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English summary. 
 

In 1997, the Danish Ministry of Education changed the examinations rules and made it 
compulsory for students to bring a Graphic Calculator to their final written exams in year 12 when 
finishing Upper Secondary School. This dissertation analyses how this technological tool is being 
used in the classrooms. It focuses on the attitudes and experiences of the teachers. The Graphic 
Calculator is being viewed as a tool for enhancing student’s learning, not as a goal in it self. The 
analysis is both theoretical and empirical. Observed teacher behaviour is related to theory on 
teacher behaviour and behavioural reactions to introduction of new technology. 

 
The research question is: 
 

What is the potential of introducing the Graphic Calculator as an educational tool in 
the teaching of mathematics at Upper Secondary level, and what are the obstacles for 
this introduction? 

 
Application as an educational tool is understood to mean the teacher using the Graphic 

Calculator for tasks beyond mere calculation exercises. It is a fundamental assumption that using 
the Graphic Calculator as an educational tool can enhance student’s learning. 

The research question is unfolded into 4 theses: 
 
1. The Graphic Calculator is not to a very large extent being used today as an educational 

tool in the teaching of mathematics at upper secondary level. 
2. The current departmental order and current examination rules limits the teacher’s 

possibilities. 
3. Existing textbooks constrains the planning of the teachers. 
4. If the Graphic Calculator is to be used generally as an educational tool, there is a need for 

teacher development. 
 
A list is made a priori of the possible obstacles for the introduction of the Graphic Calculator as 

an educational tool. 
In subsequent chapters, theoretical and empirical results of others are used to argue that using 

the Graphic Calculator as an educational tool can enhance students learning. These analyses also 
reveal a number of obstacles for the introduction of the Graphic Calculator as an educational tool. 

The empirical investigations fall into 3 parts: 
 
1. A reading of departmental orders, reports from externals examiners and textbooks. 
2. A survey based on a questionnaire. 
3. Cooperation with teachers. 
 
In the first part, the relevant texts are read to find out, what changes the introduction of the 

Graphic Calculator has inflicted on the formal system. The conclusion is that there have been no 
significant changes of the formal system. 

The second part of the empirical investigations has the aim to confirm or reject the first thesis. 
This investigation is based partly on my own experiences as an Upper Secondary teacher for 11 
years, but particularly on a questionnaire survey conducted in the spring of 2001. The conclusion is 
partially a confirmation of thesis 1: The classes are conducted in much the same way as before. At 
the same time teachers think, however that they have changed their ways of teaching. 
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The third, last and most comprehensive empirical investigation is done as a cooperation 
arrangement with 4 teachers, based on a model for critical educational research developed by 
Skovsmose and Borba1. The conception of each teacher of the context of teaching and mathematics 
is analysed by means of “Skovsmose-triangles” and concept maps. The purpose of the cooperation 
is partly to examine which parts of the theoretically developed potential an “ordinary” teacher can 
realise and how he does it if supported, partly to observe what happens in the classroom when the 
Graphic Calculator is being used as an educational tool. The results illustrate the potential of the 
model as a model for teacher development. They also show that teachers realise the potential of the 
Graphic Calculator differently. In connection with this the concept of the teachers “zone of 
proximal teaching” turns out to be central. 

The videos from the classrooms confirm some parts of the theoretical potential, but they also 
reveal a number of areas, where the introduction of the Graphic Calculator may derail the learning 
process rather than enhance it. For instance: 

 
1. If the material is very technical a lot of the discussions in the classroom tend to deal with 

technical problems. 
2. The lacking technical abilities of the students may prevent them from using the Graphic 

Calculator as a learning tool. 
3. Using the Graphic Calculator in the teaching of mathematics may enhance using the 

communication form “teacher lecture”. 
4. The organization of the classes has a great impact on to the extent to which students are able 

to use the Graphic Calculator as a learning tool. 
 
Thesis 2 has been partly confirmed. It turns out that the written examination has a great 

influence on teachers planning and evaluation, while the departmental order has not. Thesis 3 has 
not been examined thoroughly, but it is evident that some of the teachers found it difficult to free 
themselves from textbooks, and their ideas for the material were relatively close to ideas in the 
textbooks. I believe the dissertation has shown that if teachers are supported, they can use the 
Graphic Calculator as an educational tool. The experiences from the second and third part of the 
empirical investigations suggest that without external support and inspiration teachers cannot be 
expected to apply the Graphic Calculator as an educational tool. 

                                                 
1 See Skovsmose and Borba(2000) 
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Dansk resume. 
 

Afhandlingen analyserer anvendelsen af grafregneren i gymnasiets matematikundervisning, efter 
at den ved en bekendtgørelsesændring i 1997 blev indført som et obligatorisk værktøj til den 
afsluttende skriftlige eksamen på både A- og B-niveau i det almene gymnasium og på Hf. I 
afhandlingen fokuseres på og arbejdes med lærernes holdninger til og erfaringer med dette 
teknologiske værktøjs anvendelighed. Grafregneren ses i afhandlingen på linje med andre 
hjælpemidler som et redskab til at fremme elevernes matematiklæring, ikke som et mål i sig selv, og 
analysen i afhandlingen er både teoretisk og empirisk. Observeret læreradfærd sammenholdes med 
teorier om læreradfærd og om adfærd i relation til indførelse af ny teknologi. 

 
Afhandlingens forskningsspørgsmål er: 
 

Hvilke potentialer er der ved introduktionen af grafregneren som et 
undervisningsværktøj i gymnasiets matematikundervisning, og hvilke forhindringer er 
der for denne introduktion? 

 
Anvendelse som undervisningsværktøj forstås i afhandlingen som lærerens brug af grafregneren 

til opgaver, der ikke er rene beregningsopgaver. Det er en grundlæggende antagelse, at anvendelsen 
af grafregneren som et undervisningsværktøj kan fremme elevernes læring. 

Forskningsspørgsmålet udfoldes i afhandlingen i 4 teser: 
 
1. Grafregneren bliver ikke i særlig udstrakt grad anvendt som et undervisningsværktøj i 

gymnasiets matematikundervisning i dag. 
2. Den gældende bekendtgørelse og gældende eksamensregler begrænser lærernes 

muligheder. 
3. Eksisterende lærebøger binder lærerne meget i deres planlægning. 
4. Hvis grafregneren generelt skal anvendes som et undervisningsværktøj, er der behov for 

lærerudvikling. 
 
Der opstilles a priori en liste over mulige forhindringer for introduktionen af grafregneren som 

et undervisningsværktøj. 
I de efterfølgende kapitler argumenteres teoretisk og med henvisning til andres empiriske 

undersøgelser for den grundlæggende påstand om, at anvendelse af grafregneren som et 
undervisningsværktøj kan fremme elevernes læring. Disse teoretiske analyser blotlægger også en 
række forhindringer for introduktionen af grafregneren som et undervisningsværktøj. 

Afhandlingens empiriske undersøgelser falder i 3 dele: 
 
1. En gennemlæsning af bekendtgørelser, censorrapporter og lærebøger. 
2. En spørgeskemaundersøgelse  
3. Et lærersamarbejde. 
 
I første  del gennemlæses bekendtgørelser, censorrapporter og lærebøger for at se, hvilke 

forandringer i det formelle system og i litteraturgrundlaget indførelsen af grafregneren har medført. 
Konklusionen på disse undersøgelser er, at der ikke er tale om grundlæggende ændringer af det 
formelle system. 

Afhandlingens anden empiriske del undersøger den eksisterende praksis for at be- eller afkræfte 
tese 1. Undersøgelsen baseres dels på mine egne erfaringer som gymnasielærer gennem 11 år, dels 
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og især på en spørgeskemaundersøgelse, som jeg har gennemført i foråret 2001. Konklusionen på 
denne undersøgelse er en delvis bekræftelse af tese 1: Lærernes valg af arbejdsformer har 
tilsyneladende ikke ændret sig meget med grafregnerens indførelse. Samtidig mener lærerne dog, at 
de underviser anderledes.  

Afhandlingens 3., sidste og mest omfattende empiriske undersøgelse er gennemført som et 
samarbejde med 4 lærere, baseret på en model for kritisk udforskning udviklet af Skovsmose og 
Borba2. Den enkelte lærers opfattelse af undervisningens og matematikkens kontekst analyseres ved 
hjælp af ”Skovsmosetrekanten” og begrebskort. Formålet med samarbejdet er dels at undersøge, 
hvilke af de teoretisk udviklede potentialer ved indførelsen af grafregneren en ”almindelig” 
matematiklærer kan realisere, hvis han støttes, dels at iagttage, hvad der sker i klasserummet, når 
grafregneren anvendes som et undervisningsværktøj. Resultaterne illustrerer modellens potentialer 
som udviklingsmodel. De viser også, at det er forskelligt fra lærer til lærer, hvilke potentialer der 
realiseres, og hvordan de realiseres. I den forbindelse viser begrebet ”lærerens nærmeste 
udviklingszone” sig helt centralt. 

Gennemsyn af videooptagelserne fra afviklingen af forløbene i klasserummene bekræfter en 
række af de teoretisk afdækkede potentialer ved introduktion af grafregneren som et 
undervisningsværktøj, men det afdækker desuden en række områder, hvor introduktionen rummer 
en fare for at afspore snarere end at fremme elevernes læringsproces. For eksempel: 

 
1. Hvis materialet er meget teknisk, er der en fare for, at de fleste diskussioner i 

klasserummet handler om teknik. 
2. Elevernes manglende tekniske færdigheder kan forhindre dem i at anvende grafregneren 

som et læringsværktøj. 
3. Anvendelsen af grafregneren i undervisningen kan fremme kommunikationsformen 

”lærerforedraget”. 
4. Undervisningens tilrettelæggelse har stor betydning for i hvilken grad, eleverne kan 

anvende grafregneren som et læringsværktøj til matematik. 
 
Tese 2 er gennem arbejdet blevet delvist bekræftet. Den skriftlige eksamen viser sig at have stor 

betydning for lærernes planlægning og evaluering af forløbet, mens bekendtgørelsesteksten ikke har 
den store indflydelse. Tese 3 er ikke undersøgt til bunds, men det er tydeligt, at nogle af lærerne har 
svært ved at frigøre sig fra bøgerne, og deres ideer til undervisningsforløbet minder meget om 
ideerne i de gængse lærebøger. I afhandlingen er eftervist, at hvis lærerne støttes, kan de anvende 
grafregneren som et undervisningsværktøj. Erfaringerne fra både anden og tredje del af de 
empiriske undersøgelser tyder i øvrigt på, at det ikke er noget, lærerne gør uden støtte og inspiration 
udefra. 

                                                 
2 Se Skovsmose og Borba(2000). 
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Oversigt over grafregnerbilleder, figurer og tabeller. 
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Kapitel 1: Indledning. 
 

Denne afhandling analyserer anvendelsen af grafregneren i gymnasiets matematikundervisning, 
efter at den i 1989 blev indført som et obligatorisk værktøj til den afsluttende skriftlige eksamen på 
både A- og B-niveau i det almene gymnasium og på hf. Afhandlingens hovedtema er lærernes 
holdninger til og erfaringer med grafregnerens anvendelighed i matematikundervisningen. I kapitel 
2 vil det centrale forskningsspørgsmål blive opstillet og problemstillingen udfoldet.  

Her i kapitlet placeres projektet i det matematikdidaktiske felt. Desuden redegøres kort for min 
baggrund for at forske i problemstillingen. 

 

1.1 Matematikdidaktikken. 
 

Afhandlingen placerer sig med sit valg af teoretikere og med sit valg af emne i det 
matematikdidaktiske forskningsfelt. Dette felt er af Niss(1999) defineret som ”det forsknings- og 

udviklingsfelt, der stræber efter at identificere, karakterisere og forstå de aktuelle eller potentielle 

fænomener og processer, der er involveret i undervisning og læring af matematik på ethvert 

uddannelsesniveau” (Niss 1999, 5, min oversættelse). I samme artikel opstiller Niss 
”matematikdidaktikkens hus”, hvori alle forskningsprojekter kan placeres. (Niss 1999, 7) 
Forskningsprojekter beskæftiger sig i følge Niss med spørgsmål om: 

 
1) Hvad er det, der sker (Objektivt beskrivende), 
2) Hvorfor sker der? (Objektivt forklarende), 
3) Hvad burde være tilfældet? (Normativt beskrivende) 
4) Hvorfor skulle det være sådan? (Normativt forklarende) 

 
Dette opdeler det matematikdidaktiske felt i to dimensioner. Derudover fokuserer projekter på 

undervisning, læring og/eller evaluering, og inddrager læringsteori, psykologiske teorier etc., fra 
andre discipliner efter behov. Alt dette kalder Niss forskning af første orden.  På et metaniveau 
findes de projekter, der beskæftiger sig med feltets natur, metoder, forskningsparadigmer etc. (Niss 
1999) 

Dette forskningsprojekt fokuserer på undervisning, og det svarer i nogen grad på alle 
spørgsmålene ovenfor, dvs. det bevæger sig i begge dimensioner beskrivende – forklarende og 
”objektivt” – normativt. Der vil også være enkelte refleksioner på metaniveau.  

Ifølge Niss må ethvert forskningsprojekt, der har normative aspekter, gøre rede for de 
grundlæggende værdier så ærligt og klart som muligt. I det følgende vil jeg forsøge at gøre dette 
kort og a priori, og i hele afhandlingen vil jeg tilstræbe at kritisere mine egne metoder og overveje 
alternativer til de valg, der bliver foretaget, for at give læserne et indblik i de overvejelser, jeg gør 
undervejs og de værdier, der ligger bag. 

I Romberg(1992) karakteriseres 3 forskellige forskningsparadigmer: 
 
1. Det empirisk – analytiske forskningsparadigme:  Det eneste, man ved, er det, der baseres på 

observationer. Handlinger kan forudsiges  og kontrolleres. Udfra det observerede kan laves 
klare regler for menneskelig adfærd. Teori skal være universel, ikke begrænset til 
situationen. Videnskaben skal være desinteresseret. Viden kan specificeres i fakta, begreber, 
procedurer etc.  

2. Det symbolske paradigme: Interessen er, hvordan mennesker forholder sig til den sociale 
verden, de har skabt v.hj.a. symboler og adfærdsregler. Viden konstrueres på basis af 
erfaring.  
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3. Det kritiske paradigme: Mennesker kan gennem tanker og handlinger forbedre den sociale 
verden. Vi skal forstå relationerne mellem værdier, interesser og handlinger og ændre 
verden, ikke beskrive den. Viden opnås ved refleksion over, hvordan mennesket kan 
forbedre verden.  

 
Dolin(2002) indfører endnu en klassificering af uddannelsesforskningen: 
 

”Hvis man ser meget overordnet på uddannelsesforskning, og måske holdning til 
uddannelse i det hele taget, er det som om man kan udskille to brede traditioner: En 
centraleuropæisk og en angelsaksisk tradition. 

Den centraleuropæiske lægger vægt på at læse de teoretiske klassikere (helst i 
originaludgaver) og kritisere og sammenligne dem. Jeg opfatter det som en relativt 
bevarende tradition, men med stor vægt på refleksion. [..] Den angelsaksiske forsknings- og 
uddannelsestradition lægger mere vægt på at løse problemer. De teorier, der så kan bidrage 
til det, inddrages i fornødent omfang. Der lægges derfor vægt på at ændre de eksisterende 
forhold, handling bliver vigtig.” [Dolin 2002, 396] 

 
Denne afhandling lægger vægt på handling og forandring og vil derfor i Dolins skelnen lægge 

sig op af en angelsaksisk forsknings- og uddannelsestradition. I Rombergs skelnen ligger 
afhandlingen indenfor det kritiske forskningsparadigme. 

I kapitel 4, afsnit 4.1 vil jeg diskutere generelle læringsteorier, og i den forbindelse vil mit 
grundsyn på læring som en kompleks og empirisk utilgængelig størrelse blive diskuteret. Jeg skal 
ikke i dette projekt undersøge læring, men mit læringssyn spiller givet ind i mine vurderinger af 
undervisning og undervisningsmateriale. 

Mit matematiksyn er baseret på f.eks. Lakatos(1976), hvor matematik ses som en videnskab, der 
er i konstant udvikling, og hvor de sandheder, der gælder i dag, i princippet kan ændres i morgen. 
Matematik kan være smuk, og der er en meget stor personlig tilfredsstillelse ved at løse et 
matematisk problem, som man har tumlet med i flere dage. Selvom faget er i konstant udvikling, er 
der teorier, der har været etableret i århundreder og som efterhånden har nået en status af at ”være” 
sande. Mit matematiksyn vil især spille ind i forbindelse med udarbejdelsen af undervisningsforløb. 

Jeg mener, at matematikundervisningen skal forberede eleverne til deltagelse i demokratiet og 
give dem de nødvendige forudsætninger for at klare sig bedst muligt i deres videre arbejds- og 
hverdagsliv, herunder også forberede dem bedst  muligt til de eksaminer og tests, de skal tage både 
som afslutning på deres skolegang og i forbindelse med mange andre adgangsprøver og 
intelligenstests, de kan blive udsat for, f.eks. på sessionen, ved jobansøgninger etc. Dette 
nødvendiggør arbejde med standardprocedurer og rutineopgaver, men også logisk ræsonnement og 
evne til at kommunikere om matematik. Desuden skal matematikundervisningen give eleverne 
nogle personlige værktøjer til at organisere deres tanker og gennemskue tendentiøse ræsonnementer 
og modeller. Disse begrundelser ligger på linje med mange af de tanker, der er i Niss(1996). Jeg 
mener, at eleverne kan og skal føle den personlige tilfredshed ved at løse et svært matematisk 
problem, og at de kan og skal opleve matematikkens skønhed.  

I de følgende afsnit vil jeg redegøre for min baggrund og dermed for de påvirkningsprocesser, 
der har ført til de forestillinger om matematik, matematiklæring og matematikundervisning, der kort 
er redegjort for ovenfor, og som har dannet baggrund for dette forskningsprojekt.  
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1.2 Min lærerbaggrund. 
 

Jeg har været i det danske uddannelsessystem som folkeskoleelev i årene fra 1971-1980. Vi 
arbejdede med tal og mængder fra 1. klasse. I gymnasiet var jeg mat-fys’er og fik en helt traditionel 
matematikundervisning efter Kristensen og Rindungs lærebøger. I 1983 umiddelbart efter 
gymnasiet startede jeg på Århus Universitet, hvor jeg studerede matematik og datalogi i 6 år. 
Undervisningsformen var forelæsninger og opgaveregning på små øvelseshold. I 1989 startede jeg 
som gymnasielærer på Viby Amtsgymnasium, og indtil 2000 virkede jeg som gymnasielærer i 
matematik og indimellem også i datalogi. Alle disse mange år som elev og lærer har formet mit syn 
på, hvad matematik er, hvordan det læres bedst, og hvordan der derfor bør undervises i det. 

Som gymnasielærer har jeg anvendt forskellige lærebøger, og jeg har undervist på alle niveauer 
på både det almene gymnasium og på hf. Jeg har eksperimenteret en smule med arbejdsformerne, 
men det meste af min undervisning må karakteriseres som værende traditionel. I kapitel 7 vil jeg 
redegøre mere detaljeret for mine egne erfaringer som lærer i den danske gymnasieskole. 

Mens min officielle matematiske uddannelse tog 6 år, tog min officielle pædagogiske 
uddannelse 1/3 år. Den blev afviklet sideløbende med mit første år som gymnasielærer i skoleåret 
1989-1990. Kursets teoretiske del blev afviklet over 5 gange en uges internatkursus i løbet af mit 
første skoleår som lærer. Jeg var på 3 kurser om generel pædagogik og 2 faglige kurser, et pr. fag. 
Det faglige kursus om matematik omhandlede især læsning af bekendtgørelsen, formulering af 
eksamensspørgsmål til mundtlig eksamen, bedømmelse af eksamensopgaver og læsning af regler. 
De generelle kurser omhandlede mere pædagogiske emner som generelle læringsteorier, teorier om 
unge og videooptagelse af egen undervisning med efterfølgende kritik. Jeg stiftede ikke 
bekendtskab med nogen form for matematikdidaktik. 

Den praktiske del af kurset blev afviklet ved, at en anden skole fik tildelt mig som 
lærerkandidat. Denne skole var forpligtet til at finde to matematiklærere, hvis timer var placeret, så 
jeg stadig kunne passe mine egne klasser på Viby Amtsgymnasium. Jeg skulle følge timerne på 
disse læreres hold og ret hurtigt overtage undervisningen, så de erfarne lærere kunne observere min 
undervisning og efterfølgende komme med kritiske kommentarer om den. Forløbet afsluttedes med, 
at de to lærere skrev en udtalelse om min undervisning. 

Måden at udvælge disse lærere gjorde det ret tilfældigt, om det var en givtig oplevelse eller ej. 
Denne bedømmelse og tilretning af min undervisning skete samtidig med, at jeg skulle undervise 
mine egne klasser og følge de teoretiske kurser. Jeg husker ikke meget fra det år, og jeg har ikke 
brugt meget fra denne uddannelse i mit virke som gymnasielærer. Jeg har lært at undervise i 
matematik ved gennem mange år at se det gjort og dernæst ved at gøre det, og jeg følte mig først 
ovenpå i forhold til arbejdet efter 2-3 år som lærer. Den socialisering, jeg her har beskrevet –  
herunder det uddannelsesforløb, jeg har gennemgået – er ikke usædvanlig for gymnasielærere. 

Som det vil fremgå af kapitel 7, har den traditionelle undervisning, jeg har modtaget og givet, 
efter min  mening mange kvaliteter, men der er også problemer med elevernes læring. Disse 
problemer, der eksemplificeres i kapitel 7, var en del af baggrunden for, at jeg i min tid som lærer 
hele tiden var åben over for alternative måder at undervise på. Samtidig følte jeg det meget 
frustrerende ikke at have tid til at sætte mig ordentligt ind i de nye ideer, og jeg følte, at de 
internatkurser, jeg kom på, ikke hjalp mig til at ændre min undervisning. Min traditionelle 
matematikuddannelse og min meget korte og mangelfulde pædagogiske uddannelse gør, at jeg har 
haft svært ved som praktiker at sætte mig ud over mine egne erfaringer og tilegne mig ny viden om 
det at undervise. Verden ser ud, som man har erfaret den, og kun de færreste har sprog og viden til 
ved egen hjælp at ændre på det. Dette giver uddannelsessystemet en kolossal inerti. 

Denne utilfredshed med min egen viden og vilkårene for at forny den var en af drivkræfterne 
bag mit skift til forskerverdenen sommeren 2000. Det, at der bekendtgørelsesmæssigt var indført et 
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nyt hjælpemiddel i undervisningen, var også en væsentlig drivkraft. Andre bevæggrunde var mere 
pragmatiske: Jeg var utilfreds med ny løn og ny overenskomst, jeg havde været lærer i 11 år og 
trængte måske til en pause, og mine familiemæssige forpligtelser var aftagende. 

Min baggrund som gymnasielærer præger mit syn på matematik, matematiklæring og 
matematikundervisning, men den har også haft stor betydning på mange andre måder i dette 
projekt: 

 
1. Mit forskningsspørgsmål er opstillet på baggrund af mine egne erfaringer som 

gymnasielærer og på baggrund af utallige diskussioner med matematikkolleger. 
Udgangspunktet for projektet er derfor spørgsmål, der optager lærerne og er relevant for 
dem. Dermed har projektet fået foræret et relevanskriterium, som andre 
forskningsprojekter må argumentere for. 

2. Jeg har en baggrund for at forstå aktørerne i feltet, fordi jeg har været én af dem. Jeg 
kender lærebøgerne, bekendtgørelsen, eksamensreglerne og jeg kender lærernes diskurs. 

3. Jeg kan komme i kontakt med lærerne, der behandler mig som en kollega, og som 
respekterer det, jeg siger, som de ville respektere det, en kollega sagde. Jeg er ikke blevet 
mødt med mistro, og lærerne har ikke været i forsvarsposition.  

4. Jeg har på alle måder været part i sagen, og især i analysen af det empiriske materiale har 
det været nødvendigt for mig at være mere end almindeligt sikker på, at det, jeg så i 
materialet, ikke var for farvet af mine egne erfaringer. I forskningsprojekter af denne type 
vil forskerens baggrund imidlertid altid spille ind på, hvad der observeres, og hvad der ses 
i analyserne, og det er bla. derfor, at jeg gør en del ud af at beskrive min egen baggrund. 

5. Det er oplagt, at lærerstanden har min sympati, og at jeg på flere måder kan harmes over 
de vilkår, lærerne bydes i dag. Denne harme ses måske især i kapitel 7. Jeg mener 
imidlertid også, at mine analyser hæver sig over denne harme og identificering, og, at jeg 
ser med kritiske øjne på lærerne. Dette vil afklares i løbet af denne afhandling. 

 

1.3 Min forskerbaggrund.  
 

Inden jeg startede på DIG i august 2000, havde jeg kun beskæftiget mig med forskningsmetoder 
indenfor matematik og kun i en meget kort periode. Mine ideer om forskning var præget af 
naturvidenskabelig idealer, herunder måske især krav om reproducerbarhed og objektivitet. På DIG 
blev det hurtigt klart, at den slags forskning ikke var idealet på et humanistisk institut, ligesom det 
blev klart, at mine hidtidige erfaringer som studerende på et naturvidenskabeligt institut var af 
mindre relevans. På en række metodekurser på DIG i efteråret 2000 blev jeg inspireret til at gå 
andre veje, men jeg blev også frustreret over denne humanistiske verden, der var mig så fremmed. 
Deltagelsen i en række ikke umiddelbart relevante almenpædagogiske seminarer har alligevel 
præget afhandlingen, og at skulle forsvare metoder og teorier fra matematikdidaktikken overfor 
almenpædagoger har på mange måder skærpet de metodiske argumenter. 

Min kontakt med det matematikdidaktiske miljø på IMFUFA, RUC har været en anden 
inspirationskilde til afhandlingen, her i et miljø, hvor jeg nemmere har fundet mig til rette. Gennem 
deltagelse i en række institutseminarer har jeg haft lejlighed til at diskutere de matematikdidaktiske 
teorier, jeg havde fattet interesse for, men som ikke var en del af de teoretiske diskussioner på DIG. 

I foråret 2002 var jeg på 2½ måneds studieophold i Melbourne, Australien og Auckland, New 
Zealand. I Melbourne fik jeg lejlighed til at møde nogle af beslutningstagerne og diskutere med 
dem, hvordan de havde indført teknologi i matematikundervisningen dernede, herunder hvilken 
form for efteruddannelse, de havde tilbudt deres lærere i den forbindelse. Jeg fik også lejlighed til at 
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observere en del undervisning og mener også på den baggrund at kunne sige, at de danske 
gymnasielærere er gode lærere, der anvender mange arbejdsformer. 

I Auckland fik jeg lejlighed til at være på et institut, hvor der var 15 matematikdidaktikere. Det 
gav anledning til en masse givtige diskussioner, og jeg kunne med fordel have brugt meget længere 
tid i det miljø. Især er jeg Bill Barton taknemmelig for den modtagelse jeg fik, og den tid, han 
brugte på mig midt i en ellers meget travl hverdag. 

En kort oversigt over tidsforløbet er: 
 
1. Efterår 2000: Jeg læste en masse, både matematikdidaktisk litteratur og litteratur fra DIG. 
2. Forår 2000: Min projektbeskrivelse blev færdig, og jeg afviklede min 

spørgeskemaundersøgelse, se kapitel 8. 
3. Efterår 2001: Jeg afviklede mit lærersamarbejde, se kapitel 9-15. 
4. Forår 2002: Jeg var i Australien og New Zealand, og jeg udskrev det empiriske materiale. 
5. Efter 2002, forår 2003: Analyse af det empiriske materiale, udarbejdelse af afhandling. 
 
Jeg har undervejs deltaget i en række indenlandske og udenlandske matematikdidaktiske 

konferencer. Deltagelsen i disse konferencer gav indblik i, hvordan den matematikdidaktiske 
forskning udvikler sig og hvilke temaer, der er aktuelle i øjeblikket. Det gav også en række 
kontakter til andre matematikdidaktikere, der i perioder har været af stor både faglig og social 
betydning. 

Jeg har holdt en række oplæg på kurser og konferencer og i forbindelse med mit udlandsophold. 
Alle disse oplæg har hjulpet med at klargøre projektet også for mig selv, og de har tjent en 
validerende rolle, se kapitel 9. De oplæg, jeg har holdt for lærere, har også for mig været en vigtig 
del af mit forsøg på at overvinde den teori-praksis-problematik, jeg vil omtale i kapitel 2. 

Det har været en udfordring i denne forskningsproces at skulle holde sig til 3 år. Jeg er sikker 
på, at jeg med lethed kunne have brugt mindst et år mere, og at afhandlingen i givet fald ville have 
været mere gennemarbejdet. Det har også været en udfordring at skulle skrive afhandlingen. Jeg har 
altid kunnet lide at skrive, men jeg har som naturvidenskabelig kandidat indtil nu været en amatør 
på det punkt.  

De teorier, jeg har studeret, og som direkte anvendes i afhandlingen, omtales i kapitlerne 2, 3 og 
4. Disse danner den forskningsmæssige baggrund for afhandlingen. 

 

1.4 Mine fremtidsperspektiver.  
 

Jeg skal de næste 3 år arbejde på Amtscentret for Undervisningsmidler i Skanderborg, Aarhus 
Amt. Dette arbejde ligger i fin forlængelse af forskningsprojektet. Jeg har planer om på Amtscentret 
at arbejde med skolebaseret faggruppeudvikling. Arbejdet med denne afhandling har givet mig en 
række erfaringer, som jeg kan trække på i den forbindelse. Jeg har haft et vellykket samarbejde med 
4 lærere, jeg har fået kendskab til en række matematikdidaktiske teorier, og jeg har et realistisk 
billede af, hvad der kan forventes af et lærerudviklingsprojekt. Jeg glæder mig til dette arbejde og til 
at få kolleger igen. 

 

1.5 Afslutning. 
 

Jeg har forsøgt at redegøre for min baggrund og mine forestillinger så åbent og ærligt som 
muligt. Dette billede vil forhåbentlig blive tydeligere undervejs i læsningen af afhandlingen. Til 
afslutning af dette indledende kapitel vil jeg gerne takke en række personer, der hver især har 
bidraget til at gøre dette projekt muligt. 
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Den vigtigste at takke i denne sammenhæng er uden tvivl min vejleder Morten Blomhøj,  der 
velvilligt har brugt mange timer på møder med mig trods travlhed med mange andre opgaver. Hvis 
ikke Morten havde sagt ja til at vejlede mig, var jeg ikke blevet færdig.  

Også tak til min anden vejleder Claus Michelsen for de mange utroligt relevante artikler og 
bøger, han skaffede mig især i det første halve år, hvor jeg ikke vidste, hvad det hele handlede om. 
Midt i egen skriveproces tog Claus sig tid til at tage sig af mig, og det var tiltrængt. Claus har også 
brugt tid på at gennemlæse afhandlingen, inden den blev afleveret og på at diskutere med mig, når 
vi mødtes på DIG. 

Dernæst vil jeg takke min familie. Min mand, Jørn Schmidt, er gymnasielærer i matematik og 
fysik, og han har måttet høre på og læse meget af det, der optog mig i de forløbne 3 år. Han har med 
stor tålmodighed kommenteret det meste, og han har gjort en indsats for at holde mig nede på 
jorden, når mine analyser blev ”for langt ude”. Mine børn, Sille og Lea, har været flinke til at give 
mig arbejdsro men glæder sig til at ”mor får et normalt arbejde igen”, så de kan få huset lidt mere 
for sig selv. Mine forældre, Morten og Ellen Balling, der er kyndige i komma og stavefejl, har 
velvilligt brugt lang tid på korrekturlæsning, da jeg ikke selv kunne holde det ud mere. Tak til dem 
alle for tålmodighed og assistance. 

En stor tak til alle de lærere, der tog sig tid til at udfylde mit spørgeskema eller deltage i mine 
pilotundersøgelser. En særlig stor tak til de 4 lærere, der deltog i mit lærersamarbejde, og som 
læserne af denne afhandling vil lære godt at kende. I denne afhandling bliver de omtalt som Anders, 
Bente, Carsten og Erik. Desuden har jeg interviewet en lærer, som af forskellige grunde måtte 
springe fra. Dette uddybes i kapitel 9. Hun hedder i denne afhandling Dorthe. 

Endelig er der en lang række mennesker, der har læst tidligere uddrag, artikler, kommenteret 
oplæg på konferencer og generelt interesseret sig for mig og mit projekt. Jeg overkommer ikke at 
nævne dem alle, men sender hermed en generel tak: Tak for hjælpen og god fornøjelse med 
læsningen af den afhandling, der nu er kommet ud af det. 
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Kapitel 2: Forskningsspørgsmålet. 
 
Forskningsspørgsmålet opstilles og udfoldes i en række teser. Kapitlet indledes med en række 

centrale definitioner. Jeg afslutter kapitlet med at diskutere forholdet mellem den didaktiske teori og 
undervisningspraksis. 

 

2.1 Centrale definitioner. 
  

Inden opstillingen af forskningsspørgsmålet er det relevant med nogle definitioner. Jeg vil 
diskutere, hvad en grafregner er, og hvordan der kan skelnes mellem forskellige måder at anvende 
den på.  

 

Grafregner. 
 

I afhandlingen bruges betegnelsen grafregner til at betegne en lommeregner1 med et grafisk 
display, der kan udføre numeriske beregninger af f.eks. grafers skæringspunkter, men som ikke kan 
udføre symbolmanipulation. Kort kan det siges, at det omfatter de lommeregnere, der i øjeblikket er 
tilladte til den afsluttende skriftlige eksamen på A- og B-niveau i gymnasiet. Dahland(1998) 
filosoferer over betegnelserne for sådanne lommeregnere: 

 
”Beteckningen grafisk miniräcknare är en de-fakto-standard, som språkligt är något 

olämplig eftersom räkneren i sig inte är av grafisk natur. Inte heller är räknarens hela 
tillämpningsområde grafiskt. En alternativ beteckning är grafritande miniräknare. 
Sammendragningen grafräknare är dock olämplig eftersom verktyget inte används för at 
räkne grafer. Rigtigast vore möjligen att säga miniräcknare med grafiska verktyg eller 
miniräknare med bildskärm. Båda är emellertid otympliga.” [Dahland 1998, 9, fodnote] 

 
I denne afhandling bruges betegnelsen grafregner imidlertid alligevel, idet denne betegnelse har 

vundet indpas i det danske sprog. Alternative betegnelser optræder i citater, f.eks. er der lærere, der 
også blot kalder grafregneren for en lommeregner, mens andre kalder den en graflommeregner. Den 
grafregner, der hyppigst anvendes, er TI83, men en mindre grafregner som f.eks. TI80-eren 
opfylder de krav, der stilles til den skriftlige eksamen, og det begrænser i nogen grad de opgaver, 
der kan stilles til eksamen. En anden side af diskussionen er, at der faktisk kan laves programmer til 
TI83-eren2, der gør, at denne grafregner kan lave nogle former for symbolmanipulation, så grænsen 
mellem en grafregner og et CAS-værktøj3 er i øjeblikket ved at udviskes. 

 

Værktøj/redskab/hjælpemiddel. 
 

