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1. Hvad og hvorfor undersøgelsesbaseret?

Hvad er undersøgelsesbaseret matematikundervisning?
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1. Hvad og hvorfor undersøgelsesbaseret?

Læreplanen – under didaktiske principper:

”Gennem en undersøgende tilgang til matematiske emner  og 
problemstillinger skal elevernes matematiske 
begrebsapparat og innovative kompetencer udvikles. Dette 
sker blandt andet ved at tilrettelægge induktive forløb, hvor 
eleverne får mulighed for selvstændigt at formulere 
formodninger ud fra konkrete eksempler og eksperimenter”
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1. Hvad og hvorfor undersøgelsesbaseret?

Vejledningen – under didaktiske principper:

” Ræsonnement skal ekspliciteres i forbindelse med behandling 
af ren matematisk teori, i modellering og under en 
eksperimentel behandling af et stof, hvor eleverne 
selvstændigt opdager ”nye” matematiske sætninger eller 
- på B-niveau - simulerer en nulhypotese” (s. 21)

”Problemløsning skal også tilrettelægges, så eleverne selv 
lærer at formulere matematiske spørgsmål (og opgaver) 
med henblik på at kunne opstille problemformuleringer med 
relevante spørgsmål i modellering. Formuleringerne kan være 
målet i sig selv, eller spørgsmålene kan fx besvares (løses) 
af andre elever.” (s. 22) 
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1. Hvad og hvorfor undersøgelsesbaseret?

Internationalt:

EU-rapport:
Undervisningen i matematik og naturfag har haft alt for meget 
fokus på ”transmission af viden”, der bør omvendt sættes 
langt større fokus på undersøgelsesbaseret undervisning 
(Rocard m. fl., 2007) 

EU-projekter: Primas, 2013; Fibonacci, 2013; ASSIST-ME, 
2016

MERIA: Mathematics Education – Relevant, Interesting and 
Applicable (Matematiklærerforeningen er partner)
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1. Hvad og hvorfor undersøgelsesbaseret?

Undersøgelsesbaseret matematikundervisning:
Conceptualizing inquiry-based education in mathematics: 
Problem Solving, Problem Posing, Realistic Mathematics
Education, Theory of Didactic Situations, Mathematical 
Modelling, Critical Mathematics Education, the Anthropological
Theory of Didactic (Artigue & Blomhøj, 2013)

Relaterer til John Deweys erfaringslære (1938) og George 
Polyas ”How to Solve It?” (1945)

Hvordan får vi elever til at undre sig? Stille spørgsmål? Selv 
udvikle svar? formulere ”egne/nye” sætninger? Og 
”bevise” dem?

Og hvordan kan vi samtidig argumentere for, at de lærer det 
matematik de skal ?
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1.1. Et designværktøj

Nuværende undervisnings paradigme:
“Visiting monuments” (Chevallard, 2015)

Videregivelse af viden: præsentation, eksempler, øvelser. 
Underliggende substans mangler, “imiterer læreren” (e.g. Bosch & 
Winsløw, 2016; Schoenfeldt, 1988)

Foreslået paradigme:
“Questioning the world” 
Drevet af elevernes egne faglige spørgsmål
Undervisningsdesignværktøj:  
Study and research paths (SRP) (Chevallard 2006 & 2015)

Studie- og ForskningsForløb (SFF)
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Dias 12



Tekst starter uden 

og ”Enhedens 

1.1. Et designværktøj
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Studie & ForskningsForløb (SFF): 
Genererende spørgsmål Q0, afledte Q’ij

Elevers uddybende, afledte spørgsmål

Studie: dekonstruktion
af viden fra medier

Forskning: rekonstruktion
viden tilpasset Q0

(fx tilpas eksisterende prakseologier)
(Jessen, 2014)      

Læring: udviklingen af (sammenhængende) begreber
gennem de- & rekonstruktion af viden
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1.1. Et designværktøj

² Hvornår er et genererende spørgsmål godt? 

² Hvordan navigerer jeg som lærer i elevernes arbejde med et 
åbent spørgsmål? 

² Hvordan undgår jeg at ødelægge læringspotentialet i studie-
og forskningsprocesserne?

