 2,5, og 
halvtredje sinde tyve dermed 2,5 gange 
20.

Uendelighed
Pernille fortalte historien om Hilberts 
Hotel med uendeligt mange værelser. 

Hotellet er fyldt til at starte med, men 
med matematisk snilde får natporti-
eren plads til en enkelt gammel, våd 
dame, dernæst en bus med uendelig 
mange passagerer og til sidst uendelig 
mange busser med uendelig man-
ge passagerer i hver. Og til sidst har 
hotellet tilmed uendeligt mange ledige 
værelser.

Reuleauxtrekanten
Reuleauxtrekanten minder om en 
cirkel, da den har en konstant bredde. 
Triller man hen over en Reuleauxtre-
kant mærker man ingen bump. 
Forholdet mellem omkreds og bredde 
er det samme for alle Reuleauxtrekan-
ter, nemlig π, præcis som ved cirkler. 
Reuleauxtrekanten tegnes ud fra en 
ligesidet trekant ved at holde en passer-
spids i et hjørne og tegne en cirkelbue 
mellem de to andre hjørner, det gør 
man så ved alle hjørner. Reuleauxtre-
kanten, og dens søskende med fx 5 og 
7 kanter, har fundet anvendelse som 
robotstøvsugere og britiske mønter - 
det smarte er mindre materialeforbrug 
end en cirkel, men stadig glat som en.

Matematiske smagsprøver  
Labyrinter
I grupper á 5-15 personer cirkulerede 
gæsterne rundt til forskellige matema-
tiske smagsprøver. 

Ved denne smagsprøve fik deltager-
ne først lært at tegne en Trojaborg på 
et stykke papir. Derefter gik turen ud 
i gården, hvor der var plads til store 
labyrinter, så både store og små kunne 
prøve at gå den lange tur ind til midten.

I en Trojaborg er der ingen gale veje, 
men til gengæld er vejen overraskende 
lang. Ved en gangbredde på 60 cm hele 
93,5 m lang.

De ambitiøse deltagere udvidede op-
gaven på flere måder: Nogle tegnede ud 
fra flere ”vinkler” i startfiguren, andre 
forbød det håndtegnede og krævede 
passer, og endnu andre prøvede at lave 
en rektangulær udgave af labyrinten.

Landkort
Noget kugleformet (vores jord) kan 
aldrig blive fladt. Enten bliver vinkler 
forvredet eller forholdet mellem arealer 
bliver forkerte. 

Pernille viste to forskellige måder at 
lave kortprojektioner: Put et lys ind i 
midten af en globus, sæt en cylinder 
uden om og tegn skyggerne op. Eller 
skær globussen over i to halvdele og 
projicere den ene halvdel ved at placere 
et stykke papir på toppen af globussen 
og tegn skyggerne op.

Korttrick
Sjette historie var demonstration af 
et korttrick, Pernille lærte af sin fars 
onkel da hun var 10.

Man laver bunker ved at tælle fra 
et vendt kort og videre op til 13. Til 
sidst har man tre bunker med bagsiden 
opad, man vender det øverste kort på 
to bunker og kan så forudsige kortet på 
den sidste bunke.

Kortricket og forklaring kan læses på 
vores hjemmeside under Artikler/Gæt 
det skjulte kort.



og andre bånd
Rundt om vores stuebord blev delta-
gerne bænket og kunne gå i gang med 
de på dugen stillede opgaver under Jyt-
te Pinds kyndige ledelse. Möbiusbånd 
er en strimmel drejet en halv omgang, 
inden man limer den sammen i ender-
ne. Möbiusbånd har den fascinerende 
egenskab, at de kun har én side – og 
det har mange sjove konsekvenser. 

Der blev tegnet på Möbiusbånd,  
klippet i Möbiusbånd, og der blev 
strikket Möbiusbånd. Nogle deltagere 
havde svært ved at slippe strikketøjet 
resten af dagen, en af deltagerne har så-
gar indrømmet, at en enkelt rundpind 
med påbegyndt Möbiusbånd endte i 
hendes taske og kom med hjem.

Modulirum og teaterrum
Vores børn, Mette og Magnus præsen-
terede smagsprøver på deres arbejde. 

Mette er PhD-studerende i matema-
tik, og arbejder bl.a. med modulirum, 
som gæsterne fik en introduktion til.

Magnus er videodesigner, og har bl.a. 
lavet video til Hotel Pro Formas ”Kos-
mos+”, hvor der er mange overvejelser 
om, hvordan man bedst illuderer 3D.

- matematik i bevægelse
TÅGEKAMMERET, som er festfor-
eningen på (bl.a.) Matematisk Institut, 
opfører revy to gange om året. Vi hav-
de  fået dem til at optræde med et par 
matematiknumre, og vi kunne more os 
over patenteret matematik, funktions-
væddeløb, de første 60 cifre af π (og ja - 
det var faktisk rigtig sjovt) og hvordan 
det ville gå med retssikkerheden, hvis 
matematikere styrede verden.

