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Matematikstrategier 1 - Chunking 

 
Denne vejledning lægger op til, at der i fællesskab arbejdes med forskellige matematiske strategier. 

Eleverne skal opøve en bevidstgørelse af, hvilke strategier de anvender i forskellige situationer. Det vil 

helt sikkert ske, at eleverne anvender forskellige strategier, hvilket er helt i orden, men det er en fordel, 

at eleverne så fortæller om deres egen tilgang og lytter til deres kammeraters individuelle strategier. 

Der er tilhørende opgaver, som knytter sig til strategiarbejdet.  

 

Chunking er en begrænset kapacitet i korttidshukommelsen, hvilket betyder, at det for de fleste men-

nesker er muligt ca. at huske syv enheder i korttidshukommelsen – det kan fx være tal, bogstaver eller 

ord. 

Chunk er en enhed skabt af et stykke information. Hvis der fx gives en længere kode, en tal- eller 

bogstavkombination, kan denne brydes op i bidder, som så ”pakkes”, og på den måde kan det blive 

muligt at huske længere stykker information end de syv enheder. Større enheder kan altså fx huskes 

som mønstre. Chunking er eksempelvis relevant, når der arbejdes med arbejdshukommelse. 

 

Følgende opgaver skal ikke uddeles til eleverne, men stilles til klassen fælles, hvorefter I kan snakke om 

strategi.  

 

Opgave 1 

 

Husk følgende talrække forfra og bagfra: 

 

8 9 5 3 11 4 7 

 

• Forklar hvordan din strategi er, så du kan huske talkombinationen. 

 

Opgave 2 

 

Husk følgende bogstavsrække forfra og bagfra: 

 

P A P L U D I J E G 

 

• Forklar hvad din chunkingstrategi er. 

• Er det nemmest at huske den forfra eller bagfra? 

 

Opgave 3 

 

Husk følgende ordrække forfra og bagfra: 

 

ABE HAJ KO STEN SKO HORN SANG FISK 

 

• Sig ordrækken højt forfra og bagfra. 

• Hvad er din chunkingstrategi? 

Lærerark 
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Opgave 4 

 

Husk følgende figurkombination forfra og bagfra: 

 

 

 

  

 

• Sig figurkombinationen forfra og bagfra. 

• Forklar hvad din chunkingstrategi er. 

 

Opgave 5 

 

Husk følgende figur- og farvekombination forfra og bagfra: 

 

 

 

  

 

• Sig både figur- og farvekombinationen forfra og bagfra. 

• Forklar hvad din chunkingstrategi er. 

• Hvordan var det både at skulle huske figur og farve på én gang? 

 

Opgave 6 

 

a) Lav din egen tal-, bogstav-, figur- eller ordkombination. 

b) Giv kombinationen til en kammerat og prøv at gennemføre samme procedure som ved de 

tidligere opgaver. 

c) Prøv at eksperimentere med hvor lange kombinationer, det er muligt for jer at huske.  

Hvornår bliver der svært? 

 

Opgave 7 

 

a) Gå sammen to og to. 

b) Én læser følgende talkombination højt og langsom for makkeren: 

 

6 7 3 7 2 4 8 9 

 

c) Makkeren skal nu forsøge at memorere talkombinationen og gentage den højt, mens den første 

tjekker, om talkombinationen siges korrekt. 

d) Prøv selv at lave flere kombinationer. 

e) Prøv jer frem og undersøg hvor mange tal, I kan huske. 

 

 

 