Kernen: En grundig foranalyse et videnslandkort
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1.1. Et designværktøj

Undersøgelsesbaseret undervisning i funktionsbegrebet på Mat 
C hold

Baseret på åbne spørgsmål Q0

Ø 24 elever delt i 8 grupper – efter niveau (mhp. at maksimere 
elevbidrag og -udbytte)

Ø 5-7 min. til formulering af foreløbige svar på Q0

Ø Medier/ressourcer til hvert Q0

Ø Grupperne blev afkrævet en præsentation: 
klassekammeraterne skal kunne forstå det, forbudt at viske 
ud 

Ø Læreren afholdt sig fra at besvare spørgsmål
Ø Alle Q0 forberedte eleverne på at besvare temaopgaven, der 

dannede basis for den mundtlige eksamination
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1.1. Et designværktøj

Eksponentiel vækst – foranalyse (lærerens videnslandkort):

Q0: Hvad karakteriserer en eksponentialfunktion og hvordan kan den 
anvendes?

Department of Science Education

Dias 21



Tekst starter uden 

og ”Enhedens 

1.1. Et designværktøj

Foranalyse – lærerens videnslandkort

Q3: Hvis børnene først må hæve pengene fra 
børneopsparingen, når beløbet er fordoblet, hvor længe skal de 
så vente?

(Jessen, 2018)
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1.1. Et designværktøj

Foranalyse – lærerens videnslandkort

Q3: Hvis børnene først må hæve pengene fra 
børneopsparingen, når beløbet er fordoblet, hvor længe skal de 
så vente?

(Jessen, 2018)
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1.1. Et designværktøj

Foranalyse – lærerens videnslandkort

Q3,1: Hvordan kan problemet løses ved afprøvning, hvor y-
værdierne i udtrykket: y=5,000.1.025x beregnes for forskellige 
x-værdier indtil man får 10,000?

Q3,2,1: Hvordan kan spørgsmålet besvares grafisk, hvis man 
indtegner dataene fra tidligere, tegner grafen og aflæser 
hvilken x-koordinat, der svarer til y=10,000?

Q3,5: Hvordan kan formlen T2=log(2)/log(a) være med til at 
besvare opgaven?

Department of Science Education

Dias 26



Tekst starter uden 

og ”Enhedens 

1.1. Et designværktøj

Foranalyse – lærerens videnslandkort

Q3,1: Hvordan kan problemet løses ved afprøvning, hvor y-
værdierne i udtrykket: y=5,000.1.025x beregnes for forskellige 
x-værdier indtil man får 10,000?

Q3,2,1: Hvordan kan spørgsmålet besvares grafisk, hvis man 
indtegner dataene fra tidligere, tegner grafen og aflæser 
hvilken x-koordinat, der svarer til y=10,000?

Q3,5: Hvordan kan formlen T2=log(2)/log(a) være med til at 
besvare opgaven?
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1.2. Til undervisningsdifferentiering?

Hvordan gik det - elevarbejder
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1.2. Til undervisningsdifferentiering?

Hvordan gik det - elevarbejder

Department of Science Education

Dias 29



Tekst starter uden 

og ”Enhedens 

1.2. Til undervisningsdifferentiering?

Hvordan gik det - elevarbejder

Gruppe 6:
Fortsætter hvor gruppe 1 slap:

1.025x=2
x.log(1.025)=log(2)

(x.log(1.025))/(log(1.025))=(log(2)/log(1.025))
x=28.07

Gruppe 8:
“Vi har gjort som gruppe 4, men hvad sker der der?” [peger på 
anden linje ovenfor]

Gruppe 6 svarer: “vi brugte reglen log(ax)=x.log(a). Er det ikke 
sådan at hvis f(x)=10x så er den modsatte f(x)=log(x)?” [ikke
tidligere berørt i undervisningen]

Gruppe 6 og læreren fandt referencer til de øvrige grupper
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1.2. Til undervisningsdifferentiering?

Hvordan gik det - elevarbejder

Læreren, Q3’: “Hvor lang tid vil det tage, hvis pengene blev på 
kontoen indtil beløbet var fordoblet igen. Hvor lang tid ville det 
tage?”

