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DELE 1 
Vejledning 
 
 
Division 
Allerede i børnehaven oplever man børn travlt optaget af at dele legetøj, mad eller andet af interesse 
ud fra devisen ”en til dig og en til mig”. Når der ikke er flere tilbage i bunken, er der foretaget en 
retfærdig fordeling 
 
Blå stue har være på tur for at samle kastanjer. De har samlet to og to. Nu sidder de hjemme i 
børnehaven og fordeler dagens høst. Lise og Maj er godt i gang med at fordele kastanjerne mellem 
sig, men bliver forstyrret af en kammerat. Maj udbryder irriteret ”Ihh altså, nu er vi nødt til at 
begynde helt forfra”. Kastanjerne bliver samlet sammen og de starter forfra. De deler lige men uden 
forståelse af, at helheden forbliver den samme. 
  
Tina og Anna er også ved at dele deres kastanjer, men de bliver ikke på samme måde irriterede over 
forstyrrelsen, da de bare fortsætter deres deling efter at kammeraten er gået.  
 
Det er altså muligt at dele lige på to kvalitativt forskellige måder:  

• Deling uden forståelse af helheden 
• Deling med forståelse af helheden 

 
Division tager sit udgangspunkt i at dele lige i konkrete situationer. Disse praktiske 
fordelingsopgaver falder i to begrebsmæssigt forskellige kategorier, som illustreres i de følgende 
eksempler: 
 

• Mie og Peter har 8 bolde. Hvor mange får de hver?  
 

• Jacob skal hente 10 fodbolde, han kan tage to bolde af gange. Hvor mange gange skal han 
gå frem og tilbage for at hente boldene?  

 
Den første situation kaldes for delingsdivision, den anden for målingsdivision. Ved delingsdivision 
får man oplyst, hvor mange bunker der skal deles i. Spørgsmålet bliver at finde ud af, hvor mange 
der skal være i hver bunke (4 bolde). 
 
Ved målingsdivision får man at vide, hvor mange der skal være i hver bunke. Spørgsmålet bliver 
da at finde ud af, hvor mange bunker der skal laves (5 bunker). 
 
Målet er at eleverne bliver i stand til at anvende regneoperationen division i forskellige situationer 
og med stigende grad af abstraktion, der enten vil være repræsenteret som målings- eller 
delingsdivision. 
 
At forstå division er en proces. Forståelsen bliver rigere og rigere, efterhånden som eleverne bliver 
fortrolige med de forskellige situationer, hvor det at dele eller division optræder. Det er vigtigt at 
repetere - og på ny reflektere - over regningsartens særkende, og på kvaliteten af elevens 
generalisering af begrebet. 
 



 2

Division hænger sammen med multiplikation. Som multiplikation kan forstås som ”gentaget 
addition” kan division ses som ”gentaget subtraktion”. Division og multiplikation er altså modsatte 
regningsarter. Det er muligt at stille spørgsmål som: Hvad bliver 8 gange 2? Hvad skal man gange 
med 2 for at få 16? Hvad er 16 divideret med 2? 
 
Standardalgoritmen til division er traditionelt den sværeste algoritme at tilegne sig. Det er dog et 
spørgsmål, om det i det hele taget er interessant at anvende så relativt megen tid på dette arbejde nu, 
hvor lommeregnere og computere kan tage over.  
 
Det er mere vigtigt at eleverne udvikler deres evne til at genkende forskellige situationer hvor 
division anvendes. De skal have indsigt i, hvilken af regningsarterne der er aktuel i en given 
situation. Men det afhænger helt og holdent af om regneoperationen er meningsfyldt for eleven, og 
at de har et rigt og rigtigt indhold for dem. Det handler altså om at eleverne tilegner sig forståelse af 
regningsarten, snarere end om at lære en metode udenad. 
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DELE 1 
Udvidet vejledning 
 
 
 
Side 3 
Denne side handler om at dele lige. De fleste elever har allerede tidligt stiftet bekendtskab med at 
dele legetøj eller slik, så de får lige mange hver. I forbindelse med løsning af opgaverne er det 
vigtigt at give eleven mulighed for at benytte konkrete materialer.  
 
