
Storyline ”Rejsen”

• Er er et forslag til en ramme at tænke en storyline ind i.

• Der findes andre måder at strukturere en storyline på.

• Lad være med at lade jer begrænse af denne form!!

• Denne storyline er udviklet Michael Wahl Andersen og Lisser
Rye Ejersbo inspireret af  Ole Skovsmose og Henning Bøtkjer: 
”Familiejournalen”, i Nissen, G. og Blomhøj M., (1997): ”Hul I 
Kulturen” Spektrum,s.142-154 samt Jørn Matzen og Lisser Rye
Ejersbo: ”Konstruktiv matematik” i CRIT 1/96



Skitse til forløb:
Lærerinformation

Læs materialet igennem og overvej hvilke afgørelser
der skal tages af læreren og hvilke afgørelser der skal tages 
i samarbejde med eleverne.

Derefter dannes et antal familier passende til antallet af elever
i klassen. 
- Her er der forslag til 7 familier. (s. 4-11)
- Reglerne findes på s.12 – 13
- Familiebudget findes på s. 14 - 15

Der uddeles en familieside samt kopi af reglerne 
til hver familie gruppe. 
Arbejdet kan derefter påbegyndes.

Forslag til brugbare sider på nettet:

Danmarks Statistik: http://www.dst.dk/dst/dstframeset_800.asp 
(Tal         Gratis tal          Danmark i tal 1999            Indkomst, forbrug og priser.)

Danmarks Meteologiske Institut: http://www.dmi.dk

Liste over rejsebureauer: http://www.jubii.dk/Erhverv_oekonomi/Rejse_Ferie/Rejsebureauer/

RejsenRejsen
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Rejsen Rejsen Til lærerenTil læreren

Kriterier for at arbejde med storyline:

Den skal basere sig på den opfattelse at
verden er uhyre kompleks, og at eleverne
allerede har en opfattelse af hvordan verden
fungerer.

Den skal sammenbinde erkendelserne i handlingsforløb:
1. Fastlæggelse af tid og sted.
2. Indfør en række personer.
3. Hvem er de og hvordan lever de?
4. Indfør begivenheder med mulighed for refleksion.

Den skal sætte gang i spørgelyst, og til at undersøge
og finde ud af

Den skal tage udgangspunks i noget eleverne 
umiddelbart kan forholde sig til

Den må vise at elevernes opfattelser og meninger
er brugbare, hvis de kan argumentere for dem.

Eleverne skal have mulighed for at være aktive i deres
egen læreproces

Eleverne skal tilegne sig kundskaber der er relevante for
årsplanen i faget (fagene)



Spørgsmål til overvejelse:

Hvilke matematiske begreber indgår i Storylinen?

Hvilke sider vil I tage ud af jeres årsplan/bogsystem

Hvilke aktiviteter Kunne I forestille jer kunne indgå i den skabte ramme?
Hvilke matematikaktiviteter vil være meningsfulde i disse sammenhænge?

Rejsen Rejsen Til lærerenTil læreren



Projekt:

Hurra!!!

I skal på ferie med jeres familie

Spørgsmål til overvejelse:

•Hvor skal I hen? Hvorfor?
•Hvornår skal i rejse? Hvorfor
•Hvilken rejseform vil I benytte? Hvorfor?
•Hvad må det koste? Hvorfor?
•Hvad skal I foretage jer på ferien? Hvorfor?
•Hvad ved i om jeres rejsemål?

RejsenRejsen



Når beskrivelserne er færdige, hænges de op i  klassen

Familien består af:
To voksne og to børn

I skal lave en beskrivelse af jeres familie. Det skal være muligt for os andre
ud fra beskrivelsen at ”fornemme” hvilke personligheder, der er medlemmer 
i jeres familie.

Danmarks Statistik:www.dst.dk 
(Tal         Gratis tal          Danmark i tal 1999            Indkomst, forbrug og priser.)