Gruppe 7 & 8 stillede (implicit) følgende afledte spørgsmål:

Q3,6: Kan den dobbelte fordoblingskonstant beskrives som én, 
T4?
Q3,6,1: Hvordan kan vi finde en formel for T4?

Her trak eleverne på det tidligere arbejde fra gruppe 6
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1.2. Til undervisningsdifferentiering?

Efteranalyse – det realiserede videnslandkort
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1.2. Til undervisningsdifferentiering?

Efteranalyse – det realiserede videnslandkort
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Differntiering
- På baggrund af forforståelser (ZNU)
- Afprøver hypoteser
- Samtaler om relation mellem svar
- De svageste kan faktisk byde ind 

med relevante svar
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2. Hvad er problemet i overgangen?

• Overgangsproblemer mellem grundskole og 
gymnasium i fagene dansk, matematik og engelsk 
(2015); UVM-projekt ledet af Silkeborg Gymnasium og IND. 
Fortsætter i et nyt projekt: Elevforudsætninger og faglig 
progression (afsluttet 2016), 

• Projekt om gymnasiefremmede (UVM-projekt i 4 runder 
ledet af IND). Her særligt:
Læsning af matematiktekster i gymnasiet, Skoleprojekt fra 
Køge htx i første runde af projekter om gymnasiefremmede 

• Gymnasiets drenge – matematikfagets drenge, UVM-projekt 
2011 

• Overgangsproblemer som udfordringer i 
uddannelsessystemet (2009), Forskningsprojekt ved AU 

• Evaluering af matematik C på stx og hhx – erfaringer fra det 
førsteår efter gymnasiereformen (2007) 

• Overgangen mellem folkeskolen og gymnasiet 
www.matnatverdensklasse.dk 
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2. Hvad er problemet i overgangen?

Case 2: Progression i matematik og naturvidenskab fra grundskole til stx
(Lindenskov mfl, 2009) 
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2. Hvad er problemet i overgangen?

Indtil videre synes jeg det hele er svært, jeg har altid haft 
svært ved matematik og at niveauet er blevet sat op har ikke 
hjulpet på det. Jeg synes, at der bliver stillet alt for høje krav, 
for dem der kan finde ud af det er det jo fint, men for dem som 
har svært ved det, er det ikke særlig godt. Plus den lærer vi 
havde i grundforløbet var forfærdelig for at sige det mildt. Hvis 
man ikke kunne finde ud af det, ville han ikke hjælpe en, og 
han var dårlig til at undervise, og det gjorde det endnu sværere 
at lære noget, og det er hovedsageligt grunden til, at jeg ikke 
lærte noget matematik i grundforløbet.(Pige, sjællandsk stx) 

(Ebbensgaard, Jacobsen & Ulriksen, 2015)
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2. Hvad er problemet i overgangen?

• Der opleves for mange elever et stort spring ved start på 
gymnasiets matematikundervisning 

• Springet kan ikke forklares ved styredokumenterne 
(fagbilag, læreplaner, fælles mål) – i beskrivelsen er der 
faktisk relativt god sammenhæng 

• I højere grad forskelle i konventioner og vaner, der er på 
de to uddannelsestrin med hensyn til, hvordan 
matematikundervisningsrammerne fortolkes og forvaltes 
(her kan med fordel sættes ind) 

• De forudsætninger og oplevelser med faget, som 
eleverne har med, er afgørende (Nogle er allerede stået helt 
af inden de starter i gymnasiet , og kan være meget svære 
at hjælpe) 

• Overgangsproblemer i folkeskolen er også væsentlige at 
adressere – Indskoling/mellemtrin/udskoling 

(Ebbensgaard, Jacobsen & Ulriksen, 2015)
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2. Hvad er problemet i overgangen?

Støttet af: A. P. Møller Fonden, Silkeborg & Københavns
Kommuner (IND KU, UCC, VIA Silkeborg)

Rettet mod folkeskolens
matematiklærere
i udskolingen.