I afhandlingen vil grafregneren ofte blive betegnet som et teknologisk værktøj eller redskab. I de 
fleste ordbøger over det danske sprog omtales begreberne værktøj og redskab som synonymer. 
Skelnes der, omtales værktøj som et arbejdsredskab, altså ses redskab som en overordnet kategori. I 

                                                 
1 Lommeregner bliver i afhandlingen et overbegreb, der dækker alle slags håndholdt teknologi, både grafregner, CAS-
lommeregner og almindelig lommeregner. 
2 Under mit ophold i Melbourne så jeg f.eks. på en skole, hvordan eleverne havde programmer liggende på deres TI83, 
der kunne løse andengradsligningen eksakt. Der kan også downloades en række af sådanne programmer fra nettet, der 
kan overføres til en af de nye TI83-ere med flash. 
3 CAS er en almindelig anvendt forkortelse for Computer Algebra System, der dækker over teknologiske værktøjer, der 
kan symbolmanipulere, som f.eks. lommeregneren TI92 og computerprogrammet Derive. 
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afhandlingen vil disse ord også blive brugt som synonymer, da interessen netop er, at grafregneren 
skal bruges som et arbejdsredskab, altså et værktøj. Betegnelsen hjælpemiddel, der i mange 
ordbøger også angives som synonym med redskab og værktøj vil ikke blive brugt, da den giver 
associationer i retning af at være handicappet og at skulle bruge teknologien som udbedring af en 
mangel. Teknologien kan muligvis tjene det formål overfor svage elever, men hvis den generelt skal 
være anvendelig i gymnasiet må teknologien fungere som et værktøj, der hjælper med at udføre et 
stykke arbejde, ligesom en håndværker anvender et redskab for at kunne udføre sit arbejde. 
Værktøjer kan kun anvendes af folk med indsigt i både matematikken og værktøjets virkemåde, og 
flittig anvendelse øger færdighederne. (Inspireret af Dahland 1998, 25) 

Ordet hjælpemiddel anvendes i øvrigt i bekendtgørelsesteksterne, hvor grafregneren omtales. 
Eksempelvis Undervisningsministeriet(1999, § 54, stk. 7.2): ”Til den skriftlige prøve efter pkt. 7.1 

må eksaminanderne benytte alle hjælpemidler...”. 
 

Artefakt/redskab. 
 

Michèle Artigue (Artigue 1997) taler inspireret af Rabardel om den nødvendige transformering 
af en artefakt til et redskab. For at kunne anvende et artefakt som et redskab skal der udvikles 
skemaer for, hvordan artefaktet kan bruges. Man kan f.eks. ikke bruge en hammer, før man ved, 
hvad den er til. Udviklingen af sådanne brugsskemaer er en kompleks proces, der involverer både 
artefaktet, det artefaktet skal bruges til, den, der skal bruge den, og den kontekst, de befinder sig i. I 
tilfældet med hammeren afhænger anvendelsen af hammeren af det søm, der skal hamres på, den 
der skal hamre og f.eks. tidspunktet på dagen. Der kan konstrueres flere brugsskemaer til en 
artefakt. En hammer kan f.eks. bruges til at hamre søm i eller som et våben. Skemaerne sker ved 
egentlig konstruktion eller ved tilpasning af eksisterende brugsskemaer. Skemaerne giver mening 
og forståelse, de tillader produktion af resultater, og de styrer brugen af artefaktet. Nogle 
brugsskemaer omhandler selve brugen af artefaktet, andre skemaer bruger artefaktet som et middel. 
Nogle skemaer er rettet mod en transformering af artefaktet, mens andre er rettet mod individet og 
fører til udvikling eller tilpasning af individet. 

 

Regneredskab/undervisningsredskab/læringsredskab. 
 

I Artigues forstand dækker betegnelsen redskab altså ikke selve grafregneren. Grafregneren er 
en artefakt, og transformeringen af grafregneren til et redskab involverer udviklingen af 
brugsskemaer, der involverer både subjektet, grafregneren og det emne, der arbejdes med. I 
afhandlingen vil der blive talt om forskellige typer af anvendelser af grafregneren. I Artigues 
forstand kan man tale om, hvordan grafregneren kan anvendes som et redskab af forskellig type.  

 
1. Grafregneren kan anvendes som et værktøj i forbindelse med opgaveregning, til kontrol af 

besværlige udregninger, til numeriske beregninger og til tegning af grafer. En sådan 
anvendelse af grafregneren kalder jeg at anvende grafregneren som et regneteknisk 
værktøj, og gennem sådanne processer bliver grafregneren et regne/tegne-redskab for 
eleven og for læreren. 

2. Grafregneren kan også anvendes af læreren i undervisningen som lærerens værktøj til at få 
eleverne til at undersøge egenskaber ved matematiske objekter, f.eks. ved at lade dem 
undersøge betydningen af de indgående parametre i et funktionsudtryk for derigennem at 
erhverve indsigt i matematiske sammenhænge. En sådan anvendelse af grafregneren 
kaldes at anvende grafregneren som et undervisningsmæssigt værktøj og gennem sådanne 
planlægningsaktiviteter og undervisningsaktiviteter bliver grafregneren et 
undervisningsredskab for læreren.  
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3. Endelig kan grafregneren anvendes af eleven til at udforske en given matematisk 
sammenhæng, til at opstille hypoteser og til at afklare matematiske diskussioner. En sådan 
anvendelse kalder jeg at anvende grafregnere som et læringsværktøj og gennem sådanne 
processer bliver grafregneren et læringsredskab for eleven.  

 
Denne kategorisering er ikke entydig. Der er en flydende overgang fra både 1 til 2 og 1 til 3. 

F.eks. bliver grafregnerens hukommelse og store display brugt af både lærer og elever til at 
overskue store beregninger og kontrollere dem for fejl, og læreren kan ved at genkalde elevernes 
indtastninger se, hvilke fejl eleven har lavet i indtastningen og derigennem få en fornemmelse af, 
hvordan eleven tænker. Denne anvendelse af grafregneren vil i nogle fortolkninger falde i kategori 
1, men i andre i kategori 2 eller 3.  

 

2.2 Forskningsspørgsmålet. 
 

Indenfor det kritiske forskningsparadigme er målet at forbedre verden. I dette projekt 
konkretiseres det til at forbedre matematikundervisning og –læring. Jeg vil med det samme 
understrege, at jeg mener, at den eksisterende matematikundervisning har mange kvaliteter og ofte 
angribes unødig hårdt i både den offentlige debat og af matematikdidaktikere. Imidlertid føler jeg, 
at jeg som mangeårigt medlem af gymnasielærerstanden kan tillade mig at sige, at selvom meget er 
godt, så er der plads til forbedring. Jeg vil uddybe dette undervejs i afhandlingen, f.eks. i kapitel 7 
om den danske kontekst. 

I 1997 blev grafregneren indført som et obligatorisk værktøj i matematikundervisningen. 
Historien om denne introduktion og dens konsekvenser vil blive fortalt i kapitel 7. Da jeg i foråret 
2000 skulle formulere min projektansøgning, havde jeg brugt grafregneren i min undervisning i 3 
år, og jeg havde i de 3 år haft mange overvejelser over og diskussioner om, hvordan grafregneren 
bedst kunne anvendes i undervisningen. Jeg havde også observeret, at elevernes adfærd havde 
ændret sig, alene fordi de havde dette værktøj til rådighed. Det var derfor oplagt for mig, at mit 
projekt kunne tage udgangspunkt i grafregnerens indførelse. Det var lige så oplagt for mig, at min 
interesse var matematikundervisning og –læring, ikke selve det teknologiske værktøj, som allerede 
på det tidspunkt var ved at vige pladsen for mere avanceret teknologi. Jeg så grafregneren som en 
vej til forandring af systemet, hvor det interessante er systemet, og hvordan det virker. Jeg var også 
overbevist om, at ændringer af matematikundervisning og -læring må fokusere på lærerne, fordi 
eleverne i gymnasiet kun går der i 3 år, mens lærerne typisk er der i mindst 30 år. Jeg valgte derfor 
at fokusere på lærernes holdninger, forestillinger og erfaringer, og at se på introduktionen af 
grafregneren som en mulig vej til en fornyelse af matematikundervisningen. Et af formålene var at 
bidrage til at øge lærernes refleksioner over valg af undervisningsmål, undervisningsformer og 
undervisningsmaterialer. Forskningsspørgsmålet kan med definitionerne i første afsnit formuleres 
således: 

 
Hvilke potentialer er der ved introduktionen af grafregneren som et 

undervisningsredskab i gymnasiets matematikundervisning, og hvilke forhindringer 
er der for denne introduktion? 

 
I sidste afsnit er det defineret, hvad jeg mener med grafregner og undervisningsværktøj. I afsnit 

2.4 præciserer jeg, hvad der f.eks. menes med forhindringer. Ved potentialer ved at bruge 
grafregneren som et undervisningsværktøj tænkes især på muligheder for at øge elevernes læring. 
Potentialerne afdækkes teoretisk i kapitlerne 4, 5 og 6. Desuden afdækkes nogle potentialer i 
lærersamarbejdet. Ordet introduktion anvendes, fordi jeg har en forestilling om, at grafregneren 
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hovedsageligt anvendes som et beregningsværktøj og derfor ikke allerede er i anvendelse som et 
undervisningsværktøj. Se tese 1 i næste afsnit. 

Opstillingen af dette forskningsspørgsmål bygger på en helt central antagelse, som der vil blive 
argumenteret for i kapitel 4, 5 og 6, men som ikke vil blive gjort til genstand for empirisk 
undersøgelse i denne afhandling, nemlig: 

 
Elevernes læring kan øges, hvis grafregneren anvendes som et undervisningsværktøj. 

Dette kan også formuleres således: Elevernes anvendelse af grafregneren som et 
læringsværktøj fremmes, hvis læreren bruger grafregneren som et undervisningsværktøj. 

 
Afhandlingen vil ikke empirisk direkte beskæftige sig med eleverne og deres læring. Eleverne 

har stor indirekte indflydelse på lærersamarbejdet, hvor læreren hele tiden forholder sig til elevernes 
læring, og hvor læreren i både planlægning og evaluering refererer til eleverne. Eleverne er derfor 
ganske afgjort til stede i afhandlingen, men de er ikke i fokus. 

Jeg vil i afhandlingen forholde mig kritisk til meget af den øvrige forskning angående 
anvendelsen af teknologi i matematikundervisningen. Dele af denne forskning kunne karakteriseres 
som forskning, hvis formål er at få folk til ureflekteret at tage teknologien til sig. Dette vil jeg se 
nærmere på i de efterfølgende kapitler. 

 

2.3 Teser. 
 

A priori er forskningsspørgsmålet udfoldet i 4 teser, der bliver undersøgt i afhandlingen. De 
metoder, der er brugt til de empiriske undersøgelser vil blive diskuteret i kapitel 3.  Her redegøres 
for de 4 teser og diskuteres, hvordan de kan gøres til genstand for empirisk undersøgelse. Teserne er 
opstillet på baggrund af mine erfaringer som gymnasielærer og mine studier af den didaktiske teori 
det første halve år af ph.d.-forløbet. I kapitel 16 vil jeg vende tilbage til teserne og se på, hvorvidt 
afhandlingen har bidraget til en afklaring af nogle af spørgsmålene. Teserne har været fokuspunkter 
i analysen af empirien. Teserne, som de ser ud i dag, er oplagt en finpudsning af de oprindelige 
teser, men der er ikke tale om nogen grundlæggende ændring af teserne. I deres nuværende form er 
teserne følgende: 

 
1. Grafregneren bliver ikke i særlig udstrakt grad anvendt som et undervisningsredskab i 

gymnasiets matematikundervisning i dag. Hvis denne første tese er usand, bliver indholdet i 
mit centrale forskningsspørgsmål uinteressant, idet grafregneren i givet fald er introduceret som 
et undervisningsredskab og ikke bare som et beregningsredskab. Denne tese er således central 
og er blevet undersøgt som det første i en spørgeskemaundersøgelse, hvor lærerne blev spurgt, 
hvad de brugte grafregneren til, og hvilke potentialer de så i at anvende den i deres egen 
undervisning. Undersøgelsen omtales i kapitel 8. Tesen kan også undersøges empirisk ved at 
iagttage undervisning. I denne afhandling er der ikke observeret ”almindelig” undervisning, 
men i kapitel 7 vil matematikundervisningen i gymnasiet blive forsøgt beskrevet udfra andres 
iagttagelser og udfra mine egne erfaringer som lærer. Min spørgeskemaundersøgelse vil 
bekræfte, at selvom grafregnerens introduktion til en vis grad har ændret de didaktiske 
strategier ”af sig selv”, bliver den mest anvendt som et regne/tegne-værktøj, og der er store 
muligheder for at integrere den yderligere som et undervisningsværktøj. 

 
2. Der er i bekendtgørelsen og gældende eksamensregler stillet meget stramme og eksplicitte 

krav til indholdet af matematikundervisningen, og der er ikke meget plads til at 
eksperimentere med indhold og arbejdsformer. I diskussioner med matematiklærere om, 
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hvorfor en given fornyelse af undervisningen, f.eks. som her introduktionen af ny teknologi, 
ikke er slået igennem i særlig stor grad, nævnes ofte den begrundelse, at den stramme 
bekendtgørelse og den skriftlige eksamen ikke levner tid til alt for mange krumspring. Det er 
derfor relevant at undersøge denne teses gyldighed. Tesen kan undersøges ved at spørge lærerne 
om deres begrundelser for valg af indhold og arbejdsformer, og undersøge, om der kan 
eksperimenteres indenfor de gældende rammer. I det lærersamarbejde, der omtales i 3. del af 
afhandlingen, arbejdes indenfor de gældende rammer, og i kapitel 15 ses på rammernes 
betydning for dette samarbejde. Selvom rammerne begrænser fantasien, er det imidlertid min 
egentlige tese, at det er muligt med fordel at anvende grafregneren som et 
undervisningsværktøj selv indenfor de eksisterende rammer. En anden tese, der er i familie 
med denne, men som ikke gøres til genstand for undersøgelse i denne afhandling, er følgende: 
Lærernes hovedformål med undervisningen er, at eleverne skal være godt rustet til den 
skriftlige eksamen. Når eleverne klarer sig godt til eksamen, er lærernes motivation for at 
udvikle undervisningen derfor ikke-eksisterende eller i hvert fald meget lille. 

 
3. De eksisterende undervisningsmaterialer binder lærerne meget i deres planlægning. 

Denne tese kan undersøges ved at forsøge at frigøre lærerne fra eksisterende materiale og f.eks. 
bede dem udvikle egne materialer. I lærersamarbejdet bliver lærerne netop bedt om selv at 
udvikle undervisningsmateriale, og i kapitel 11 omtales det, hvordan dette arbejde har fået dem 
til at reflektere over valg af undervisningsmaterialer. 

 
 
4. Hvis grafregneren generelt skal bruges som et undervisningsværktøj, er der behov for 

lærerudvikling. Denne tese baseres på, at lærernes holdninger til og erfaringer med matematik, 
matematikundervisning og elevernes matematiklæring er bygget op gennem mange år og ikke 
er baseret på at anvende teknologi i matematikundervisningen. Lærerne føler, at grafregneren er 
lagt oven i et eksisterende pensum, og de vil helst nå både den og det, de plejede at gøre. De 
føler, at indførelsen af teknologi generelt sænker elevernes faglige niveau og udhuler 
fagligheden i faget. Hvis der skal arbejdes med lærernes grundlæggende holdninger til faget, 
kan det kun gøres gennem lærerudvikling. I 3. del af afhandlingen omtales et lærersamarbejde, 
der har haft som sigte at iagttage og påvirke 4 bestemte læreres holdninger. Rækkevidden og 
konsekvenserne af dette samarbejde omtales i den afsluttende del. 

 

2.4 Forhindringer for introduktionen af grafregneren. 
 

Forskningsspørgsmålet lægger op til en undersøgelse af potentialer ved og forhindringer for 
introduktion af grafregneren som et undervisningsværktøj. I de næste kapitler vil jeg redegøre 
teoretisk for potentialerne ved at se på den didaktiske litteratur. Inden jeg gik i gang med 
empiriindsamlingen, havde jeg en række ideer om, hvilke forhindringer der kunne være for 
introduktionen af grafregneren. Disse ideer kom dels fra mine erfaringer som gymnasielærer, dels 
fra noget af den læste litteratur. Jeg opskriver nu de forhindringer, jeg a priori havde overvejet. I 
kapitel 16 vil jeg se på, hvorvidt disse forhindringer er reelle, og i hvor høj grad de kan overvindes. 
Listen ligger i forlængelse af de 4 teser, men fokuserer på forhindringerne. Forhindringerne opdeles 
i forhindringer fra centralt hold, skolebestemte forhindringer, teknologiske forhindringer og 
individuelle forhindringer. Teserne går på tværs af denne opdeling, dog således at tese 1 og 4 har 
mest med de individuelle forhindringer at gøre, mens tese 2 og 3 har mest med de centrale 
forhindringer at gøre. 

Listen over forhindringer ser herefter således ud: 
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1. Forhindringer fra centralt hold: 

a. Gældende bekendtgørelse og eksamensregler. Disse betingelser er fastlagt af 
undervisningsministeriet. Som lærer eller forsker kan man ansøge om 
forsøgsordninger, hvis man vil eksperimentere med disse rammer. Rammerne er i 
øjeblikket under revidering i forbindelse med gymnasiereformen og indførelse af 
CAS-værktøjer. I mit projekt er disse rammer blevet taget for givet, fordi det var 
ønsket at lave et projekt, der havde gyldighed overfor den almindelige undervisning. 

b. Eksisterende eksamensopgaver, opgavekommissionen og de skriftlige censorer. 
Eksamensopgaverne udarbejdes og rettes af lærere, der har denne opgave som en 
ekstra arbejdsopgave. Disse opgaver er meget styrende for indholdet af 
matematikundervisningen. Opgavekommissionen kan formentlig påvirkes, men 
processen er umiddelbart sværere at gennemskue, og der er ikke mange nedskrevne 
regler for konstruktionen af disse opgaver. I projektet tages også disse rammer for 
givne. 

c. Eksisterende undervisningsmateriale. De eksisterende undervisningsbøger skrives 
af matematiklærere, der påtager sig denne opgave for forskellige forlag oven i deres 
arbejde som lærere. Dette forhold er ret unikt for Danmark. I mange andre lande 
udarbejdes lærebøger af professionelle matematikere, af didaktikere eller af 
fuldtidsansatte på bogforlagene. I matematiklærerforeningen udarbejdes supplerende 
hæfter og materiale, der udgives af matematiklærerforeningen. Der arbejdes også 
med en notecentral på Internettet. Der er mange muligheder for at ændre på denne 
ramme, og det står den enkelte lærer frit for at benytte sit eget materiale i 
undervisningen. I projektet arbejdes netop med denne  ide. Udarbejdelse af eget 
materiale tager imidlertid meget tid og energi. En udbygning af notecentralen kunne 
være en vej frem til at ændre på dette forhold. Der er imidlertid en stor barriere 
mellem at udvikle materiale til egne hold og at udvikle materialer, som andre skal 
have adgang til. Mange holder sig tilbage og synes så, at deres materiale alligevel 
ikke egner sig til offentliggørelse. Det er også et spørgsmål, hvorvidt sådanne 
materialer kan bruges uden yderligere kommentarer. Det er givet, at udvikling af 
undervisningsmateriale i begrænset omfang er en naturlig del af de fleste læreres 
undervisningspraksis. Det er imidlertid ikke almindeligt, at lærere beskriver den 
undervisning, de forestiller sig skal afvikles i forbindelse med det udarbejdede 
materiale. Der udgives ikke i gymnasiet lærervejledninger til lærebøgerne, eller en 
”lærerens bog”. Jeg formoder det skyldes, at sådanne tiltag ville blive opfattet som et 
angreb på metodefriheden, som er meget central for mange lærere. Sådanne 
kommentarer ville imidlertid formentlig kunne inspirere mindst lige så meget som 
selve materialet. 

d. Eksisterende uddannelses- og udviklingsmuligheder og krav. Der stilles fra 
centralt hold ingen krav om efteruddannelse eller udvikling som matematiklærer ud 
over pædagogikum. Efteruddannelsestilbuddene organiseres hovedsageligt af 
matematiklærerforeningen. Derudover kan der være regionale efteruddannelsestilbud 
og skolebaseret efteruddannelse, men det sker ikke i særlig stor udstrækning. Det er 
min opfattelse, at man i matematiklærerforeningen er meget lydhør overfor 
medlemmernes efteruddannelsesønsker og gerne modtager ideer, så lærerne kan få 
de efteruddannelsestilbud, de ønsker. 
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2.   Skolebestemte forhindringer: 
a. Den økonomiske ramme. Alle skoler har et begrænset budget. Den enkelte skole 

administrerer sin egen økonomi, og der er tale om svære prioriteringer mellem 
nyansættelser, rengøring, nybygning, indkøb af nye bøger, kopieringsafgifter, 
efteruddannelsesmidler etc. Der er på de fleste skoler ikke penge nok til det, man 
gerne ville gøre. De økonomiske rammer begrænser f.eks. 

• Hvad der kan laves af forsøgs- og udviklingsarbejde, fordi der ikke kan 
bevilges timer eller penge til sådanne projekter. 

• Hvor meget, der kan eksperimenteres med materialer, fordi der ikke kan 
bevilges penge til nye bøger og antallet af kopier skal begrænses. 

• Hvor stort et budget, der er til efteruddannelse etc.  
b. Ledelsens opbakning. De fleste ledere vil gerne støtte introduktionen af teknologi, 

men er bundet af stramme økonomiske rammer og svære prioriteringer. Lederne 
kommer fra en lærerbaggrund, og det kan derfor være, de har svært ved at se behovet 
for efteruddannelse og udviklingsprojekter.  

c. Kollegers opbakning. På mange skoler anvendes der forholdsvis mange midler til 
introduktion af teknologi på bekostning af mange andre gode initiativer. Eleverne 
bruger også mange penge på anskaffelse af grafregnere, og de vil måske derfor være 
mindre motiverede til at bruge penge på andre aktiviteter på skolen, som f.eks. 
ekskursioner. Der er derfor ofte kolleger, der ser skævt til teknologien og hellere 
havde set midlerne anvendt anderledes. Et sådant forhold kan blive en alvorlig 
forhindring for indførelsen af teknologi og kan påvirke hele stemningen på en skole 
negativt. Baggrunden for prioriteringerne af de økonomiske midler bør 
gennemdiskuteres og klarlægges for alle 

d. Faggruppens opbakning. Denne hænger sammen med punkt 2.c, idet baggrunden 
er den samme. Fagkolleger kan også være uenige i prioriteringer angående 
bogindkøb etc. Hvis en faggruppe fungerer, kan jævnlige møder og diskussioner 
samt udveksling af materialer virke inspirerende for den individuelle lærers 
udvikling. Derfor er det særligt bekymrende, hvis faggruppen ikke støtter de lærere, 
der ønsker at eksperimentere med at anvende teknologi i matematikundervisningen. 
Denne forhindring kunne afhjælpes ved at der afsattes midler og timer til en række 
faggruppemøder, til supervision etc., så faggruppen havde rammerne til at dele deres 
erfaringer. 

 
3. Tekniske forhindringer. Teknologien bliver stadig bedre, men der er stadig problemer med 

den. Grafregnerens virkemåde er i nogen sammenhænge meget besværlig, og det kan være 
meget svært at aflæse dens display. Se kapitel 7 og 12 for en uddybning af dette. Disse 
forhindringer arbejdes der med konstant, og der kommer hele tiden nye udgaver af 
grafregneren. Der kan være lærere, der afholder sig fra at anvende f.eks. viewscreen4 af frygt 
for at rende ind i tekniske problemer, som de ikke kan klare5. Disse problemer løses 
efterhånden som læreren bliver mere tryg ved teknologien, og efterhånden som teknologien 
bliver mere stabil og brugervenlig. 

 
 

                                                 
4 Et display, der lægges ovenpå en almindelig overhead, og som derefter kan vise grafregnerens skærm på et lærred. 
5 Dette ses også i mit interview med Anders, hvor han direkte nævner, at han undlader at bruge viewscreen, fordi han 
ikke kan få et klart billede frem 
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4.  Individuelle forhindringer. 
a. Eleverne. Eleverne har bestemte forventninger til, hvad det vil sige at lære 

matematik, hvad en lærer er og hvad en elev er. Disse forventninger kan virke som 
forhindringer for, at læreren forsøger sig med nye arbejdsformer i 
matematikundervisningen. Denne forhindring kan kun overvindes ved at eleverne 
prøver noget andet tilstrækkelig ofte. En mulig vej er, at læreren eksplicit orienterer 
eleverne om, hvad der skal ske og hvorfor. Konsekvenserne af denne forhindring ses 
f.eks. i elevernes evalueringer af forløb, og det kan virke meget nedslående på en 
lærer, der har investeret energi og tid i et alternativt forløb, hvis eleverne 
efterfølgende vurderer forløbet negativt p.gr.a. deres anderledes forventninger til 
matematikundervisning.  

b. Læreren selv. Der er en række faktorer vedrørende den enkelte lærer, der ikke kan 
adskilles, men som hver især har betydning for, hvordan læreren kan og vil 
introducere teknologi i sin undervisning. Lærerens syn på matematik, 
matematikundervisning og matematiklæring er præget af mange års uddannelse i et 
traditionelt og næsten teknologifrit system. Lærerens erfaringer med den traditionelle 
undervisning er gode, eleverne klarer sig godt til eksamen og nogle lærere oplever 
ingen problemer med den traditionelle, teknologifrie matematikundervisning, og er 
derfor ikke motiverede til at ændre på undervisningen. Denne forhindring er nok den, 
det er sværest at angribe. De gode eksempler er en mulig vej frem: Lad lærerne 
observere eller deltage i undervisning, der viser potentialerne ved at anvende 
teknologi, så bliver de måske motiverede til at ændre dele af deres egen 
undervisning.  

 

2.5 Det samlede system, der analyseres. 
 

Selvom fokus for afhandlingen er lærerne, foregår undersøgelsen af grafregnerens potentialer i 
et komplekst system, der involverer en masse forskellige aktører – elever, lærere, forældre, ledelse, 
politikere etc. I kapitel 7 vil jeg give en karakteristik af den danske kontekst baseret på andres 
undersøgelser og mine egne erfaringer. I det følgende beskrives det system, der iagttages i 
klasserummet udfra Bauersfeld(1979). 

Bauersfeld(1979) indfører en skelnen mellem ”The matter meant”, ”The matter taught” og ”The 
matter learned”, som siden er blevet anvendt meget. Han definerer ”The matter meant” som 
strukturen af det matematiske indhold, ”The matter taught” som indholdet af undervisningen, 
processen formet af lærerens egne tillærte strukturer og rutiner og ”The matter learned” som elevens 
individuelle kognitive struktur. Han understreger, at disse tre mængder kun falder sammen i 
idealtilfældet. Han mener, at vi derfor må forlade ideen om et uforandret matematisk indhold og om 
den bedste måde at undervise på. Det er sandsynligt, at forskellige modeller for undervisningens 
indhold, forskellige måder at repræsentere og udforme ”the matter meant” får eleven til at 
konstruere begreber, der er forskellige i rækkevidde og indhold og kun forekommer ens p.gr.a. en 
uniform symbolbeskrivelse og et normaliseret teknisk sprog. Lærerens matematiksyn og lærerens 
billede af ”the matter meant” påvirker ”the matter taught” og dermed ”The matter learned”. 
(Bauersfeld 1979) 

Antonius (2002, 2003) udvider Bauersfelds 3 mængder med endnu en mængde, nemlig ”The 
matter assessed” udfra en velunderbygget tese om, at det er kravene til den afsluttende skriftlige 
eksamen der påvirker både ”The matter taught” og ”The matter learned” mere end det er indholdet 
af bekendtgørelsen og lignende.  Antonius’ fortolkning af de 4 mængder foregår på et andet niveau 
end Bauersfeld. Hvor Bauersfeld bruger begreberne til at beskrive den enkelte lærers undervisning, 
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bruger Antonius begreberne til at beskrive undervisningsministeriet, alle lærerne, alle eleverne og 
hele eksaminationssystemet som aktører i det samlede system. (Antonius 2002) 

Begrebet ”The matter assessed” har imidlertid også på Bauersfelds niveau kvaliteter, som jeg vil 
diskutere i det følgende, hvor jeg vil give min fortolkning af de 3 mængder. 

 

The matter meant. 
 

Jeg ser flere lag i ”The matter meant”. Som udgangspunkt er der de tanker, der ligger bag 
indholdet af bekendtgørelsen og undervisningsvejledningen for matematikfaget. I enhver konkret 
undervisningssituation fortolker læreren disse tekster, og det er sandsynligt, at lærerens fortolkning 
af disse ikke er identisk med de intentioner, de er skrevet med. Det er min påstand, at der er mange 
lærere, der ikke læser teksterne særlig grundigt, men i stedet overlader det til lærebogsforfatterne at 
fortolke dem, mens lærerne så fortolker lærebogen, og først går til studier af bekendtgørelsen eller 
vejledningen, hvis de bliver trætte af den valgte lærebog. Denne praksis indfører endnu et led i ”The 
matter meant”, nemlig lærebogsforfatterne. ”The matter meant” vil derfor være forskellig for den 
enkelte lærer afhængig af vedkommendes syn på og erfaringer med det matematiske indhold, 
matematikundervisning og matematiklæring, og det vil ofte være lærerens mere eller mindre 
ubevidste fortolkning af en lærebogsforfatters fortolkning af en bekendtgørelsestekst. ”The matter 
meant” styres i høj grad af lærerens erfaringer med den skriftlige eksamen og af lærerens læsning af 
tidligere eksamensopgaver og vejledende eksempler på eksamensopgaver. ”The matter meant” er 
lærerens planlægning af det matematiske indhold, arbejdsformer og evalueringsformer, og ”The 
matter meant” er individuel for den enkelte lærer. 
 

The matter taught. 
 

”The matter taught” er den undervisning, der kan observeres i klasserummet. Man skal ikke 
have været lærer i mange år, før man ved, at der er forskel på ”The matter meant” og ”The matter 
taught”. Det er sjældent, at der i klasserummet sker det, der er planlagt. Som lærer er man ikke altid 
klar over, hvad ”The matter taught” ”egentlig” er. Man kan have forestillinger om, hvad der er sket, 
som de øvrige deltagere i klasserummet ikke kan genkende. Hvis en lærer efterfølgende ser sin egen 
undervisning optaget på video, kan det være en overraskende og endog chokerende oplevelse at se, 
hvad der sker. ”The matter taught” er en oplevelse, der deles af lærer og elever, men den enkeltes 
fortolkning af, hvad der er sket vil være meget forskellig. ”The matter taught” er lærerens 
realisering af ”The matter meant” og elevernes reaktioner på denne realisering. Det er en individuel 
fortolkning af en kollektiv oplevelse. 

 

The matter learned. 
 

”The matter learned” er den læring, som den enkelte elev har fået ud af timen. Det er individuelt 
for den enkelte elev, og det er empirisk utilgængeligt. ”The matter learned” indeholder nok altid 
elementer af ”The matter meant”, men består derudover af en masse andre elementer, som bestemt 
ikke alle er af matematisk art, f.eks. kan eleven have lært noget om gruppearbejde, om læreren, om 
kammeraterne eller om sin mobiltelefon. Også ”The matter learned” er i høj grad styret af elevens 
forventninger til indholdet af den skriftlige eksamen. I forbindelse med planlægning af nye 
aktiviteter, evalueringer og eksamener ønskes der adgang til ”The matter learned”. Det er i den 
forbindelse Antonius skelnen bliver relevant, og der kan tales om den 4. mængde, ”The matter 
assessed”, som er den del af elevernes læring, der bliver eller kan blive evalueret både internt og til 
den afsluttende eksamen. ”The matter assessed” er i mange sammenhænge en betydelig del af 
lærerens evaluering af ”The matter meant” og ”The matter taught”. 
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Et vigtigt element i denne skelnen mellem 3 eller måske 4 mængder er for mig at se det at skelne 

mellem undervisning og læring. Undervisning er en kollektiv oplevelse, der deles af lærer og elever, 
og som man som forsker kan iagttage. Selvom der selvfølgelig er tale om forskerens fortolkning af 
en oplevelse, kan oplevelsen, hvis den er videooptaget, genses og diskuteres med andre og dermed 
valideres. Læring er en individuel oplevelse, som er empirisk utilgængelig. Ved at fortolke på 
elevudsagn eller ved at konstruere forskellige evalueringsformer kan man forsøge at gætte på 
elementer i denne mængde, men der kommer Antonius´ skelnen netop ind og fortæller os, at vi nu 
ser på en anden mængde, nemlig ”The matter assessed”. I uddannelsesdebatten blandes begreberne 
undervisning og læring ofte sammen, hvilket forplumrer vandene. 

I samarbejdet med lærerne i dette projekt arbejdes med læreren og lærerens fortolkning af de 3 
mængder. Min bevidste påvirkning har været i forhold til lærerens planlægning, altså i forhold til 
”The matter meant” og i mindre grad også ”The matter taught”. Jeg fortolker på lærerens ”The 
matter meant”, ”The matter taught” og lærerens vurdering af forløbet, der i høj grad styres af 
lærerens opfattelse af ”The matter learned” eller snarere ”The matter assessed”.  

 

2.6 Teori-praksis. 
 

Formålet med projektet er at afklare, hvad lærernes praksis er og at bruge grafregneren som et 
middel til at få lærerne til at gøre noget andet, end de plejer. Spørgsmålet er, om og i givet fald 
hvordan matematikdidaktisk forskning kan ændre undervisningspraksis. Denne problematik er ikke 
ny, men har beskæftiget matematikdidaktikere siden matematikdidaktikkens start som 
videnskabeligt fag. En undergruppe ,kaldet SCTP6, under ICMI har siden 1984 arbejdet med netop 
denne problematik. I Christiansen(1990a) og Christiansen og Verstappen(1988) beskrives denne 
arbejdsgruppes historie fra en konference i 1984, hvor der blev givet 6 eksempler på interaktion 
mellem teori og praksis, til ICME-konferencen i Budapest 1988, hvor gruppens arbejde blev 
præsenteret. Gruppen har undervejs i processen holdt flere konferencer, hvor de centrale 
diskussionsspørgsmål bl.a. har været forskerens rolle og den teoretiske videns rolle i forhold til den 
praktiserendes knowhow.  

Arbejdsgruppens hovedresultater er i punktform: 
 

• Den didaktiske teori kan ikke formidles direkte til lærerne, ligesom den matematiske teori 
ikke kan formildes direkte til eleverne. Relationerne mellem teori og praksis er indirekte og 
komplementære. 

• Ændring af undervisningspraksis kan ske ved selvmodificering, når forskeren holder et 
spejl i form af interview, transskriptioner eller videooptagelser op foran læreren. 

• Forskeren skal ikke kun studere, hvad læreren ved og gør, men også hvad han tænker og 
føler. 

• Praksis absorberer teori og forandrer derigennem både sig selv og teorien. 

• Ligeværdighed, forståelse, kommunikation og respekt skal være basis for samarbejdet. 

• Det er uetisk at gennemtvinge forandringer i lærernes rutiner og metoder, især hvis det 
gøres gennem ekstern kontrol. [Christiansen 1990a, Christiansen og Verstappen 1988.] 

