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Først til NUL 

• Start med 20.

• Du må trække 1 – 2 eller 3 fra 

• Den, der først når nul, har vundet. 
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Den menneskelige lommeregner

17-09-2020 Bent Lindhardt 3
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Undersøgende matematikundervisning ?
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https://www.primas.
mathshell.org/pd.htm

https://primas-
project.eu/modules/modul
es-norsk/
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TRU Math 
Dimensions Teaching for Robust Understanding in Mathematics 

Alan Schoenfeld

https://truframework.org/wp-
content/uploads/2018/03/Intr
oduction-to-TRU-2018-
version.pdf

https://www.map.mathshell.org/trumath.php


Didaktiske rødder

• Den undersøgende arbejdsmåde har stærke rødder i Deweys learning
by doing (1920’erne) og  Polyas tanker  om problemløsning beskrevet  
i ” How to solve it” (1945)



Type Antal skoler matematik 

Udviklingsskoler 4- 5

Pilotskoler 10-11

Forsøgsskoler 45 samlet 143 klasser

Periode Ca. 4 mdr. af 3 omgange

KIDM skulle identificere, udvikle og systematisk afprøve en række indsatser, som 
udvikler undervisningen i dansk og matematik. 

Indsatserne omfattede bl.a.

• Udvikling af metoder og værktøjer til at styrke undervisningens kvalitet, 
herunder arbejdet med Fælles Mål og en varieret og anvendelsesorienteret 
tilgang til fagenes formål og indhold. 

KIDM (Kvalitet i dansk og matematik) 



KIDM: Var der en ubalance? 

Trænings og 

formidlingsorienterede

Det undersøgende –

dialogiske og 

anvendelsesorienterede 



Opfattelsen af 
matematik

• Det er ikke algoritmer og beregninger 
(vores klasseværelseserfaring), det er 
bare et aspekt af matematik, i sin rene 
form handler det om anerkendelse af 
mønstre i naturen og indfangning af 
disse mønstre så præcist som muligt.

• Klasser, der arbejder som teams, der 
laver aktiviteter for at udforske 
nøgleidéer, er meget mere effektive 
end træning i 

• It isn't algorithms and calculations 
(our classroom experience), that's just 
one aspect of mathematics, in its pure 
form it's about the recognition of 
patterns in nature and the capturing 
of those patterns as precisely as 
possible.

• Classes working as teams doing 
activities to explore key ideas is much 
more effective than rote responses to 
exercises in the textbook. 
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Hvad sagde man …?

• ”…eleverne opfatter det ikke altid som matematik.”

• ”Det ikke at have 100 % kontrol, man kender ikke retningen, og der er en 
potentiel risiko for at man når til noget matematik, der ikke altid er 
fantastisk.”

• ”Svært at stille de rigtige spørgsmål, så eleverne undrer sig. At 
spørgsmålene bliver styrende på den rigtige måde”

• ”I forhold til det matematikfaglige skal man få samlet ordentligt op. Der er 
masser af udfordringer i sådan en uro-proces.”

• ”…men når det endelig virker, er man ”overflødig”, nærmest i ”overskud”, 
på den måde er man frigivet til at være det hjælpende og støttende 
stillads.” 



Hvad sagde man …? 
• ”Kollegerne deler dog ikke helt min opfattelse… de har større fokus på 

færdigheder og er mere resultatorienterede,

• ”Det kræver meget stor forberedelse, det er ikke nok at sige: ”Gå ud på 
boldbanen og find matematikken”

• ”Jeg oplever dog at de svage elever også finder undersøgende 
matematikundervisnings svært, og faktisk er der også nogle af de stærke 
elever, der står af  …nu bliver det for kreativt!” 

• ”…men man sikrer sig at de får en bedre forståelse, og en bedre selvtillid og 
mere mod på det, og de finder forhåbentlig ud af at næste gang de møder et 
problem, så kan de bare prøve, i stedet for at stille sig uforstående over for 
opgaven. Og den selvtillid er glæden ved matematik … det er altafgørende.”