Möbiusbånd Revy 
Matematiske smagsprøver  

Matematik og naturen
Professor Vagn Lundsgaard Hansen 
havde sagt ja til at underholde med et 
foredrag om matematik og naturen. 
Vagn Lundsgaard underholdt så tårer-
ne trillede på mange af tilhørerne. Det, 
der blandt andet fascinerede os alle, var 
hans store kærlighed til matematikken. 

Vagn Lundsgaard fortalte blandt 
meget andet om Arkimedes spiraler, 
logaritmiske spiraler, minimalflader, 
kurver med kortest afstand, krumning 
og Fibonaccitallene og deres næsten 
magiske måde at dukke op i naturen.



Læs-selv matematik
Små bøger med lødig ekstra-mate-
matik til de elever (fra 5. klasse), som 
bliver hurtigt færdige, og som ønsker 
ekstra udfordringer. Matematik kan læ-
ses og være andet end opgaveregning.

De første 6 har været udsolgt som 
fysiske bøger i årevis, men fås stadig 
som e-bøger. 

De næste 6 (nederste række) har vi 
stadig nogle tilbage af.

Matematikudgivelser fra Forlaget Pind og Bjerre
Matematik for alle
Bogen for lærere og seminariestude-
rende, der ønsker en god følgesvend 
gennem hele grundskolens matema-
tiklæseplan. 

Bogen er baseret på, at elever lærer 
forskelligt, og at matematik kan læres 
på mange måder.

”Vægtig og vigtig” skrev Folkeskolen 
bl.a. i deres anmeldelse.

og sikre Strategier
Grublere er opgaver som de færreste 
umiddelbart kan løse. Man skal derfor 
bruge strategier for at finde en løsning, 
og de strategier er nyttige i meget andet 
arbejde. I bogen afprøves teorierne i 
arbejdet med 25 klassiske grublere.

”En original og kærkommen nyska-
belse” skrev det norske blad Utdanning 
bl.a. i deres anmeldelse.

Pris inkl. moms: 
E-bog:   160 kr
Fysisk bog:   250 kr

Pris pr stk inkl. moms: 
Første serie - e-bøger:    10 kr
Anden serie - e-bøger:    25 kr
Anden serie - fysiske bøger:    70 kr

Pris inkl. moms: 
E-bog:   180 kr
Fysisk bog:   260 kr

Gode Grublere



Du kan regne med dit barn
Vores hjælp til forældre, som gerne 
vil blive bedre til at hjælpe deres børn 
med matematiklektierne. I bogen 
fortælles om alle de faglige emner, som 
behandles i grundskolen, og der gives 
konkrete råd til, hvad man skal foku-
sere på. Hvert kapitel starter med en 
lille historie som illustrerer forskellige 
problemstillinger i lektielæsningen.

Pris inkl. moms: 
E-bog:   149 kr
Fysisk bog:   199 kr

undersøgende matematik
Vores nyeste bog, som udkommer 
sommeren 2015, handler om åbne 
opgaver, altså opgaver med valg, der 
skal træffes. 

Bogen gennemgår – med masser af 
eksempler – 6 typer af åbne opgaver: 
Svaret er givet, manglende oplysninger, 
regnehistorier, undersøgelser, modelle-
ring og nye begreber.

Pris inkl. moms: 
E-bog:   200 kr
Fysisk bog:   300 kr

RoS/Kuffert og RoS/Test
RoS/Kuffert er træningsmateriale til ele-
ver i 1. - 3. klasse med problemer med 
tal, mængder og simpel hovedregning, 
og dermed er i risiko for matematik-
vanskeligheder. Små børn, som næsten 
kun tæller ved små plusstykker, vil have 
glæde af dette materiale. Ældre børn 
med svære problemer med regning, kan 
også have udbytte af materialet.

Pris inkl. moms: 
RoS/Kuffert:  2750 kr
RoS/Test:  1500 kr 

Åben og 



Links
Vores hjemmeside: 
www.pindogbjerre.dk
Video om møbius-strik:
www.vimeo.com/6869068
Sådan kan man også skære en bagel:
www.georgehart.com/bagel/bagel.html 
Vagn Lundsgaard Hansen:
www.mat.dtu.dk/people/V.L.Hansen
Mettes center:
www.qgm.au.dk
Hotel Pro Forma:
www.hotelproforma.dk
Magnus:
www.magnuspind.com
TÅGEKAMMERET:
www.taagekammeret.dk
Billeder fra festen kan ses på  
www.facebook.com/PindOgBjerre

Vi har lagt en række jubilæumsma-
terialer på vores hjemmeside under 
Download. 

”Möbiusbånd og bagelsmatematik” 
er en printvenlig version af dugene, der 
er vist på midteropslaget.

”MUS” er 10 spørgsmål, som kan 
bruges til MUS.

”Trojaborg-labyrint” er vejledning 
til, hvordan man kan tegne en Troja-
borg-labyrint.

Downloads

http://www.pindogbjerre.dk
https://vimeo.com/6869068
http://www.georgehart.com/bagel/bagel.html
http://www2.mat.dtu.dk/people/V.L.Hansen
http://qgm.au.dk
http://www.hotelproforma.dk/
http://www.magnuspind.com
www.taagekammeret.dk
http://www.facebook.com/PindOgBjerre