 
Steinbring(1994) beskriver, hvordan matematikdidaktikken plejer at blive set som en 

hjælpevidenskab, der direkte skal bidrage til en forbedring af matematikundervisningen. Dens 
opgave er at omforme den matematiske viden til en passende form og at udstyre lærerne med en 

                                                 
6 Systematic Cooperation between Theory and Practice, systematisk samarbejde mellem teori og praksis. 
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række brugbare undervisningsstrategier. Realiteten er imidlertid, at de fleste lærere ikke refererer til 
forskningsresultater eller bruger dem i deres professionelle praksis. For at lærer og forsker skal 
kunne kommunikere, skal de have en fælles reference, f.eks. en undervisningssituation, de begge 
har oplevet, eller en beskrivelse af en undervisningssituation, de begge kender. Problemet med den 
didaktiske teori er, at den ofte beskrives fri for kontekst, og så må læreren lave sin egen 
referenceramme, der er anderledes end forskerens. (Steinbring 1994) 

Sowder(2001) opsummerer7 4 grunde til, at den didaktiske forsknings forsøg på at influere 
praksis er mislykkedes:  

 
1. Forskningen er ikke overbevisende og autoritativ. For mange lærere er forskningen ikke 

overbevisende, fordi de ser den som irrelevant for deres professionelle liv, og de 
respekterer ikke den didaktiske forskning. 

2. Forskningen er ikke relevant for praksis. Den er ikke tilstrækkelig praktisk, den 
omhandler ikke lærernes spørgsmål og den tager ikke hensyn til lærernes hverdag. 

3. Forskningen er ikke tilgængelig. Resultaterne udtrykkes ikke på måder, der er forståelige 
for lærere. 

4. Uddannelsessystemet er enten ude af stand til at ændre sig, eller det er for ustabilt til at 
engagere sig i systematisk forandring. 

 
Sowder mener, menneskers grundlæggende værdier ligger til grund for deres vurderinger af, 

hvorvidt forskningen er overbevisende, relevant etc. Hun analyserer i artiklen 3 områder, hvor 
mennesker har forskellige værdier, der influerer på deres holdning til den matematikdidaktiske 
forskning, nemlig matematiksyn, læringssyn og syn på, hvad det vil sige at klare sig godt i 
matematik. Hvis de matematikdidaktiske forskere skal kunne kommunikere med f.eks. lærere om 
værdien af den didaktiske forskning, kræver det, at alle er klar over, hvad de sætter pris på og 
hvorfor og er åbne for at overveje alternativer. (Sowder 2001) 

Dette lille udsnit af artikler viser, at debatten om forholdet mellem teori og praksis har kørt i 
mange år og stadig er aktuel. Uddragene viser også et af matematikdidaktikkens problemer, som jeg 
vil vende tilbage til i kapitel 4, nemlig at den erhvervede viden ikke i særlig udstrakt grad 
kumuleres hverken i undervisningspraksis eller i forskningen. Sowders analyser kunne f.eks. have 
været beriget af nogle af konklusionerne i Christiansens artikler. Der sker i øjeblikket en 
begyndende teoretisering af feltet, som det vil fremgå af kapitel 3. 

Opsummerende ser det ud til, at der er enighed om, at det er svært at viderebringe de 
matematikdidaktiske resultater til undervisningspraksis. Teorierne kan ikke direkte formidles men 
skal afprøves for at forstås. Det kan derfor være et problem at formidle denne viden i større 
målestok. Det må også i den forbindelse overvejes, hvordan læreruddannelse og 
lærerefteruddannelse skal foregå. Som én, der i mange år var en del af undervisningspraksis, er det 
mit klare indtryk, at de matematikdidaktiske teorier og resultater ingen direkte indflydelse har på 
undervisningspraksis i gymnasiet. Her er problemet vel især punkt 3 foroven: Den didaktiske teori 
er ikke tilgængelig for lærerne. Med tilgængelig mener jeg ikke kun, at der ikke udkommer 
matematikdidaktiske bøger med gymnasielærerne som målgruppe, men også, at i det omfang, der 
måtte udkomme sådanne bøger, så ville de formentlig ikke blive læst, fordi lærerne ikke er 
motiverede for det og ikke prioriterer det særligt højt i forhold til de mange andre krav, der stilles til 
dem. 

I samme ånd kan man udtrykke sin undren over, at der heller ikke i disse reformtider synes at 
være inddraget mange didaktikere eller for den sags skyld almenpædagogiske forskere i 

                                                 
7 I følge Sowder stammer opsummeringen oprindelig fra Kennedy. 
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udarbejdelsen af nye bekendtgørelser for folkeskolen og for de gymnasiale uddannelser. For mig at 
se svarer det til at ville bygge en Storebæltsbro uden at bruge de dertil uddannede ingeniører. Jeg 
håber, der i konkretiseringen af det faglige indhold i matematik vil blive taget hensyn til f.eks. det 
store arbejde, der er lagt i kompetencerapporten (Niss og Jensen 2002). Det samme kan siges om 
udarbejdelsen af lærebøger, der i Danmark normalt varetages af gymnasielærere. Det ville måske 
være hensigtsmæssigt, hvis lærebøger blev udviklet i et samarbejde mellem matematikdidaktikere, 
lærere og elever, på samme måde som et hus normalt bygges i et samarbejde mellem arkitekter, 
håndværkere og husets kommende beboere. 

Ikke al matematikdidaktisk forskning er lige relevant for undervisningspraksis. Der foregår 
meget fornuftig didaktisk forskning, der ikke er interessant eller relevant for undervisningspraksis. 
De forskere, der tager udgangspunkt i problemstillinger, der er relevante for lærere, har imidlertid 
ofte et ønske om, at resultaterne også bliver relevante for praksis og får betydning for praksis. Det 
gælder også dette projekt. Spørgsmålet er, hvordan det kan lade sig gøre.  

Jeg forventer, at mit forskningsspørgsmål, som det fremgår af afsnit 2.4, må interessere 
gymnasielærerne. Jeg har selv som gymnasielærer diskuteret netop anvendelsen af grafregneren 
meget. Udgangspunktet for mit projekt er derfor et spørgsmål, der er interessant, relevant og aktuelt 
for mange gymnasielærere. 

I forskningsprocessen har jeg samarbejdet med en række lærere. Jeg har interviewet to 
faggrupper, og jeg har samarbejdet tæt med 4 lærere. I den forbindelse har alle deltagende lærere 
givet udtryk for, at de fandt det lærerigt at deltage i diskussionerne, og gennem denne proces har jeg 
dermed forhåbentlig ydet et lille bidrag til en udvikling af praksis. I forbindelse med 
spørgeskemaundersøgelsen og med mine indlæg i LMFK-bladet har jeg fået både positive og 
negative reaktioner fra lærerne. Mit arbejde har således igangsat overvejelser hos nogle af de 
deltagende lærere. Jeg har som nævnt i kapitel 1 holdt en række foredrag og er også der kommet i 
dialog med lærere. De matematikdidaktiske teorier har i nogen grad ligget til grund for min 
deltagelse i diskussionerne, og flere af mine foredrag har inddraget matematikdidaktisk teori. Min 
erfaring er i overensstemmelse med Christiansens konklusioner, nemlig at lærerne ikke har megen 
glæde af direkte at høre om teorierne. De kan imidlertid have glæde af de konkrete 
undervisningsideer, der er fremkommet på baggrund af teorierne. 

Forskningsproduktet, denne afhandling, er skrevet så læseligt som muligt, og der er en række 
lærere, der har lovet mig at ville læse den. Jeg frygter imidlertid, at den ikke vil blive læst af særlig 
mange gymnasielærere. Det er derfor mit mål efterfølgende at få skrevet en række artikler, der på 
mere relevant form formidler resultaterne af dette projekt til gymnasielærere. Jeg har allerede haft 
en artikel i LMFK-bladet om min spørgeskemaundersøgelse.  

Mine fremtidsplaner på Amtscentret for undervisning i Skanderborg ligger i forlængelse af mit 
ønske om at overvinde afstanden mellem teori og praksis.  

 

2.7 En model for interaktionen. 
 

I forlængelse af diskussionerne i forrige afsnit og overvejelserne i kapitel 1 har jeg udviklet en 
model for, hvordan interaktionen mellem forsker, lærer og elever ser ud for mig. Virkeligheden er 
naturligvis meget mere kompleks end modellen. Alligevel kan modellen illustrere nogle af de 
overvejelser, jeg har haft undervejs i forskningsprocessen. Christiansen(1990) og Steinbring(1994) 
indeholder også modeller for interaktionen mellem forsker, lærer og elev, men disse modeller er 
mere lineære og tilsyneladende mere hierarkiske. 

I min model har alle aktørerne forestillinger om, hvem de andre aktører er. Den samarbejdende 
forsker, der er i dialog med den analyserende lærer, kan kun succesfuldt kommunikere med læreren, 
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hvis hans8 forestillinger om, hvad en lærer og en elev foretager sig er realistiske. Min baggrund har 
hjulpet mig til at have et nogenlunde realistisk billede af lærerens og elevernes roller i 
undervisningssituationen, og det har givet lettet min kommunikation med lærerne.  

Alle aktørerne i modellen har forestillinger om matematik, matematikundervisning og 
matematiklæring, og disse forestillinger er ikke ens. Mine forestillinger om dette har ændret sig de 
sidste 3 år, men via min baggrund er jeg forhåbentlig bedre i stand til at forstå og acceptere lærernes 
forestillinger og holdninger, og dermed at kunne kommunikere med dem på lige fod. Det konkrete 
matematiske stof og de konkrete opgaver indgår ikke i min model, men det kunne skrives på som en 
cirkel, alle aktørerne forholdt sig til på alle niveauer om end på forskellig vis. 

Jeg vil i det følgende kommentere de enkelte forbindelseslinjer i modellen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  (Figur 1) 
 
”Observere” dækker også over aktiviteter som reflektere over, analysere, generalisere etc. 
Observation går fra venstre mod højre og oppefra – ned. 
 
1. Eleven: Den arbejdende elev arbejder med det materiale, læreren kommer med, og forholder 

sig mest til den konkrete opgave. Den reflekterende elev overvejer, hvad der er lært og 
hvorfor, og reflekterer over sit eget arbejde og lærerens undervisning. Den reflekterende elev 
observerer den arbejdende elev. Den reflekterende elev kan også observere en anden elev 
arbejde, som det sker, når en elev f.eks. gennemgår noget for klassen. 

 
2. Læreren. Den undervisende lærer vil i perioder fokusere på den arbejdende elev, i perioder 

på den reflekterende elev, men vil sjældent i undervisningssituationen have overskud til at se 
på hele eleven. Det er her man finder ”the matter taught”. Den analyserende lærer er den, der 

                                                 
8 Jeg vil gennem hele afhandlingen bruge ordet ”han”, ”ham” etc. i tilfælde, hvor kønnet ikke er kendt. Det er meget 
lettere at læse end ”han/hun”, ”høn” eller lignende måder.  
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planlægger forløb, udarbejder materiale og evaluerer forløbene. Det vil også være den 
analyserende lærer, der vil være fremherskende i forbindelse med interview og fælles 
gennemsyn af videosekvenser fra undervisningen. Den analyserende lærer ser på sin egen 
undervisning og på elevernes samlede aktiviteter. Den analyserende lærer vil have træk 
tilfælles med den analyserende forsker, men vil i sine analyser være meget mere 
anvendelsesorienteret. Det er her, man finder ”the matter meant” og i nogen grad ”the matter 
assessed”. Den analyserende lærer kan også observere en anden undervisende lærer og 
derigennem lære meget, men det sker meget sjældent. 

 
3. Forskeren: Den samarbejdende forsker kommunikerer med den analyserende lærer. Det er 

meget sjældent, forskeren kommunikerer med den undervisende lærer, der har sin 
opmærksomhed rettet mod eleverne. Den samarbejdende forsker har forestillinger om 
eleverne, om læreren, om det matematiske indhold og om undervisningen i det, som præger 
hans samarbejde med læreren. Den samarbejdende forsker er i samarbejdsøjeblikket 
fokuseret på læreren, og mange af de andre elementer vil i situationen være uudtalte og 
måske ubevidste. Den analyserende forsker ser på sin egen rolle i samarbejdsprocessen og 
på det samlede billede af læreren både som samarbejdspartner og som underviser. Andre 
forskere kan også forholde sig analyserende til den samarbejdende forsker, og derigennem 
lette forskerens analyser af samarbejdet.  

 
I samarbejdet er forskerens bidrag den didaktiske, teoretiske viden, og lærerens bidrag er viden 

om den konkrete undervisningskontekst. Gennem samarbejdet erhverver begge indsigt i hinandens 
viden og bliver samtidig klogere på deres eget område. Forskeren har tid til at sætte sig ind i teorier 
og nye forskningsresultater, det har læreren ikke. Som Steinbring(1994) præciserer: Der er ingen 
direkte indflydelse eller hierarkisk afhængighed men udveksling og feedback mellem to relativt 
uafhængige sociale domæner, der begge reflekterer over og medierer matematisk viden. 

I det samarbejde, jeg har haft med 4 lærere, og som vil blive grundigere omtalt i kapitel 3 og 9, 
har de analyserende lærere haft forestillinger om, hvad jeg som forsker havde brug for at få at vide, 
og de har haft forestillinger om, hvad mine analyser ville vise. Disse forestillinger vil næppe 
stemme overens med det, jeg som analyserende forsker har set i det indsamlede materiale. Dette har 
undervejs i analyserne givet anledning til mange overvejelser om, hvad jeg kunne sige og samtidig 
bevare den tillid, lærerne viste mig ved at indgå i samarbejdet med mig. Den analyserende forsker 
og den samarbejdende forsker er to forskellige roller, og i analysen har det været nødvendigt at 
frigøre sig fra både læreren og den samarbejdende forsker og forsøge at se begge udefra, og det har 
til tider været en smertefuld proces. Jeg vil her indledningsvist sige, at jeg sætter pris på alle de 
lærere, der har hjulpet mig i processen. De har udvist mod, og de har brugt en masse tid på mig og 
mit projekt. Jeg håber, de vil tilgive mig, at ikke alle resultater er lige positive.  

I forbindelse med den nødvendige distancering har det været en hjælp at kunne trække på den 
didaktiske teori, men især har det været en hjælp at kunne se mine resultater både fra lærer- og 
forskerside både ved at jeg selv kender til begge sider og ved, at jeg har kunnet diskutere den 
forskningsmæssige side med min vejleder og lærersiden med min mand. 

En sidste overvejelse angående forholdet mellem teori og praksis er, i hvor høj grad den 
teoretiske viden, jeg nu besidder, vil få indflydelse på min praksis, når jeg engang vender tilbage til 
gymnasielærerstanden. Jeg er sikker på, at min analyserende lærer er blevet en anden, at jeg vil 
planlægge og evaluere min undervisning på andre måder end før, men jeg er usikker på, hvad der 
vil ske med min undervisende lærer, som jeg ikke har arbejdet med de sidste 3 år. Hvor meget af 
min teoretiske viden kan jeg selv omsætte til undervisningspraksis? 
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2.8 Kompetencebeskrivelse. 
 

En anden måde at beskrive afhandlingens formål er i kompetencetermer. Niss og Jensen(2002) 
omtaler i kapitel 6 seks matematiklærerkompetencer, som gruppen bag rapporten mener, en 
matematiklærer skal besidde uafhængig af, hvilket niveau læreren underviser på. Disse er:   

 
1. Læseplanskompetence: At kunne sætte sig ind i, analysere og forholde sig til læseplaner og 

kunne vurdere disse og deres betydning og at kunne udforme og iværksætte kursusplaner. 
2. Undervisningskompetence: At kunne udtænke, tilrettelægge og gennemføre konkrete 

undervisningsforløb, at kunne skabe et righoldigt spektrum af situationer, at kunne udvælge 
og opstille opgaver, at kunne finde, bedømme, udvælge eller frembringe 
undervisningsmidler og –materialer, at kunne begrunde og diskutere undervisningens 
indhold, form og perspektiver, at kunne motivere og inspirere og at skabe rum for elevernes 
egne initiativer. 

3. Læringsafdækningskompetence: At kunne afdække og fortolke elevernes læring, deres 
besiddelse af matematiske kompetencer, deres forestillinger om og holdninger til matematik, 
deres udvikling over tid. At kunne trænge ind bag facaden. 

4. Evalueringskompetence: At kunne afdække, vurdere og karakterisere elevernes faglige 
udbytte og kompetencer. At udvælge, konstruere og betjene sig af et bredt spektrum af 
former og instrumenter til evaluering, undervejs og ved afslutningen, både absolut og 
relativt. At forholde sig kritisk til rækkevidden af konklusioner opnået ved evaluering. At 
kunne kommunikere med eleven om evalueringen og hjælpe eleven videre. 

5. Samarbejdskompetence: At kunne samarbejde med fagkolleger, andre kolleger og 
personer udenfor den kollegiale verden. 

6. Professionel udviklingskompetence: At kunne udvikle sin kompetence som 
matematiklærer. At indgå i og forholde sig til aktiviteter, der kan tjene til udviklingen. At 
kunne reflektere over sin undervisning, at kunne identificere udviklingsbehov, at kunne 
vælge, foranstalte og bedømme aktiviteter som efter- og videreuddannelse, konferencer og 
kollegiale projekter og aktiviteter. Holde sig ajour, drage nytte af forskning, skrive artikler. 

 
Disse kompetencer forekommer mig i det store og hele at være rammende og relevante for 

matematiklærere. Jeg er en smule betænkelig ved ”læringsafdækningskompetencen”. I forlængelse 
af bemærkningerne om ”The matter learnt” i forrige afsnit vil jeg mene, at det at afdække elevernes 
læring ved at trænge ind bag facaden er en umulighed. Elevens læring er lige så utilgængelig for 
læreren som den er for forskeren. Elevens læringsudbytte i forhold til konkrete mål kan muligvis 
evalueres med en test, men så er det nærmere evalueringskompetencen, der er tale om. En nærmere 
diskussion af tanken med og den konkrete operationalisering af læringsafdækningskompetencen er 
påkrævet. I forhold til herværende projekt vil denne kompetence imidlertid ikke stå centralt og vil 
derfor ikke blive diskuteret videre her.  

I herværende projekt er formålet at arbejde med læseplanskompetence og 
undervisningskompetence. Læseplaner skal studeres for at se, hvad der egentlig står, der skal 
udarbejdes undervisningsmateriale, der skal planlægges og afvikles undervisning. Gennem 
samarbejdet mellem forsker og lærer bliver der også arbejdet med samarbejdskompetencen, og 
gennem de refleksioner, mine  spørgsmål eventuelt sætter i gang med den professionelle udvikling.  

Der skal ikke i særlig høj grad arbejdes med lærerens matematiske kompetencer, men i 
diskussioner mellem lærer og forsker om, hvorfor eleverne skal lære om differentialkvotient, hvad 
de skal lære og hvordan de skal lære det, udvikles imidlertid også lærerens matematiske 
kompetencer. 
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2.9 Afslutning. 
 

Forskningsspørgsmålet er opstillet og analyseret a priori. I det næste kapitel vil der blive 
redegjort for den overordnede metodik. Den a priori analyse af forskningsspørgsmålet har dels 
afdækket fokuspunkter for analysen, dels hjulpet med yderligere at blotlægge de briller, 
hvorigennem det empiriske materiale vil blive iagttaget.  

Afhandlingen fokuserer på læreren i det samlede system. Det er karakteriseret udfra Bauersfelds 
3 mængder, og det er diskuteret, i hvor høj grad det er muligt som didaktisk forsker at påvirke 
praksis. Niss’ og Jensens kompetencebeskrivelse er blevet brugt til en anden formulering af 
afhandlingens formål. 
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Kapitel 3: Metodologi. 
 

”I denne forbindelse må det understreges, hvordan jeg forstår begrebet metodologi. Ikke 
som et normativt system af regler, eller som en kogebog bestående af tekniske anvisninger, 
men som et krav om for det første at reflektere over de erkendelsesmæssige problemer ved 
at undersøge et stykke af virkeligheden og for det andet så præcist som muligt at beskrive 
det man har foretaget sig, så de kolleger, der læser ens publikationer, kan vurdere 
undersøgelsen med hensyn til dens udgangspunkt, fremgangsmåde og resultater.” 
[Karpatschof 1984, 14] 

 
Der redegøres for det overordnede forskningsdesign, og der argumenteres for valg af 

metodologi. De valgte metoder sammenlignes med etablerede metoder indenfor 
matematikdidaktikken. Kapitlet giver en metodisk oversigt, mens de mere specifikke metodiske 
redegørelser findes i kapitel 8 og 9.  

 

3.1 En model for kritisk forskning. 
  

Som det fremgår af kapitel 1, ligger denne afhandling indenfor det kritiske forskningsparadigme 
og sigter dermed mod at ændre verden ved at øge refleksionen over den. Inden for 
matematikdidaktikken er det måske især etnomatematikken, der repræsenterer den kritiske 
forskning, men jeg er blevet stærkt inspireret af en model for kritisk forskning, som Ole Skovsmose 
har opstillet i f.eks. Skovsmose og Borba(2000), og som også omtales i Skovsmose(2003). 
Modellen er udsprunget af et arbejde, Skovsmose har gjort i Sydafrika efter afskaffelsen af 
apartheidstyret, og er forholdsvis ny, men den er allerede anvendt i en række projekter og har også 
inspireret ph.d-studerende uden for matematikdidaktikernes rækker. 

I Skovsmoses terminologi analyseres den kritiske forskning med reference til relationerne 
mellem en nuværende situation i klasserummet (NS), en forestillet situation (FS), som er foreslået 
som en idealiseret undervisningsmulighed, og endelig en arrangeret situation (AS), som er en 
eksperimenterende praksis. Pædagogisk fantasi(PF) er en relation mellem NS og FS, praktisk 
organisering(PO) er en relation mellem NS og AS, og kritisk ræsonnement(KR) er 
retfærdiggørelsen af indsigterne i FS, baseret på studiet af AS. Kvaliteten af forskningen diskuteres 
udfra disse tre processer. 

Skovsmoses model for kritisk forskning kan grafisk illustreres således: 
 AS 
  
 PO KR 
 
 
 NS PF FS 
 
  (Figur 2) 
 
Skellet mellem PF og PO er analytisk. I praksis udføres de i en delt samarbejds- og 

forhandlingsproces mellem lærer og forsker, og kvaliteten af begge processer kan diskuteres i 
samarbejdstermer. 

Skovsmose understreger, at modellen ikke er statisk, men at der i tid til stadighed fremkommer 
nye trekanter. Gennem det kritiske ræsonnement skabes en ny forestillet situation, og gennem 
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erfaringerne fra den arrangerede situation ændres den nuværende situation, og der kan derfor 
arrangeres en ny situation. (Skovsmose og Borba 2000, Skovsmose 2003) 

Skovsmoses model er en ramme for både forsknings- og udviklingsprojekter, derfor betegner 
han selv metoden som udforskning, og der er ikke noget i vejen for at anvende modellen i et rent 
lærersamarbejde. I modellen er samarbejde en essentiel del af forskningens kvalitet. Mange andre 
forskningsprojekter, der omhandler samarbejde mellem teori og praksis, lægger ikke den samme 
vægt på samarbejdets kvalitet og har andre kvalitetskriterier for forskningen. I beskrivelsen af 
Skovsmoses model er der en række punkter, han ikke kommer ind på, og som der må hentes 
inspiration til andre steder fra. Derfor vil jeg i afsnit 3.3 diskutere andre metoder til udvikling af 
undervisningspraksis. 

De punkter, som Skovsmoses model ikke tager eksplicit stilling til, er bla. hvor længe et sådant 
udforskningsprojekt med rimelighed skal tage, hvordan samarbejdet mellem forsker og lærer 
etableres, vedligeholdes og vurderes, og hvad der er forskerens empiriske data fra 
udforskningsprocessen. 

 

3.2 Skovsmoses model og denne afhandling. 
 

En vigtig begrundelse for valget af Skovsmoses model er, at den er god til at undersøge 
potentialer, der endnu ikke er en del af undervisningspraksis: 

 
“To research what is not there and what is not actual also means to investigate what 

could be brought about.” [Skovsmose og Borba 2000, 7] 
 
I mit projekt ønsker jeg netop at undersøge, hvad der kunne gøres med grafregneren, hvis den 

blev brugt som undervisningsværktøj, altså en hypotetisk forestillet situation. Ligeledes forsøger jeg 
i samarbejdet at inspirere lærerne til at forestille sig alternativer til deres nuværende situation. 

En anden begrundelse for valg af Skovsmoses model er, at jeg som en del af projektet i perioder 
bevidst er gået ind og har påvirket lærernes planlægning af undervisning, og denne bevidste, 
intenderede indblanding i feltet udelukker mange af de mere klassiske metoder, der tilstræber 
objektivitet og ikke-indblanding. Skovsmoses model gør det til en dyd, at forskeren påvirker feltet, 
og det opfatter jeg som meget tiltalende. Denne metode tillader mig at gøre brug af min baggrund i 
arbejdet i feltet, tillader at den samarbejdende forsker i modellen i kapitel 2 kan trække på alle sine 
ressourcer i samarbejdet med læreren. Indbygget i modellen i kapitel 2 er også min overbevisning 
om, at enhver, der forsker i et felt, påvirker det, hvis ikke bevidst så ubevidst. Det er svært at 
forestille sig et samarbejde mellem forsker og lærer, hvor de ikke gensidigt påvirker hinanden. 

Der bliver i afhandlingen tale om en overordnet Skovsmose-trekant1, der beskriver den samlede 
forskningsproces og så 4 Skovsmosetrekanter for de 4 lærersamarbejder, der blev afviklet. Den 
overordnede Skovsmosetrekant vil blive omtalt i større detalje i kapitel 9, lærertrekanterne i kapitel 
11. I det følgende vil jeg kort vende tilbage til forskningsspørgsmål og teser fra kapitel 2 og 
formulere dem indenfor Skovsmoses model. 

 

Forskningsspørgsmål. 
 

Hvordan kan introduktionen af grafregneren ændre lærernes pædagogiske fantasi? 
 

 
                                                 
1 Flere gange fremover i afhandlingen vil betegnelsen ”Skovsmosetrekant” blive brugt til at henvise til Skovsmose og 
Borbas model for kritisk forskning. 
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Teser. 
 

1. Grafregneren er ikke i særlig udstrakt grad en kilde til lærernes pædagogiske fantasi i dag, 
selvom indførelsen af grafregneren har ændret den nuværende situation. 

2. Lærernes pædagogiske fantasi begrænses af bekendtgørelse og eksamensregler. 
3. Lærernes pædagogiske fantasi begrænses af eksisterende lærebøger. 
4. Hvis grafregneren skal indgå mere i lærernes pædagogiske fantasi, er der behov for at 

støtte denne. 
 
I lærersamarbejdet har det været målet at støtte lærernes pædagogiske fantasi vedrørende 

grafregneren. Baggrunden for dette ønske er min pædagogiske fantasi om bla. matematiklæring, 
matematikundervisning og anvendelsen af grafregneren i undervisningen. Kilderne til denne fantasi 
er min baggrund som lærer og min læsning af didaktisk litteratur. 

 

Afhandlingens organisering udfra Skovsmoses trekant. 
 

Hele forskningsprojektet kan beskrives udfra en overordnet Skovsmose-trekant, og dermed kan 
denne afhandlings kapitler også placeres i trekanten. Der er selvfølgelig overlap mellem de 
forskellige elementer, men følgende figur giver et samlet overblik over afhandlingen: 

 
 Den arrangerede situation: 
 Kapitel 9. 
 
 
  
 

Den kritiske refleksion: 
Den praktiske organisering:  Kapitlerne 10-15 
Kapitel 9 
 
 

 
Den  nuværende situation: Den forestillede situation: 
Kapitlerne 7 og 8   Kapitel 6 
  Kilderne til den pædagogiske fantasi: 
  Kapitlerne 1, 2, 3, 4 og 5.  

 
   (Figur 3) 
 
Kilderne til den pædagogiske fantasi er selvfølgelig også den nuværende situation, som den 

beskrives i kapitlerne 7 og 8. Kapitel 1 giver min baggrund for at bidrage til fantasien, kapitel 2 
opstiller det spørgsmål, der styrer min fantasi, og kapitel 3 beskriver de metodiske overvejelser, der 
ligger bag fantasien. I kapitlerne 4 og 5 beskrives de matematikdidaktiske teorier og undersøgelser, 
der ligger bag mine forestillinger om grafregnerens anvendelighed. 

I kapitel 16 vil den kritiske refleksion gælde hele forskningsprocessen – herunder den valgte 
metode, og derigennem vil der dannes en ny nuværende situation og en ny forestillet situation. 

Afhandlingen falder naturligt i 5 dele:  
1. En indledende del bestående af kapitlerne 1, 2 og 3, der beskriver baggrund for projektet, 

opstiller forskningsspørgsmål og beskriver metodikken. 
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2. En teoretisk analyse bestående af kapitlerne 4, 5 og 6. I kapitel 4 argumenteres der 
teoretisk for, at det at bruge grafregneren som et undervisningsværktøj kan øge elevernes 
læring. I kapitel 5 suppleres de teoretiske analyser med henvisning til andres 
undersøgelser. Kapitel 6 konkretiserer disse overvejelser i forbindelse med begrebet 
differentialkvotient. Differentialkvotientbegrebet analyseres, og potentialerne ved at 
anvende grafregneren som et undervisningsværktøj i den forbindelse diskuteres.  

3. En beskrivelse af den nuværende situation bestående af kapitlerne 7 og 8. I kapitel 7 
beskrives egne erfaringer fra praksis, og der ses på eksamensopgaver og pensa. I kapitel 8 
fremlægges afhandlingens første empiriske materiale, en spørgeskemaundersøgelse, som 
blev afviklet i foråret 2001 for at klarlægge lærernes holdninger til og erfaringer med 
grafregneren. Metoden vil blive gennemgået i selve kapitlet. 

4. En analyse af lærersamarbejdet bestående af kapitlerne 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15. 
Samarbejdet kan beskrives udfra Skovsmoses trekant, om end dette ikke blev ekspliciteret 
under selve samarbejdsprocessen. I samarbejdet skulle lærerne med min støtte udarbejde 
og afprøve undervisningsmateriale til introduktion af begrebet differentialkvotient. 
Formålet med samarbejdet var at konkretisere og operationalisere de ideer om anvendelse 
af grafregneren som et undervisningsværktøj, der var afdækket i de første kapitler. De 
nærmere omstændigheder for samarbejdet beskrives i kapitel 9. 

5. En afsluttende del bestående af kapitel 16 og 17. I kapitel 16 samles op på status for 
forskningsspørgsmål, teser og den valgte metode. I kapitel 17 afsluttes med planer for nye 
Skovsmosetrekanter og nye forskningsprojekter. 

 
Punkterne 1 og 2 beskriver baggrunden for den nuværende situation og den forestillede 

situation. Punkt 3 beskriver den nuværende situation. Punkt 4 beskriver den arrangerede situation 
og den kritiske analyse. Punkt 5 beskriver bevægelsen i Skovsmosetrekanten. 

Jeg anvender i dette projekt Skovsmoses model med fokus en anelse anderledes end Skovsmose 
måske intenderer. Det er min fortolkning af modellen, at Skovsmose lægger op til, at det er det 
kritiske ræsonnement og de deraf følgende ændringer af trekanten, der er det interessante. I dette 
projekt har det imidlertid også været interessant at se på, hvilken pædagogisk fantasi lærerne i 
samarbejde med mig har kunnet udvise. Jeg har tilstræbt at give lærerne ideerne og diskutere med 
dem så meget, de havde brug for, men at overlade dem hovedansvaret for den pædagogiske fantasi 
og den praktiske organisering. Lærere er måske nok vant til at varetage den praktiske organisering, 
men det var en del af teserne 2 og 3, at der er mange begrænsninger i lærernes pædagogiske fantasi. 
Det er uvant for mange lærere selv at udvikle materiale og selv at opstille mål for deres 
undervisning. Hvis grafregneren generelt skal kunne bruges som et undervisningsværktøj, er det 
imidlertid nødvendigt at lærernes selvstændigt kan udvise pædagogisk fantasi om den. 

Min metode adskiller sig fra intentionerne i Skovsmoses model i, at de afsluttende analyser af 
det empiriske materiale af rent praktiske hensyn ikke har inddraget de deltagende lærere. De har 
fået forelagt materialet undervejs og kommenteret det, og vi har diskuteret det en del i forbindelse 
med andet interview, men jeg har ikke set dem siden. Jeg har sendt afhandlingen til dem med en 
opfordring til at kommentere – hvis de reagerer, vil deres svar blive vedlagt afhandlingen, når det 
kommer. Men dette er kun forsøg på at udbedre en mangel ved min metode i forhold til Skovsmoses 
model. Mest af tidsmæssige hensyn har det ikke været muligt at inddrage lærerne i det endelige 
kritiske ræsonnement. Set i bakspejlet burde jeg i større grad have inddraget lærerne også der. 
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3.3 Metodens placering i forhold til andres. 
 

Skovsmoses model for kritisk forskning tager ikke stilling til, hvad der er data fra 
udforskningsprocessen. Jeg har i mit lærersamarbejde optaget på bånd og videobånd, optagelserne 
har jeg transskriberet, og det bruger jeg som mit empiriske materiale. Der er tale om kvalitative 
undersøgelser, og det må være underforstået i Skovsmoses model, at data har kvalitativ karakter. 
Kvantitative metoder tilstræber i følge Karpatschof(1984) at abstrahere undersøgelsesindividet væk 
og ignorere individets karakteristika, mens kvalitative metoder søger at erfare den særlige kvalitet 
ved undersøgelsesindividet. Jeg har anvendt kvantitative metoder i forbindelse med min 
spørgeskemaundersøgelse, men hovedundersøgelsen er kvalitativ. Den kvantitative undersøgelse 
skal i denne forbindelse danne ramme for den kvalitative og afsløre hvilke problemstillinger, der 
har et omfang, der berettiger til en kvalitativ behandling. I kvalitativ forskning udforskes 
eksemplariske tilfælde, og forskningen er ikke umiddelbar generaliserbar, reproducerbar eller 
repræsentativ. 

Karpatschof(1984) skelner mellem laboratorieundersøgelser og feltundersøgelser. Denne 
skelnen er ikke nem i dette tilfælde. Jeg er gået ud i et almindeligt klasseværelse og har observeret 
almindelige lærere lave matematikundervisning, så på den måde er det en feltundersøgelse, men via 
vores initiale diskussioner er lærerne ikke længere ”almindelige”, og de laver ikke deres sædvanlige 
undervisning, og på den måde er der tale om ”laboratorieundersøgelser”. Der har ikke været tale om 
nogen form for kontrolleret forsøg, så jeg mener, at der her hovedsageligt er tale om en 
feltundersøgelse. 

Karpatschof(1984) deler yderligere feltundersøgelserne op i 4 typer: 
 
1. Aktiv feltundersøgelse, hvor undersøgeren deltager aktivt i feltet, herunder: 

a. Deltagertypen: Undersøgeren er på forhånd en del af feltet og 
b. Aktionsforskning: Undersøgeren gæsteoptræder i feltet som en inviteret ekspert. 

2. Passiv feltundersøgelse, hvor deltageren udelukkende indgår i feltet for at studere, herunder: 
a. Feltinterview: Undersøgeren optræder kun i feltet for at interviewe 
b. Feltiagttagelse: Undersøgeren optræder kun i feltet for diskret, skjult eller kamufleret 

at observere. 
 