Undersøgende aktiviteter?
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Hvad er en undersøgende aktivitet?

Det eksplorative (Exploration)

• Det eksplorative består i at være en nysgerrig og 
observerende person, som uden fast og styrende 
problemstilling undersøger et begreb, et fænomen eller en 
genstand. Man er således en opdagelsesrejsende ud i det 
ukendte, hvor man undervejs justerer mål og arbejdsproces.

Det investigerende (Investigation)

• Det investigerende består i at forfølge nogle 
hensigtsmæssige strategier for at finde et kvalificeret svar på 
en fastsat problemstilling. Problemstilling er ledetråden i 
arbejdsprocessen - en kurssætter som løbende skal sikre 
styringen mod et kvalificeret svar.



Hvordan designer man en undersøgende aktivitet?
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GrublerenOpdagelsen Produktet

Målingen Modelleringen



Opdagelsen 

• Hovedhensigten med opdagelsen er, at eleverne, 

gennem en guidet aktivitet, skaffer sig indsigt i og 

forståelse for udvalgte matematiske begreber. Det 

undersøgende består i, at eleverne ikke kender de 

faglige pointer, de skal finde frem til ved at 

eksperimentere og danne sig erfaringer. De skal 

således få øje på sammenhænge og systemer, som 

kan lede dem mod en generaliseret viden inden for 

det udvalgte matematiske stofområde. 

• Det undersøgende bliver et middel til læring.
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Opdagelsen handler om at indse faglige pointer

De faglige pointer kan både være af metodisk og begrebsmæssig karakter

Bent Lindhardt 18

At finde ¼ af noget 

afhænger af helheden.
Beregningen er 
multiplikationen 50 * 5 + 4 * 5  

Geometriske figurer indgår i 
både grupper og undergrupper

54 * 5



Kan det passe at medianen deler en trekant i to lige store 
dele?

Bent Lindhardt 19



Grubleren 

• Hensigten med grubleren er, at eleverne udvikler deres 

problemløsningsevner og ræsonnerende evner. Det centrale er 

ikke stoffet, men om eleverne kan, og vil, anvende 

ræsonnementer og systematisk undersøgelse. Fokus er således 

på elevernes undersøgende metodik. 

• Grubleren forekommer i mange afskygninger af både rent 

matematiske og mere virkelighedsorienterede opgaver.

• Det undersøgende bliver et læringsmål i sig selv. 

Bent Lindhardt 20



Hvad vejer kasserne?

Emilie har fået fire kasser.

Kasserne er blevet vejet parvis i alle mulige 
kombinationer.

Det har givet vægtene 6, 8, 10, 12, 14 og 16 kg.

Emilie har ingen vægt, men vil finde ud af, hvad 
hver kasse vejer. Hjælp hende!



Bent Lindhardt 22



Håndtryk – et politisk hot emne

• Hvor mange håndtryk skal der til hvis 
alle i en gruppe skal have sagt goddag 
til hinanden?

• Fremstil en regel

Gennemfør faser hvor I:
1. laver enkle eksempler

2. ser på fællestræk 

3. systematiserer jeres iagttagelser

Bent Lindhardt 2317-09-2020



Mulige svar
2 3 4 5 6

1 3 6 10 15

Bent Lindhardt 24

• 2 * 3 : 2

• 3 * 4 : 2

• 4 * 5 : 2

• ……..

• N(n-1)/2 hvor 

n er antal 

personer i 

gruppen 

17-09-2020



Fra få til mange svar

• 14 + 7 + 3 = ____

• 14  +  ___  +  ____=  24

• 14      7      3   = 

• Find tre genstande, som 
tilsammen vejer 24 kg.

Bent Lindhardt 25

Resultatet er 8. 

Hvad er spørgsmålet?