(Jessen & Winsløw, 2017)
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2. Hvad er problemet i overgangen?
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Fra Matematikbroens
testresultater:

Distributiv lov er 4 
forskellige “teknikker”

a(b+c)=ab+ac

(Poulsen, 2015)
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2. Hvad er problemet i overgangen?
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Fra Matematikbroens
testresultater:

Distributiv lov er 4 
forskellige “teknikker”

a(b+c)=ab+ac

ab+ac=a(b+c)

(a+b)c=ac+bc

ac+ bc=(a+b)c
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2. Hvad er problemet i overgangen?

- Tænk på et tal
- Læg 5 til tallet
- Gang resultatet med 2
- Træk nu 2 fra
- Divider med 2
- Træk 4 fra

(Matematikbroen, 2015)
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2. Hvad er problemet i overgangen?

- Tænk på et tal
- Læg 5 til tallet
- Gang resultatet med 2
- Træk nu 2 fra
- Divider med 2
- Træk 4 fra

Institut for Naturfagenes Didaktik

Sted og dato
Dias 49

Hvad bemærker 
man?
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2. Hvad er problemet i overgangen?

Hvad får eleverne ud af opgaven?

Hvilke teknikker træner de?
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Eksempel: Taltavler

Institut for Naturfagenes Didaktik
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a) Prøv først i det ene talkryds at beregne summen af de to 
røde tal og summen af de to blå tal. Beregn derefter 
forskellen mellem de to summer. Prøv det samme i det andet 
talkryds. Hvad opdager I?
b) Taltavlen fortsætter i det uendelige. Gælder jeres 
opdagelse for ethvert talkryds i taltavlen? Kan I bevise det?

(Matematikbroen, 2015)
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Eksempel: Modellering
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Barbie Bungee Jump 

 
I et perfekt bungee jump bliver håret vådt! Se her. 

Vi skal lave undersøgelser inde i klasselokalet og finde ud af hvor 
mange elastikker der skal til, for at Barbie kan lave det perfekte 
bungee jump fra toppen af trappen og så ned i kælderen. (indsæt 
højde fra egen skole) 

 
I skal arbejde i grupper med tre 
elever i hver gruppe. 
I må lave undersøgelser alle 
andre steder end på selve 
højden fra toppen af trappen til 
kælderen. 

I må bruge alle de hjælpemidler 
I vil. 

 
 

 

 

2 gange i løbet af modulet skal I for resten af klassen præsentere 
hvor langt I er kommet. 

Det I har fundet frem til skal præsenteres i en skriftlig aflevering. I får 
nærmere informationer om denne aflevering senere. 

Ressourcerum: formelsamling, frividen, Khan Academy (engelsk 
hjemmeside) 
!
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Eksempel: Modellering
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3. Hvordan kommer I lærere i gang? 

Erfaringer fra efteruddannelseskursus

Matematik i Forandring – kom godt i gang med reformen:

Erfaringer fra PRIMAS: Lærere har svært ved at realiserer idéer
i eget klasserum efter efteruddannelsesaktiviteter. 
Lektionsstudier foreslås som en løsning (García, 2013)

”hovedprincippet bag lektionsstudier er, at deltagerne gennem 
fælles forberedelse, gennemførelse og evaluering af en enkelt 
eksemplarisk undervisningslektion – studielektionen –
behandler en udvalgt fagdidaktisk problemstilling, som er 
væsentlig for deres praksis”(Østergaard, 2016, s. 55). 

“So rather than observing teaching, they observe pupils 
learning in the context of being taught. This process of jointly 
observing learning in the context of teaching and learning in a 
lesson is the essence of LS.” (Dudley, 2014, s. 10) 
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3. Hvordan kommer I lærere i gang? 