I dette projekt er der tale om et feltarbejde, der minder mest om deltagertypen, da jeg har været 
en del af feltet i mange år. I løbet af arbejdet har jeg forskellige roller, jeg interviewer og jeg 
iagttager, og jeg forsøger også i perioder at virke som en inviteret ekspert, men deltagertypen er 
alligevel den, der kommer nærmest min rolle i feltet og feltets opfattelse af mig. Karpatschof(1984) 
beskriver, hvordan denne type feltundersøgelse giver en bedre og mere naturlig kontakt med de 
personer, der skal undersøges, men også hvordan undersøgeren kan være så engageret, at egne 
forventninger projiceres ud i feltet, og resultatet af undersøgelsen bliver ideologi i stedet for 
videnskab. Undersøgeren kan komme til at mangle den teoretiske distance, hvorved den muligvis 
korrekte skildring kommer til at mangle perspektiv. I kapitel 1 og 2 har jeg overvejet lignende 
problemer for dette projekts vedkommende.  

Selv om metoden i denne afhandling er meget inspireret af Skovsmoses model, er der som 
nævnt aspekter, som modellen ikke forholder sig eksplicit til. Der er også en række andre metoder 
til forsker-lærer-samarbejde, og jeg vil omtale nogle af de mere centrale og diskutere, i hvor høj 
grad disse metoder kan sættes i forhold til min metode, og om de kan give inspiration til de dele af 
min metode, der ikke er dækket ind af Skovsmoses model. 
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Barbara Jaworski. 
 

Når man diskuterer lærersamarbejde i matematikdidaktiske kredse er det svært at komme uden 
om Barbara Jaworski, og hendes måde at samarbejde med lærerne har været meget inspirerende for 
mig at studere. 

Barbara Jaworski omtaler i sin bog (Jaworski 1994) et større udviklingsarbejde, som i tid strakte 
sig over flere år, hvor Jaworski samarbejdede med 3 lærere. Hun observerede lærernes undervisning 
og interviewede dem efterfølgende. Jaworski betegner selv sin metode som en etnografisk metode2 
baseret på konstruktivistiske principper3. Hun forsøgte at gå ud med en renvasket tavle og observere 
i klasserummet. Hendes interesse var at undersøge en matematikundervisning baseret på 
konstruktivistiske principper om at fremme elevernes undersøgende virksomhed. Hun sikrede sig, at 
det blev det, hun observerede i sin udvælgelse af de lærere, hun samarbejdede med, men hun er i 
bogen også meget opmærksom på, hvordan udviklings- og forskningsprocessen har påvirket og 
ændret både hende og de involverede lærere. (Jaworski 1994) 

Det at samarbejde så tæt med nogle få lærere igennem en årrække vil oplagt ændre og udvikle 
disse læreres undervisning. Det er diskutabelt, om en så massiv påvirkning er i overensstemmelse 
med principperne i den etnografiske metode, og om ikke Jaworski i virkeligheden bruger en 
metode, der ikke ligger langt fra Skovsmoses model.  

Herværende projekt adskiller sig fra Jaworskis mest i sin tidslige udstrækning, og der er næppe 
nogen tvivl om, at de resultater, der er opnået i dette projekt, kunne have været mere 
gennemgribende, hvis processen havde været længere. Der er lighedspunkter mellem Jaworskis 
metode og min. I begge projekter udvælges nogle få lærere, som støttes i deres egen udvikling og 
selv vælger, hvad de vil arbejde med. Vi samarbejder begge med lærerne og bestræber os på ikke at 
være styrende. I begge projekter er det også oplagt, at der er et eksplicit mål: Jaworski vil se på den 
undersøgende elevvirksomhed, mens jeg i dette projekt vil se på udnyttelsen af grafregneren som et 
undervisningsværktøj – og dermed måske netop også den undersøgende elevvirksomhed. Den 
måde, lærerne er udvalgt, er imidlertid forskellig i de to projekter. Jaworski udvælger lærere, der 
har ytret interesse for at eksperimentere med undervisningen, lærere hun i stor udstrækning kendte i 
forvejen, mens jeg har samarbejdet med lærere, jeg ikke kendte på forhånd, og som bortset fra, at de 
har indvilget i at hjælpe mig, indtil vores samarbejde må betegnes som værende  ”almindelige” 
lærere, der ikke på forhånd brændte for grafregneren eller beskæftigede sig med didaktisk forskning 
eller udviklingsarbejde. 

I bogen beskriver Jaworski ikke sin metode i særlig stor detalje. I en senere artikel (Jaworski 
2001a) skitserer hun en teoretisk ramme for udviklings- og forskningsprojekter, hvori hun opstiller 
4 dimensioner, som hun ser som essentielle ved diskussionen af kvaliteten af denne type forskning. 
Dimensionerne er: 

1. Viden og læring: Hvilke vidensformer, hvilken viden, hvis viden, hvilken tilvækst i viden? 
2. Undersøgelse og refleksion: Hvem undersøgte, hvad var fokus, hvordan blev der reflekteret? 
3. Insider og outsider: Hvem undersøgte hvis praksis? 
4. Individuel og fælles. Hvem var involverede, hvilke relationer var der mellem dem, hvilke 

normer? 
Desuden skal projektets sociale og samfundsmæssige betydning diskuteres, og det skal 

diskuteres, hvordan projektet bidrog til at øge elevernes læring. 
Disse spørgsmål kan også være relevante at diskutere i dette projekt, og de vil blive taget op i 

kapitel 9, hvor dimensionerne vil blive brugt til en karakterisering af samarbejdet med lærerne. 
Dermed kan disse dimensioner supplere Skovsmoses metode til lærersamarbejde. Dimensionerne 

                                                 
2 Denne metode omtales senere i dette afsnit. 
3 Disse principper omtales kort i kapitel 4. 
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giver termer til diskussion af kvaliteten af samarbejdet, og er således på et metaniveau i forhold til 
Skovsmoses model. 

 

Konstruktion af undervisningsforløb. 
 

Der er en række matematikdidaktiske teorier, hvis mål bla. er at udvikle eksemplariske 
undervisningsforløb. Jeg vil omtale 3 vigtige skoler først og derefter sammenligne dem med 
hinanden og sætte dem i forhold til mit projekt. 

 
Didaktisk konstruktionsvidenskab4

.  
 

Den didaktiske konstruktionsvidenskab er beskrevet f.eks. i Artigue(1994). Metoden anvendes i 
Frankrig og går ud på, at didaktiske forskere forbereder undervisningsmateriale og 
undervisningsforløb til lærere. Materialet forberedes med udgangspunkt i teorien om didaktiske 
situationer, se kapitel 4. Opgaven er at revidere et undervisningselement, der allerede eksisterer, og 
forskeren skal derfor overveje, hvorfor der skal foretages ændringer, hvilke mål der er med 
reformen og hvilke vanskeligheder, der kan forventes undervejs. Første trin er at analysere emnet, 
som det allerede eksisterer, bestemme dets utilstrækkelighed og skitsere epistemologien i 
reformprocessen. Forløbene afprøves i eksperimentelle situationer og finpudses, inden de frigives til 
almindeligt brug. [Artigue 1994] 

Den didaktiske konstruktionsvidenskab udspringer af en fransk tradition f.eks. båret af 
Brousseau (1997), hvor der tilrettelægges didaktiske situationer5, hvori undervisningen planlægges 
ned til den enkelte aktivitet i den enkelte time, og hvor formålet med aktiviteten er forskerens 
ansvar og måske ikke engang behøver være klart for læreren.  

 
Udviklingsforskning. 

 

På Freudenthalinstituttet i Holland arbejdes med udviklingsforskning (Gravemeijer 1998). 
Denne forskning består af en blanding af udvikling af eksemplariske undervisningsforløb og 
klasserumforskning. Formålet er udviklingen af en matematikundervisning, der svarer til 
Freudenthals ideer om matematik som en menneskelig aktivitet og om, at eleverne skal genopdage 
matematikken gennem kontekstopgaver. Dette omtales igen i kapitel 6. Målet er udvikling af en 
domænespecifik undervisningsteori, der opstår udfra en lang række forskningsprojekter. 

Hvert forskningsprojekt udvikles i en spiral, hvor der indledes med et design for et kursus i et 
bestemt matematisk område baseret på en analyse af, hvorfor det eksisterende curriculum er 
utilfredsstillende, og på ideer taget fra eksisterende curricula, matematikdidaktiske tekster, 
forskningsrapporter, matematikkens udviklingshistorie, observation af børns spontane adfærd og på 
anvendelser af matematikken. Disse forløb aftestes i praksis i klasserum i samarbejde med lærere, 
hvilket fører til et nyt design etc. I disse mange forskningsprojekter besvares spørgsmålet om, hvad 
en matematikundervisning, der respekterer de grundlæggende principper, er lokalt.  

Samtidig udvikles en mere generel teori, hvor spørgsmålet besvares på et mere teoretisk niveau  
via forskerens læreproces. Denne læreproces gøres eksplicit ved at reflektere over de overvejelser, 
drøftelser og erfaringer, der ligger til grund for det endelige kursusdesign. 

Forskningen er gradvis, iterativ og kumulativ. Den initiale teori bearbejdes, forfines og 
eksplificeres gennem design og aftestning. Den er også evolutionær, fordi nye versioner af kurset 
kan fremkomme, og ny indsigt kan komme fra udvikling af alternative kurser. 

                                                 
4 Dette er en oversættelse af ordet ”ingénieri didactique” eller ”Didactical Engineering”, som jeg har fundet i 
Michelsen(2001) 
5 I kapitel 4 vil der blive nærmere redegjort for Brousseaus teorier. 
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Didaktisk rekonstruktion. 
 

En forskergruppe ved IPN i Kiel har konstrueret en model for udvikling af undervisningsforløb 
(Michelsen 2001), hvor der tages hensyn til såvel fagspecifikke som læringsmæssige 
problemstillinger. Der foretages en kritisk didaktisk analyse og rekonstruktion af et givet 
stofområde, og målet er design af undervisningsforløb. Der er 3 komponenter i analysen, der er i 
konstant vekselvirkning, dvs. det givne stofområde er ikke en veletableret eller veldefineret 
struktur. Følgende figur illustrerer dette: 

 
 Analyse af indholdsstruktur 
 
 

Empiriske undersøgelser   Konstruktion af undervisning 
 
 
   (Figur 4) 
 

Samlet diskussion af teorierne om udvikling af undervisningsforløb. 
 

Bussi(1994) sammenligner de franske teorier med andre teorier, hvis mål er forskningsbaseret 
udvikling af undervisningsmateriale. Han mener, at målet i den franske tradition er at opnå viden 
om klasserumsprocesserne, at forskeren her bliver en afkoblet observatør af systemet, mens de 
andres mål er at producere værktøjer til at ændre klasserumsprocesserne. Han opstiller 3 modeller 
for relationerne mellem observatør og aktør i undersøgelsesaktiviteten: 

 
1. Den naive problemløser, eksempelvis radikale realiseringer af aktionsforskning. 

Grundholdningen er, at der ikke kan udvikles progressiv viden om klasserumspraksis. 
2. Den afkoblede observatør, der repræsenterer virkeligheden med modeller. Det er her, de 

franske teorier hører hjemme. 
3. Den deltagende observatør, hvor samarbejdet bliver en dialog. Det er her, de andre teorier 

hører hjemme. 
 
I kapitel 6 vil jeg komme med en skitse til et undervisningsforløb til introduktion af begrebet 

differentialkvotient, og i den forbindelse vil jeg anvende en metode, der er inspireret af disse teorier 
om udvikling af undervisningsforløb. I mine diskussioner med lærerne i forbindelse med deres 
udvikling af undervisningsmateriale har jeg også trukket på nogle af disse teorier. Men der er flere 
måder, hvorpå mit projekt adskiller sig fra metoderne i ovennævnte teorier.  

Mit projekt tager udgangspunkt i introduktionen af teknologi og i et ønske om at give læreren 
nogle nye erfaringer og redskaber, som læreren derefter selv kan anvende, ikke i ønsket om at 
konstruere eksemplariske undervisningsforløb, som lærerne derefter kan disponere over. 
Vurderingen af mit projekt afhænger ikke af kvaliteten af det udviklede materiale men af lærerens 
efterfølgende vurdering af samarbejdets værdi for hans videre refleksioner og udvikling. Der 
arbejdes i virkeligheden ikke direkte med de faglige potentialer ved at bruge grafregneren som 
undervisningsværktøj i undervisningen, men med hvordan disse potentialer kan operationaliseres i 
praksis for 4 konkrete lærere. Dette er baseret på et arbejde med at afdække disse potentialer, og 
udføres til dels udfra disse andre teorier. I mit projekt udarbejder lærerne selv deres materiale, som 
dermed bliver deres ansvar og ejendom. Ideerne bag aktiviteterne er lærerens egne, og i visse 
tilfælde forstod jeg først disse ideer, da undervisningen blev observeret. Metoden tilstræber at give 
læreren ejerskab over materialet og de faglige og didaktiske ideer bag det. 
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Ideen med at udvikle eksemplariske undervisningsforløb er ikke meget udviklet i Danmark. Den 
ligger fjernt fra den danske undervisningstradition, hvor læreren er hovedansvarlig for timens 
tilrettelæggelse, og nærmest i direkte modstrid med nuværende tendenser til at løsne pensumgrebet 
og tillade lærerne endnu mere frihed til at vælge emner selv. Det er svært at forestille sig, at færdige 
undervisningsforløb ville kunne ”sælges” til lærerne som andet end inspiration til deres egen 
planlægning. I den franske variant er det meningen, at lærerne skal anvende materialet præcis som 
det er, men Artigue(1994) beskriver, hvordan lærere udfra en bestemt forestilling om undervisning 
og læring ændrer det foreliggende materiale for at få det til at glide lettere for eleverne, og derved 
fordrejer materialet natur. Hun konkluderer heraf, at der er svagheder i den teoretiske ramme for 
den didaktiske konstruktionsvidenskab, som for længe ikke har set læreren som en aktør i 
situationen på linje med den studerende. En modellering baseret på relationer mellem elev og viden 
er utilstrækkelig til at tackle problemer udenfor den strengt teoretiske ramme. Trekantsmodeller, 
hvor både lærer, elev og stof optræder, giver et mere realistisk billede af situationen i klasserummet.  

Et andet problem med de nævnte metoder er, at de er meget ressourcekrævende. Det er næppe 
realistisk, at der afsættes ressourcer i Danmark til at en gruppe af forskere analyserer hele det 
matematiske pensum og tilrettelægger undervisningsforløb for lærerne. Metoden i dette projekt er 
på den måde betydeligt ”billigere”, men rummer den risiko, at lærerne igen og igen ”opfinder den 
dybe tallerken”, at de gode ideer ikke spredes og deles mellem lærerne i tilstrækkelig grad. Dette 
ses i mange tilfælde i dag, selvom der gøres forsøg på at øge erfaringsudvekslingen. Metoden i dette 
forskningsprojekt kan bruges af en gruppe lærere, f.eks. en faggruppe på en skole, og den giver 
derfor lærerne en metode til planlægning af forløb også fremover. 

 

Aktionsforskning. 
 

Herværende projekt har træk, der minder om aktionsforskning. Skovsmose(2003) diskuterer 
selv, i hvor høj grad kritisk udforskning og aktionsforskning adskiller sig fra hinanden. Han 
understreger, at det i hans metode gælder om i fællesskab at få øje på og skabe muligheder, og han 
mener, at det adskiller hans metode fra i hvert fald den del af aktionsforskningen, hvor der lægges 
op til, at forskeren a priori besidder klare visioner om, hvad der skal ske, og hvad der bør ske.  

Björkquist(1997) beskriver inspireret af Kemmis og McTaggert principperne for 
aktionsforskning som en form for kollektiv, reflekterende undersøgelse med det formål at forbedre 
sin egen virksomhed og sin egen forståelse af denne virksomhed. Aktionsforskning forudsætter 
samarbejde. Aktionsforskningen handler om forandring og handling, og den forløber ofte i en spiral 
af planlægning, handling/observation og evaluering af handling. Processen starter med en generel 
ide om forbedring, og refleksion foregår i en gruppe. Aktionsforskning adskiller sig fra 
udviklingsarbejde ved sine stringente krav om definitioner, systematiske observationer og kravet 
om, at forskningsresultater skal kunne holde til kritik indenfor gruppen. Aktionsforskningsprojekter 
tager derfor lang tid. (Björkquist 1997) 

Jeg betragter Skovsmoses model som en moderne ramme for aktionsforskningsprojekter. En 
forskel på mit projekt og aktionsforskningsprojekter er den tidslige udstrækning, og også i nogen 
grad hvem, der er initiativtager til projektet, og hvem der evaluerer det. I mit projekt er ikke alt 
foregået i gruppen, og gruppen har under alle omstændigheder kun bestået af 2. Det er ikke nok til, 
at der er tale om et aktionsforskningsprojekt i Björkquists forstand. 

 

Etnografiske metoder. 
 

Etnografiske metoder indebærer et længerevarende ophold i undersøgelsesfeltet og giver 
mulighed for et mere dybdegående kendskab til feltet. Som lærer har jeg en god fornemmelse af 
undervisningspraksis set fra lærersiden, men der er stor forskel på at undervise og observere 
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undervisning, og bare ved at observere de få timer, der er tale om i dette projekt, er mit indtryk af 
praksis blevet revideret. I dette projekt er den valgte tidsramme nok til at afgøre, at der ikke er tale 
om en etnografisk metode. I de klassiske etnografiske metoder ville en indgriben i feltet som den 
jeg foretager, heller ikke være acceptabel. Mit hovedformål har ikke været at iagttage det, der var, 
men at opmuntre til en forandring. 

 

Casestudier. 
 

På flere måder er dette projekt caseorienteret . Jeg har valgt grafregneren som en vej ind i 
systemet blandt mange mulige, jeg har valgt at arbejde tæt med 4 lærere, og jeg har valgt at arbejde 
med emnet differentialregning. I alle disse tilfælde kunne jeg have valgt nogle andre ”cases”. Jeg 
kunne også have koncentreret sig om en enkelt lærer, brugt mere tid der  og måske have opnået en 
endnu tættere kontakt til læreren, hvorfor samarbejdet kunne have været mere rigt. Der er mange 
argumenter for i et udviklingsarbejde at koncentrere sine kræfter om meget få. I herværende projekt 
har jeg valgt at samarbejde med 4 lærere. Baggrunden har været, at det ikke ville være muligt som 
en enkelt forsker at samarbejde på denne måde med f.eks. 20 lærere, når samarbejdet skulle afvikles 
på ½ år og skulle involvere både interview, samtaler og undervisningsobservationer på stort set 
samme tidspunkt flere steder i landet. At jeg valgte at arbejde med mere end en lærer, skyldes 
ønsket om at vise, at den herværende metode mere generelt havde potentialer til at hjælpe lærere 
med at udvikle deres undervisning og et ønske om at kunne generalisere resultater med større 
autoritet. Det er klart, at dette valg til gengæld har betydet, at der er arbejdet mindre intenst sammen 
med den enkelte lærer. Det er imidlertid ikke min opfattelse, at lærerne ville have haft meget mere 
tid at skyde i projektet, som de indvilgede i at deltage i, uden at få ekstra timer til deres 
forberedelse. 

Der er tidligere argumenteret for, hvorfor grafregneren blev valgt, og denne argumentation vil 
blive uddybet i de følgende kapitler. I kapitel 6 vil der blive argumenteret for valget af 
differentialkvotientbegrebet. 

 

3.4 Afslutning. 
 

Det metodiske grundlag for afhandlingen er blevet begrundet og diskuteret. Der er valgt en 
overordnet metodisk tilgang, der lægger sig meget tæt op af Ole Skovsmose metode til kritisk 
forskning. Det er vigtigt i den type forskning at finde en fornuftig vej ind i lærerens hverdag. Som 
allerede antydet, og det vil blive endnu tydeligere i kapitel 7, har læreren en kompleks hverdag og 
skal i sin undervisningsplanlægning tage mange forskellige hensyn til f.eks. elever, forældre, 
kolleger, bekendtgørelse, skolen og de skriftlige eksamenskrav. Alle disse hensyn kommer 
naturligvis før hensyn til en eventuel forsker. Det er derfor nødvendigt for en forsker, der ønsker at 
lave forskning med et udviklingsperspektiv, at finde en vej i samarbejdet, som er relevant, vigtig, 
interessant og måske endda nødvendig for læreren. Forskerens indgang til feltet skal kunne berige 
læreren og styrke læreren i forhold til en af de andre, mere nødvendige relationer. I dette projekt har 
grafregneren været en sådan vej ind i feltet. 

Det er for mig at se meget vigtigt i udviklingsprojekter af denne art, at ønsket om udvikling 
kommer fra læreren selv og ikke fra én af lærerens mange arbejdsgivere, f.eks. amtet eller 
undervisningsministeriet. I så tilfælde vil udvikling blive opfattet som et krav, et ønske om kontrol 
og en kritik af det bestående, ikke som et tilbud til læreren. Også i den forbindelse har den 
matematikdidaktiske forskning i Danmark både mulighed for og måske forpligtelse til at deltage i 
projekter med udviklingspotentiale for lærerne fra en i forhold til skolesystemet rimelig neutral 
position. 
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Kapitel 4: Teoretisk baggrund. 
 

De teorier, der omtales i kapitlet vil givet kunne suppleres med måske især almendidaktisk 
litteratur. Dette gælder måske især teorierne i kapitel 4.3. I dette projekt har jeg hovedsageligt læst 
matematikdidaktisk teori. Disse omtales i det følgende. Jeg vil med teorierne: 

 
1. Underbygge min grundlæggende antagelse fra kapitel 2 om, at elevernes læring kan 

fremmes, hvis grafregneren anvendes som undervisningsværktøj. 
2. Teoretisk argumentere for, at der er potentialer ved at introducere grafregneren som et 

undervisningsværktøj. 
3. Afdække nogle af vanskelighederne ved at ændre på matematikundervisningen. 
4. Lægge op til den analyse af differentialkvotientbegrebet, jeg vil lave i kapitel 6.  
 
Jeg har i mine litteraturstudier læst mange forskellige typer af teorier. Dem, som jeg vil 

fremhæve, kan opdeles i 5 typer: 
 
1. Helt generelle lærings- og erkendelsesteorier. Afsnit 4.1.  
2. Kognitive matematikdidaktiske teorier1. Afsnit 4.2 
3. Matematikdidaktiske fortolkningsteorier. Afsnit 4.3 
4. Teorier om lærerens forestillinger, roller og undervisning. Afsnit 4.4 
5. Teorier om introduktionen af teknologi i matematikundervisningen. Afsnit 4.5 
 
Typerne kan klassificeres i forhold til ”den didaktiske trekant” (f.eks. Skott 2000): 
 Læreren  
 
 
 
 
 
 
 Eleven   Det matematiske stof  
 
   (Figur 5) 
 
De generelle læringsteorier omhandler eleven. De kognitive matematikdidaktiske teorier 

omhandler eleven og det matematiske stof. De matematikdidaktiskee fortolkningsteorier omhandler 
hele systemet. I afsnit 4.4 omtales teorier, der fokuserer på læreren. Teorierne i afsnit 4.5 omhandler 
også hele trekanten, men her med det teknologiske værktøj tilføjet trekanten. 

Artigue(1994) taler om 3 typer af begrænsninger i forståelsen af et matematisk begreb: 
 
1. Begrænsninger af epistemologisk karakter, der er indbygget i den matematiske viden, dens 

udvikling og dens nuværende funktionsmåde. Denne begrænsning hænger sammen med 
de kognitive teorier i afsnit 4.2 og med de teorier for udvikling af undervisningsmateriale, 
der er omtalt i kapitel 3. Her er fokus på elev og matematisk stof. 

                                                 
1 Der er selvfølgelig ikke tale om, at teorierne er kognitive. En mere korrekt men knap så mundret overskrift til disse 
teorier kunne være ”Matematikdidaktiske teorier om de kognitive aspekter af matematiklæring”. 
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2. Begrænsninger af en kognitiv karakter hos eleven. Disse begrænsninger hænger sammen 
med både de kognitive teorier i afsnit 4.2 og de generelle læringsteorier i kapitel 4.1. Her 
er fokus på eleven i den didaktiske trekant. 

3. Begrænsninger af en didaktisk karakter – undervisning i området og tilgrænsende 
områder. Denne begrænsning beskrives i afsnit 4.3 og 4.4 og omhandler hele systemet 
men især læreren. 

 
De følgende afsnit opbygges med min karakterisation af teorierne først og afsluttes med min 

fortolkning af teoriernes anvendelighed i forhold til introduktionen af grafregneren. 
 

4.1 Helt generelle lærings- og erkendelsesteorier. 
 

Disse teorier beskæftiger sig på et helt generelt plan med, hvordan individer erkender og lærer 
ny viden. Teorierne beskæftiger sig med et erkendende subjekt og inddrager ikke noget bestemt 
stofområde, nogen bestemt kontekst eller nogle bestemte personer. Det er ikke matematikdidaktiske 
teorier men generelle teorier. 

På dette niveau i teoridannelsen bliver det essentielt at diskutere individets kognitive struktur og 
den erkendte videns ontologiske og epistemologiske status – findes der viden udenfor det enkelte 
individ, findes der sand viden eller findes der kun det, der i øjeblikket er konsensus i det sociale 
fællesskab? Kan viden deles, eller har alle deres egen viden? Hvis den deles, hvor er den så? Hvis 
den ikke deles, hvordan kan vi så vide, at vi snakker om det samme? Disse spørgsmål er helt 
centrale i de generelle lærings- og erkendelsesteorier.  

I forbindelse med denne afhandling vil der kun indirekte blive arbejdet med læring og 
erkendelse, og jeg har derfor valgt ikke at gå i detaljer med disse overvejelser. Min personlige 
opfattelse af læring er, at det er en meget kompleks og empirisk utilgængelig størrelse, som det også 
er diskuteret i kapitel 2 i forbindelse med Bauersfelds mængder. Der kan for mig at se ikke være 
tale om at vælge en læringsteori men om, at de mange læringsteorier beskriver aspekter af en 
kompleks og uigennemskuelig proces, og at de dermed alle kan bidrage til at belyse læring. Dolin 
(2002, 114-115) giver en glimrende oversigt over de konstruktivistiske læringsteorier, og 
Hermansen(1998) giver en oversigt over læringsteorier mere generelt. 

De konstruktivistiske læringsteorier i deres trivielle form, hvor eleverne selv konstruerer deres 
egen viden med udgangspunkt i deres eksisterende viden og ikke kan fyldes op som tomme kar, er 
der næppe nogen, der er uenige i i dag. Konstruktivismen har på denne måde givet individet plads i 
læreprocessen i forhold til tidligere læringsteorier. Når de konstruktivistiske læringsteorier bliver 
mere detaljerede, bliver de også mere ekskluderende, og der vil i givet fald være sider af læring, 
som de ikke rummer. Socialkonstruktivismen åbner vejen for, at undervisning giver mening, fordi 
viden konstrueres i sociale sammenhænge og fremmes gennem kommunikation, men åbner 
samtidig for diskussionen af, hvorvidt der kan eksistere viden udenfor det enkelte individ. 

En anden følge af et (social-)konstruktivistisk udgangspunkt er, at læringen bliver 
kontekstbundet – det lærte afhænger af de omstændigheder, det læres under, og måske skal der 
lignende omstændigheder til for senere at kunne anvende det lærte. Det bliver derfor også umuligt 
at afgøre, hvad en given elev har lært, det nærmeste man kan komme er, at det kan iagttages, hvad 
den pågældende elev kan give udtryk for af viden eller anvende af viden i en given specifik 
kontekst. Denne diskussion hænger sammen med diskussionen i kapitel 2 af forskellen mellem ”the 
matter learned” og ”the matter assessed”. Se i øvrigt næste afsnit. 

Læring er kompleks, som det også er hovedkonklusionen i Bettina Dahl Søndergaards ph.d.-
afhandling (Søndergaard 2002). Den eneste forholdsvis sikre konklusion jeg føler, jeg kan drage, er, 
at elever lærer forskelligt udfra deres individuelle forudsætninger, deres hidtidige liv, deres sociale 
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kontekst, deres fysiske form, klassens sociale klima etc. Jeg vil afslutte diskussionen med et citat, 
der meget fint illustrerer, hvad jeg mener. Citatet er fra en artikel (Niss 1999), hvor Mogens Niss 
redegør for, hvad matematikdidaktik er, hvilket allerede er anvendt i kapitel 1. Desuden fremhæver 
han i artiklen en række vigtige resultater fra den matematikdidaktiske forskning, og dette er et af 
dem: 

 
“The astonishing complexity of mathematics learning: An individual student´s 

mathematical learning often takes place in immensely complex ways, along numerous 
strongly winding and frequently interrupted paths, across many different sorts of terrain.” 
[Niss (1999, 13)] 

 
Konsekvenser for undervisning. 
 

Fokus for denne afhandling er undervisning. Der er ingen direkte sammenhæng mellem 
undervisning og erkendelses- og læringsteorier, selvom der ofte i debatten drages 
undervisningsmæssige konsekvenser af et konstruktivistisk læringssyn. Hvis eleverne lærer efter 
konstruktivistiske principper, så gør de det uanset hvilken undervisning, de bliver udsat for. Med 
dette forbehold vil jeg alligevel fremdrage disse eventuelle undervisningsmæssige konsekvenser. 
Konsekvenserne kan så sættes i relation til introduktionen af grafregneren og mit ønske om at 
udvikle matematikundervisningen. 

Der er en række artikler, der hver giver deres bud på de undervisningsmæssige konsekvenser af 
et konstruktivistisk læringssyn. Hermansen(1998) giver eksempler på ”undervisningsmæssig 

tilknytning til læringsteorier” i en noget kategorisk gennemgang, der da også i følge Hermansen 
selv mest skal tjene som en ”eksempelsamling, hvor man kan gå ind for enten at skærpe sin egen 

bevidsthed om eventuelle sammenhænge mellem undervisningspraksis og læringssyn eller lade sig 

inspirere”. I Björkquist(1993), Dolin (2002, 139-144) og Michelsen(2001, 42) fremlægger 
forfatterne hver især deres bud på undervisningsmæssige konsekvenser af et konstruktivistisk 
læringssyn. I det følgende har jeg sammenskrevet disse og andre principper og fokuseret dem i 
forhold til undervisning i et matematisk begreb. 

 
1. Det er vigtigt at starte arbejdet med introduktionen af et matematisk begreb med at afdække 

elevernes forudsætninger – hvilke forforståelser har de om det givne begreb, hvordan kan de 
motiveres for at arbejde med begrebet? 

2. Det er vigtigt undervejs i arbejdet at stimulere elevernes refleksion over begrebet, deres 
refleksion over deres læring, over undervisningen etc. Kommunikationen mellem eleverne 
og mellem elev og lærer skal også stimuleres. 

3. Arbejdet med begrebet involverer flere emner. I valget af emner skal der tages hensyn til de 
i 1. afdækkede forudsætninger og desuden følgende: 

• Der skal arbejdes med begrebet i mange kontekster. 
• Der skal arbejdes med anvendelser af begrebet i ikke-matematiske sammenhænge. 
• Der skal arbejdes med problemløsning. 
• Der skal arbejdes med problemstillinger, som eleverne finder relevante. 
• Der skal være plads til kreativitet og eksperimenterende adfærd. 
• Der skal stilles åbne opgaver. 

4. Læreren har mange roller i forløbet, f.eks. er det læreren, der har ansvaret i forhold til det 
omgivende samfund, og det giver læreren en provisorisk autoritet. Det er læreren, der skal 
bedømme elevernes læring. Det er læreren, der skal sørge for en løbende evaluering af 
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undervisningen  og af elevernes læring. Læreren skal i kommunikationen med eleverne 
arbejde med at stille åbne, undersøgende spørgsmål i stedet for quizspørgsmål2. 

 
Metoderne til at undervise efter disse principper kan være gruppearbejde om f.eks. begrebskort3, 

projektarbejde, problemløsning etc., men det kan for så vidt også varetages i en klassediskussion. 
Det er min overbevisning, at disse principper ikke er enestående konstruktivistiske, og at andre 

teorier kunne føre til lignende undervisningsprincipper. Det vil også fremgå af nogle af de teorier, 
der omtales i det følgende. Når læringen er kompleks, kan der naturligt nok ikke udledes entydige 
principper for undervisningen. Sammenhængen mellem undervisning og læring er yderst 
kompliceret og mangler empirisk belysning. Det eneste forsøg, man som lærer kan gøre på at 
fremme læring hos så mange elever som muligt, er at anvende en række forskellige arbejdsformer i 
klassen. Det skal ikke være lærerforedrag hele tiden, men det skal heller ikke være projektarbejde 
hele tiden. 

 
Grafregneren og de generelle læringsteorier. 

 

Indførelsen af grafregneren i matematikundervisningen har øget mulighederne for at variere 
arbejdsformerne og dermed tilbyde eleverne flere læringsveje til tilegnelsen af et stofområde. I 
forhold til punkterne i principperne for ”den konstruktivistiske undervisning” kan grafregneren 
f.eks. bruges således: 

 
1. Grafregneren kan motivere eleverne til at arbejde med et begreb ved, at den a priori kan 

demonstrere eksempler for dem på anvendelser af begrebet. Dette giver også en afdækning 
af deres forforståelser. 

2. Grafregnerens virkemåde kan sammenlignes med andre måder at løse problemerne på, og 
dermed fremmes elevernes refleksion over matematikken og metoderne. Grafregneren kan 
støtte elevernes kommunikation med hinanden, fordi de kan illustrere deres tankegang med 
eksempler, som de andre elever kan manipulere. Teknologien gør det nemmere for læreren 
at følge elevens tankegang, fordi grafregneren kan huske elevens indtastninger og genkalde 
dem, og dermed kan læreren se, hvad der er tastet og gennem en dialog med eleven få 
indsigt i, hvad eleven tænkte under disse indtastninger. Grafregneren kan på denne måde 
støtte kommunikationen mellem lærer og elev.  

3. Grafregneren letter arbejdet med beregninger og graftegning, så det bliver overkommeligt at 
arbejde med mange eksempler og at fokusere på problemløsning i stedet for beregning. 

4. Med grafregneren kan eleverne arbejde mere selvstændigt, og anvendelsen af grafregneren 
kan gøre det lettere for læreren at vælge en undersøgende i stedet for en vejledende rolle. 

 
Affektive faktorer. 
 

Konstruktivistiske læringsteorier er teorier om, hvordan eleven lærer noget. I disse teorier er det 
underforstået, at eleverne er aktive i konstruktionen af deres egen viden og, at eleverne gerne vil 
lære. Jeg vil afslutte dette afsnit med at tale kort om de affektive faktorers betydning for elevernes 
læring. I punkt 1 i de ovenstående principper står der, at eleverne skal motiveres for at lære nyt. Det 
er en side af de affektive faktorer. Eleverne er kun aktive, hvis de er motiverede. Beyer(1992) taler 
om de affektive faktorers betydning for, at en konstruktivistisk baseret undervisning fungerer. De 

                                                 
2 Quizspørgsmål omtales f.eks. i Skovsmose(2000a) og Alrø(2002). Ideen i quizspørgsmål er, at læreren stiller 
spørgsmål, som han selv i forvejen kender svaret på. 
3 Begrebskort omtales i kapitel 6 



Kapitel 4: Teoretisk baggrund. 

 48 

affektive faktorer afhænger f.eks. af elevens selvopfattelse, holdninger, følelser og interesser, af 
undervisningsklimaet, af læreren og elevens forhold til læreren.  

Matematik er et fag, hvor eleverne har stærke følelser. Nogle elever henfalder til ”tillært 

hjælpeløshed” (Beyer 1992) og mener, at deres succeser skyldes held og deres fiaskoer manglende 
evner. Det er ikke ualmindeligt, at elever erklærer, at de ”hader matematik”, og der er mange, der 
giver udtryk for deres matematiske uvidenhed uden at være flove, som om deres uvidenhed er en 
permanent tilstand, de ikke kan kontrollere (McLeod 1992). 