Produktet

26

• Hensigten er her, at eleverne fremstiller et produkt, 
som ”virker” – ud fra både funktionelle og æstetiske 
perspektiver. Det undersøgende består i, at eleverne 
tager ejerskab, og går længere end til blot at følge 
en angivet fremstillingsproces. De begynder at 
eksperimentere og forandre såvel proces som 
produkt. Her kan indgå skabende innovative 
designprocesser og elevernes nysgerrighed som det 
bærende element, hvilket giver en mere eksplorativ
tilgang til det undersøgende. 



Et flot dækkende mønster
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Produktet



Tesselering på GeoGebra
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Boomeranger
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Engineering og design 
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Målingen

• Hensigten med Målingen er at anvende matematik i en 

naturvidenskabelig ramme ved at foretage ”en undersøgelse” med 

anvendelse af måltal, beregning og statistik. Eleverne er således 

underlagt nogle ”videnskabelige krav og retningslinjer” for at gøre 

undersøgelsens resultat tilstrækkelig pålidelig og gyldig. 

• Der er klare tværfaglige kontakter til skolens naturfag hvor matematik 

indgår som redskabsfag. 

Bent Lindhardt 31



Hvor mange knuder?
Gæt først: eget bud på antal knuder , Kursets mindste og største antal knuder

I skal nu binde så mange knuder I kan på et minut. De må ikke bindes oveni 
hinanden

Hver elev tæller derefter antallet og skriver sit knudetal på et antal post-it sedler, 
så hver gruppe kan få en post-it seddel. Sedlerne fordeles til grupperne.

Når eleverne har bundet knuder og post-it sedlerne er fordelt til alle grupper, skal 
eleverne i gang med at ordne deres datasæt. 
Beskrivelsen af datasættet iscenesættes ved at eleverne får følgende spørgsmål:

”Hvis der kommer en mand ind gennem døren og spørger – hvor mange knuder 
kan en elev i denne klasse binde på 1 minut – hvad kan I så fortælle ham?”

http://kidm.dk/ma
tematik/laerer/ma
tematik-
laerer/oversigt/de-
tre-
indsatser/indsats-
3/binde-knuder/

http://kidm.dk/matematik/laerer/matematik-laerer/oversigt/de-tre-indsatser/indsats-3/binde-knuder/


Det største rumfang?
Det er et A4 ark hvor der er skåret et lige stort kvadrat af 
hjørnerne.

Undersøg hvilken bredde, længde og højde som giver det 
største rumfang. Prøv praktisk og brug evt. regneark.

Bent Lindhardt 33
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Matematisk modellering

• Hensigten med Modelleringen er at fremme 
modelleringskompetencen. Eleverne skal forholde sig til en 
problemstilling i hverdagen, som skal afgrænses og 
omsættes til en matematisk beskrivelse og analyse. På 
baggrund af det skal eleverne tolke de svar, de får, og 
forholde sig kritisk til deres model. Her er der mange åbne 
ukendte elementer for såvel lærere som elever. Der indgår 
blandt andet en åbenhed i, hvilke variable og størrelser, 
der er relevante for at skabe en anvendelig matematisk 
model til beskrivelse og analyse af problemet. Der er en 
åbenhed i mulige resultater, som afhænger af de 
præmisser, eleverne har opstillet 

35

Matematiske 

resultater

Tolke

Virkelighed Matematik

Beskrive

Analysere



Hvor mange blink i dit liv?



Vinduespudsning

• Viktor er vinduespudser. Han skal pudse alle vinduerne på skolen, 
men han ved ikke, hvor stort et arbejde det er? 

• Kan du hjælpe ham? 

Bent Lindhardt 37



Hvor mange bøger på biblioteket?
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En model for menneskets overflade

Bent Lindhardt 39

Timm Ulrich

Tysk kunstner som 

forsøgte at dække sin 

krop med 

”kvadratcentimetre”

Selbstporträt (Körper-Kunst-Objekt) 

1970 – 1971

18360 cm2



Hvad koster det at lave en hvid jul?