Lektionsplanen
Dato: 26. jan. 2014
Klasse og studieretning: 1.g studieretningsfag: Engelsk A, 
Fransk A og Spansk A eller samfundsfag B (papegøje), 
matematik C
Skole: Frederiksborg Gymnasium & HF
Lærer: Britta Eyrich Jessen
Planlægningsgruppe: ingen
Lektionens titel: Fordoblingskonstanten for opsparingskonto
Konkrete læringsmål: Eleverne skal kunne beregne 
fordoblingskonstanten for eksponentiel vækst, når de kender 
fremskrivningsfaktoren.
Bredere mål: Eleverne skal kunne forklare, hvad 
fordoblingskonstanten fortæller om væksten i en konkret model 
samt forklare, hvordan den bestemmes.
Elevernes forventede forudsætninger: De kender 
funktioner på formen f(x)=b.ax samt deres grafiske 
repræsentation. De kan regne med potenser og lave basal 
ligningsløsning, dog ikke noget, der involverer logaritmer.
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3. Hvordan kommer I lærere i gang? 

Det genererende spørgsmål: Hvis børnene først må hæve 
pengene fra børneopsparingen, når beløbet er fordoblet, hvor 
længe skal de så vente?
Ressourcer som evt, foreslås eleverne: 
Ressourcer som kan findes af eleverne: 

Bilag: Videnslandkort og evt. andre materialer:

Institut for Naturfagenes Didaktik
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Tid Lærerens
rolle

Elevens
rolle

Obs. 
noter
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3.1. Eksempler fra virkeligheden 

Første modul efter gr.forløbsklasser har fået screening retur:

Q0: hvad sker der med den lineære funktion, hvis vi gør a
og b dobbelt så store?

- Tabeller, hvornår rammer de to udtryk samme værdi?
- Regression, indtegning af funktionen i et koordinatsystem
- Sammenligne taludtryk for f(x)=ax+b og g(x)=(2a)x+2b

Graferne skær i samme punkt på x-aksen

Debat om fortolkning af a og b

Institut for Naturfagenes Didaktik
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3.1. Eksempler fra virkeligheden 

Q0: Hvor stejl er parablen, der hvor den skær y-aksen?

- Tangenter
- Lægger tendenslinje ind
- Antal grader

- Spor til differentialregning, til 
vektorregning?
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3.1. Eksempler fra virkeligheden 

Du er kaptajn i sørøveriets velmagtsdage, og skal føre dit skib 
fra Havana til Santo Domingo (Se vedlagte kort). 
Din besætning består af et sammenrend af landkrabber, 
lykkeriddere og letmatroser, som lige akkurat formår at følge 
en udstukket kurs på formen:
"Sejl 20 sømil mod syd (S), derefter 30 sømil mod sydøst 
(SØ), derefter 100 sømil mod nordvest (NV)" etc. For noget tid 
siden sejlede du fra Aruba til Montserrat på 3 døgn, og du 
regner med at kunne holde samme gennemsnitsfart under 
denne tur.
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3.1. Eksempler fra virkeligheden 

Q0: Hvilke ordrer skal du give til din besætning for at 
komme frem, og hvor lang tid vil det cirka tage?

I forventes at anvende vektorer i jeres besvarelse af 
spørgsmålene.
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3.1. Eksempler fra virkeligheden 

Q0:Forklar, hvordan man finder vej til skatten?
Q1: Hvor lang er ruten? 
Q2: Hvad er den korteste vej? 
Q3: Hvad sker der, hvis man bytter om på 
rækkefølgen af vektorerne?

Ressourcer: Webmatematik, FriViden, 
MAT A1, Systime, s. 176-186, 
Trip’s matematiske BOG 3, s. 10-18.

Introducerer vektorer ved koord.

Argumentere vha. Vektorer (bevis)
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Opsummerende pointer

Ø Undersøgelsesbaseret undervisning som SRP giver
v Muligheder for differentiering
v Muligheder for faglig kreativitet for elever (og lærere)
v Kræver tid
v Kræver samarbejdsvilje

Ø Overgangsproblemer løses ikke let
v Muligheder for at etablere nye gensidige 

forventninger: lærer-elever
v Undervisningsform giver indsigt i forudsætninger

Ø Hvordan kommer I lærere i gang? 
v Kræver fleksibel skemalægning
v Kræver samarbejdsvilje
v Kræver nysgerrighed ift. læringsprocesser – ikke det 

gode undervisningsmateriale
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Tak for jeres opmærksomhed!
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dato og ”Enhedens 

Ny slide og klik på 
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