Som en afsluttende teori, der forener de kognitive og de affektive faktorers betydning for 
elevernes (matematik-)læring, kan nævnes Mellin-Olsens(1981), der taler om elevens rationaler for 
at lære. S-rationalet er det rationale for at lære, der vækkes i eleven af en syntese af hans 
selvopfattelse, hans opfattelse af skolen, af hvad der er vigtig viden og af, hvad der er en værdifuld 
fremtid. S-rationalet er sociologisk fordelt og afhænger af geografi og socialklasse. I-rationalet er 
det rationale for at lære, der ser skolen som et instrument for en god fremtid. Eleven har ingen 
interesse i emnet, og dette rationale fører ofte til instrumentel læring for at få gode karakterer. Hvis 
S- og I-rationalerne er sammenfaldende, er det pensum, der giver gode karakterer, det samme som 
det, eleven opfatter som vigtig viden. Dette sammenfald sker for nogle elever noget af tiden. Det er 
usandsynligt, at S-rationalet og I-rationalet er helt disjunkte, der vil altid være nogen elever, der 
accepterer, at skolen giver en viden, der vil vise sig at være nødvendig. Det mest almindelige er 
overlap mellem S-rationale og I-rationale, og det er lærerens opgave at maksimere dette overlap. 
(Mellin-Olsen 1981) 

 
Grafregneren og affektive faktorer. 

 

Anvendelsen af grafregneren i matematikundervisningen kan medvirke til at ændre elevernes 
opfattelser af matematik. Der kan arbejdes bevidst med at motivere dem, som det er beskrevet i 
punkt 1 ovenfor, de finder det måske sjovere, fordi de ikke går i stå i de lange og svære 
udregninger, og de kan få mod på at arbejde med opgaver, der ikke er umiddelbart gennemskuelige, 
fordi de har grafregneren til rådighed. De kan også føle, at de kommer til at arbejde på mere 
realistiske måder i forhold til deres fremtidsplaner og med mere realistiske problemstillinger. Alt 
dette kan øge deres S-rationale og deres lyst til at lære. Der er også elever, og måske især piger, der 
er negativt stemt overfor computere og anden teknologi, og for dem kan indførelsen af grafregneren 
ændre de affektive faktorer i en negativ retning. 

 

4.2 Kognitive matematikdidaktiske teorier.  
 

Afsnit 4.1 omhandlede generelle teorier om, hvordan individer lærer og hvilke faktorer, der 
indvirker på denne læring. Nu ser jeg på teorier, der arbejder specifikt med, hvordan eleverne lærer 
matematik. Der kommer altså udover et erkendende subjekt også et fag på banen. Teorierne bliver 
fagspecifikke, og det bliver relevant med nogle indledende bemærkninger om fagets særlige 
karakter. 

 
Et matematisk begreb. 

 

Et matematisk begreb har en formallogisk definition, hvorfra alle begrebets egenskaber kan 
udledes logisk. Denne formallogiske definition modsvares af individets forestillinger om begrebet. 
Der er talrige eksempler på elever, der kan recitere den korrekte definition på et givet matematisk 
begreb uden deraf at kunne udlede noget om begrebet eller anvende det i relevante sammenhænge. 
Denne skelnen mellem begrebsdefinition og begrebsbillede ses bla. hos Tall(1991) og 
Vinner(1991), hvor Vinner taler om, at begrebsdefinition og begrebsbillede kan eksistere samtidig i 
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elevens bevidsthed, uden at der behøver være sammenhæng mellem de to. Sfard(1991) og 
Björkquist(1993) taler om begrebets officielle form - lærerens og det matematiske samfunds 
forestillinger om begrebet - i modsætning til individets interne subjektive forestillinger om 
begrebet. Björkquist beskriver, hvordan det er lærerens opgave at udfordre elevens 
begrebsforståelse, så den bliver mere i overensstemmelse med lærerens. Fischbein(1994) opdeler 
begrebet i det formelle aspekt, som er definitionen, det algoritmiske aspekt, der er de 
løsningsprocedurer, der er knyttet til begrebet, og endelig det intuitive aspekt, der er elevens 
intuitive forståelse. Disse 3 aspekter behøver ikke at være i overensstemmelse. Han mener, 
elevernes intuitive modeller er mere etablerede end de formelle egenskaber, som er de første, 
eleverne glemmer. Han mener også, at det rene formelle niveau er et ideal, der er uopnåeligt. 

I denne afhandling vil jeg arbejde med begrebsdannelse. Med dette menes altså en udvikling i 
individets forestillinger om begrebet, så de bliver mere i overensstemmelse med begrebets officielle 
form. Der er ikke tale om binært at have tilegnet sig et begreb eller ikke, men om en udvikling i 
individets begrebsbillede. Dette begrebsbillede og dets udvikling er ikke empirisk tilgængeligt, som 
det allerede er diskuteret, men der er udviklet en række matematikdidaktiske teorier om, hvordan 
individet danner et begrebsbillede. Der er også udviklet teorier om begrebernes 
kontekstafhængighed og om værdien af at anvende flere repræsentationer. Det er disse teorier, jeg 
vil gennemgå i det følgende.  

 
Matematisk begrebsdannelse. 

 

Der er en række matematikdidaktiske teorier om matematisk begrebsdannelse. Mange af disse 
teorier er stærkt inspireret af Piagets stadieteori. Den mest velkendte og udbredte af disse er 
formentlig Sfards (Sfard 1991). Hun beskriver den matematiske begrebsdannelse som forløbende i 
3 trin: 

1. Internalisering: Det før-begrebslige stadie, hvor individet vænner sig til at udføre 
rutineoperationer knyttet til begrebet. Når internaliseringen er gennemført, kan den lærende 
udføre operationerne mentalt og kan overveje processerne uden at udføre dem. 

2. Kondensering: En operationel tilgang, hvor de velkendte processer bruges til at frembringe 
nye elementer. Processerne får et navn. 

3. Reificering: Den strukturelle fase, hvor det nye genkendes som et matematisk objekt. 
Begrebet er ikke længere knyttet til en bestemt proces. Der kan udføres processer på 
begrebet. 

 
Sfard mener i modsætning til Piaget, at disse faser skal gennemløbes for hver eneste begreb, og 

at det, for at kunne arbejde med et matematisk begreb, er nødvendigt at have både en operativ og en 
strukturel forståelse af begrebet. 

Lignende modeller for begrebsdannelse ses f.eks. hos  
1. Dubinsky(1991, Dubinsky og McDonald 2001) i APOS-teorien: Action, proces, object, 

schema, i forhold til Sfard kun udvidet med ideen om skemaer, der er et individs samling 
af handlinger, processer, objekter og andre skemaer, sammenkædet af generelle 
principper.  

2. Tall(Tall et al 1999, Tall 1997, Gray et al 1999), der indfører betegnelsen Procept (Proces 
og concept) for de matematiske begreber, der har indbygget både en proces og et objekt. 
Tall mener i modsætning til Sfard og Dubinsky ikke, at det er alle matematiske begreber, 
der har denne dualitet. Tall taler om, hvordan procepts har tilknyttet symboler, der bevidst 
er tvetydige, fordi de skal kunne hentyde både til processen og objektet.  
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Mens Sfards teori fra 1991 er stærkt inspireret af Piaget, hælder hun i Sfard(2000) mere mod en 
socialkonstruktivistisk tankegang inspireret af Vygotsky og mener, at et matematisk objekt 
konstrueres diskursivt, og at det er konstrueret, når deltagerne taler, som om deres intentioner var 
relateret til noget stabilt og permanent selvstændigt lokaliseret udenfor diskursen selv. 

Der er i matematikdidaktiske kredse i dag udbredt accept af tanken om begrebernes proces-
objekt-dualitet. Dette genfindes hos Niss(1999) som et centralt resultat: 

 
“Obstacles produced by the process-object duality: The process-object duality of 

mathematical concepts that are constituted as objects by encapsulation/reification of 
specific processes typically gives rise to fundamental learning obstacles for students. They 
often experience considerable problems in leaving the process level and entering the object 
level. Some students are able to establish notions on both the processes underlying a certain 
concept and of that concept as an object, but are unable to establish links between the two.” 
[Niss 1999, 17] 

 
I forlængelse af Talls overvejelser om de bevidst tvetydige symboler ligger Harel og 

Kaput(1991), der taler om forskellige måder at opskrive de matematiske begreber på. Nogle 
notationsformer viser de bagvedliggende strukturer af et begreb, mens andre skjuler dem. Indtil 
begrebet er reificeret, forstår eleven bedst de notationsformer, der viser strukturen af begrebet. Jeg 
vil konkretisere disse overvejelser i kapitel 6. 

Schwarz og Herschkowitz(1999) taler om, hvordan eleverne under begrebsdannelsen vil 
udvælge nogle specielle eksempler på et begreb, som de vil opfatte som værende mere centrale end 
andre. Disse specielle eksempler på begrebet kaldes prototyper. En solsort er f.eks. mere en fugl end 
en pingvin er det. Eleverne bruger disse prototyper til at vurdere andre eksempler på begrebet med. 
Ekskluderende brug af prototyper er, når prototyperne bruges forkert til at ekskludere andre 
eksempler, f.eks. når en struds ikke kan være en fugl, fordi den ikke kan flyve.  

 
Kontekstafhængighed. 

 

I afsnittet om de generelle læringsteorier blev det diskuteret, hvordan viden i følge de 
konstruktivistiske læringsteorier bliver kontekstbundet. Det er et omdiskuteret spørgsmål i disse 
teorier, hvorvidt der findes nogen former for kontekstfri, generel viden. Formålet med enhver 
matematikundervisning er grundlæggende, at eleverne skal tilegne sig noget viden, som de kan 
anvende fleksibelt, alsidigt og i mange sammenhænge, derfor er det et problem, hvis deres viden er 
for kontekstbundet. 

I de matematikdidaktiske teorier er dette fænomen uddybet og konkretiseret i begreberne 
domænespecificitet og transfer4. Om disse begreber skriver Niss(1999): 

 
“The key role of domain specificity: For a student engaged in learning mathematics, the 

specific nature, content and range of a mathematical concept that he or she is acquiring or 
building up are, to a large part, determined by the set of specific domains in which that 
concept has been concretely exemplified and embedded for that particular student.” [Niss 
1999, 15] 

   
“There is no automatic transfer from a solid knowledge of mathematical theory to the 

ability to solve non-routine mathematical problems, or the ability to apply mathematics and 
perform mathematical modelling in complex, extra-mathematical contexts. For this to 

                                                 
4 En fordanskning af et engelsk ord. Michelsen(2001) bruger også ordet ”transfer” på dansk. 
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happen both problem solving and modelling have to be made object of explicit teaching and 
learning, and there is ample evidence that it is possible to design teaching settings so as to 
foster and solidify these abilities.” [Niss 1999, 21] 

 
Eisenberg(1991) omtaler flere undersøgelser af transfer der viser, at for at der kan ske transfer af 

viden mellem to situationer, skal situationerne være meget ens og transferen skal pointeres eksplicit. 
Problemerne med at viden er kontekstbundet ses også i Vinners (Vinner 1991) begrebsbilleder, hvor 
konflikter mellem begrebsbilleder kun opdages, hvis begge begrebsbilleder er aktive samtidige, 
mens det ikke er et problem for eleverne med modstridende begrebsbilleder, hvis de bare tilhører 
hver deres kontekst. 

 
Repræsentationer. 

 

En sidste side af arbejdet med de matematiske begreber er teorierne om vigtigheden af at arbejde 
med flere repræsentationer. Her tænkes både på de mentale repræsentationer, som individet har som 
en del af sit begrebsbillede og de fysiske repræsentationer, der kan observeres. Arbejdet med flere 
repræsentationer er også en måde at arbejde med at gøre den matematiske viden mindre 
kontekstafhængig og dermed afhjælpe problemerne med domænespecificitet og transfer. 

Kaput(1992) opstiller flere modeller for elevernes kognition, når de arbejder indenfor én 
repræsentation, og når de arbejder med flere repræsentationer samtidig. Han skelner mellem 
mentale processer, der er interne, og fysiske processer, der kan observeres. Når der arbejdes med én 
repræsentation, udvikles en række erkendelser knyttet til denne repræsentation. Eleven kan f.eks. 
lære at løse reduktionsstykker. Når der arbejdes med flere repræsentationssystemer, involverer det 
en kompleks integration af erkendelser fra hvert system og viden om de relationer, der forbinder 
dem.  

Dreyfus(1991) mener, at eleverne abstraherer et begreb ved at arbejde med mange 
repræsentationer. Han ser læreprocessen som forløbende i 4 trin: 

 
1. Brug af en enkelt repræsentation. 
2. Bruge mere end en repræsentation parallelt. 
3. Skabe forbindelse mellem parallelle repræsentationer. 
4. Integrere repræsentationer og skifte fleksibelt mellem dem. 
 
I KOM-rapporten fremhæves elevens evne til at arbejde med forskellige repræsentationer som 

en af de 8 essentielle kompetencer: 
 

”Repræsentationskompetence  - at kunne håndtere forskellige repræsentationer af 
matematiske sagsforhold. 

Karakteristik: Denne kompetence består dels i at kunne forstå (dvs. afkode, fortolke og 
skelne mellem) og betjene sig af forskellige slags repræsentationer af matematiske objekter, 
fænomener, problemer eller situationer (herunder symbolske, specielt algebraiske, visuelle, 
geometriske, grafiske, diagrammatiske, tabelmæssige eller verbale repræsentationer, men 
også konkrete repræsentationer ved materielle objekter), dels i at kunne forstå de indbyrdes 
forbindelser mellem de forskellige repræsentationsformer for det samme sagsforhold og 
have kendskab til deres styrker og svagheder, herunder informationstab og –tilvækst, dels i 
at kunne vælge blandt og oversætte imellem forskellige repræsentationsformer for et givet 
sagsforhold, alt efter situation og formål.” [Niss og Jensen 2002, 56-57] 
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Tall(1996) beskriver, hvordan nogle elever har nemt ved at skifte mellem repræsentationer, 
mens andre har meget svært ved det. De fleste elever har ved frit valg en bestemt repræsentation, 
som de foretrækker, og mange foretrækker den symbolske repræsentation. Ligesom Schwarz og 
Herschkowitz taler om prototype-eksempler, kan man tale om prototype-repræsentationer. Andre 
forskere, der også kommer ind på værdien af at arbejde med mange repræsentationer er Sfard(1991) 
og Dick(1992). Kaput kritiserer i Kaput og Roschelle (1998a) noget af sit eget tidligere arbejde med 
repræsentationer og mener i denne artikel, at arbejdet med mange repræsentationer kun giver 
mening, hvis de repræsenterer noget meningsfuldt for eleverne. 

 
Konsekvenser for undervisning. 

 

Som i afsnittet med de generelle lærings- og erkendelsesteorier vil jeg overveje disse teoriers 
mulige undervisningsmæssige konsekvenser. Samme bemærkninger som i omtalte afsnit kunne 
være aktuelle her. Teorierne taler om, hvordan eleverne danner og arbejder med matematiske 
begreber, og hvis teorierne er korrekte, vil eleverne gøre dette uanset hvilken undervisning de 
udsættes for. Imidlertid er mange af teorierne baseret på empiriske studier af 
matematikundervisning, og det er måske ikke så klart i hvilket omfang, teorierne omhandler 
fænomener, teoretikerne mener altid vil være der, og i hvilket omfang teorierne omhandler 
fænomener, forskerne mener skyldes en bestemt matematikundervisning, eller som kunne afhjælpes 
eller styrkes af en anden form for undervisning. Disse teorier er ikke helt så frigjorte fra 
undervisningen som dem i det første afsnit, og der er da også en række af teoretikerne, der selv er 
inde på de undervisningsmæssige konsekvenser af teorierne. 

Den traditionelle matematikundervisning, som den vil blive karakteriseret i kapitel 7, vil normalt 
tage udgangspunkt i den formelle begrebsdefinition og ignorere elevernes allerede eksisterende 
begrebsbilleder. Udfra definitionen vil egenskaber ved begrebet blive udledt logisk, og derefter vil 
der blive givet eksempler, hvor begrebet anvendes i en række standardopgaver. En sådan 
undervisning støtter dannelsen af uafhængige afdelinger for det formelle aspekt og det algoritmiske 
aspekt og arbejder meget lidt med det intuitive aspekt. Der vil i mange tilfælde være tale om, at 
elevernes tankeprocesser bliver det, Vinner(1997) kalder ”pseudo-conceptuelle” og 
”pseudoanalytiske”: De gætter sig frem til, hvad det er læreren gerne vil høre uden at kontrollere 
disse gæt, og de regner opgaver ved at finde den opgave i deres samling af løste opgaver, der 
minder mest om den stillede og bruger den samme metode. Denne løsningsstrategi vil i mange 
tilfælde være succesfuld. Lithner(2001) har klassificeret en række svenske lærebogsopgaver efter, 
hvorvidt de kunne regnes ved at finde et lignende eksempel i bogen. Han fandt, at 70% af 
opgaverne kunne løses direkte ved at finde et eksempel i bogen, og at yderligere 20% kunne regnes 
ved en lokal modificering af et eksempel. Han fandt også, at langt de fleste elever kun bruger 
matematisk ræsonnement i en opgave, når strategien med at lede efter et eksempel ikke lykkes. 

Sat på spidsen kunne man sige, at elevernes begrebsbillede i den traditionelle undervisning ser 
ud som i figur 6. 
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Mundtlig eksamen.          Skriftlig eksamen. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Det, der huskes. 

 
   (Figur 6) 
 
Hvis der ingen forbindelse er mellem den formelle begrebsdefinition og det intuitive aspekt, vil 

beviser ikke være meningsfulde for eleverne, og eleven må i stedet vælge at lære dem udenad. 
I tilrettelæggelsen af et undervisningsforløb vil det i følge teorierne derfor være en god ide at 

understrege de mange aspekter af et begreb, for at elevernes begrebsdannelse bliver så fuldstændig 
og sammenhængende som muligt. Der skal arbejdes med de forskellige aspekter af begrebet, og der 
skal arbejdes med både proces- og objektsiden. Der skal ikke tages udgangspunkt i den formelle 
definition men i elevernes forforståelser. Der skal arbejdes med en fornuftig og rig brug af 
prototyper, så det undgås at prototyperne bruges ekskluderende. 

For at afhjælpe problemerne med domænespecificitet og transfer skal eleverne se et givet begreb 
anvendt i mange sammenhænge og arbejde med mange eksempler. Der skal arbejdes med mange 
repræsentationer for at fremme elevernes brug af flere mentale repræsentationer og deres evne til at 
skifte mellem dem. Michelsen(2001) arbejder i sin afhandling med begrebsdannelse gennem 
systematisk domæneudvidelse og tilrettelægger i den forbindelse undervisningsforløb baseret på at 
mindske problemerne med domænespecificitet og transfer. 

Mange af de anbefalinger til undervisningen, der kan hentes fra disse teorier, minder om de 
anbefalinger, der afsluttede afsnit 4.1, hvor man tager udgangspunkt i elevernes forforståelser og 
arbejde med mange kontekster. I de matematikdidaktiske teorier bliver det præciseret, hvad det er, 
der skal arbejdes med i forbindelse med begrebet, men principperne kan sagtens forenes og er på 
mange punkter de samme. 

 
Forskernes syn på introduktion af teknologi. 

 

Tall(1991, 1997, Tall et al 1999) beskriver, hvordan teknologien kan tage sig af processiden af 
begrebsanvendelsen og dermed, i følge Tall, frigøre eleverne til at koncentrere sig om objektsiden. 
Schwartz og Herschkowitz(1999) beskriver, hvordan de i arbejdet med prototyper har anvendt 
teknologi, hvilket har fået eleverne til at anvende prototyperne konstruktivt til konstruktion af nye 

Det formelle aspekt: 
Definitioner, 
sætninger, beviser. 

Det algoritmiske aspekt: 
procedurer, eksempler, 
opgaver. 

Det intuitive aspekt: 
Forforståelser, egne 
reflektioner. 
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eksempler i stedet for at anvende dem ekskluderende. Kaput(1992) mener, den nye teknologi er 
enestående i arbejdet med mange repræsentationer, fordi: 

 
1. Mediet er dynamisk. Det bliver lettere at se, hvad der forandrer sig, og hvad der ligger 

fast, f.eks. ved skift fra en repræsentation til en anden. 
2. Mediet er interaktivt. Det kan f. eks holde øje med, om givne regler og begrænsninger i 

hvert repræsentationssystem overholdes, og dermed kan eleverne koncentrere sig om 
sammenhænge mellem de to systemer. 

3. Mediet har hukommelse. Eleverne kan gense indtastninger og procedurer og dermed 
afteste deres metoders generalitet og få ideer til forbedringer, og læreren kan få indsigt i 
elevernes tankegang og basere den videre undervisning på elevernes procedurer. 
(Kaput 1992) 

 
Kognitive teorier og grafregneren. 

 

I arbejdet med repræsentationer gør grafregneren det mere overkommeligt at se mange 
repræsentationer, fordi eleverne ikke selv skal lave alle beregningerne og tegne alle graferne. For at 
tegne en graf skal grafregneren have et symbolsk udtryk, og derfor vil grafregneren ikke 
umiddelbart lette arbejdet med ikke-symbolske repræsentationer. Der kan imidlertid arbejdes med 
listerne på grafregneren, hvilket giver mulighed for en ikke-symbolsk repræsentation. Se kapitel 6 
for en nærmere gennemgang af grafregnerens muligheder og begrænsninger. 

Grafregneren kan bruges til at arbejde med sammenhængen mellem de forskellige aspekter af et 
begreb, ved f.eks. at lade eleverne arbejde med begrebet med udgangspunkt i deres intuitive 
forståelse og derved selv opleve behovet for en mere formel tilgang eller en mere standardiseret 
procedure. I denne forbindelse støtter grafregneren dem, så det ikke bliver udregningerne, de går i 
stå på, og så de ikke kan bortforklare deres metoders utilstrækkelighed med, at det er fordi, de ikke 
kan regne. Eleverne kan få en større fornemmelse af processiden – f.eks. af funktionsbegrebet ved 
at se, hvordan grafen på grafregneren fremkommer som en proces og ikke bare foreligger som et 
objekt. 

Med anvendelsen af grafregneren bliver det overkommeligt at undersøge mange eksempler på 
anvendelsesdomæner, hvilket kan afhjælpe domænespecificiteten. Det bliver realistisk at anvende et 
begreb i en ikke-matematisk sammenhæng og arbejde med mere komplekse problemstillinger, fordi 
eleverne ikke behøver gå i stå i udregningerne. Der kan arbejdes med mere realistiske og større 
modeller. 

 

4.3 Fortolkningsteori. 
 

“The subject’s acquisitions in a learning situation are regulated as much by the 
relationships with knowledge and with the content to be learned which results from these 
acquisitions as by factors of the individual herself. To question the characteristics of the 
student, and only the student, seems to me to be an attitude analogous to (and just as 
ineffectual as) trying to explain why water flows out of a bucket with a hole in it by 
analysing the difference between the quality of the water which escapes and that which 
remains, as though the reasons for its having escaped lay in the qualities of the water itself.” 
[Et citat fra en artikel af Brousseau fra 1980 kaldet “L’échec et le contrat”, her oversat i 
(Brousseau 1997, 225)] 
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I de to foregående afsnit er der set på teorier om elevernes læring næsten uden at der er set på 
undervisning. Nu ser jeg på de franske teorier for klasserumsinteraktion, der er udsprunget af den 
tradition, der allerede blev diskuteret i kapitel 3 med tilrettelæggelse af didaktiske situationer. 
Teorierne rummer mange begreber, der kan anvendes til at beskrive og forklare vanskelighederne 
ved at ændre på klasserumsinteraktionen. De indeholder begreber, der er centrale for dette 
forskningsprojekt, og de vil derfor blive genstand for en mere grundig redegørelse end de 
foregående teorier. 

 
Didaktisk transposition. 

 

“We <..>5 focus our attention on the full cycle of activity in advanced mathematical 
thinking: From the creative act of considering a problem context in mathematical research 
that leads to the creative formulation of conjectures and on to the final stage of refinement 
and proof. <..> We will also find that teaching undergraduate mathematics often presents 
the final form of the deduced theory rather than enabling the student to participate in the 
full creative cycle.” [Tall  1991, 3] 

  
Problemet med, at eleverne præsenteres for produktet og ikke processen i tilblivelsen af den 

matematiske teori, er bl.a. det, der forsøges fanget ind med begrebet didaktisk transposition6. 
Brousseau(1997) beskriver den første transposition af matematisk teori som den omskrivning af den 
matematiske teori, matematikforskeren foretager, så teorien bliver aksiomatisk, og så der ses bort 
fra udviklingen af teorien, herunder vanskeligheder, fejltrin, omveje og de spørgsmål, der førte til 
udvikling af teorien. Omskrivningen isolerer notation og egenskaber fra det netværk af aktiviteter, 
der var dets oprindelige mening, motivering og brug. Omskrivningen er brugbar, bekvem, 
uundgåelig, nødvendig og beklagelig. Matematikeren må depersonalisere, dekontekstualisere og 
detemporalisere sine resultater så meget som muligt for at kunne kommunikere dem til andre 
matematikere.  

I undervisningssituationen må læreren lave endnu en didaktisk transposition og 
rekontekstualisere og repersonalisere den matematiske viden for, at den kan formidles til eleven. 
Det er herefter elevens opgave at redekontekstualisere og redepersonalisere viden igen. Det, 
eleverne præsenteres for, er skolefaget matematik, ikke videnskabsfaget matematik. Artigue(1994) 
ser teorien om didaktisk transposition som en systemisk tilgang til udvikling af 
undervisningsmateriale, hvor institutionerne, hvor den pågældende viden er udviklet, og aftagerne 
af denne viden inddrages for at gennemføre en analyse af denne videns funktion og konstitution. 
Man forsøger at forudsige de deformationer, den vil gennemgå undervejs, og forsøger at sikre sig, at 
den kan leve og udvikle sig i uddannelsessystemet uden at blive drastisk ændret eller korrumperet. 
Analyserne har indtil nu mest været brugt aposteriori. At forberede matematik til elever bliver i 
denne teori ikke ”bare” til enten at gøre den etablerede matematiske viden mere elementær eller til 
at finde en præsentation af denne viden, som er tilpasset elevernes eksisterende viden og kognitive 
evner, men involverer flere omdannelser og dermed måske flere udgaver af denne viden. 

Brousseau(1997) mener, at lærernes fornyelse af matematikken gennem den didaktiske 
transposition er undervisningens bidrag til videnskabens udvikling, men at det ikke anerkendes i 
dag. I Christensen og Thomsen(1983) dokumenteres der f.eks. en sammenhængen mellem udvikling 
af lærebøger til den mere almene uddannelse i Tyskland i det 19. århundrede og formaliseringen af 

                                                 
5 <..>: Denne notation dækker over, at der er klippet en del ud af den oprindelige tekst. Se i øvrigt kapitel 9 for en 
nærmere redegørelse for citeringsprincipper. 
6 En betegnelse, oprindeligt indført af Chevallard. 
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differentialregningens grundlag, hvilket netop viser et af undervisningens bidrag til videnskabens 
udvikling. 

 
Didaktisk og adidaktisk situation. 

 

Begreberne stammer fra Brousseau(1997). Her giver jeg min fortolkning af begreberne: 
Den didaktiske situation arrangeres af læreren. Læreren forbereder den didaktiske situation 

ved at udvælge opgaver og materiale. Læreren vælger de didaktiske situationer med et didaktisk 
formål. Læreren skal i den didaktiske situation finde en balance mellem, hvad der skal 
kommunikeres, hvilke informationer, der skal gives, hvilke spørgsmål, der skal stilles etc. Lærerens 
formål med at arrangere den didaktiske situation er at overdrage en adidaktisk situation til eleven, 
og undervisning er simpelthen overdragelse af den adidaktiske situation til eleven. 

Den adidaktiske situation opstår i den didaktiske situation. I den adidaktiske situation 
accepterer eleven opgaven som sin egen og arbejder med selvstændigt med den gennem handling, 
refleksion og dialog, uden at læreren blander sig. Eleven skelner ikke mellem den didaktiske og den 
adidaktiske situation. Læring er elevens tilpasning til den adidaktiske situation. 

En given time vil veksle mellem didaktiske og adidaktiske situationer. 
I følge Brousseau(1997) sker al læring i den adidaktiske situation, men den didaktiske situation 

er en forudsætning for den adidaktiske. Enhver efterfølgende viden, som eleven besidder, er 
karakteriseret ved en eller flere adidaktiske situationer, som bevarer mening for eleven. Disse 
kaldes fundamentale situationer. (Brousseau 1997) Didaktikeren konstruerer i den didaktiske 
konstruktion, der er diskuteret i kapitel 3, netop didaktiske situationer.  

Der er en række faldgruber i den didaktiske situation, der kan besværliggøre eller forhindre 
overdragelsen af den adidaktiske situation. I bogen nævner Brousseau mange forskellige, f.eks. 
Topaze-effekten, hvor læreren måske presset af eleven gør opgaven lettere og lettere indtil eleven 
ikke behøver gå ind i en adidaktisk situation, eller Jourdain-effekten, hvor læreren fortolker elevens 
adfærd som matematisk forståelse, selvom den skyldes noget helt andet.  

Der er ifølge Brousseau en række problemer og paradokser i forholdet mellem lærer og elever: 
1. Eleven forventer, at læreren giver algoritmer, metoder og viden, mens læreren forventer, 

at eleven selv finder løsninger. Læreren kommer derfor med vage hentydninger, som 
eleven fortolker som eksplicit viden.  

2. Alt hvad læreren gør for at få eleven til at opføre sig, som læreren forventer, kan risikere 
at berøve eleven de nødvendige betingelser for forståelse og læring af det intenderede. 
Hvis læreren siger, hvad han vil have, kan han ikke længere få det. 

3. Hvis eleven accepterer at ifølge den didaktiske kontrakt7 vil læreren lære ham det, han har 
brug for, etablerer han det ikke selv, og derfor lærer han ikke noget matematik. Hvis han 
forkaster al information fra læreren, bliver det didaktiske forhold brudt. Læring 
forudsætter derfor, at eleven accepterer det didaktiske forhold, men at han betragter det 
som foreløbigt og gør sit bedste for at forkaste det. 

4. Eleven skal både forstå og vide, men for at lære må eleven i en vis forstand opgive at 
forstå formålet med aktiviteten, og for at forstå aktiviteten må eleven tage en risiko for 
ikke at lære. 

5. Når viden læres i trin og administreres af læreren, er der en risiko for, at mellemliggende 
lag af viden bliver for etablerede i elevens bevidsthed. Der er behov for en lærer til at 
institutionalisere viden – afgøre hvilken del af elevens viden, der kan bruges igen, og 
hvilken, der er lokal og tilfældig. Jo mere læreren insisterer på, at eleven lærer en 
utilstrækkelig teori, jo mere risikerer han at forhindre videre undervisning. 

                                                 
7 Se næste delafsnit for en nærmere omtale af den didaktiske kontrakt. 
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6. Der bliver nødt til at være en lærer, når det gælder personlig læring af præcis viden. 
Læreren bliver en skuespiller, fordi læreren jo udmærket ved, hvad han vil lære eleven. 
Læreren igangsætter spillet, og læreren institutionaliserer den erhvervede viden. Læreren 
organiserer et miljø, der mere eller mindre klart afslører lærerens intentioner. Læreren 
skjuler nok viden til, at eleven kun kan tilegne sig denne viden ved en personlig 
bearbejdelse af problemet. Læreren kan ikke fortælle eleven, hvilke svar der forventes. 
Læreren vil have eleven til at  finde svar selv, men det skal være de rigtige svar. 
(Brousseau 1997) 

  
Sutherland og Balacheff(1999) skelner mellem den intenderede viden, som er bestemt af 

samfundet, og som læreren har accepteret ansvaret for, at eleven tilegner sig, og så elevens 
personlige viden. I den didaktiske situation udvikles der situationer, hvor det er sandsynligt, at 
eleverne vil arbejde med og konstruere viden, der er relateret til den intenderede viden. Det er 
eksplicit anerkendt, at elevens viden vil adskille sig fra den intenderede, og den sidste fase i en 
undervisningssekvens er derfor normalt dedikeret til institutionalisering af viden, hvor læreren ser 
på elevens aktiviteter og identificerer de aktiviteter og den viden, der er interessant og har kulturel 
status. Dette er i modsætning til socialkonstruktivistiske læringsmiljøer, hvor eleverne støttes i 
diversitet, og den opståede viden er uforudsigelig. (Sutherland og Balacheff 1999) 

 
Den didaktiske kontrakt. 

 

I forbindelse med didaktiske og adidaktiske situationer indfører Brousseau(1997) også begrebet 
den didaktiske kontrakt. I Brousseaus forstand er begrebet forholdsvist snævert og bør kun 
anvendes til at beskrive relationerne mellem lærer og elever i den didaktiske situation. Den 
didaktiske kontrakt er spillereglerne for den didaktiske situation, ikke en generel pædagogisk 
kontrakt, og den afhænger nøje af de erkendelser, der er på spil. Den didaktiske kontrakt afgør til 
dels eksplicit men mest implicit, hvad lærer og elever har ansvaret for.  Det interessante er brud på 
den didaktiske kontrakt, sammenbrud i kontrakten og processen at finde en ny kontrakt. 

 
“In a teaching situation, prepared and delivered by a teacher, the student generally has 

the task of solving the (mathematical) problem she is given, but access to this task is made 
through interpretation of the questions asked, the information provided and the constraints 
that have been imposed, which are all constants in the teacher’s method of instruction. 
These (specific) habits of the teacher are expected by the students and the behaviour of the 
student is expected by the teacher; this is the didactical contract.” [Igen oprindeligt fra 
“L’échec et le contrat”, her fra (Brousseau 1997, 225)] 

 
Den didaktiske kontrakt er en teoretisk nødvendighed for at forstå dybe malfunktioner i 

elevernes læring, den danner bro mellem didaktiske og adidaktiske situationer, anerkender lærerens 
og elevens forskellige roller og blotlægger overgivelsesprocessen og 
institutionaliseringssituationerne. Kontrakten er altså af teoretisk karakter og kan ikke bruges til at 
forbedre undervisningen eller bevidst ændre den. (Brousseau 1997) 

Blomhøj(1995) giver en lidt bredere fortolkning af begrebet didaktisk kontrakt. Han mener, at 
der i enhver form for institutionaliseret undervisning opbygges en didaktisk kontrakt mellem lærer 
og elever. Kontrakten er stærkt præget af de institutionelle rammer, men måske endnu mere af 
lærerens og elevernes opfattelser af faget og af undervisning i faget. Etableringen af en sådan 
didaktisk kontrakt er ikke bare en følge af undervisningen, men også en nødvendig forudsætning for 
den. Læreren forventes at kunne skabe faglige forudsætninger og socialpsykologiske betingelser, 
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der er tilstrækkelige for elevernes tilegnelse af ny viden, og læreren skal kunne bedømme, hvornår 
eleverne har tilegnet sig denne viden. Eleverne forventes at gøre, hvad de kan. Elever og lærer er 
begge optaget af at undgå at måtte erkende, at læringsprojektet ikke er lykkedes, og den didaktiske 
kontrakt udgør en forsikring mod denne fiasko. 