Vær opmærksom på hvordan delingen foretages af eleven. Tæller eleven boldene op og deler dem 
mellem to eller foregår delingen ud fra devisen ”en til dig og en til mig” indtil der ikke er flere 
bolde tilbage? Med andre ord: arbejder eleven med eller uden forståelse af en helhed, der deles op i 
mindre enheder. 
 
Der er i disse opgaver fokus på om eleven kan oversætte den konkrete situation til matematisk 
symbolsprog. Vær opmærksom på at eleven får mulighed for at arbejde med forskellige sproglige 
udtryk og forskellige repræsentationsformer. 
 
Fx: 
18 børn skal ud at sejle i en kano. Der kan være 3 børn i kanoen pr. tur. Hvor mange gange skal der 
padles? 
”3, 6, 9, 12, 15, 18 – det bliver 6 gange – sådan gør jeg”.  
 
En anden elev  fylder kanoer op – med eller uden helhedsforståelse. 
 
 
 
En tredje elev siger 
”18 : 3 = 6” 
 
En fjerde elev overvejer følgende: 
3 . 6 er 18 – altså skal der sejles 6 gange 
 
Det vil i forbindelse med arbejdet med opgaverne være hensigtsmæssigt at eleven udtrykker sin 
forståelse af division og divisionstegnet. Tegnet kan se forskellig ud, fx :, /, ÷ og brøkstregen. 
 
Side 4 
Denne side lægger op til at eleven undersøger og afprøver forskellige måder at dele lige på. Her er 
der flere løsningsmuligheder. Vær opmærksom på hvordan eleven systematiserer og læg op til 
samtaler om forskellige strategier til løsning af problemet. 
 
Det sproglige udtryk eleven vælger kan være styrende for hvordan eleven tænker division. 
Traditionel læses matematiske udtryk fra venstre mod højre, hvorfor nogle sproghandlinger kan 
virke forvirrende. Udtrykket hvor mange gange går 6 op i 12 skrives som 12:6. Vær opmærksom på 
om eleven er bevidst om læseretningen for disse to udtryk, og hvad eleven forstår ved de sproglige 
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udtryk. Nogle elever har problemer med division fordi de opfatter følgende udtryk som 
ensbetydende for 12:6:  ”12 divideret med 6”, ”12 delt med 6” og ”12 op i 6”.  
Tal med eleven om de forskellige udtryk og om hvordan de skal forstås. 
 
Side 5 
På denne side arbejdes der ligeledes med at dele lige. Vær opmærksom på hvordan eleven deler. 
Det er meningen at eleven skal sætte fokus på sammenhængen mellem de matematiske symboler og 
den konkrete delehandling. Giv eleven mulighed for at sætte ord på sine forståelser. 
 
Konkret fordeling af kugler i kassen 
 
 
 
 
Sprogligt 
”Der er ni kugler og de skal fordeles i de tre æsker” 
 
Tegnet 
 
 
 
 
xxx    xxx    xxx  
 
Symbolsk 
 
9 : 3 = 3 
 
Side 6 
At fortælle regnehistorier er en fin mulighed for at knytte elevens egen forståelse til det 
matematiske symbolsprog og ligeledes for at knytte elevens hverdagsbegreber til de matematiske 
symboler. 
 
”Der var engang 4 børn, der skulle dele 16 kroner” altså 16 : 4 = 
 
Vær opmærksom på, at man i regnefortællinger ofte introducerer divisor før dividend. Det 
betyder at det sproglige udtryk 4 op i 16 bliver korrekt, men det symbolske udtryk skrives 
ikke som 4:16, men derimod som 16:4 som skrevet ovenover. 
 