I beskrivelsen kan bl.a. indgå:

Alder og køn.  Eventuelle børns  alder afgøres ved terningkast ( se vedlagte regler)

Familiens situation
Hvad bruger de deres penge til? 
Deres generelle økonomiske situation afgøres ved terningkast
( se vedlagte regler)
Hvad er de voksnes arbejde
Har de bil? Hvor bor de?
Børnehave, vuggestue m.m

RejsenRejsen



Når beskrivelserne er færdige, hænges de op i  klassen

Familien består af:
To voksne og fire børn

I skal lave en beskrivelse af jeres familie. Det skal være muligt for os andre
ud fra beskrivelsen at ”fornemme” hvilke personligheder, der er medlemmer 
i jeres familie.

Danmarks Statistik:www.dst.dk 
(Tal         Gratis tal          Danmark i tal 1999            Indkomst, forbrug og priser.)

I beskrivelsen kan bl.a. indgå:

Alder og køn.  Eventuelle børns  alder afgøres ved terningkast ( se vedlagte regler)

Familiens situation
Hvad bruger de deres penge til? 
Deres generelle økonomiske situation afgøres ved terningkast
( se vedlagte regler)
Hvad er de voksnes arbejde
Har de bil? Hvor bor de?
Børnehave, vuggestue m.m

RejsenRejsen



Når beskrivelserne er færdige, hænges de op i  klassen

Familien består af:
En voksen og to børn

I skal lave en beskrivelse af jeres familie. Det skal være muligt for os andre
ud fra beskrivelsen at ”fornemme” hvilke personligheder, der er medlemmer 
i jeres familie.

Danmarks Statistik:www.dst.dk 
(Tal         Gratis tal          Danmark i tal 1999            Indkomst, forbrug og priser.)

I beskrivelsen kan bl.a. indgå:

Alder og køn.  Eventuelle børns  alder afgøres ved terningkast ( se vedlagte regler)

Familiens situation
Hvad bruger de deres penge til? 
Deres generelle økonomiske situation afgøres ved terningkast
( se vedlagte regler)
Hvad er de voksnes arbejde
Har de bil? Hvor bor de?
Børnehave, vuggestue m.m

RejsenRejsen



Når beskrivelserne er færdige, hænges de op i  klassen

Familien består af:
To voksne

I skal lave en beskrivelse af jeres familie. Det skal være muligt for os andre
ud fra beskrivelsen at ”fornemme” hvilke personligheder, der er medlemmer 
i jeres familie.

Danmarks Statistik:www.dst.dk 
(Tal         Gratis tal          Danmark i tal 1999            Indkomst, forbrug og priser.)

I beskrivelsen kan bl.a. indgå:

Alder og køn.  Eventuelle børns  alder afgøres ved terningkast ( se vedlagte regler)

Familiens situation
Hvad bruger de deres penge til? 
Deres generelle økonomiske situation afgøres ved terningkast
( se vedlagte regler)
Hvad er de voksnes arbejde
Har de bil? Hvor bor de?
Børnehave, vuggestue m.m

RejsenRejsen



Når beskrivelserne er færdige, hænges de op i  klassen

Familien består af:
En voksen og et barn

I skal lave en beskrivelse af jeres familie. Det skal være muligt for os andre
ud fra beskrivelsen at ”fornemme” hvilke personligheder, der er medlemmer 
i jeres familie.

Danmarks Statistik:www.dst.dk 
(Tal         Gratis tal          Danmark i tal 1999            Indkomst, forbrug og priser.)