 
”Traditionel matematikundervisning kan efter min8 opfattelse netop karakteriseres ved 

et vist fælles indhold i den didaktiske kontrakt, som indebærer; 
- at læreren omhyggeligt gennemgår de metoder og algoritmer, der præsenteres i 

lærebogen, 
- at læreren kun stiller opgaver, som eleverne på forhånd har fået redskaber til at løse, 
- at en opgave er løst, når dens enkelte spørgsmål er besvaret, 
- at de ønskede svar kan angives kort ved f.eks. et tal, en figur eller til nød en kort 

sætning, 
- at eleverne har krav på lærerens bedømmelse, når en opgave er løst, 
- at elevernes læring kan bedømmes alene ud fra, om de kan regne de stillede 

opgaver, 
- at eleverne på deres side gør deres bedste for at løse de stillede opgaver.” 
[Blomhøj(1995, 17-18)] 

 
Denne kontrakt er tryg for alle, og eleverne klarer sig godt til eksamen. Problemet er, at eleven 

først og fremmest er optaget af at honorere lærerens krav, ikke af det matematiske problem. I 
Brousseaus terminologi er der udelukkende tale om en didaktisk, ikke en adidaktisk situation. 
Læreren risikerer at tage elevens ytringer som udtryk for engagement i det forelagte matematiske 
problem, når eleven faktisk har reageret på grundlag af en meget veludviklet evne til at fortolke 
lærerens signaler. Eleven kan kun lære noget ved at bryde kontrakten. (Blomhøj 1995) 

 
Forskernes syn på introduktionen af ny teknologi. 

 

Artigue(1998) beskriver, hvordan den nye teknologi tilføjer endnu en dimension til den 
didaktiske transposition, nemlig computeriseringen af den matematiske viden, og Balacheff(1993, 
Balacheff og Kaput 1996) taler om den transposition, som designerne af et givet program vælger at 
lægge ind i programmet udfra deres opfattelser af matematik, læring og undervisning. Udviklingen 
af et program involverer valg af design, repræsentationer og implementeringer, og de deraf følgende 
begrænsninger skal gøres klart. Alle systemer indeholder tekniske og didaktiske begrænsninger, 
ideen er ikke at undgå dem, men at kunne sige, hvad de er. Programmerne modificerer hvilken 
matematik, der kan arbejdes med, og selve denne matematiks natur. Disse nye transpositioner af 
den matematiske viden komplicerer processerne yderligere og kan medvirke til en uddybning af 
skellet mellem skolematematikken og videnskabsfaget matematik. I Chevallard(1992) tales om, 
hvordan det at denne afstand bliver større kan true skolefagets legitimitet: Hvis afstanden bliver for 
stor, kan skolefaget ikke anerkendes som en legitim repræsentant for videnskabsfaget af 
matematikerne og derfor ikke længere være værdigt til betegnelsen matematikundervisning. 

Artigue(1998) beskriver, hvordan den manglende erkendelse af de nye transpositioner kan ses i 
en række situationer i lærerefteruddannelsen og i klasserummet. Hun nævner 4 situationer: 

 
1. Når lærere og forskere planlægger undervisning kompenserer de ubevidst for effekten af 

de nye transpositioner uden at være opmærksomme på dem. 

                                                 
8 Dvs. Blomhøjs opfattelse. 
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2. Der opstår forvirring i kommunikationen mellem lærer, elev og forsker ved de små 
forskelle, som ikke hurtigt identificeres og klares. 

3. Der er en tendens til at se disse uundgåelige forskelle som uønskede fænomener, der kan 
og skal undgås ved en mere omhyggelig planlægning. 

4. Der er et læringspotentiale i at sammenligne de forskellige transpositioner, der ikke 
udnyttes. 

 
Artigue(1997) beskriver et forskningsprojekt, hvor eleverne brugte CAS i en adidaktisk 

udforskningsfase og opstillede matematisk rige hypoteser, men de formulerede ikke af sig selv 
resultaterne som sætninger, og de lavede ingen beviser. Derfor måtte læreren efterfølgende lave en 
mere didaktisk situation, hvor der med udgangspunkt i elevernes egne produktioner blev formuleret 
og bevist resultater. 

 
Fortolkningsteorierne og grafregneren. 

 

I kapitel 6 vil jeg diskutere nogle af de transpositioner, der ligger indbygget i grafregneren. 
Introduktionen af grafregneren gør det lettere at engagere eleverne i en adidaktisk 

undersøgelsesfase, hvor de med grafregneren kan eksperimentere og opstille hypoteser. Dette 
arbejde må efterfølges af en mere didaktisk opsamling af resultaterne, hvor elevens personlige viden 
relateres til den intenderede viden. 

Den manglende erkendelse af den ekstra transposition, der sker af matematikken ved 
introduktion af grafregner og anden teknologi, kan ses i den danske debat, når matematikere og 
matematiklærere kan blive enige om, at hvis der indføres for meget teknologi i 
matematikundervisningen, så er det ikke længere matematik. Det ses også i de mange 
endimensionelle evalueringer af forsøg, hvor det diskuteres, om eleverne lærer mere eller mindre 
matematik, når der indføres teknologi. Teorien om didaktisk transposition fortæller os, at en sådan 
diskussion er umulig. Når der indføres nye værktøjer i matematikken, bliver matematikken en 
anden, og diskussionen om, hvad eleverne lærer i forhold til før, kræver i hvert fald to dimensioner.  

Et andet element af teorien om didaktisk transposition er, at den fortæller, at gymnasiefaget 
matematik og videnskabsfaget matematik ikke er det samme, og den skelnen er ofte uklar i den 
danske debat, hvor lærerne er universitetsuddannede og føler sig som matematikere. 

Den didaktiske kontrakt vil jeg vende tilbage til i analyserne af det empiriske materiale. Der er 
stor inerti i denne kontrakt, og det er ikke let at ændre på læreres og elevers holdninger og 
forventninger til et fag. Introduktionen af grafregneren har givet ændret på situationen i 
klasserummet og fører derfor til ændringer i den didaktiske kontrakt. I hvor høj grad det er sket, og 
hvilke ændringer der er tale om, vil jeg diskutere i kapitel 8. 

 

4.4 Teorier om lærere. 
 

Her omtales de teorier, der fokuserer på læreren. Disse teorier er anderledes end de tidligere 
teorier. De er mere usammenhængende og mere lokale: De beskriver ofte en bestemt slags lærer i et 
bestemt land i en bestemt kontekst, og de lover meget lidt om den generelle værdi af resultaterne. 
Kapitlet bliver derfor mindre sammenhængende end de foregående. 

Forskningen karakteriseres og eksemplificeres. Jeg fremhæver bla. nogle centrale begreber, der 
er anvendelige mere bredt, og som jeg vil anvende senere i afhandlingen. Jeg sætter den danske 
gymnasielæreruddannelse i forhold til de generelle læringsteorier, der er kort omtalt i afsnit 4.1, og 
jeg afslutter afsnittet med at overveje teoriernes betydning ved indførelsen af teknologi i 
matematikundervisningen. 
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Centrale begreber fra denne forskning. 
 

Jeg er i litteraturlæsningen stødt på to begreber, som jeg mener kan anvendes mere generelt til at 
beskrive nogle af de problemer, lærere støder ind i, når de arbejder med at udvikle deres 
undervisning. I de foregående afsnit er allerede indført en række begreber, der kan hjælpe med at 
fange disse vanskeligheder ind, f.eks. den didaktiske kontrakt, topazeeffekten og jourdaineffekten. 
Yderligere finder jeg begreberne atlaskomplekset og ZPT relevante. 

Atlaskomplekset9 er jeg stødt på i Finkel og Monk(1983). Her defineres Atlaskomplekset som 
lærerens  tendens til at påtage sig ansvaret for alt, hvad der foregår i det sociale møde i klassen. 
Læreren føler det som sit ansvar at motivere, give indsigt og forklaringer og at videregive sin viden 
til eleverne. Læreren har svært ved at acceptere elevernes forklaringer og vil ofte selv gå i centrum 
for at præcisere og drage konklusioner. Alle føler, at det at overlade ansvar til gruppen sænker 
niveauet. 

ZPT er jeg stødt på i Søndergaard(2002). Her definerer hun stærkt inspireret af Vygotskys 
begreb om den nærmeste udviklingszone (ZPD) begrebet om den nærmeste undervisningszone 
(Zone of Proximal Teaching) som de undervisningsformer, en given elev med støtte kan lære noget 
af givet de undervisningsformer, eleven er vant til. Hendes undersøgelser har nemlig vist, at der er 
en sammenhæng mellem det, eleverne er vant til, og så det, de er parate til at prøve. 

I min afhandling med fokus på lærerne kan begrebet bruges tilsvarende til at beskrive de 
undervisningsformer, en given lærer er parat til at anvende med støtte givet de undervisningsformer, 
læreren allerede behersker. I denne formulering vil udviklingsprojekter få et mere beskedent og 
mere realistisk perspektiv. En lærers undervisning kan næppe ændres totalt men kan udvikles i trin.  

Begrebet ZPT dækker for så vidt bare et bestemt aspekt af lærerens eller elevens nærmeste 
udviklingszone.  

 

Den undervisende lærer. 
 

Jeg beskriver en enkelt teori, der beskæftiger sig med den undervisende lærers rolle. Der er givet 
flere teorier om dette som kunne inddrages, måske især teorier udenfor matematikdidaktikken.  

Jaworski(1998) beskriver, baseret på observationer af timer og diskussioner med lærere gennem 
en årrække, 3 elementer af en lærers roller i konstruktivistisk undervisning. Hun kalder dette for 
undervisningstriaden. Elementerne er: 

  
1. Organisering af læring: Lærerens udformning af aktiviteter, hans holdning til at arbejde 

med eleverne, hans forventninger til stemningen i klassen. Læreren organiserer aktiviteter, 
stiller spørgsmål, er ordstyrer, er djævelens advokat, udreder, lytter og gør eleverne 
opmærksomme på hinanden. Læreren er ikke dommer. 

2. Omsorg for eleverne: Lærerens kendskab til den enkelte elev, elevens personlige behov og 
elevens læringsmåder. Alle skal kunne komme i gang, opgavernes sværhedsgrad skal 
tilpasses eleven. 

3. Matematisk udvikling: Matematiske udredninger på et passende niveau. 
 
I hendes arbejde har det vist sig, at alle lærernes undervisning indeholder disse elementer i større 

eller mindre grad, men at nogle lærere underordnede f.eks. 1 og 2 under 3 eller på anden vis 
udvalgte sig den vigtigste af de 3 elementer. (Jaworski 1998) 

                                                 
9 Atlas var en græsk mytologisk kæmpe, der som straf for oprørskhed mod guderne måtte bære himmelhvælvet på sine 
skuldre. 
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Begreberne om organisering af læring, omsorg for eleverne og matematisk udvikling kan bruges 
i dette projekt til at analysere lærernes undervisning. 

 
Læreres viden og forestillinger. 

 

Her ses på nogle af de teorier, der er udviklet om lærernes professionelle viden og deres 
forestillinger om matematik, matematikundervisning, matematiklæring etc. En del af denne 
forskning hører under det, der på engelsk kaldes Belief Research. Jeg har inspireret af Skott(2000) 
valgt at oversætte Belief med forestillinger. 

Først vil jeg se på, hvad lærere skal vide noget om som professionelle lærere. Bromme(1994) 
har udviklet en topologi for læreres viden. Lærere skal have: 

 
1. Indholdsviden om matematik som videnskabsfag. Det fag, der læses på universitetet: 

Sætninger, beviser, regler, tænkemåder, metoder. 
2. Skolematematikviden: Skolefagets eget indhold med dets indre logik og med mere 

generelle skolemål indbygget. 
3. Skolematematikkens filosofi: De epistemologiske fundamenter for matematik og 

matematiklæring og relationerne mellem matematik og andre områder af menneskets liv 
og viden. Er matematik spændende i sig selv, eller er det et værktøj til at beskrive verden? 
Denne viden er ofte normativ og svarer i nogen grad til forskning i lærernes forestillinger, 
men det er ikke bare et spørgsmål om individuelle forestillinger. 

4. Pædagogisk og psykologisk viden: F.eks. hvordan styrer man en klasse, hvordan snakker 
man med forældre, etik i forhold til at behandle eleverne retfærdigt. 

5. Indholdsspecifik pædagogisk viden: At finde passende måder at præsentere indholdet, at 
afgøre den rækkefølge, emnerne skal behandles i og hvad der skal behandles mere intenst. 
Dette er integreret viden, der refererer både til pædagogisk viden og til lærerens egne 
erfaringer med indholdsviden. Noget, der er vigtigt i matematikerens øjne kan være 
mindre vigtigt fra undervisningsperspektivet, f.eks. det matematiske begreb om 
grænseværdi. 

  
Hos den erfarne lærer finder der en integration af alle disse 5 elementer sted, og de relateres til 

praktisk erfaring. Lærernes professionelle viden er erfaringsbaseret og ofte implicit og intuitiv. 
Læreren fokuserer ikke på enkeltelever men på hele klassen og timens ”flow”. De identificerer og 
husker nøgleepisoder og elevbidrag af strategisk værdi. Det aktive lærende subjekt er for læreren 
ikke den enkelte elev, men ”den kollektive elev” – ”Klassen klarede det godt i dag”. Kategorien 
klassen ignoreres i den didaktiske litteratur, og lærerne må derfor udvikle deres egne begreber om 
klassen som en enhed. (Bromme 1994) 

Bromme sætter her en finger på en forskel i lærernes og forskernes fokus, som er meget relevant 
i forbindelse med et samarbejde mellem forsker og lærer. Mange forskere fokuserer på den enkelte 
elev og mener, undervisningen skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs viden og følge den 
enkelte elevs udvikling nøje, mens læreren ikke fokuserer på den enkelte elev men på et billede af 
den samlede klasses forståelse, arbejdsomhed, fremgang og motivation. Læreren kan hverken i 
selve undervisningssituationen eller i evalueringen af undervisningen overskue at følge 28 
individers forskellige udvikling. Lærere taler typisk kun om enkeltelever, hvis de har gjort sig 
specielt bemærkede, enten de har forstyrret eller overrasket positivt. Dette er en mulig forklaring på, 
hvorfor lærer og forsker kan have kommunikationsvanskeligheder.  

Skott(2000) giver en glimrende oversigt over status indenfor ”Belief Research”. Han redegør 
for, at der er mange forskere, der mener, at der er et dialektisk forhold mellem en lærers 
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forestillinger og hans praksis, og at den bedste måde at ændre en lærers forestillinger på måske er at 
støtte ham i at ændre sin praksis. Der er også forskere der mener, at det ikke giver mening at snakke 
om en lærers forestillinger uafhængig af en kontekst, fordi forestillinger er situerede. Lærere der 
siger et og gør noget andet er derfor ikke inkonsistente, der er i stedet tale om 2 forskellige 
kontekster og dermed 2 forskellige forestillinger. Endelig er klasserummet en social praksis, der 
etableres i fællesskab af alle aktører, og lærerens forestillinger spiller kun en mindre rolle i forhold 
til andre faktorer som f.eks. skolekulturen, bekendtgørelsen, eleverne etc. (Skott 2000) 

Det er svært at finde en god måde at fremlægge resultater indenfor forskning i lærernes viden, 
erfaringer og forestillinger. En typisk måde er udfra en række lærerinterview, lærerobservation etc. 
at opstille nogle lærertyper, der rammer centrale træk ved de indgåede lærere. Ved at beskrive 
typerne undgås at udstille enkelte lærere, og der opnås en mere generel beskrivelse af 
lærerholdninger. Sådanne typografier ses f.eks. hos Valero(1997), diSessa(1995) og Noss og 
Hoyles(1996). Som eksempel vil jeg kort illustrere diSessas 6 epistemologiske arketyper for såvel 
lærere som forskere: 

 
1. Skoleepistemologi: Det, vi skal undervise i, er det, vi har undervist i og det, der står i bogen. 

Hvis vi siger det klart, så vil eleverne forstå det. Lærerens ansvar og kunst er i metoder og 
motivation, ikke i at forstå elevernes ideer og mindst af alt at overveje den epistemologiske 
natur af det, der undervises i.  

2. Arbejdsepistemologi: Viden er, hvad den gør. Evner og kompetencer bruges mere end 
viden. Skoleviden er ikke nok, de fleste behøver erfaring på arbejdspladsen. Manglende 
viden er ikke noget problem før der sker forsinkelser i produktionen, og så er det ofte for 
sent at reparere på. Virksomhederne vil have medarbejdere med ”commen sense”. 

3. Akademisk epistemologi: Skoleviden er simpel, klar, objektiv, strengt kumuleret og 
overbevisende. Viden er ikke problematisk eller truende og har ikke behov for fortolkning. 
Der er en modsætning mellem skoleviden og akademikeres udvikling af ny viden. 
Akademikerne har ret til at definere, hvad det vil sige at lære en disciplin. 

4. Genetisk epistemologi: Strukturen, formen og muligvis indholdet af viden bestemmes af 
dets udviklingshistorie. Viden udvikles ens på makroniveau og i det enkelte individ. 
Tidligere begreber har stor indflydelse på elevens fortolkning af ny viden og derfor på deres 
læring. Piagetinspireret.  

5. Social epistemologi: Al højere-ordens viden stammer fra social omgang. Viden opstår først i 
grupper og bliver så internaliseret. Viden kan ikke opbevares i individer, kun i grupper. I 
social epistemologi bliver sproget centralt. Vygotskyinspireret. 

6. Materiel epistemologi: Viden-i-handling er en fundamental form, måske fundament for alt 
andet. Eksterne repræsentationer som f.eks. sprog definerer dele af vores viden. Muligheden 
for interaktion med et nyt medie ændrer vores viden, eller vi får en hel anden viden.  

 
Jeg vil ikke i denne afhandling bruge denne metode, bl.a. fordi jeg ikke mener at kunne lave 

arketyper på lærere udfra et samarbejde med 4 lærere. Jeg vil derfor ikke komme nærmere ind på 
denne måde at præsentere resultaterne på.  

 

Den danske gymnasielæreruddannelse i forhold til læringsteorierne. 
 

De danske gymnasielærere er universitetsuddannede matematikere, der efter endt uddannelse 
har taget pædagogikum. Langt de fleste af de lærere, der virker som matematiklærere i gymnasiet i 
dag har taget pædagogikum på ½ år efter universitetet inden fastansættelse. En stor del af de 
resterende vil, som jeg, have taget pædagogikum sideløbende med en fastansættelse, som jeg har 
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beskrevet det i kapitel 1. Uanset om det er den ene eller den anden form for pædagogikum er 
grundideen den samme: De nyuddannede lærere lærer at undervise ved at komme i praktisk 
pædagogikum hos erfarne lærere. Først observerer de den erfarne lærer i undervisningssituationen, 
derefter underviser de selv og vejledes af den erfarne lærer. 

Hvis der ligger et bevidst læringssyn bag valget af denne model for den pædagogiske 
uddannelse af gymnasielærerne, kunne det være inspireret af Jean Laves praksislæring, hvor ideen 
er, at man lærer noget ved først at iagttage det gjort, og derefter gradvist overtager ansvaret for dele 
af produktionen. Skott(2000, 164-165) diskuterer, i hvor høj grad der i uddannelsen af 
folkeskolelærere er tale om praksislæring, men ender med at konkludere, at eftersom den 
nyuddannede folkeskolelærer står alene i klasseværelset fra den første dag, er der ikke tale om 
praksislæring, hvor ansvaret kun overtages gradvist. 

Jeg mener for det første, situationen er en anden for gymnasielærerne, der gennem 
pædagogikum netop gradvist overlades et ansvar under opsyn. For det andet mener jeg, at selvom 
de erfarne lærere ikke ellers går med ind i klasserummet, så er de der i frikvartererne til at diskutere 
og vejlede de nye kolleger. Derfor er der elementer af praksislæring i uddannelsen og 
socialiseringen af gymnasielærerne. 

En sådan forståelse af, hvordan man lærer at undervise forklarer meget af uddannelsessystemets 
træghed. Hvis man lærer ved at efterligne de mere erfarne, hvordan kan der så ske udvikling af nye 
teknikker? 

 

Teorierne og grafregneren. 
 

Indførelsen af grafregneren i matematikundervisningen ændrer på hele klasserummets 
organisering. Eleverne får mulighed for at kontrollere deres hypoteser uden at tilkalde læreren, og 
dermed får de mulighed for at arbejde mere selvstændigt end tidligere. Denne selvstændighed gør, 
at lærerens ønske om at kontrollere alting bliver endnu mere urealistisk end tidligere. Der rokkes 
ved lærerens autoritet, og eleverne kan med større selvsikkerhed indgå i diskussioner med læreren, 
hvor de kan bruge grafregneren som sandhedsvidne. Dette vil vi bla. se i det empiriske materiale 
senere. Denne forandring af klasserummet ændrer på lærerens atlaskompleks. Det bliver sværere at 
opretholde illusionen om kontrol. Grafregneren kan også opfattes som en ”hjælpelærer”, en der kan 
dele lærerens ansvar og dermed aktivt udnyttes af læreren til at mindske atlaskomplekset. 

I Jaworskis teori om organisering af læring, omsorg for eleverne og matematisk udfordring kan 
grafregnerens indførelse især ændre på organiseringen af læring og af den matematiske udvikling. 
Undervisningen kan lægge op til mere selvstændig undersøgelse, og der kan arbejdes med andet 
matematisk stof. Dette er allerede diskuteret i de foregående afsnit. 

Brommes topologi for, hvad lærere skal vide noget om bliver længere, når der indføres 
teknologi i undervisningen. Der skal udvides med punkter som f.eks. 

 
• Viden om teknologien. Muligheder og begrænsninger, indbyggede transpositioner af det 

matematiske stof. Hvordan fungerer det? 
• Viden om at bruge teknologien i undervisningen. Hvad kan eleverne gøre med teknologien, 

hvordan ændrer teknologien det matematiske stof, hvor meget kan man overlade til 
maskinerne og samtidig være sikker på, at eleverne kan det, de skal kunne? 

 
Introduktionen af grafregneren gør, at lærerne skal have en viden, de ikke havde før. Det er 

givet, at introduktionen af teknologi ikke gør det lettere at være lærer. Det er uklart, om det gør det 
lettere at være elev. 
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Endelig er indførelsen af grafregneren et brud med princippet om praksislæring. Ved dens 
indførelse var der mange skoler, der ikke havde en grafregnerkyndig, som de andre lærere kunne 
trække på. Dermed blev grafregneren et middel til fornyelse. På mange skoler blev løsningen på 
dette problem, at der blev sendt 1-2 lærere på kursus, og disse lærere fungerede så som de 
grafregnererfarne på skolen og vejledte de andre. Samtidig blev de undervisningsmaterialer, der 
kom ud efter grafregnerens indførelse, meget styrende for grafregnerbrugen på den  enkelte skole. 
Se i øvrigt kapitel 7 for en nøjere gennemgang af grafregnerens indførelse i den danske 
gymnasieskole. 

 

4.5 Teorier om teknologi i matematikundervisning. 
 

Først beskrives et par teorier om teknologiens muligheder for at revolutionere kognition og 
matematikundervisningen. Dernæst ser jeg på de ideer og bekymringer, der optog en stor flok 
matematikdidaktikere på en ICME-konference i 1996. Jeg beskriver en teori om, hvorfor 
teknologien på trods af alle de gode argumenter, endnu ikke har vundet så stor udbredelse. Jeg 
afslutter med at se mere konkret på grafregnerens betydning i forhold til disse teorier. 

 
Kognitive teorier. 
 

Shaffer og Kaput(1999) gør sig til talsmænd for, at computerteknologien bliver det 5. trin i 
menneskets udvikling, hvor det 3. var udviklingen af sprog og det 4. udviklingen af skriftsprog. 
Udviklingen af sprog muliggjorde abstraktion og kommunikation, og udviklingen af skriftsprog 
muliggjorde eksternalisering af behovet for hukommelse og information og muliggjorde overførsel 
af information mellem generationer. Computeren muliggør eksternalisering ikke bare af 
informationen men af processerne. Som eksempel på eksternalisering af processer nævnes den 
indbyggede stavekontrol i programmer som Word som eksternalisering af en proces, de fleste kunne 
gøre selv og statistiske programmer som eksternalisering af en proces, som kun de færreste ville 
kunne gøre selv og som ofte ville tage for lang tid. Det er i de fleste tilfælde nok at vide, hvordan 
programmet bruges og resultaterne fortolkes, man behøver ikke kunne gøre det i hånden. Denne 
eksternalisering af processer vil ændre på vores verden og vores kognition på samme 
revolutionerende måde som skriftsprogets eksternalisering af informationer gjorde. 

Eksternaliseringen af algoritmer kan gøre tankeprocesser tilgængelige som eksplicitte 
refleksionsobjekter. Eleverne kan bygge algoritmerne, teste dem, diskutere dem og ændre dem. 
Matematikundervisningen vil i stedet for at fokusere på algoritmisk færdighed i nogle få ekstremt 
konkrete og notationsmæssigt forståelige repræsentationssystemer i aritmetik og algebra fokusere 
på færdigheder i at repræsentere problemsituationer i et væld af systemer og på elevernes evne til at 
koordinere mellem repræsentationer og skabe og fortolke nye. Hvor matematik tidligere har været 
at lave manipulationerne bliver det nu at lave en fantasifuld indramning af problemer, der bruger 
klare og overbevisende interaktive repræsentationer og fører til effektive og overbevisende 
løsninger gennem fortolkning af teknologiens eksterne handlinger. Nye emner kan tages op, f.eks. 
dynamiske systemer som trafikpropper, gejsere og myrekolonier. På denne måde bliver elevens 
matematiske erfaringer tættere knyttet til elevens øvrige erfaringsverden, og beregninger og beviser 
får en støttende rolle i elevens matematiklæring, ikke en hovedrolle. (Shaffer og Kaput 1999) 

Dörfler(1993) ser også på computeren som et middel til kognition. Computeren gør os i stand til 
at gøre det, vi plejer at gøre, hurtigere og bedre, men det kræver en omstrukturering af aktiviteterne, 
fordi planlægning og evaluering af beregningerne skal adskilles fra beregningerne selv, som 
maskinen overtager, hvor de før kunne være integrerede eller synkrone. Værktøjet har derfor 
potentialer til at støtte aktiviteter på et metaniveau, hvor der reflekteres over planlægning, 
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organisering, problemløsning og konsekvenser i stedet for over numeriske og algebraiske 
beregninger. Dette skift sker ikke af nødvendighed, men skal intenderes og støttes. Det er 
nødvendigt med en solid viden om og erfaring med værktøjet om, hvordan man arbejder med det, 
og hvad det gør, men der er ikke noget i vejen for at bruge det som en ”Black box”10. Eksempler på 
metavalg er f.eks. valg af et fornuftigt tegnevindue til en funktion, antallet af cifre et resultat skal 
angives med eller, hvor der skal zoomes ind på en graf. Det vil altid være sådan, at et skift af 
værktøj ændrer de objekter, der kan arbejdes med, og dermed ikke bare matematikfagets struktur og 
form, men også dets indhold. Det er nødvendigt at være eksplicit og bevidst om denne ændring, at 
reflektere over den og udnytte den. Det vil virke stik modsat og utilstrækkeligt at ændre værktøjet 
men beholde undervisningsindholdet uændret. (Dörfler 1993) 
 
Teknologien som et kommunikationsværktøj. 

 

Noss og Hoyles(1996) beskriver, hvordan computeren kan gøre det implicitte eksplicit. Den kan 
hjælpe læreren og eleven med at kommunikere. Kommunikationssproget bliver hverken lærerens 
matematiske sprog eller elevens naturlige sprog, men computerens. Der er tale om en halvverden, 
hvor effektiv kommunikation og præcision kan tilnærmes. Computeren kan også blive et vindue for 
forskeren på læreprocesserne og kommunikationen. En fordel ved computeren er, at eleverne bliver 
nødt til at sætte sprog på deres aktiviteter fra begyndelsen af for at kunne kommunikere med 
computeren, hvor de, når de arbejder med konkrete materialer, ikke naturligt får det behov. Noss og 
Hoyles mener ikke, ideen om stilladsbygning og udfasning fra Vygotsky og Bruner kan bruges 
umiddelbart om computermiljøer, da det ikke er meningen at computerens støtte skal udfases. 

 
Working Group 16. 

 

På en ICME-konference i Sevilla, Spanien 1996 diskuterede Working Group 16 anvendelsen af 
teknologi i matematikundervisningen(Borba et al 1997). Der var 300 deltagere i denne gruppe fra 
hele verden.  

Deltagerne så teknologien som et middel til at lade eleverne arbejde med hypotesefremlæggelse, 
hypotesetestning og uafhængig udforskning, mens der kunne lægges mindre vægt på 
symbolmanipulation, beregninger og algebraiske manipulationer. Det matematiske indhold kunne 
ændres. Dette kunne medføre, at der i klasserne ville blive talt mere om matematik, ville blive 
reflekteret mere og arbejdet mere i grupper, hvorved læring kunne blive en social aktivitet. Det ville 
kunne udvikle en bedre begrebsforståelse og ændre elevernes opfattelse af faget. Der er i den 
forbindelse stort behov for lærerefteruddannelse og meget, der savner empirisk belysning, f.eks. 

 
• Er matematik med teknologi det samme som matematik med papir og blyant? 
• Hvordan studere kontinuerte fænomener på diskrete computere? 
• Skjuler teknologien vigtige teoretiske elementer for eleverne? 
• Bliver eleverne for ”blinde” i deres tro på teknologien? 
• Er det matematiklærerens opgave at undervise i anvendelsen af teknologi? 
• Hvordan overføres viden tilegnet vha. teknologi til situationer uden teknologi? 

(Borba et al 1997) 

                                                 
10 ”Black Box”-problematikken vil blive taget op flere gange. Ideen med betegnelsen er, at brugeren af en ”Black box” 
anvender noget teknologi som en maskine, hvor der kommer noget ind og produceres noget output, men brugeren 
behøver ikke have nogen ide om, hvordan outputtet er fundet. Som eksempler kan nævnes en bilmotor, som de fleste 
kan betjene men de færreste opbygge eller store statistikprogrammer, som mange bruger i forbindelse med 
undersøgelser, men som laver udregninger, som de færreste har tid eller evne til at lave selv.  
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Mine kommentarer til et par af disse spørgsmål er umiddelbart: 
• I de foregående afsnit er der med teorien om den didaktiske transposition argumenteret for 

min overbevisning om, at matematik med teknologi er noget andet end matematik uden 
teknologi.  

• Problemet, om eleverne i for høj grad stoler blindt på teknologien, vil jeg empirisk 
undersøge og vende tilbage til.  

• Om viden tilegnet vha. teknologi kan overføres til situationer uden teknologi, ved jeg ikke, 
og jeg ved heller ikke umiddelbart, hvorfor det er interessant. Hvis eleverne anvender 
teknologi til at lære noget helt andet matematik, så skal de vel ikke kunne lave matematik 
uden teknologi? Det svarer til at lære folk at skrive på maskine, og så bagefter se, om de 
kan bruge den erhvervede viden til at skrive med en blyant. 

 

Teknologiens legitimitet. 
 

“The resistance of the educational system to computer technologies cannot be analysed 
without taking into account more general issues, such as the legitimacy of teaching means. 
In order to tackle this question, we find it useful to distinguish different dimensions for 
legitimacy, at least the social-cultural, epistemological-scientific and institutional-
educational dimensions. There is no doubt that computer technologies are strongly 
legitimate as far as the first dimensions are concerned, but this is not enough to ensure their 
educational legitimacy. <..> Cultural and scientific integration of computer technologies 
gives evident arguments in favour of their educational legitimacy: Briefly speaking, 
educational systems cannot reject computer technologies without losing social credibility. 
But in order to motivate teachers to pay the price of change, such external arguments are 
not sufficient. Teachers want to be convinced that the internal efficiency of the educational 
system will be increased by such a change in teaching means.” [Artigue 1998, 122] 

  
Artigue fortsætter med at skrive, at teknologien for at opnå uddannelsesmæssig legitimitet skal 

kunne hjælpe lærerne med undervisningsmæssige, sociale  og læringsmæssige vanskeligheder. Hun 
beskriver en ond cirkel, hvor dem, der taler for forandringer, mere eller mindre bevidst underdriver 
omkostningerne og vanskelighederne ved at integrere teknologi og overdriver teknologiens 
potentialer for at overvinde modstanden. Dette hjælper på kort sigt til med at lade innovative forsøg 
overleve og endog udvikle sig, men skaber på langt sigt yderligere forhindringer for den integration, 
som de ønsker at støtte, fordi de forvrænger de store vanskeligheder, lærere bliver nødt til at 
imødegå, og derfor ikke fremmer udviklingen af effektive tilpasningsmåder.  

I samme artikel kritiserer Artigue det kognitivistiske synspunkt, at introduktionen af teknologi 
vil fremme refleksive og begrebsmæssige sider af den matematiske aktivitet og nedtone den 
tekniske. I praksis viser der sig to modsatrettede tendenser: Én, der fremmer refleksivitet ved at 
frigøre fra de tekniske udregninger, og én, der sparer refleksion og fremmer en blind forsøgs-fejl-
metode11, fordi teknikken kan lave mange udregninger overkommelige. Kun en omhyggelig 
planlægning kan skabe en tilstrækkelig ligevægt mellem disse tendenser. Desuden er relationen 
mellem tekniske og begrebsmæssige dimensioner stærkt dialektisk og gensidigt afhængig, de står 
ikke i opposition. 

                                                 
11 Forsøgs-fejl-metoden: Eleverne løser f.eks. en ligning ved at gætte på løsninger og kontrollere ved indsættelse indtil 
de har fundet en løsning.  
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Efteruddannelse af lærerne bør efter Artigues mening forberede dem på de problemer, der er ved 
indførelsen af teknologi. Lærerne skal overveje, hvilken didaktisk tranposition, der sker med det 
matematiske stof, når der indføres teknologi, og hvordan der findes en god balance mellem teknik 
og begrebsdannelse med anvendelse af teknologi. 

Det er også i denne artikel, Artigue snakker om den nødvendige transformation af artefaktet til 
et værktøj, se diskussionen i kapitel 2. Hun mener, lærerne og forskerne skal overveje hvilke 
læreprocesser, der ligger bag en sådan transformation, og hvordan de klares. Det tager tid for 
eleverne at lære at bruge artefaktet som et værktøj, og det skal være legitimt. Læreren skal vælge 
hvilke teknikker, der skal indføres, så eleverne får gavn af teknologiens potentialer, uden at det 
bliver for komplekst, læreren skal gøre sig klart, hvad der skal laves i hånden, og hvad der skal 
laves på maskinen og overveje relationerne mellem de to. Læreren skal derfor have de didaktiske 
værktøjer, der tillader ham at analysere processerne. (Artigue 1998) 

 
Mine kommentarer angående ”Black box” og forsøgs-fejl-metoden. 