Bent Lindhardt 40



Aktivitet Sigte Perspektiv Problem Metode Resultat Type 

Opdagelsen Afprøve og udlede 

begrebsmæssige 

sammenhænge

Lærer Kendt Kendt Kendt

Elever Lukket Åbent Åbent Investigerende

Grubleren Udvikle 

problemløsningsevne 

Lærer Kendt Kendt Kendt

Elever Åbent Åbent Lukket Investigerende

Produktet Foretage 

eksperimenterende  

ændringer (opfinde)

Lærer Kendt Kendt Kendt

Elever Lukket/

åbent

Lukket/

åbent

Lukket/

åbent

Eksplorativt

Målingen Videnskabelig 

undersøgelse gennem 

måling og beregning

Lærer Kendt Kendt Ukendt

Elever Lukket Lukket Åbent Investigerende

Modelleringen Udvikle og afprøve 

matematiske modeller

Lærer Kendt/ 

ukendt

Ukendt  Ukendt

Elever Åbent Åbent Åbent Investigerende
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En undersøgende undervisning

43



Hvordan kan en undersøgende 
undervisning struktureres?

Iscenesættelse

Aktivitet

Fællesgørelse/opsamling



4. klasse – iscenesættelsen af 
koordinatsystemet

Bent Lindhardt 2020 45

../../Bent 5/PD/pd holbæk/M skolen iscenesættelse i 4. klasse.wmv


Observationer 

• Mange lærere har oplevet det som anderledes men spændende og 
elevmotiverende at skulle iscenesætte problemstillinger frem for at formidle 
fakta og gennemgå færdigheder. 

• Hvis ikke iscenesættelsen fungerer godt kan det gå galt herunder 
afbalanceret tid og øget anvendelse af sceniske virkemidler fx artefakter

” Det er svært at iscenesætte perfekt. fx bruger man et ord de ikke helt 
forstår og derfor er der mange der ikke selv kan komme i gang.”

• Flere nævner det vigtige i også at fokusere  på de non-verbale lærersignaler

• Det kræver klarhed i frihedsgrader og forventninger

• Flere nævner at iscenesættelsen er et godt tema til fælles faglig planlægning

• Vanskeligheder med at stille de ”gode spørgsmål” hen mod en faglig dialog

46

Iscenesættelse



Observationer 

• Eleverne mere samarbejdende, samtalende (også lærerne) – og selvstændige.

• Der oplevedes en øget motivation men også frustration idet øgede frihedsgrader 
var uvant

• Lærerrollen blev mere facilliterende end formidlende – Det tog tid og trak 
”tempoet” ud af undervisningen. Man ”når mindre” men fordybelsen støttede 
forståelse.

• Elevernes lyst til at bidrage til undervisningen blev øget herunder øget aktivitet 
ved konkrete tilgange.

• Eleverne var ikke lige så facitorienterede

• De lavtpræsterende elever oplevedes mere deltagende end forventet.

• Brug for en ”hints” strategi

47

Aktivitet

Undersøgende 
arbejde



Elevens undersøgende arbejdsmåde

Førfasen

Handlingsfasen

Efterfasen





Mulige fokuserede arbejdsmetoder

1. Gæt og prøv 

2. Brug modeller til overblik

3. Brug hjælpemidler

4. Tegn/skitser det 

5. Se efter et mønster 

6. Gør opgaven enklere 

7. Arbejd ”baglæns”

8. Arbejd systematisk
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Brug brikker 

Bent Lindhardt 51

I fugleburet er der tolv papegøjer.
Tre af papegøjerne er røde.
Der er dobbelt så mange blå som røde papegøjer.
Resten er grønne.

Hvor mange af hver slags papegøje er der? 
Brug brikker til hjælp.



Elevbesvarelser

• "først ville jeg tælle alle elastikkerne i en kasse    dernæst ville jeg tælle hvor 
mange kasser der er     så ville jeg gange hvor mange elastikker med så mange 
kasser der er fordi jeg regner med at der er samme antal ellastikker i hver kasse

• "først vil jeg tæller hvor mange kasser der er i alt. bagefter vil jeg tælle alle 
elastikker i en kasse, så ville jeg tælle gentage det med en anden kasse. bare for 
at være helt sikker. så ville jeg gange alle kasserne med en kasse elastikker, og så 
er jeg færdig.”