I beskrivelsen kan bl.a. indgå:

Alder og køn.  Eventuelle børns  alder afgøres ved terningkast ( se vedlagte regler)

Familiens situation
Hvad bruger de deres penge til? 
Deres generelle økonomiske situation afgøres ved terningkast
( se vedlagte regler)
Hvad er de voksnes arbejde
Har de bil? Hvor bor de?
Børnehave, vuggestue m.m

RejsenRejsen



Når beskrivelserne er færdige, hænges de op i  klassen

Familien består af:
To voksne og et barn

I skal lave en beskrivelse af jeres familie. Det skal være muligt for os andre
ud fra beskrivelsen at ”fornemme” hvilke personligheder, der er medlemmer 
i jeres familie.

Danmarks Statistik:www.dst.dk 
(Tal         Gratis tal          Danmark i tal 1999            Indkomst, forbrug og priser.)

I beskrivelsen kan bl.a. indgå:

Alder og køn.  Eventuelle børns  alder afgøres ved terningkast ( se vedlagte regler)

Familiens situation
Hvad bruger de deres penge til? 
Deres generelle økonomiske situation afgøres ved terningkast
( se vedlagte regler)
Hvad er de voksnes arbejde
Har de bil? Hvor bor de?
Børnehave, vuggestue m.m

RejsenRejsen



Når beskrivelserne er færdige, hænges de op i  klassen

Familien består af:
En voksen og tre børn

I skal lave en beskrivelse af jeres familie. Det skal være muligt for os andre
ud fra beskrivelsen at ”fornemme” hvilke personligheder, der er medlemmer 
i jeres familie.

Danmarks Statistik:www.dst.dk 
(Tal         Gratis tal          Danmark i tal 1999            Indkomst, forbrug og priser.)

I beskrivelsen kan bl.a. indgå:

Alder og køn.  Eventuelle børns  alder afgøres ved terningkast ( se vedlagte regler)

Familiens situation
Hvad bruger de deres penge til? 
Deres generelle økonomiske situation afgøres ved terningkast
( se vedlagte regler)
Hvad er de voksnes arbejde
Har de bil? Hvor bor de?
Børnehave, vuggestue m.m

RejsenRejsen



Når beskrivelserne er færdige, hænges de op i  klassen

Familien består af:
To voksne og tre børn

I skal lave en beskrivelse af jeres familie. Det skal være muligt for os andre
ud fra beskrivelsen at ”fornemme” hvilke personligheder, der er medlemmer 
i jeres familie.

Danmarks Statistik:www.dst.dk 
(Tal         Gratis tal          Danmark i tal 1999            Indkomst, forbrug og priser.)

I beskrivelsen kan bl.a. indgå:

Alder og køn.  Eventuelle børns  alder afgøres ved terningkast ( se vedlagte regler)

Familiens situation
Hvad bruger de deres penge til? 
Deres generelle økonomiske situation afgøres ved terningkast
( se vedlagte regler)
Hvad er de voksnes arbejde
Har de bil? Hvor bor de?
Børnehave, vuggestue m.m

RejsenRejsen



Regler for børnenes alder:

Kast 3 terninger.

Antal øjne Alder
 3 - 8 0 - 2 år
 9 - 13 3 - 6 år
13 -18 7 - 18 år

Regler for indtægt

Indtægten er før skat. (fradrag, skat, arbejdsmarkeds-bidrag)

Kast to terninger.

Antal øjne Indtægt pr. voksen
12 Mere end 400.000 kr.
10 - 11 Mellem 250.000 kr. og 400.000 kr.
 8 -  9 Mellem 170.000 kr. og 250.000 kr.
 5 -  7 Mellem 100.000 kr. og 170.000 kr.
 2 -  4 Kontanthjælp

Regler:
RejsenRejsen



TAKSTER FOR OFFENTLIGE TILSKUD TIL BØRNEFAMILIER.

Alder Tilskud pr. kvartal
0 - 2 år 2625 kr.
3 - 6 år 2350 kr.
7 - 17 år 1850 kr.

TIL ENLIGE FORSØRGERE:

Der ydes ekstra tilskud på 1134 kr. pr. barn pr. kvartal, og
der ydes desuden et tilskud på 866 kr. pr. kvartal uanset
antallet af børn.