Side 7 
På denne side sættes der fokus på division  som måling. Denne måde at forstå måling på kan skrives 
som ”Hvor mange fire-bunker kan der laves af 24 æbler”. Målingsdivision kan opfattes som den 
modsatte regningsart til multiplikation forstået som fortløbende addition. 
 
Regnefortællinger kan anvendes som udgangspunkt for at konstruere opgaver. 
 
Fx: 
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• Der var 3 børn der delte 12 bolcher, de fik 4 hver. 
 
Hvilke opgaver kan der formuleres ud fra denne opgave? 
 

1. Der var 3 børn der delte 12 bolsjer, hvor mange fik de hver? (12:3 = ) 
2. Der var 3 børn de fik 4 bolsjer hver, hvor mange bolsjer delte de? (    :3 = 4 eller 3 . 4 =   ) 
3. Der var 12 bolsjer delt i bunker med 4 i hver. Hvor mange var der til at dele dem? (12 :   = 

4) 
 
Side 8 
På denne side arbejdes der med fortløbende subtraktion. Når man fx skal finde ud af hvad 18 : 3 er 
kan man vælge at hoppe på en tallinje. Da kan opgaven formuleres som hvor mange gange man kan 
hoppe baglæns med længden 3. Fortløbende subtraktion er knyttet til målingsdivision. Det er vigtigt 
at eleven er opmærksom på, at det er springene der skal tælles – altså hvor mange gange skal man 
hoppe baglæns. Vær opmærksom på at multiplikation og division er hinandens modsatrettede 
regningsarter. Elevens viden om multiplikation kan understøtte læringen af division. 
Fx 12:4=3 fordi 4*3=12 
 
       1  +  1   +  1  +   1  +   1  +   1 
 
 
 
  0       3       6       9       12      15    18 
 
Side 9 
Denne side åbner for at tale om multiplikation og division som modsatrettede regningsarter. 
Her er det dog vigtigt at være opmærksom på at der ikke gælder de samme regneregler. 
Nogle elever anvender multiplikation for at finde resultatet på en divisionsopgave. 
 
Det er vigtigt at læreren kender til elevens regnestrategier og tænkning omkring opgaver der 
indeholder division – selvom det i nogle tilfælde kan være vanskeligt, da der kan være mange 
forskellige strategier inde i billedet. Lad eleven tale højt mens der arbejdes. Det kan i mange 
tilfælde afsløre elevtænkningen. 
 
Side 10 
Her arbejdes der med problemløsningsopgaver knyttet til løsningsstrategier der indeholder division. 
Vær opmærksom på at der kan være mange forskellige måder at nå frem til et resultat på. Det er 
vigtigt at eleven synliggør sin strategi. 
 
Her er en række problemstillinger læreren bør være opmærksom på: 
 
I hvilken grad er eleven i stand til at 

• forstå og formulere spørgsmål til problemet 
• vælge de data der behøves for at løse problemet 
• vælge hensigtsmæssige strategier 
• anvende den/de valgte strategier korrekt 
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• vurdere rimeligheden af svaret 
 
 
Side 11  
Der er her tale om opgaver der bygger på en helhed der skal deles op i forskellige enheder. På hvor 
mange måder kan man dele en given størrelse op i? 
 
I denne opgave tages der udgangspunkt i en stang af fx centicubes. På hvor mange forskellige 
måder kan den deles op i lige store dele – eller hvis jeg har en stang med 12 centicubes og måler 
den med en stang med 3 centicubes, hvor mange 3-stænger går der da på 12-stangen? 
 
Vær opmærksom på hvordan eleven systematiserer. Lad eleven tale højt mens han arbejder. På den 
måde er det muligt at danne sig et indtryk af hvilken forståelse eleven har af division og hvilke ord 
han benytter for at understøtte denne forståelse. 
 
 
 
 
 