• "det første jeg vil er at tælle tre rum og det tal der kommer igen flest gange er så 
mange der ca. er. Så vil jeg gange det med de antal rum der er.”

• "jeg vil sætte mig foran fjernsynet og begene at tale 123456... også vidre og spise 
noget mad”

• "Jeg hved hvad du kan DU KAN KIGGE PÃ… FOR SIDEN."



Observationer 

• Gennemførsel af en afsluttende sekvens af et undervisningsforløb, hvor der samles 
op på elevernes undersøgende arbejde, opleves mere kompliceret end 
iscenesættelsen, dog stor enighed om, at det er centralt og væsentligt for 
læringseffekten.

• Mange lærere taler fx om problemer med at afpasse tiden og tidspunktet til denne 
del.  

• Dilemma om grad af lærerintervention i fx elevernes anvendelse af fagsprog i 
”fremlæggelse” og også vanskeligheder med gennemføre en medinddragende 
dialogisk opsamling 

• Der mangler viden og erfaringer. Der er gjort forsøg med at strukturere opsamlingen 
som ”åben strategideling eller ”pointe-styret deling”. 
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Opsamling
Fællesgørelse



Learning by talking

Bent Lindhardt 

S
id

e
 5

4

Min forskning er helliget studiet af 

menneskets tænkning i 

almindelighed og matematisk 

tankegang i særdeleshed.

… sammenfattet i begrebet 

kommognition , som kombinerer 

kommunikation med kognition 

Det er i den verbale samtale 

(både den indre og ydre 

stemme) at man som menneske 

skaber indsigt og sammenhæng



Det tavse klasselokale er forståelseshæmmende

• Vi ved at sproget er limen i forståelse. 

• Der skal sættes ord på matematikken.

• Det drejer sig om såvel den indre som den ydre 
stemme.



Hvilke spørgsmål er gode spørgsmål?

• For at stille spørgsmål, som 
kan opfordre eleverne til 
matematisk tænkning og 
matematiske ræsonnementer, 
er det vigtigt at overveje 
måden der spørges på.

• Meget effektfulde spørgsmål 
er fleksible og giver mere 
plads til opfølgende
spørgsmål. 



Om det dialogiske element

• ”(red. lærerne] er blevet bedre til at stille de rigtige spørgsmål 
og til at forklare mindre/styre mindre, inden eleverne går i 
gang.”

• Nogle grupper brugte ord som "Hvad sker der hvis.." og " vi 
skal vist lige have undersøgt/afprøvet”

• ”Det er en kæmpe udfordring at få børnene til at snakke 
fagligt undervejs - de snakker stort set kun om praktiske ting. 

• ”Eleverne bruger det uformelle sprog til at vise, at de har en 
forståelse for fagtermerne”



Om lærerrollen

• ”Man skal som lærer ”turde” kaste sig ud i, at man ikke har en klar 
”opgaverække” og svar på alt, men i højere grad skal facilitere og vejlede de 
enkelte i deres læringsproces. Dette kombineret med at eleverne i højere grad 
også slippes fri uden for klasselokalet vil af nogle kunne opleves som et ”kaos”. ”

• ”Det er svært at styre klassens mange niveauer, elevernes behov for at de oplever 
fremskridt og deres faglige udbytte på sammen tid. Sagt på en anden måde - det 
er udfordrende når man skal hjælpe og give hints på et passende niveau.”

• ”Vi [red. lærere] er blevet bedre til at overveje, hvordan man stiller åbne 
spørgsmål og hvordan man IKKE skal blande sig. Vi er blevet mere vejledere og 
igangsættere.



Om de lavt præsterende elever 

•De svagere elever kommer mere med - de starter 
undersøgelsen på deres niveau

•Svage elever har svært ved at bidrage, der skal 
differentieres meget. De har både udfordringer 
med abstraktionsniveauet og den anderledes 
struktur.
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