KONTANTHJÆLP

Der ydes forskellige beløb i kontanthjæp alt efter om man er
over
eller under 25 år.
De her anførte beløb gælder for personer, der er over 25 år.

Forsørgere modtager 9100 kr. i kontanthjælp

Ikke-forsørgere modtager 6825 kr.

Børnepenge til fraskilte: 753 kr. pr. barn pr. md.

RejsenRejsen



Danmarks Statistik

Forbrug pr. husstand 1995 Alle Enlige Enlige Par Par
u. børn m.børn u. børn m. børn

husstandsindkomst 347871 187738 251630 389359 510397
Indkomstskatter mv. 109477 57020 67243 123386 163558
Beløb til rådighed 213013 122522 170399 241321 295602
Nettoopsparing 13079 917 -6311 27447 7918

Indirekte tilskud fra det off. 35569 15597 80535 17218 84269

Moms 25836 14761 22144 27361 39296
Punktafgifter 17409 7718 9716 20381 27957

Forbrug

Fødevarer 23566 12811 23092 24483 36735
Drikkevarer og tobak 10952 6820 9029 12744 13796
Beklædning og fodtøj mv. 10782 5729 12228 10405 17384
Boligbenyttelse 42593 33217 43570 45588 51163
Elektricitet og brændsel 11754 8378 10677 12922 14780
Boligudstyr o.lign. 11949 6428 10492 13881 17738
Medicin og lægeudgifter 4066 2418 3490 5505 4539
Anskaffelse af transportmidler 12029 3184 4007 14388 23065
Anden transport ogkomm. 21534 12037 14276 22802 32335
Underholdning, rejser o.lign. 21036 13584 20207 21956 28368
Andre varer og tjenester 23269 12982 21368 22468 38766

Forbrug i alt 193529 117587 172437 207141 278667

Hvad bruger familierne deres penge til?
RejsenRejsen
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RejsenRejsen



Storyline 
”Familiejournalen”

• Er er et forslag til en ramme at tænke en storyline ind i.

• Der findes andre måder at strukturere en storyline på.

• Lad være med at lade jer begrænse af denne form!!

• Denne storyline er udviklet Michael Wahl Andersen og Lisser
Rye Ejersbo inspireret af  Ole Skovsmose og Henning Bøtkjer: 
”Familiejournalen”, i Nissen, G. og Blomhøj M., (1997): ”Hul I 
Kulturen” Spektrum,s.142-154 samt Jørn Matzen og Lisser Rye
Ejersbo: ”Konstruktiv matematik” i CRIT 1/96



Familie JournalenFamilie Journalen
Skitse til forløb:

Der dannes 7 familier (s. 3 - 9)

Familierne beskrives (se reglerne på s. 10 og 11)

Familiernes indtægter og udgifter beregnes (s. 12 og 13)
I skal afgøre hvilke økonomiske variable I ønsker at inddrage.

Familierne og deres økonomi beskrives på et A3 ark
der hænges op i klassen

Her skifter familierne fra at være familier til at blive
kommunalbestyrelse (se opgaven på s.2)

De relevante data indsamles (de hænger på vægen)

Der opstilles en matematisk model

Der udarbejdes et brev til familierne

Borgermødet forberedes og afholdes 
(nu er tilhørerne aktive som familier igen)



Familie JournalenFamilie Journalen

Staten gennemfører en sparerundeStaten gennemfører en sparerunde
- og der skal derfor skæres i de kommunale tilskud

Med vedtagelsen af den nye lov om kommunalt selvstyre
er der åbnet for besparelser på børnefamilieydelsen.
Det har vores kommunalbestyrelse valgt at benytte
sig af.

For vores familier betyder det, at det samlede beløb til
børnefamilieydelser nedsættes fra ca. 150.000 kr. til ca. 100.000 kr.