 

Inden jeg ser på teoriernes konkrete betydning for grafregnerens indførelse vil jeg kort samle op 
på begrebet “Black box” og forsøgs-fejl-metoden. Når disse to omtales, nævnes de ofte som 
argumenter mod introduktionen af teknologi og som noget, der bør undgås. Især i forbindelse med 
CAS-værktøjer har mange talt om, at der ingen ide var i, at differentiation bare blev en knap på 
lommeregneren, eller at det at finde en funktion, der opfyldte givne betingelser, blev gjort ved at 
prøve sig frem med en masse grafer. I de teorier, der er fremhævet i dette afsnit, ses brugen af 
teknologien som en Black box derimod at demokratisere adgangen til matematikken på samme 
måde som bogtrykkerkunsten demokratiserede adgangen til skreven information. Fra den 
synsvinkel kan det være en fordel at anvende teknologien som en ”Black box”. Spørgsmålet er, 
hvor meget eleverne skal kunne regne for at kunne forstå nok til at kunne anvende disse ”Black 
boxes” fornuftigt og kritisk. Dette spørgsmål er endnu uafklaret men mere og mere aktuelt. Jeg 
plejer at sammenligne med kvadratrodsuddragning. Jeg har aldrig lært at uddrage kvadratrødder i 
hånden, for mig er det en knap på lommeregneren. Alligevel bilder jeg mig ind at vide, hvad en 

kvadratrod er. Jeg kan udregne en række kvadratrødder i hovedet, f.eks. 9
4 , og jeg kan fortolke 

oplysninger som at 2361,25 ≅ . Kvadratrodsfunktionen, trigonometriske funktioner, 
logaritmefunktioner etc. er eksempler på funktioner, der for de fleste er en ”Black box”, en knap på 
lommeregneren, uden at det ses som et problem. 

Forsøgs-fejl-metoden har alle dage været en anerkendt metode indenfor matematikken. Mange 
matematiske forskningsresultater er fremkommet ved denne proces, og der er eksempler på hele 
teoriretninger, der er fremkommet som følge af et fejlagtigt forsøg på at bevise noget helt andet. 
Tænk f.eks. på, at fejlagtige forsøg på at bevise Fermats sidste sætning har været en medvirkende 
årsag til klasselegemeteori og teorien om ideale tal.  

Med introduktionen af teknologi bliver denne metode mere overkommelig og i mange tilfælde 
mere økonomisk for eleverne, som det også siges indirekte i Artigue(1998). Metoden er ikke i sig 
selv ringe, men det er klart, at der er situationer, hvor man som lærer har tænkt sig opgaven løst på 
andre måder, og at man som lærer skal være bevidst om, i hvilken grad en given opgave kan løses 
med forsøgs-fejl-metoden. 

 
Teorier om introduktion af teknologi og introduktionen af grafregneren. 

 

De første, kognitive teorier illustrerer de store forventninger til introduktionen af teknologi som 
f.eks. CAS, der prægede debatten måske især de første år. Det forventedes, at teknologien kunne 
overvinde stort set alle elevernes læringsvanskeligheder næsten af sig selv. I forhold til 
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introduktionen af grafregneren vil jeg undersøge, hvor meget den har kunnet forny 
matematikundervisningen af sig selv. Det vil fremgå af kapitel 8. 

Noss og Hoyles(1996) forestiller sig, at teknologi kan virke som et kommunikationsværktøj. I 
kapitel 6 vil jeg analysere grafregnerens anvendelighed som kommunikationsværktøj mere konkret. 
Der er allerede tidligere i dette kapitel sagt noget om, hvordan grafregneren kan anvendes til at 
støtte kommunikationen mellem eleverne og mellem elev og lærer ved at tankeprocesser kan 
synliggøres med grafregneren. 

Grafregneren fremmer givet forsøgs-fejl-metoden. Der er enkelte taster på grafregneren, der kan 
anvendes som en ”Black box”, men det er i virkeligheden ikke meget ”værre” end på en almindelig 
lommeregner.  

I kapitel 8 vil jeg undersøge, om grafregnerens mange potentialer, som beskrevet i dette kapitel, 
er blevet realiseret i Danmark. Hvis de ikke er, kan Artigues teori om teknologiens 3 legitimiteter 
medvirke til at forklare hvorfor, især set i lyset af den danske kontekst, som den beskrives i kapitel 
7. 

 

 4.4 Afslutning. 
 

Jeg har argumenteret teoretisk for min grundlæggende påstand om, at hvis grafregneren 
anvendes som et undervisningsværktøj, kan det fremme elevernes læring. Det er især de generelle 
læringsteorier i afsnit 4.1 og de kognitive teorier i afsnit 4.2, der kan bruges som argumenter for 
denne påstand.  

Jeg har ligeledes og via de samme teorier argumenteret teoretisk for, at der er potentialer ved at 
indføre grafregneren som et undervisningsværktøj, og disse potentialer er trukket op i de afsluttende 
delafsnit i de enkelte afsnit i kapitlet. 

Jeg har også beskrevet en række teorier og begreber, der medvirker til at karakterisere de 
forhindringer, der er for at introducere grafregneren som et undervisningsværktøj. Flere af disse 
teorier vil også blive brugt i forbindelse med analyserne af det empiriske materiale, især vil 
begrebet om den didaktiske kontrakt vise sig anvendeligt. 

Flere af teorierne vil danne baggrund for de mere konkrete analyser af begrebet 
differentialkvotient i kapitel 6. 

De teorier, der er fremlagt i dette kapitel, har forskellig status i den matematikdidaktiske 
forskerverden. En teori som f.eks. Sfards om begrebers proces-objekt-dualitet er almindeligt 
udbredt og anerkendt, men mange af de andre teorier er mere lokale. De franske teorier udgør et 
sammenhængende og konsekvent hele, men de hviler i sig selv og inddrager ikke de andre 
teoretikere meget i deres arbejde, ligesom de andre ikke henviser meget til dem. Dette illustrerer, 
hvordan den matematikdidaktiske forskning for mig at se måske pga. kultur- og sprogbarrierer ikke 
i særlig udstrakt grad er kumulativ. Det er ikke sandsynligt, at alt kan kumuleres, da mange af 
forskningsresultaterne er kontekstafhængige, men jeg vil påstå, at teoretikerne med fordel kunne 
trække mere på hinanden end de gør. Noss og Hoyles(1996) beklager, at der tilsyneladende er en 
grænse i forskning i matematikdidaktik med traditionelle medier og forskning i matematikdidaktik 
med teknologi og mener, det sidste kunne berige det første. Forskning i læreprocesser kunne f.eks. 
lettes ved at anvende computeren som en måde at eksternalisere elevens tankeprocesser, og det er 
også blevet gjort. Jeg vil også mene, at de franske teorier med fordel kunne forholde sig til 
forskning i læreres forestillinger, og dermed inddrage læreren mere i deres modeller for 
klasserumsinteraktionen. Der kunne findes flere eksempler på teorier, der kunne berige hinanden, 
men som endnu ikke har gjort det. 
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Alle de fremlagte teorier rummer plads til grafregneren, og de fleste af dem kan sige noget om 
potentialerne ved at inddrage den i undervisningen. Flere af teorierne udtaler sig ikke eksplicit om 
dette.  

Langt de fleste af teorierne er baseret på empiriske undersøgelser. I det næste kapitel vil jeg se 
på de empiriske undersøgelser, der ikke har ført til egentlig teoriudvikling, men som også belyser 
introduktionen af teknologi i undervisningen og lærerudvikling. Grænsen mellem de meget lokale 
teorier i især de sidste afsnit i dette kapitel og resultaterne i det næste kapitel er flydende. 

Jeg vil afslutte dette kapitel med at citere endnu et centralt resultat fra Niss(1999): 
 

“The marvels and pitfalls of information technology in mathematics education: 
Information technology gives rise to major transformations of mathematics education in all 
respects. Research shows that it has opened avenues to new ways of teaching and learning 
which may help to greatly expand and deepen students’ mathematical experiences, insights, 
and abilities. However, it further shows that this does not happen automatically but requires 
the use of technology to be embedded with reflection and care into the overall design and 
implementation of teaching-learning environments and situations, of which IT-activities are 
but one amongst several components. 

The more students can do in and with information technology in mathematics, the 
greater is the need for their understanding, reflection, and critical analysis of what they are 
doing. So, in spite of what one might have expected because of the new opportunities 
offered by information technology, IT increases rather than decreases the demands on the 
teaching and learning of mathematics.” [Niss 1999, 19-20] 
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Kapitel 5: Tidligere empiriske undersøgelser. 
 

Jeg ser på nogle af de empiriske undersøgelser, der er interessante i forhold til mit projekt, men 
som ikke har ført til egentlig teoridannelse. Kapitlet ligger på den måde i direkte forlængelse af 
kapitel 4, hvor de matematikdidaktiske teorier er blevet gennemgået. 

Jeg opdeler kapitlet i en meget kort redegørelse for forskning i forsker-lærer-samarbejde og 
lærerudvikling, derefter et kort afsnit med resultater fra introduktion af anden teknologi i 
matematikundervisningen for at afslutte med en mere grundig gennemgang af forskningen 
angående grafregneren. Jeg karakteriserer forskningen og illustrerer med centrale resultater. En 
generel kommentar angående forskningen i dette kapitel er, at den er meget usammenhængende, de 
enkelte resultater står i høj grad for sig selv, og i flere artikler er det vanskeligt at afgøre, hvad der 
er empirisk efterviste resultater, og hvad der er forskerens forestillinger a priori eller a posteriori 
om, hvad der kunne være en god ide. 

Nogle af undersøgelserne støtter den grundlæggende påstand om, at grafregnerens introduktion 
som et undervisningsværktøj kan fremme elevernes læring. Andre støtter nogle af teserne om 
vanskelighederne ved at indføre grafregneren. Atter andre rejser interessante spørgsmål, som senere 
undersøges i herværende projekt. 

Kapitlet afsluttes med en generel afrunding af kapitlerne 4 og 5, der sammen med de indledende 
kapitler trækker forskningsfronten op. 

 

5.1 Forsker-lærersamarbejde og lærerudvikling. 
 

Teori – praksis – problematikken er allerede diskuteret i afsnit 2.6 og 2.7. udfra forskere som 
Christiansen, Verstappen, Steinbring etc. I kapitel 3 er temaet diskuteret metodisk. Jeg supplerer 
kort det allerede sagte med nogle få yderligere resultater. 

Jaworski(2001) beskriver et vellykket forsker-lærer-samarbejde med udgangspunkt i 
undervisningstriaden. Designet for undersøgelsen minder om designet i dette projekt. Jaworskis 
undersøgelse viser, at lærere i et sådant design kommer til at føle sig værdifulde og kommer til at 
reflektere over deres egen praksis. Et relevant spørgsmål, som rejses i denne artikel, er, hvordan der 
kan arbejdes med lærerudvikling i større målestok.  

Noss og Hoyles(1996) beskriver, hvordan lærere tit ses som forhindringer for en given 
undervisningsmæssig fornyelse. Det er ikke nok at forsyne lærerne med nye bøger eller nye 
metoder. Lærere er generelt dårlige til at implementere andres ideer, deres forståelse og 
ansvarsfølelse øges betydeligt, når de selv ”ejer” ideerne og selv oversætter dem til 
undervisningspraksis. Fornyelser skal designes med lærerne i stedet for for lærerne. 

I et samarbejde med lærere er det efter min mening helt grundlæggende at have øje for alle de 
mange krav, regler, forventninger etc. læreren er underlagt dels i sin planlægning men måske især i 
selve undervisningssituationen. Der er en række forskere, der har øje for dette: 

1. Skott(2000) følger en gruppe nyuddannede folkeskolelæreres undervisning for at se på, 
hvordan deres bevidste forestillinger om matematik, matematikundervisning og 
matematiklæring præger deres undervisning. Hans analyser viser, at ethvert forsøg på at 
beskrive lærerens aktiviteter alene udfra deres forestillinger er utilstrækkeligt. Der er 
sociale, metodiske og organisatoriske hensyn, der også spiller ind. Han taler for, at det 
skal være en grundantagelse i forskningen, at lærerens undervisning er konsistent, og at 
den giver mening, selvom mål ikke altid forfølges på den mest effektive måde, og der ikke 
altid opnås den rigtige balance mellem kortsigtede og langsigtede mål. Læreren laver ikke 
rationelle valg mellem eksplicitte prioriteter. Lærerens aktivitet skal ses som hans forsøg 
på at få mening i en mængde forskellige og muligvis indbyrdes usammenlignelige 
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aspekter af en given situation. Forskerens rolle skal snarere være at udrede de mange 
motiver til en lærers handlinger og relationerne mellem disse motiver end at lede efter 
forskelle mellem en lærers forestillinger og hans praksis. 

2. Bishop(1993) beskriver, hvordan lærere er underlagt dels bekendtgørelsen for kurserne, 
dels en række administrative regler. Der er sjældent nogen alvorlig konsekvenser af ikke 
at overholde bekendtgørelsen, mens de andre regler skal overholdes. Det er f.eks. regler 
om inddeling af skoledagen i lektioner, klassestørrelse, skolestørrelse, karaktergivning og 
eksamen. 

3. Christiansen(1990) beskriver, hvordan undervisning i den komplekse virkelighed i 
klasseværelset gør, at læreren må udvikle rutiner i kraft af hvilke, de overordentlig mange 
lærerhandlinger i en times forløb bliver overkommelige. Rutinerne viderefører den 
undervisningsmæssige tradition. De udvikles i et samspil mellem lærer og elever. 
Christiansens beskrivelse af disse rutiner minder meget om beskrivelsen af den didaktiske 
kontrakt i kapitel 4. 

 

Undersøgelserne i forhold til dette projekt. 
 

Jaworskis forskning viser, at lærerne sætter pris på deres rolle i et forsker-lærer-samarbejde af 
denne type, og at det øger deres refleksion. Noss understreger vigtigheden af, at lærerne skal 
inddrages i design af fornyelser, hvilket netop har været en bærende ide i dette projekt. Skott 
understreger betydningen af at respektere læreren og ikke sætte spørgsmålstegn ved, om hans 
handlinger giver mening. Denne respekt har også været grundlæggende i dette projekt. Bishop og 
Christiansen understreger også indirekte, at der stilles mange krav til lærerne, og at deres udvikling 
af rutiner ikke er en fejl ved dem, men en absolut nødvendighed. Når lærerne har udviklet 
veletablerede og velfungerende rutiner, er lærerudvikling ikke nogen simpel sag. Som forsker skal 
man kunne motivere ændringer med udgangspunkt i lærernes erfaringer fra praksis. Med 
Søndergaard(2002)’s betegnelse skal et forsker-lærer-samarbejde om udvikling af 
undervisningspraksis ramme lærerens ZPT. Der skal ikke søges efter, hvorfor lærerne fejler, men 
efter hvad det er, de kan, og hvorfor de gør, som de gør. 

 

5.2 Teknologi i matematikundervisningen. 
 

Jeg vil indlede med en karakterisering af forskningen. Jeg har læst mange af disse 
undersøgelser, og jeg vil i det følgende give mit indtryk af dem. Disse indtryk gælder både 
forskning i anvendelse af computere og forskning i anvendelse af lommeregnere. Jeg vil 
efterfølgende fremhæve ganske få af disse undersøgelsers resultater. 

Mange af de undersøgelser, jeg har læst, er sammenlignende undersøgelser, hvor det analyseres, 
om elever, der anvender teknologi, lærer mere eller mindre end elever, der ikke anvender teknologi. 
Som det allerede er diskuteret i kapitel 4 i forbindelse med transpositioner, giver sådanne 
undersøgelser dybest set ikke mening, fordi det matematiske stof ikke længere er det samme. Jeg 
mener generelt, at der er et metodisk problem med sammenlignende undersøgelser, der har karakter 
af medicinske forsøg, hvor en gruppe elever modtager ”medicinen”, det være sig i form af ny 
teknologi, andre arbejdsformer eller andre materialer, og en kontrolgruppe af elever får det, 
eleverne plejer at blive tilbudt, hvorefter det testes, hvilken elevgruppe, der har lært mest ved at 
give de to elevgrupper den samme test. Min kritik af disse metoder er f.eks.: 

 

• Der er som nævnt i sidste afsnit utrolig mange faktorer, der spiller ind på undervisningen i 
et almindeligt klasseværelse. Man kan ikke isolere en enkelt faktor og påstå, at forskelle 
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mellem elevgruppernes præstationer alene skyldes den faktor. En anden betydelig faktor vil 
f.eks. altid være læreren: Har de to elevgrupper den samme lærer? Hvis de har,  vil lærerens 
positive holdning til forsøget måske gøre ham til en meget mere engageret lærer på 
forsøgsholdene end på de almindelige hold, og eventuelle forskelle mellem de to holds 
præstationer skyldes måske så snarere dette. Hvis de ikke har den samme lærer, modtager 
de slet ikke den samme undervisning uanset de andre faktorer. 

• Langt de fleste af denne type undersøgelser viser, at medicinen virker: De 
eksperimenterende hold klarer sig næsten altid mindst lige så godt som kontrolgruppen. 
Dette mindsker metodens troværdighed. 

• Hvad er det egentlig, der måles ved testen? Kan man overhovedet forestille sig, at der kan 
udarbejdes ”retfærdige” tests, der stiller de to hold ens, så en eventuel forskel i testscore 
kan forklares alene med den faktor, der undersøges? 

 
For at sætte disse problemer på spidsen kunne jeg forestille mig følgende sammenlignende 

undersøgelser, der med garanti også ville vise en forskel i elevernes præstationer: 
 
1. Sammenligning af to forskellige lærers undervisning, hvor alle andre faktorer i teorien 

holdes fast: De gives to posttests. En udarbejdet af den ene lærer, en udarbejdet af den 
anden lærer. Spørgsmålet om, hvilket hold der har lært mest, besvares nu dels udfra den 
ene test, dels udfra den anden. Er konklusionen den samme? 

2. Sammenligning af den samme lærers undervisning på to forskellige hold, hvor alle andre 
faktorer holdes fast. Der gives en posttest. Hvordan vurderer læreren de to hold? Er 
lærerens vurdering af holdene og  resultaterne af posttesten den samme? I givet fald, hvad 
fortæller det? 

 
I forhold til de medicinske forsøg, der tilsyneladende har inspireret til denne type forskning 

foregår disse forsøg ikke i laboratorier, og der er ikke tale om en kontrolgruppe, der får placebo1, 
men om en kontrolgruppe, der ingenting får. Det er svært at forestille sig, at forskeren og læreren 
ikke på forhånd har en ide om, hvilken undervisning der bør være den bedste, og når det viser sig, at 
de får ret, er det et spørgsmål, hvad der egentlig er blevet vist. 

Mange af undersøgelserne har en meget kort tidslig udstrækning, måske får eleverne lejlighed til 
at arbejde med et CAS-værktøj i 4 uger uden nogensinde at have set det før. Det er svært at 
forestille sig, at en sådan tidsperiode er nok til, at eleverne får noget ud af at anvende værktøjet, når 
mange andre undersøgelser viser, at det tager mindst ½ år at blive vant til at bruge det. (F.eks. 
Ruthven 1992) 

Nogle sidste interessante spørgsmål i forbindelse med disse sammenlignende undersøgelser af 
teknologiens anvendelighed i matematikundervisningen er, hvem der har igangsat undersøgelserne, 
hvem der betaler forskernes undersøgelser, og hvem der har glæde af resultaterne. Under mit ophold 
i Auckland, New Zealand kom jeg i besiddelse af en kopi af et hæfte udgivet af Texas Instruments. 
Hæftets titel er ”Handheld Technology and Students Achievement: A Collection of Publications” og 
er udgivet af en uafhængig gruppe kaldet ”The McKenzie Group”2. Følgende er fra introduktionen i 
hæftet: 

 

                                                 
1 Medicinlignende, uvirksomt stof, der gives patienter for at de skal føle bedring gennem troen på at have fået medicin. 
Bruges til at skelne mellem ægte farmakologisk virkning og psykisk virkning. 
2 Hæftet er ikke udgivet som bog eller hæfte men kan formentlig fremskaffes ved henvendelse direkte til Texas 
Instruments. Af samme grund vil hæftet ikke fremgå af litteraturlisten. Jeg har forsøgt at henvende mig til Texas 
Instruments for at opklare hæftets historie, men har endnu ikke fået noget svar. 
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“The information contained in this report is the result of an independent literature and 
research review by The McKenzie Group (TGM) with sponsorship by Texas Instruments 
Incorporated. The purpose of the study was to conduct a thorough metaanalysis of existing 
research and other similar studies that provide documented evidence of the impact of 
calculator/handheld technology on student achievement.” [The McKenzie Group 2001, 4] 

 
Gruppen har gennemset over 1000 artikler om effekten af at bruge avancerede lommeregnere i 

undervisningen, og deres samlede konklusion kan ses på side 6 i rapporten: 
 

• “Students and teachers must have continuous access to calculators; 

• Students must spend time using calculators on similar tasks to those that will be 
tested; 

• When students know the basics, calculators can help them increase their 
understanding of mathematics; 

• Teachers must be trained to use calculators and must encourage calculator use 
while students are learning; 

• The classroom teacher is critical to calculator-use success; 

• There must be ongoing support for teachers and schools; 

• District-wide calculator-use policies affect the success of calculator use. 
These research-based implications should lead educators to establish district policies, 
professional development, and access to calculators to enhance standards-based 
teaching and learning nationwide.” [The McKenzie Group 2001, 6] 

 
Derefter følger en oversigt over de relevante artikler opstillet i en matrice, hvor søjlerne er titel, 

forfatter, kilde, publiceringsdato, resultat og et kort resume. Der står i disse resumeer meget lidt om, 
hvordan resultaterne er fremkommet. Det er tydeligt, at der i de refererede artikler ikke er 
fremkommet egentlige negative resultater. Det er også tydeligt, at den samlede konklusion er, at det 
vil være en god ide, hvis flere elever brugte avancerede lommeregnere i matematikundervisningen.  

 
Det er karakteristisk også for undersøgelser, der ikke i samme grad er sammenlignende, at der 

fokuseres på elevernes læring i forbindelse med undersøgelse af effekterne ved at introducere 
teknologi. 

 
Dette afsnit afsluttes med en fremhævning af  nogle få resultater fra undersøgelser angående 

introduktion af teknologi i undervisningen. 
 
Anvendelsen af teknologi i matematikundervisningen kan: 
 

• muligvis nedtone det algoritmiske aspekt af undervisningen. (F.eks. Balacheff og 
Kaput1996) Artigue(1997) taler imod dette synspunkt, som allerede omtalt i kapitel 4. 

• gøre, at der kan arbejdes med de svære matematiske begreber tidligere og kan styrke 
begrebsforståelsen f.eks. gennem arbejde med multiple repræsentationer. (F.eks. Balacheff 
og Kaput 1996, Kaput 1998) 

• gøre, at der kan arbejdes med simulering, modellering og ikke-matematiske 
problemstillinger. (F.eks. Balacheff og Kaput 1996, Kaput 1998, Kilpatrick og Davis 
1993a) 

• gøre eleverne i stand til at ræsonnere grafisk. (F.eks. Forster 1999) 
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• gøre eleverne i stand til at formulere sig om matematik. (F.eks. Forster 1999, Herschkowitz 
og Schwartz 1996) 

• muligvis få eleverne til at samarbejde. Forster(1999)’s elever samarbejdede ikke om de 
meritgivende opgaver, mens Herschkowitz og Schwartz (1996) og Hoyles et al (1994, 
1994a) har gode erfaringer med gruppearbejde ved computere. 

• fremme eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer. (F.eks. Noss 1996) 

• fremme forsøgs-fejl-metoden. (F.eks. Artigue 1997) 
 

Mange af disse resultater underbygger ligesom de indledende teorier i kapitel 4 påstanden om, at 
anvendelsen af teknologi som et undervisningsværktøj kan fremme elevernes læring. Flere af dem 
er eftervisninger af de muligheder, der i kapitel 4 blev udledt teoretisk. 

Hoyles et al (1994, 1994a) beskriver, hvordan det har betydning for elevens læring, om eleven 
får lejlighed til at taste på computeren. Dette er en meget relevant problematik, måske især i 
computermiljøer, hvor ikke alle har mulighed for at taste. Imidlertid er det tydeligt på mine 
optagelser fra klasserummet, at selvom alle elever her har en grafregner, er det ikke alle, der taster 
på dem. 

Der er også en række resultater angående anvendelsen af teknologi i matematikundervisningen, 
der viser, at de potentialer, der er listet her ikke realiseres automatisk. 

 
Introduktionen af teknologi i matematikundervisningen 

• kan gøre det sværere for de svage elever. (F.eks. Forster 1999) 

• har ikke ændret meget på klasserumspraksis. (F.eks. Balacheff og Kaput 1996, Kaput 1998) 

• vil ikke af sig selv gøre elevernes læring nemmere. (F.eks. Balacheff og Kaput 1996) 

• tages for givet og teknologien anvendes instrumentelt og ukritisk. (F.eks. Ruthven 1996) 
 
Problematikken om de svage elever vil også blive undersøgt i dette projekt. Den hænger 

sammen med Blomhøj(1998), hvor han identificerer 3 elevvirksomhedsformer i forbindelse med 
anvendelse af bærbare computere i matematikundervisningen: 

1. Den usikre og defensive, hvor eleven har en uklar opfattelse af begreberne. Eleven er 
afhængig af computeren men er ikke glad for den. Eleverne lærer instrumentelt, og deres 
manglende begrebsforståelse sløres måske af teknologien. 

2. Den løsningsorienterede, hvor eleven er fokuseret på at løse opgaven og finde resultatet. 
Eleven er ligeglad med beviser og metoder og skriver nødig kommentarer i sin opgave. 
Eleven mener ikke, computeren hjælper ham i læreprocessen, og ser ikke computeren som 
en integreret del af matematikundervisningen. 

3. Den reflekterende, hvor eleven er eksperimenterende og grænsesøgende. Eleven er 
personligt involveret i et problem. Denne virksomhedsform optræder i glimt, og eleverne 
gør det ikke af sig selv, men skal udfordres. 

 
Hans undersøgelse viser også, at eleverne havde svært ved at skelne mellem centrale begreber 

og tekniske detaljer, og at brugen af teknologi generelt blev opfattet som endnu en komplicering af 
læringssituationen.  

Dette resultat stemmer overens med mine egne erfaringer som lærer, og i både kapitel 8 og 10 
vil problematikken omkring de svage elever blive taget op igen. De 3 elevvirksomhedsformer findes 
i alle klasserum, men i klasserum med teknologi bliver det nemmere for den usikre og defensive 
elev at skjule sig, mens den reflekterende og eksperimenterende elev får nye værktøjer til sine 
eksperimenter. En følge af dette kunne være, at forskellen mellem den svage og den dygtige elev 
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blev større. Kilpatrick(1993a) mener også, der er elever, der kunne lære meget hurtigere, end de får 
lov til i dag, og at computere er en måde at give dem mulighed for det. 

Ruthven(1993) beskriver den udvikling, alle de teknologier der indføres følger som en cirkel fra 
den initiale begejstring over den videnskabelige støtte til teknologien til lærernes skuffelse over 
teknologien og samfundets skuffelse over lærerne frem til, at teknologien bliver endnu et værktøj, 
som læreren ind imellem bruger. Lærerne ændrer deres praksis selektivt, så teknologien får lov til at 
hjælpe med vigtige problemer, uden at der ændres på deres klasserumsautoritet. 

 

Forskning i lærernes rolle og forestillinger i forbindelse med introduktion af 

teknologi. 
 

En række forskere har beskæftiget sig med lærernes reaktion, når der indføres teknologi i 
klasserummet. I punktform er deres hovedkonklusioner: 

 

• Introduktion af teknologi stiller store krav til lærerne, der skal påtage sig nye roller, finde 
nye opgaver og udskifte noget velkendt og komfortabelt med noget, der ikke er bevist 
effektivt, og som tager tid. (F.eks. Dubinsky og Tall 1991a, Borba 1997a, Noss og Hoyles 
1996, Kilpatrick og Davis1993a) 

• Læreren spiller en kritisk rolle for introduktionen af teknologi (F.eks. Ruthven 1993) 

• Lærerne er dårligt forberedte og mangler viden om teknologien og dens anvendelse, og de 
mangler motivation. (F.eks. Ruthven 1993, Balacheff og Kaput 1996, Norton og 
Cooper2001) 

• Der mangler nyt undervisningsmateriale. (F.eks. Ruthven 1993) 

• Lærere er bekymrede for at ændre på relationerne mellem lærer og elev. (F.eks. Norton og 
Cooper 2001) 

• Teknologi deler lærerne i computerentusiasterne, der begejstrer deres elever, og lærere med 
computerskræk, der taler om at lære det basale (F.eks. Bishop 1993) 

• Udviklingen tager først rigtig fart, når lærerne bliver udskiftet med lærere, der selv har 
anvendt teknologi (F.eks. Balacheff og Kaput 1996) 

• Selvom lærere og beslutningstagere var helt rationelle, ville de ikke kunne forudsige, 
hvordan en given ændring vil virke i praksis (F.eks. Kilpatrick og Davis 1993a) 

• En måde at støtte lærerne er eksterne rådgivere som f.eks. didaktiske forskere kombineret 
med kollegial udveksling (F.eks. Forster 1999, Kilpatrick og Davis 1993a, Noss og Hoyles 
1996, Norton og Cooper 2001) 

• Det er ikke nok med gode eksempler. (F.eks. Kilpatrick og Davis 1993a, Ruthven 1993) 

• Det er ikke nok at ændre bekendtgørelsen. (F.eks. Norton og Cooper 2001, Kilpatrick 
1993) 

• Ændring af eksamensformerne kan ændre lærernes mål. (F.eks. Norton og Cooper 2001) 

• Det er ikke nok at tilbyde lærerne korte efteruddannelseskurser. (F.eks. Norton og Cooper 
2001) 

 
Disse forskere understreger alle, hvordan introduktionen af teknologi i klasserummet afhænger 

af læreren, og hvordan læreren mangler motivation og viden. Introduktionen af teknologi øger 
presset på læreren, der uden at få viden vil bruge teknologien til med en traditionel undervisning at 
gøre det, han plejer at gøre, hurtigere. Der er flere, der giver ideer til, hvordan lærerne kan erhverve 
denne viden, og i flere af undersøgelserne har forskeren samarbejdet med lærere og dermed måske 
bidraget til en udvikling af disse læreres praksis.  
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Ideen om de lysende eksempler har båret meget af denne forskning, dvs. projekter, hvor forsker 
og lærer i fællesskab udvikler et eksemplarisk undervisningsforløb, der efterfølgende stilles til 
rådighed for andre lærere. Ideen er, at dette vil brede sig som ringe i vandet og langsomt ændre 
undervisningspraksis mere generelt. Kilpatrick og Davis(1993a) og Ruthven(1993) angriber 
forestillingen om, at dette vil ske automatisk. De mener, lærerne mangler motivation for at gøre sig 
den anstrengelse, og at de har brug for mere direkte støtte, hvis de skal udvikle sig. 

En række af forskerne karakteriserer i deres artikler lærertyper, typiske lærerholdninger etc. 
Dette gælder f.eks. Kilpatrick og Davis(1993a), der beskriver 3 myter, som lærere har om deres 
rolle i klasserummet og Norton og Cooper (2001), der beskriver 3 lærersvar til introduktionen af 
teknologi. Med min terminologi fra kapitel 2 kan disse lærersvar beskrives således:  

 
1. Teknologien er ikke et passende værktøj i matematikundervisningen. 
2. Teknologien er et beregningsværktøj.  
3. Teknologien er et undervisningsværktøj.  
 
Artigue(1998) kritiserer de efteruddannelsestilbud, lærerne får. Hun mener, efteruddannelsen i 

større grad skal give lærerne værktøjer til at analysere de nye transpositioner og planlægge 
aktiviteter, der kan skabe ligevægt mellem forsøgs-fejl-metoder og  begrebsmæssig udforskning. 
Efteruddannelseskurserne understreger, for at overvinde teknologiens manglende 
undervisningsmæssige legitimitet, det sjove og umiddelbart tilgængelige ved teknologien og 
underdriver det arbejde, der er nødvendigt. Her ligger Artigue på linje med f.eks. Noss(1995). 
Artigue(1998) kritiserer også, at underviserne på efteruddannelseskurserne oftest er lærere, der er 
eksperter i brug af teknologien. De præsenterer ofte situationer, de selv har prøvet af, og som 
kursusdeltagerne så kan imitere selv eller i deres klasser. Disse kurser tager ikke i tilstrækkelig grad 
hensyn til forskellene mellem eksperter og novicer. 

Også de danske kursustilbud rammes af Artigues kritik. Det er normal praksis, at kurser i 
introduktion af teknologi er præget af, at erfarne lærere fremlægger deres ideer, og at 
kursusdeltagerne efterfølgende får lejlighed til at afprøve undervisningsmaterialet selv under 
vejledning af den erfarne lærer, og efter kurset kan de tage materialet med hjem og afprøve det i 
deres klasser uden mulighed for at diskutere forløbet med kursuslederne. De ser ”lysende 
eksempler”, men de får ikke ejerskab over eksemplerne. Min egen erfaring med den type kursus er, 
at der ikke er nogen længerevarende effekt af at deltage i dem.  

Jeg vil tilføje, at der i de sidste år har været enkelte didaktisk indslag på disse kurser af et par 
timers varighed, hvor lærerne er blevet introduceret til en række didaktiske teorier. Jeg kan tillade 
mig her at være kritisk overfor, om dette har øget kursets værdi, da oplægsholderen ved de fleste af 
disse lejligheder har været mig selv.  

 

5.3 Grafregneren i matematikundervisningen. 
 

Her ses mere fokuseret på forskning i anvendelsen af lommeregnere, især grafregnere i 
matematikundervisningen. Bemærkningerne i sidste afsnit gælder også lommeregnere, især 
resultaterne citeret fra The McKenzie Group(2001) og den generelle karakterisering af 
forskningsfeltet. 

Der er sket en voldsom udvikling i lommeregnerne fra de første lommeregnere til de meget 
avancerede CAS-lommeregnere, der fås i dag. Sideløbende med denne udvikling har 
computerteknologien udviklet sig, så der i dag er udviklet store matematikprogrammer til 
computere, der har et utal af funktioner, herunder også CAS. Det er sandsynligt, at der om ganske få 
år vil være tale om en sammensmeltning af de to værktøjer, så den avanceres lommeregner får en 
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”docking-station” på den stationære computer, at lommeregneren nærmest bliver en transportabel 
del af computeren. Derfor er forskellene på de to værktøjer ikke så stor, som den har været. 
Allerede i dag er der udviklet programmer, så grafregneren kan simuleres på computeren, og der 
kan overføres data mellem computer og grafregner, beskrevet f.eks. af Balacheff og Kaput(1996) og 
Kaput(1998). Denne udvikling gør også, at mange af de resultater, der er fremkommet om 
anvendelsen af grafregneren i 1990’erne, allerede på flere punkter virker en anelse forældet, både 
hvad angår hvad grafregnerne kan, deres brugervenlighed og lærernes holdninger til dem. 

Der er stadig en række forskelle mellem en grafregner og en computer, f.eks. 
 

• Computeren kan meget mere end grafregneren. 

• Computeren bruger mere strøm og er mere afhængig af et elnet end grafregneren er. 

• Computeren er mere sårbar end grafregneren er – Som Ruthven(1996) siger det: Computere 
har det svært med skoletasker. 

• Det er lettere at udprinte fra computeren og dermed offentliggøre sine resultater. 

• Grafregneren er meget mindre end computeren og derfor mere transportabel. 

• Grafregnerens grafik og tastatur er mindre og sværere at betjene og aflæse end 
computerens. 

• Grafregneren er meget billigere end computeren. 

• Computeren er mere interaktiv end grafregneren er. 

• Grafregneren kan anvendes i almindelige klasserum. 
 