I skal:

Finde generelle retningslinjer for hvordan I vil foretage besparelsen

opstille en matematisk model for besparelserne. I skal foretage
konsekvensberegninger, dette kan med fordel foregå på et regneark.

Skal formulerer et brev til familierne hvor I begrunder nedskæringerne

på et borgermøde redegøre for grundlaget for den nye model



Når beskrivelserne er færdige, hænges de op i  klassen

Familie JournalenFamilie Journalen
Familien består af:
To voksne og to børn

I skal lave en beskrivelse af jeres familie. Det skal være muligt for os andre
ud fra beskrivelsen at ”fornemme” hvilke personligheder, der er medlemmer 
i jeres familie.

Danmarks Statistik:www.dst.dk 
(Tal         Gratis tal          Danmark i tal 1999            Indkomst, forbrug og priser.)

alinea: www.alinea.dk
(Tal med familien temahæfte med regneark til  Matematik-tak)

I beskrivelsen kan bl.a. indgå:

Alder og køn. Børnenes alder afgøres ved terningkast ( se vedlagte regler)

Familiens situation
Hvad bruger de deres penge til? 
Deres generelle økonomiske situation afgøres ved terningkast
( se vedlagte regler)
Hvad er de voksnes arbejde
Har de bil? Hvor bor de?
Børnehave, vuggestue m.m



Når beskrivelserne er færdige, hænges de op i  klassen

Familie JournalenFamilie Journalen
Familien består af:
To voksne og to børn fra tidligere
ægteskaber

I skal lave en beskrivelse af jeres familie. Det skal være muligt for os andre
ud fra beskrivelsen at ”fornemme” hvilke personligheder, der er medlemmer 
i jeres familie.

Danmarks Statistik:www.dst.dk 
(Tal         Gratis tal          Danmark i tal 1999            Indkomst, forbrug og priser.)

alinea: www.alinea.dk
(Tal med familien temahæfte med regneark til  Matematik-tak)

I beskrivelsen kan bl.a. indgå:

Alder og køn. Børnenes alder afgøres ved terningkast ( se vedlagte regler)

Familiens situation
Hvad bruger de deres penge til? 
Deres generelle økonomiske situation afgøres ved terningkast
( se vedlagte regler)
Hvad er de voksnes arbejde
Har de bil? Hvor bor de?
Børnehave, vuggestue m.m



Når beskrivelserne er færdige, hænges de op i  klassen

Familie JournalenFamilie Journalen
Familien består af:
En mor og et barn

I skal lave en beskrivelse af jeres familie. Det skal være muligt for os andre
ud fra beskrivelsen at ”fornemme” hvilke personligheder, der er medlemmer 
i jeres familie.

Danmarks Statistik:www.dst.dk 
(Tal         Gratis tal          Danmark i tal 1999            Indkomst, forbrug og priser.)

alinea: www.alinea.dk
(Tal med familien temahæfte med regneark til  Matematik-tak)

I beskrivelsen kan bl.a. indgå:

Alder og køn. Børnenes alder afgøres ved terningkast ( se vedlagte regler)

Familiens situation
Hvad bruger de deres penge til? 
Deres generelle økonomiske situation afgøres ved terningkast
( se vedlagte regler)
Hvad er de voksnes arbejde
Har de bil? Hvor bor de?
Børnehave, vuggestue m.m



Når beskrivelserne er færdige, hænges de op i  klassen

Familie JournalenFamilie Journalen
Familien består af:
En far og et barn

I skal lave en beskrivelse af jeres familie. Det skal være muligt for os andre
ud fra beskrivelsen at ”fornemme” hvilke personligheder, der er medlemmer 
i jeres familie.

Danmarks Statistik:www.dst.dk 
(Tal         Gratis tal          Danmark i tal 1999            Indkomst, forbrug og priser.)

alinea: www.alinea.dk
(Tal med familien temahæfte med regneark til  Matematik-tak)

I beskrivelsen kan bl.a. indgå:

Alder og køn. Børnenes alder afgøres ved terningkast ( se vedlagte regler)

Familiens situation
Hvad bruger de deres penge til? 
Deres generelle økonomiske situation afgøres ved terningkast
( se vedlagte regler)
Hvad er de voksnes arbejde
Har de bil? Hvor bor de?
Børnehave, vuggestue m.m



Når beskrivelserne er færdige, hænges de op i  klassen

Familie JournalenFamilie Journalen
Familien består af:
En mor og to børn

I skal lave en beskrivelse af jeres familie. Det skal være muligt for os andre
ud fra beskrivelsen at ”fornemme” hvilke personligheder, der er medlemmer 
i jeres familie.

Danmarks Statistik:www.dst.dk 
(Tal         Gratis tal          Danmark i tal 1999            Indkomst, forbrug og priser.)

alinea: www.alinea.dk
(Tal med familien temahæfte med regneark til  Matematik-tak)

I beskrivelsen kan bl.a. indgå:

Alder og køn. Børnenes alder afgøres ved terningkast ( se vedlagte regler)

Familiens situation
Hvad bruger de deres penge til? 
Deres generelle økonomiske situation afgøres ved terningkast
( se vedlagte regler)
Hvad er de voksnes arbejde
Har de bil? Hvor bor de?
Børnehave, vuggestue m.m



Når beskrivelserne er færdige, hænges de op i  klassen

Familie JournalenFamilie Journalen
Familien består af:
To voksne og fire børn

I skal lave en beskrivelse af jeres familie. Det skal være muligt for os andre
ud fra beskrivelsen at ”fornemme” hvilke personligheder, der er medlemmer 
i jeres familie.

Danmarks Statistik:www.dst.dk 
(Tal         Gratis tal          Danmark i tal 1999            Indkomst, forbrug og priser.)

alinea: www.alinea.dk
(Tal med familien temahæfte med regneark til  Matematik-tak)

I beskrivelsen kan bl.a. indgå:

Alder og køn. Børnenes alder afgøres ved terningkast ( se vedlagte regler)

Familiens situation
Hvad bruger de deres penge til? 
Deres generelle økonomiske situation afgøres ved terningkast
( se vedlagte regler)
Hvad er de voksnes arbejde
Har de bil? Hvor bor de?
Børnehave, vuggestue m.m



Når beskrivelserne er færdige, hænges de op i  klassen

Familie JournalenFamilie Journalen
Familien består af:
To voksne og tre børn

I skal lave en beskrivelse af jeres familie. Det skal være muligt for os andre
ud fra beskrivelsen at ”fornemme” hvilke personligheder, der er medlemmer 
i jeres familie.

Danmarks Statistik:www.dst.dk 
(Tal         Gratis tal          Danmark i tal 1999            Indkomst, forbrug og priser.)

alinea: www.alinea.dk
(Tal med familien temahæfte med regneark til  Matematik-tak)

I beskrivelsen kan bl.a. indgå:

Alder og køn. Børnenes alder afgøres ved terningkast ( se vedlagte regler)

Familiens situation
Hvad bruger de deres penge til? 
Deres generelle økonomiske situation afgøres ved terningkast
( se vedlagte regler)
Hvad er de voksnes arbejde
Har de bil? Hvor bor de?
Børnehave, vuggestue m.m



Familie JournalenFamilie Journalen

Regler for børnenes alder:

Kast 3 terninger.

Antal øjne Alder
 3 - 8 0 - 2 år
 9 - 13 3 - 6 år
13 -18 7 - 18 år

Regler for indtægt

Indtægten er før skat. (fradrag, skat, arbejdsmarkeds-bidrag)

Kast to terninger.

Antal øjne Indtægt pr. voksen
12 Mere end 400.000 kr.
10 - 11 Mellem 250.000 kr. og 400.000 kr.
 8 -  9 Mellem 170.000 kr. og 250.000 kr.
 5 -  7 Mellem 100.000 kr. og 170.000 kr.
 2 -  4 Kontanthjælp

Regler:



Familie JournalenFamilie Journalen
TAKSTER FOR OFFENTLIGE TILSKUD TIL BØRNEFAMILIER.

Alder Tilskud pr. kvartal
0 - 2 år 2625 kr.
3 - 6 år 2350 kr.
7 - 17 år 1850 kr.

TIL ENLIGE FORSØRGERE:

Der ydes ekstra tilskud på 1134 kr. pr. barn pr. kvartal, og
der ydes desuden et tilskud på 866 kr. pr. kvartal uanset
antallet af børn.

KONTANTHJÆLP

Der ydes forskellige beløb i kontanthjæp alt efter om man er
over
eller under 25 år.
De her anførte beløb gælder for personer, der er over 25 år.

Forsørgere modtager 9100 kr. i kontanthjælp

Ikke-forsørgere modtager 6825 kr.



Familie JournalenFamilie Journalen

Danmarks Statistik

Forbrug pr. husstand 1995 Alle Enlige Enlige Par Par
u. børn m.børn u. børn m. børn

husstandsindkomst 347871 187738 251630 389359 510397
Indkomstskatter mv. 109477 57020 67243 123386 163558
Beløb til rådighed 213013 122522 170399 241321 295602
Nettoopsparing 13079 917 -6311 27447 7918

Indirekte tilskud fra det off. 35569 15597 80535 17218 84269

Moms 25836 14761 22144 27361 39296
Punktafgifter 17409 7718 9716 20381 27957

Forbrug

Fødevarer 23566 12811 23092 24483 36735
Drikkevarer og tobak 10952 6820 9029 12744 13796
Beklædning og fodtøj mv. 10782 5729 12228 10405 17384
Boligbenyttelse 42593 33217 43570 45588 51163
Elektricitet og brændsel 11754 8378 10677 12922 14780
Boligudstyr o.lign. 11949 6428 10492 13881 17738
Medicin og lægeudgifter 4066 2418 3490 5505 4539
Anskaffelse af transportmidler 12029 3184 4007 14388 23065
Anden transport ogkomm. 21534 12037 14276 22802 32335
Underholdning, rejser o.lign. 21036 13584 20207 21956 28368
Andre varer og tjenester 23269 12982 21368 22468 38766

Forbrug i alt 193529 117587 172437 207141 278667

Hvad bruger familierne deres penge til?
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Kriterier for at arbejde med storyline:

Den skal basere sig på den opfattelse at
verden er uhyre kompleks, og at eleverne
allerede har en opfattelse af hvordan verden
fungerer.

Den skal sammenbinde erkendelserne i handlingsforløb:
1. Fastlæggelse af tid og sted.
2. Indfør en række personer.
3. Hvem er de og hvordan lever de?
4. Indfør begivenheder med mulighed for refleksion.

Den skal sætte gang i spørgelyst, og til at undersøge
og finde ud af

Den skal tage udgangspunks i noget eleverne 
umiddelbart kan forholde sig til

Den må vise at elevernes opfattelser og meninger
er brugbare, hvis de kan argumentere for dem.

Eleverne skal have mulighed for at være aktive i deres
egen læreproces

Eleverne skal tilegne sig kundskaber der er relevante for
årsplanen i faget (fagene)

0 % 100 %

0 % 100 %

0 % 100 %

0 % 100 %

0 % 100 %

0 % 100 %

0 % 100 %
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Spørgsmål til overvejelse:

Hvilke matematiske begreber indgår i Storylinen?

Hvilke sider vil I tage ud af jeres årsplan/bogsystem

Hvilke aktiviteter Kunne I forestille jer kunne indgå i den skabte ramme?
Hvilke matematikaktiviteter vil være meningsfulde i disse sammenhænge?
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