Alle disse forskelle begrunder, at der endnu bør forskes i grafregneren som et andet værktøj end 

computeren.  
Når der forskes i anvendelsen af grafregneren i matematikundervisningen, vil det i Danmark 

reelt sige i anvendelsen af TI83’eren, som det vil fremgå af kapitel 7. Dermed bliver der tale om 
forskning i et meget veldefineret og afgrænset værktøj. Hvis der forskes i ”computeren”, er 
anvendeligheden afhængig af hvilke programmer, der anvendes, og formentlig også af hvilken type 
computer, der anvendes, herunder om den er bærbar eller ej. Bærbare computere kan anvendes i 
almindelige klasserum, men de store skærme gør det svært for elever og lærer at kommunikere med 
hinanden, og Helle Mathiasen3 beskriver problemer med, at eleverne anvender chat-funktionen til 
ikke-faglige aktiviteter, og at læreren ikke kan se, hvad det er, de laver. Lignende problemer ses 
ikke ved grafregneranvendelse, selvom der i alle klasser er nogle elever, der anvender grafregneren 
til at spille små ikke-matematiske spil på. Indførelsen af teknologi i klasserummet vil næsten altid 
give eleverne flere afstigningsmuligheder. 

Som i sidste afsnit vil jeg opstille en liste over de fordele, forskerne nævner ved at anvende 
grafregneren i undervisningen 

 

• Grafregneren kan overtage tidsrøvende aktiviteter som graftegning og numeriske 
beregninger (F.eks. Harskamp et al 2000, Ruthven 1996, Bergquist 2001, Schwartz og 
Herschkowitz 1999) 

• Den kan understrege den visuelle betydning af begreber og metoder og muliggør arbejde 
med nye funktionstyper (F.eks. Harskamp et al 2000, Bergquist 2001, Borba 1997a) 

• Der kan arbejdes med grafgenkendelse.(F.eks. Ruthven 1996) 

• Der kan arbejdes med flere repræsentationer. (F.eks. Ruthven 1996, Borba 1997a, 
Harskamp et al 2000) 

                                                 
3 Her refereret udfra et oplæg, Helle Mathiasen holdt på DIG´s IT-konference 25. februar 2003. 



Kapitel 5: Tidligere empiriske undersøgelser. 

 78 

• Eleverne kan bruge flere metoder og kontrollere deres udregninger på flere måder end før. 
(F.eks. Ruthven 1996, Harskamp et al 2000) 

• Eleverne får mere ansvar og bliver mere aktive. (F.eks. Ruthven 1996) 

• Grafregnerens notation er bedre end de almindelige lommeregneres, fordi eleverne sparer 
oversættelsen til lommeregnersprog. (F.eks. Ruthven 1996) 

• Dygtige elever kan opstille hypoteser og lave deduktive ræsonnementer. (F.eks. Bergquist 
2001). 

• De prototyper, eleverne udvikler bliver mindre ekskluderende. (F.eks. Schwartz og 
Herschkowitz 1999) 

 
De nævner følgende mere negative konsekvenser af at anvende grafregneren: 
 

• Den har ingen effekt på matematikskræk (F.eks. Ruthven 1996) 

• Den har ingen effekt på begrebsdannelse. (F.eks. Ruthven 1996) 

• Brugen af ”det dynamiske lighedstegn”4 forstærkes. (F.eks. Ruthven 1996) 

• Lærerens holdning til grafregneren er afgørende for elevernes anvendelse af den. (F.eks. 
Ruthven 1996) 

• De underliggende matematiske tilgange er som regel de samme som før. (F.eks. Ruthven 
1996, Berger 1998) 

• Det er vigtigt med opbakning til læreren. (F.eks. Ruthven 1996) 

• Lærere er mest trygge ved matematiske tilgange baseret på symbolmanipulation. (F.eks. 
Ruthven 1996) 

• Lærere vil gerne have kontrol med elevernes læring. (F.eks. Ruthven 1996) 

• De svage elever kan løse opgaverne men ikke forklare den involverede matematik. (F.eks. 
Bergquist 2001) 

• Eleverne bruger grafregneren som en ”Black box” (F.eks. Doerr og Zangor 2000) 

• Grafregneren bliver et personligt og privat værktøj, fordi skærmen ikke kan deles, hvilket 
vanskeliggør gruppearbejde. (F.eks. Doerr og Zangor 2000) 

 
Ruthven(1996) nævner, at grafregneren fremmer forsøgs-fejl-metoden, og at det kan være både 

godt og skidt, meget i forlængelse af diskussionen i kapitel 4. Han understreger også, at 
lommeregneren skal være tilgængelig hele tiden, og det tager mindst ½ år at lære at bruge den 
sikkert og spontant. Når eleverne har lært at bruge grafregneren, sker der en ændring i deres adfærd. 
De nedskriver opgaver mere for at kunne kommunikere end for at kunne regne dem, og der 
nedskrives ofte tastesekvenser. (Ruthven 1996) 

En række forskere kommenterer, hvordan indførelsen af lommeregnere som f.eks. grafregneren 
fører til et ændret matematikindhold: 

 

• Eleverne skal kunne oversætte fra et matematisk problem til grafregnersprog, herunder 
opskrive det lineært. (F.eks. Ruthven 1996) 

• Eleverne skal kunne indtaste korrekt på grafregneren og kontrollere deres indtastninger. 
(F.eks. Ruthven 1996, Burrill 1992) 

• Eleverne skal kunne fortolke grafregnerens resultater. (F.eks. Ruthven 1996, Burrill 1992) 

                                                 
4 Det dynamiske lighedstegn ses f.eks. i  følgende udregning af renten r: (1+r)4 = 1,25 = 1,05737 -1 = 0,05737 = 
5,737%. Eleven har en procesopfattelse af lighedstegnet. 
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• De skal have talforståelse for at kunne skelne mellem eksakte og tilnærmede tal, afrunde 
fornuftigt og vurdere fejl. (F.eks. Burrill 1992) 

• De skal kunne algebraisk estimering for at kunne finde et fornuftigt tegnevindue. (F.eks. 
Burrill 1992) 

• Der kan arbejdes med en række nye emner som parameterkurver, rekursion, dynamiske 
systemer og data fra forsøg. (F.eks. Burrill 1992) 

 
Alle disse emner har ikke tidligere været af stor betydning i matematikundervisningen, men er 

blevet aktualiserede af grafregnerens introduktion. De indebærer i øvrigt alle muligheder for 
værdifulde matematiske diskussioner. 

Bergquist(2001) viser, at grafregneren i hans undersøgelse næsten kun blev anvendt som et 
beregningsværktøj, men mener, at den har potentialer som undervisningsværktøj, og at det handler 
mere om, hvordan den bliver brugt, end om den i sig selv forbedrer eller forværrer elevernes 
læringsmuligheder. Konklusionen er den samme i Borba(1997a) og i Harskamp et al(2000). 

Der er en række forskere, der er kritiske overfor de mange undersøgelser af grafregnerens 
indførelse. Deres kritik ligger i mange tilfælde i forlængelse af min kritik fra sidste afsnit. De finder 
det forkert at tale om effekten af at bruge grafregner, fordi resultaterne vil komme an på, hvordan 
grafregneren er blevet anvendt.  

Berger(1998) kritiserer det meste af den litteratur der foreligger om grafregneren, for at være 
anekdotisk og for ikke at adskille værktøj fra undervisning. Mange artikler giver eksempler på 
anvendelser af grafregneren, og det kan være en ressource for lærere, men bidrager ikke til den 
kritiske litteratur. Berger skelner i sin artikel mellem grafregneren som forstærker og grafregneren 
som kognitiv reorganisator. Grafregneren som forstærker svarer til grafregneren som et 
beregningsværktøj, og grafregneren som kognitiv reorganisator svarer til grafregneren som 
læringsværktøj. 

Doerr og Zangor(2000) kritiserer forskningen for at sammenligne matematik med grafregner 
med matematik uden grafregner endimensionalt. Han mener, relationerne mellem lærerens viden og 
pædagogiske strategier og deres brug af grafregneren i undervisningen stort set ikke er undersøgt. 
Der skelnes ikke mellem værktøjet og den uddannelsesmæssige kontekst, og det fører til 
inkonsistente resultater.  

 

5.4 Afslutning. 
 

Dette kapitel afslutter gennemgangen af den eksisterende forskning på området. 
De generelle læringsteorier i afsnit 4.1, de kognitive teorier i afsnit 4.2, de fleste af teorierne i 

kapitel 4.5, og de positive resultater i afsnit 5.2 og 5.3 er baggrunden for min grundlæggende 
påstand fra kapitel 2: Elevernes læring kan øges, hvis grafregneren anvendes som et 
undervisningsværktøj. Denne påstand vil ikke blive undersøgt empirisk, og mit videre arbejde vil 
baseres på denne påstands gyldighed. 

Min første tese om, at grafregneren ikke i særlig udstrakt grad bliver anvendt som et 
undervisningsredskab i gymnasiets matematikundervisning i dag, underbygges af teorien i afsnit 4.3 
om de nye transpositioner, der komplicerer undervisningssituationen yderligere og teorien om den 
didaktiske kontrakt, der er med til at fastholde den traditionelle undervisning. Den underbygges 
også af Artigues teori i kapitel 4.5 om teknologiens manglende undervisningsmæssige legitimitet. 
Tesen er også underbygget af andres empiriske studier af, hvordan indførelsen af teknologi og 
lommeregnere ikke har virket som fornyere af undervisningen, sådan som det initialt var håbet.  

Tese 2 og 3 om de bindinger, bekendtgørelse og lærebogsmateriale lægger på lærerne, 
underbygges måske især af teorierne i kapitel 4.4 om lærernes forestillinger og om hvordan de 
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ændres, samt af de samme teorier, der underbygger den første tese. Endelig er der en række af de 
empiriske resultater, der viser, at lærerne er underlagt mange krav, og at fornyelser af 
undervisningen ikke er automatisk. 

Tese 4 om behovet for lærerudvikling er også underbygget i kapitel 4 og 5. De empiriske 
resultater viser, at anvendelsen af teknologien i undervisningen ikke sker automatisk, og at hvis 
læreren ikke støttes, vil teknologien ikke blive anvendt som et undervisningsværktøj. 

Teorierne og de tidligere empiriske undersøgelser har altså en del at byde på i forhold de 4 teser. 
De har tilsammen vist, at der er potentialer ved at anvende teknologi, men at disse potentialer ikke 
indløses, hvis ikke læreren motiveres for og støttes i at ændre sin undervisning. En række af disse 
forskere har samarbejdet med lærerne om udvikling af eksemplarisk materiale og derigennem 
medvirket til en lærerudvikling, men fokus for forskningen har ikke været lærerudvikling.   

Som allerede nævnt i afslutningen af kapitel 4, står de enkelte teorier og resultater meget alene. 
Der er ikke mange af dem, der trækker på hinandens resultater eller bruger hinandens begreber. 
Meget af forskningen har teoretisk og empirisk beskæftiget sig med elevernes læring, og det gælder 
især forskningen angående introduktionen af teknologi i undervisningen. De empiriske resultater 
vedrørende elevernes læring mangler ofte en beskrivelse af den relevante kontekst, herunder 
lærerens holdninger til og erfaringer med teknologien.  

Mit projekt placerer sig i forlængelse af de teorier og de empiriske resultater, der er redegjort for 
i kapitel 4 og 5, f.eks. på følgende måder: 

1. Mit projekt kombinerer teorierne om lærerudvikling med teorierne om potentialerne ved 
at introducere teknologi. Ligesom teknologien kan give et indblik i elevernes læreproces, 
kan teknologien give en vej til at undersøge og udvikle lærernes undervisning.  

2. Mit projekt fokuserer på lærerne og lærernes holdninger og forestillinger om 
grafregnerens potentialer, ikke på elevernes læring eller på udvikling af eksemplariske 
undervisningsforløb. 

3. Mit projekt kombinerer ideerne i den kritiske forskning med ideerne om grafregnerens 
potentialer som læringsværktøj. 

4. Mit projekt laver, som Doerr og Zangor(2000) f.eks. efterlyser, en analyse af 
grafregnerens rolle i et specifikt læringsmiljø. 

5. Mit projekt foregår i en dansk kontekst, og en del af projektet går ud på at redegøre 
grundigt for denne kontekst, fordi, som det også er fremgået, grafregnerens potentialer 
ikke kan realiseres uden at tage hensyn til den kontekst, den skal bruges i. 

 
I næste afsnit vil jeg konkretisere nogle af potentialerne i en mere konkret analyse af begrebet 

differentialkvotient udfra teorierne i især afsnit 4.2. Analyserne skal bruges som mit input i 
samarbejdet med lærerne og tjene til en yderligere beskrivelse af den konkrete kontekst. 
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Kapitel 6: Differentialkvotientbegrebet og grafregneren. 
 

Der ses nærmere på begrebet differentialkvotient, og begrebet belyses udfra nogle af teorierne i 
kapitel 4. Jeg ser på, hvordan grafregneren mere konkret kan understøtte begrebstilegnelsen. 

Jeg har valgt at arbejde med differentialkvotientbegrebet af 4 grunde: 
1. Det er et meget centralt begreb, som eleverne i gymnasiet arbejder med i både 2. og 3.g, 

og som anvendes i mange sammenhænge også efter gymnasiet. Begrebet er også centralt 
for forståelsen af funktionsbegrebet, der nok er det mest dominerende begreb i 
gymnasieundervisningen og i utallige sammenhænge.  

2. Det er et meget vanskeligt begreb at forstå. Det involverer arbejde med grænseværdier, og 
der rækker elevernes intuition måske for første gang ikke. Også matematikhistorisk ses, at 
begrebet er meget vanskeligt at få styr på. Fra min egen erfaring som underviser ved jeg 
også, at eleverne har meget svært ved at forstå dette begreb. 

3. Det er et begreb, der hænger meget sammen med funktioner og grafer, og hvor 
grafregneren derfor vil være meget anvendelig. 

4. Rent praktisk skulle jeg samarbejde med 2.g-klasser, og de bliver netop introduceret til 
dette begreb umiddelbart efter starten i 2.g. Ved at arbejde med 2.g håbede jeg at komme 
til at se en undervisning, hvor begyndervanskelighederne med grafregneren var overstået. 

 
Inden arbejdet med differentialkvotientbegrebet i forhold til teorierne indledes med et afsnit, 

hvor jeg analyserer de transpositioner, der er indbygget i grafregneren, og som ethvert 
undervisningsforløb, der vil anvende grafregneren, er underlagt. Kapitlet afsluttes med nogle 
overvejelser over lærerens rolle. 

 

6.1 Grafregnerens transpositioner. 
 

Ethvert forløb, der vil anvende grafregneren til introduktion af begrebet differentialkvotient, er 
underlagt de transpositioner og designvalg, der er indbygget i grafregneren. I det følgende vil jeg se 
på TI83’erens indbyggede transpositioner som baggrund for at tilrettelægge undervisningsforløb, 
hvor denne anvendes. Der ligger muligvis et helt forskningsprojekt gemt i dette, her vil jeg kun 
antyde de relevante analyser. Beskrivelserne af grafregnerens virkemåde er dels baseret på mine 
egne erfaringer, dels hentet fra brugsanvisningen til TI83’eren. 

 

Generelt om TI83’eren. 
 

På grafregneren betyder lighedstegnet ”approksimativt lig med”, og 1/3 bliver nemt for eleverne 
en udregning og ikke et tal. Grafregneren kan udføre en række numeriske beregninger, der giver 
tilnærmede værdier for nulpunkter, skæringspunkter etc. Grafregneren angiver et givet facit med det 
antal decimaler, brugeren indstiller den til. Den er forudindstillet til at vise 10 betydende cifre, men 
det kan ændres. Valget af, hvor nøjagtig en approksimation der ønskes, er altså brugerens. Der er 
ikke i designet af grafregneren markeret nogen forskel mellem tilnærmede tal og nøjagtige tal. I 
grafregnerens univers er alle tal endelige decimalbrøker, og det betyder, at irrationelle tal forsvinder 
fra dette univers. Det er en transposition af talbegrebet, der har betydning for brugen af 
grafregneren som et undervisningsværktøj, og det er nødvendigt at arbejde med forskellen mellem 
grafregnerens og matematikkens talunivers. Gennem et sådant arbejde kan eleverne også blive mere 
bevidste om deres egen talforståelse.  
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Displayet. 
 

Grafregnerens display viser som standard kun en repræsentation ad gangen. På hovedskærmen 
ses indtastninger og udregninger, på funktionsskærmen ses grafen for funktionen, på ”Y=”-
skærmen ses forskriften for funktionen, på ”window”-skærmen ses vinduesindstillingerne etc. Det 
er muligt at få grafregneren til at vise flere skærmbilleder på en gang, men det er ikke simpelt at få  
den til det. Denne lidt tunge arbejdsmåde har betydning for i hvor høj grad, der kan arbejdes med 
sammenhængen mellem forskellige repræsentationsformer. Samtidig vil tegning af en funktion med 
grafregneren kræve, at funktionsforskriften er indtastet, hvilket kan medvirke til at understrege den 
symbolske repræsentation som ”prototype-repræsentationen”. 

Tasterne er små og displayet lille, og det betyder, at der er en risiko for, at grafregneren bliver et 
individuelt værktøj, som eleverne har svært ved at deles om. De kan ikke som ved en 
computerskærm eller en tavle se og skrive på samme tid, men må skiftes. Graferne kan være svære 
at se, de bliver lidt ”gnidrede”. Disse designvalg har betydning for grafregnerens anvendelighed i 
gruppearbejde og som visualiseringsværktøj. 

 

Sprog. 
 

Noss og Hoyles(1996) forestiller sig, at teknologien kan virke som et kommunikationsværktøj, 
der kan mediere mellem lærerens formelle matematiksprog og elevernes naturlige sprog. Min 
erfaring med grafregneren er, at dens sprog og virkemåde snarere er endnu en forhindring end en 
lettelse. De første udgaver af TI83’eren var engelsksprogede, og det gjorde det meget kompliceret 
for danske elever at anvende dem og læse i brugsanvisningen. Senere udgaver af grafregneren er 
blevet fordanskede, men stadig er grafregnerens lineære og komplicerede sprog vanskeligt at tilegne 
sig. I forhold til de almindelige lommeregnere er der med grafregneren gjort det designvalg, at der 
vises flere linjers indtastninger i displayet, at indtastningernes historie huskes, og at 
beregningsudtryk skal indskrives stort set, som de står på papiret. Disse valg har lettet elevernes 
anvendelse af grafregneren og har givet både lærer og elever mulighed for at rekonstruere en 
udregning og dermed måske en tankegang. At indtastninger på grafregner stort set er det samme 
som opskrivning på papir, har gjort grafregneren nemmere at anvende end almindelige 
lommeregnere. 

Der ses stadig en forskel ved indtastning af brøker på grafregneren. I den almindelige 
matematiske notation af en brøk er der underforstået parenteser om tæller og nævner i et udtryk som 

f.eks.
24

652

+

−
. Ved indtastning af dette på grafregneren skal brugeren selv huske at sætte de 

underforståede parenteser. Facit på overstående findes på grafregneren ved at indtaste (52-6)/(4+2), 

hvilket giver 3,166666667. En matematiker ville sige, at facit var 19/6 eller 
6

1
3 . Flere elever ville 

efter indtastning på grafregneren uden brug af parenteser fejlagtigt angive facit som 52-6/4+2 =25,5. 
 

Organisering. 
 

Grafregneren er organiseret i flere niveauer. Fra hovedskærmen vælges en række undermenuer, 
og flere af disse har igen undermenuer. F.eks. beregnes K(n,r) på følgende vis: Først vælges 
matematik-undermenuen. I denne vælges undermenuen Prb for probability, herunder vælges 
punkt3: nCr. Ønsker man at lave lineær regression, skal tallene først indlæses i listerne via statistik 
– edit, og dernæst laves regressionen via statistik – calc. Det er ikke altid let at gennemskue, hvorfor 
funktionerne er organiseret i menuer, som de er, og organiseringen er ofte baseret på en bestemt, 
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matematisk logisk organisering af funktionerne, som eleven med en anden strukturering af stoffet 
ikke kan gennemskue. Eleven er så nødt til enten at tilpasse sin struktur til grafregnerens 
organisering af stoffet eller til at lære udenad, hvor de enkelte funktioner ligger, uden at forstå den 
vej, der fører til dem. Mange lærere vælger at lave opskrifter til deres elever over, hvordan man 
f.eks. laver en regression, og nogle elever bliver så knyttede til disse opskrifter, at de ikke kan 
komme videre, hvis de glemmer et enkelt trin i opskriften, men må starte forfra. Elevernes frie 
eksperimenteren bliver hæmmet af grafregnerens organisering, og deres konstruktion af matematisk 
viden struktureres efter designernes tanker om logisk organisering af de matematiske funktioner, 
hvilket kan være i modstrid med lærerens intentioner om at lade eleverne tage udgangspunkt i egne 
konstruktioner.  

Grafregneren har en lang række registre, og der kan gemmes tal i lister etc. Der er altså rig 
lejlighed til at gemme mellemresultater, f.eks. foreslår Carsten1 i vores interview en systematik med 
ved trekantsberegning at gemme vinkler i hukommelsescellerne a, b og c og siderne i 
hukommelsescellerne d, e og f. Denne anvendelse af grafregneren som erstatning for nedskrivning 
af mellemresultater med deraf følgende unøjagtigheder har ikke tidligere været en del af pensum i 
gymnasiet, og der er i dag en række elever, der ikke udnytter de mange registre men i stedet bruger 
megen tid på at nedskrive mellemresultaterne for derefter at indtaste dem igen. Her er der tale om et 
designvalg, der burde udnyttes mere. 

Både registre, indholdet af lister og listerne selv angivet ved navn kan indgå i beregningsudtryk 
på grafregneren på lige fod med variablen x. Dvs. registre og lister kan bruges som variable, og der 
kan derfor arbejdes med variabelbegrebet på andre måder end normalt.  

Indskrives tallene 5,7 og 9 i liste L1 og derefter følgende på hovedskærmen:  
 
5L1-2 sto L2  

 
vil L2 indeholde tallene 23, 33 og 43. Skrives derefter  
 

”5L1-2” sto L3  
 
vil L3 indeholde de samme tal som L2, men gåseøjnene gør, at L3 er dynamisk forbundet med L1. 
Hvis første element i L1 nu ændres til 8, vil indholdet af L2 ikke ændres, mens indholdet af L3 vil 
blive 38, 33, 43. Dvs. i det første tilfælde uden gåseøjne virker L1 som en konstant i forhold til L2, 
men i det andet tilfælde virker L1 som en variabel i forhold til L3. Arbejde med lister på denne måde 
giver mulighed for at arbejde med variabelbegrebet, der i følge Michelsen(2001) måske i 
virkeligheden er baggrunden for elevernes vanskeligheder med funktionsbegrebet. Grafregneren 
kan komplicere arbejdet med variabelbegrebet, fordi den kun kan arbejde med ligninger og 
funktionsudtryk, hvor den uafhængige variabel hedder X. 

 

Graftegning. 
 

Grafregneren tegner grafer ved at beregne et antal støttepunkter og forbinde disse punkter. Xres 
angiver pixelopløsningen: Når Xres = 1 beregnes og plottes funktioner for hver pixel på x-aksen, og 
når Xres = 8 beregnes og plottes funktioner for hver 8. pixel på x-aksen. Små værdier af Xres giver 
altså grafen en bedre opløsning, men gør grafregneren langsommere. Denne måde at tegne grafer på 
gør, at alle grafer kommer til at se kontinuerte ud. 

                                                 
1 Den ene af de lærere, jeg samarbejdede med. Se kapitel 9. 
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Hvis grafregneren tegner grafen for en funktion med lodret asymptote, vil den forbinde 

punkterne på hver side af asymptoten. Hvis derfor f(x) → ∞ på den ene side af asymptoten og  

f(x) → -∞ på den anden side, vil det se ud som om grafregneren tegner den lodrette asymptote. Hvis 
f(x) går mod det samme på begge sider af asymptoten, vil funktionen i stedet se ikke-kontinuert ud. 
Alle funktioner bliver tegnet som små linjestykker, og de ser derfor ikke differentiable ud.  
 
 
 

 
 

(Billede 1) 
 

Her ses grafregnerens tegning af grafen for 
2)2(

1
)(

+

=

x
xf  i tegnevinduet [-4;0] x [0;10]. Det ses, 

at grafregneren ikke angiver enheder på akserne, og det er en begrænsning. Det ses også, hvordan 
den ser stykkevis lineær ud, og hvordan der tilsyneladende er hul i grafen. 

 
 

(Billede 2) 

Og her ses grafen for 
2

1
)(

+

=

x
xf i standardvinduet [-10;10] x [-10;10]. Zoomes der ind på 

denne graf, vil den lodrette streg ved x = –2 i øvrigt forsvinde på et tidspunkt. 
Denne måde at tegne grafer på er anderledes end graftegning på papir og blyant og er dermed et 

eksempel på en ny transposition af matematikken.  
I tegnevinduet, hvor Xres indstilles, sættes også Xmin, Xmax, Ymin og Ymax, der angiver 

nedre og øvre grænse for henholdsvis x- og y-værdier. Disse grænser kaldes tilsammen for 
tegnevinduet. Standardtegnevinduet er [-10;10] x [-10;10]. Xscl og Yscl giver inddelingen på 
akserne. I forbindelse med trigonometriske funktioner er det tit ønskeligt med en inddeling af x-

aksen, der er en brøkdel af π. På grafregneren bliver alle inddelinger imidlertid skrevet som 

decimaltal, selvom der er en π-tast på grafregneren. Vælger man f.eks. inddelingen Xscl = π/4 vil 
displayet vise Xscl = .7853981634, hvilket ikke er så sigende. 

Når grafregneren tegner grafer, kan man se processen, og den tegner funktionerne en ad gangen, 
først Y1, så Y2 etc. Dette understreger processiden af funktionsbegrebet, som Erik også er inde på 
det i sit interview.  
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Beregninger af differentialkvotienten på TI83’eren. 
 

Grafregneren kan beregne differentialkvotienten på flere måder, der giver det samme numeriske 
resultat. 

1. Den kan tegne tangenten og samtidig angive ligningen for tangenten. Dette gøres enten 
inde fra grafvinduet eller via grafregnerens Draw-menu, hvor funktionen hedder 
Tangent(udtryk, værdi). Udtryk skal være det funktionsudtryk, hvortil tangenten skal 
findes, værdi den x-værdi, hvori tangenten skal beregnes. Hvis funktionen ikke allerede er 
tegnet, tegnes den også, når Tangent bruges. Her ses grafen for f(x)=x2+1 tegnet i 
standardvinduet og tangenten tegnet i x=2. Ligningen for tangenten angives i vinduet. 

 
 

(Billede 3) 
 
2. Den kan beregne dy/dx for en allerede tegnet funktion via ”calc”-menuen, der generelt 

bruges til beregninger i forbindelse med grafer. Der tastes dy/dx og angives en x-værdi, og 
differentialkvotienten til den aktive funktion beregnes i den angivne x-værdi. 

3. Den kan beregne nDeriv(udtryk, variabel, værdi[, ε]), hvor udtryk er det funktionsudtryk, 
der skal differentieres, variabel er den variabel, der skal differentieres mht. og værdi er det 
sted, differentialkvotienten skal beregnes. Denne funktion kræver ikke, at der er eller 
bliver tegnet nogen funktion, og nDeriv kan også bruges i forbindelse med tegning af den 
afledede funktion, idet der i Y2 kan skrives følgende: Y2 = nDeriv(Y1,X,X), hvorefter Y2 
er defineret som den numerisk afledede af funktionen i Y1.  

 
Alle beregningerne af den afledede er selvfølgelig numeriske. Grafregneren beregner 

differentialkvotienten i et punkt (a, f(a)) ved at beregne hældningen for sekanten gennem: 
 

))(,())(,( εεεε ++−− afaogafa  

 

ε er som standard 10-3, men i forbindelse med nDeriv kan brugeren selv angive et andet ε, som 
det fremgår af syntaksen ovenfor. I de andre 2 metoder ligger værdien fast. 

Denne numeriske beregningsmetode betyder, at grafregneren gerne differentierer funktioner i 
punkter, hvor funktionen ikke matematisk set er differentiabel, kontinuert eller endog defineret. Det 
differentialkvotientbegreb, grafregneren anvender, adskiller sig derfor betydeligt fra det 
matematiske. Her ses f.eks., hvordan dy/dx gerne beregner differentialkvotienten for f(x) = |x+1| for 
x = -1: 



Kapitel 6: Differentialkvotientbegrebet og grafregneren. 

 86 

 
 

(Billede 4) 
 
Det er et designvalg med undervisningsmæssige konsekvenser i planlægningen af et forløb om 

differentialkvotientbegrebet og grafregneren. Det kan virke forvirrende, at designerne, der ellers i et 
så lille værktøj som grafregneren har foretaget en række fravalg, har valgt, at der er 3 forskellige 
måder at beregne differentialkvotienten på. De to første måder er knyttet til graftegning, den første 
tegner tangenten, og den anden beregner differentialkvotienten i grafpunkter. Kun den sidste kan 

direkte bruges til arbejde med den afledede funktion, og til arbejde med betydningen af ε. 
 
I betragtning af, at grafregneren efter al sandsynlighed hovedsageligt er udviklet som et 

undervisningsværktøj i modsætning til de store matematikprogrammer, der er udviklet til 
professionelt brug, kunne der fra designernes side have været mere åbenhed om designvalg og 
baggrunden for dem. Dreyfus(1993) beskriver, hvordan hans udvikling af software til 
undervisningsbrug blev udviklet efter en grundig analyse af matematikken og de didaktiske behov, 
softwaren skulle tilfredsstille, og hvordan udviklingen skete i tæt samarbejde med lærere. Det ville 
være interessant at vide, hvordan udviklingen af grafregneren foregik, og hvem der har været med i 
processen. 

 

6.2 Erkendelsesteorier. 
 

I kapitel 4 er der redegjort meget kort for de konstruktivistiske læringsteorier, og jeg har i 
kapitlet lavet en sammenskrivning af principperne for en ”konstruktivistisk undervisning”, med alle 
de forbehold, der er nødvendige i den forbindelse. Nu ses på, hvordan disse principper kunne 
indvirke på en lærers planlægning af et forløb til introduktion af differentialkvotientbegrebet ved 
hjælp af grafregneren. 

 

Elevforudsætninger. 
 

Læreren bør i følge det første punkt i principperne starte med at afdække elevernes forforståelser 
og forudsætninger. Spørgsmålet er, hvordan det bedst gøres. Eleverne kan få en test, der forsøger at 
afdække deres forudsætninger om emnet, de kan arbejde i grupper med begrebskort og/eller 
opgaver om emnet, eller der kan laves en brainstorm på tavlen, hvor alle mulige fortolkninger og 
meninger om emnet kommer frem.  

Inden denne time skal læreren selv prøve at forestille sig, hvad eleverne ved noget om, og han 
skal især have styr på, hvad der allerede er arbejdet med af emner, der ligger op ad det, der nu skal 
arbejdes med. F.eks. er der måske arbejdet med ekstremum og monotoniforhold tidligere, og det 
skal der samles op på nu – nogle elever ved måske allerede, at grafregneren kan beregne minimum 
og maksimum. Der er formentlig også tidligere arbejdet med lineære funktioner og med tangenter 
til cirkler, alt sammen relevant viden, der skal repeteres og afdækkes. Der skal også ses på andre 
fag: Har de f.eks. arbejdet med hastigheder i fysik?  
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De begreber, der skal arbejdes med gøres op, og læreren overvejer, hvilke af dem, eleverne har 
forestillinger om på forhånd. Eleverne har f.eks. nok forestillinger om hastighedsbegrebet, om 
tangentbegrebet, om funktionsbegrebet etc. men næppe om differentialkvotientbegrebet. I forhold 
til afdækning af elevforudsætninger kan læreren tænke over måder, hvorpå begrebet kan forstås. 
Artigue(1991) har f.eks. undersøgt en gruppe elevers opfattelser af begrebet tangent. Elever kunne i 
følge hende f.eks. forstå tangenten i A som: 

 
1. En linje gennem A, der ikke krydser kurven i nærheden af A. 
2. En linje, der passerer gennem to punkter på kurven uendelig tæt på A. 
3. Den linje, kurven bliver til, når der forstørres om A. 
 
I de forløb, jeg har fulgt, har det vist sig, at de fleste elever mente, at en tangent ikke måtte 

skære grafen igen, og det gav problemer med at tegne tangenter til tredjegradspolynomier, se kapitel 
14. Forståelse 3 er den, der arbejdes med i flere af forløbene, se kapitel 11. 

I Asiala et al(1997) har de fundet ud af, at mange af elevernes problemer med 
differentialkvotientbegrebet bunder i, at deres forståelse af funktionsbegrebet ikke er sikker nok. 
Det er altså relevant at få afdækket elevernes forståelse af funktionsbegrebet, herunder forskellige 
repræsentationer som grafer og forskrifter og deres forståelse af variabelbegrebet. 

Endelig er det i dette forløb relevant at afdække elevernes forudsætninger for at bruge 
grafregneren: Hvad ved de om dens virkemåde, hvilke funktioner har de afprøvet, kan de arbejde 
med lister etc. 

I dette kapitel arbejder jeg ikke med nogen konkret klasse, og det er derfor svært at komme 
tættere på en afdækning af elevforudsætninger. De andre teorier vil derfor komme til at dominere 
kapitlet. Dette skal ikke tages som et tegn på, at jeg opfatter dem som værende vigtigere end 
elevens forudsætninger, kun som tegn på, at jeg arbejder med et konkret begreb og nogle abstrakte 
elever, og at der derfor kan siges mere om det første end det sidste. I den endelige tilrettelæggelse af 
undervisningsforløbet vil det formentlig være omvendt, idet de epistemologiske forhindringer kan 
analyseres på forhånd og næppe ændres meget fra klasse til klasse, mens elevforudsætninger kan 
være meget forskellige fra klasse til klasse.  

 

Refleksion og lærerroller. 
 

Punkt 2 og 4 i principperne for konstruktivistisk undervisning handler mest om lærer-elev-
interaktionen og ikke så meget om planlægningen, om end læreren skal tænke over i det 
elevmateriale, der udarbejdes at stille spørgsmål, hvor eleverne opfordres til at reflektere over, hvad 
de nu ved, og hvad de gerne vil vide. Grafregnerens transpositioner, som de er skitseret i foregående 
afsnit, kan f.eks. bruges til at reflektere over, hvordan den numeriske beregning adskiller sig fra den 
matematiske, hvilke konsekvenser det har, hvad der sker, når der ændres på nøjagtigheden etc. 
Læreren kan på forhånd have fundet en række funktioner, som grafregneren ikke umiddelbart kan 
tegne, eller funktioner, hvis grafiske billede ændrer sig, når der zoomes ind på grafen. 

 

Flere kontekster. 
 

Der skal i følge punkt 3 af principperne arbejdes med begrebet i mange kontekster og i 
problemløsningsaktiviteter. I forbindelse med planlægningen af et forløb udfra de konstruktivistiske 
principper skal læreren tænke over, hvilke relevante kontekster, der kan inddrages. Der kan i 
forbindelse med differentialkvotientbegrebet arbejdes med hastighedsbegrebet i mange 
sammenhænge. Der kan foretages egentlig dataopsamling af tid og sted for forskellige bevægelser, 
og disse data kan behandles på grafregneren ved at regne på lister, og der kan laves numerisk 
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differentiation ved beregning af gennemsnitshastigheder i små intervaller. Der kan arbejdes med en 
cykelcomputer. Der kan også arbejdes med simulering af bevægelser – eleverne kan blive bedt om 
at forsøge at bevæge sig rundt langs boldbanen med forskellige bestemte hastigheder, og så kan 
deres faktiske gennemsnitshastighed bestemmes. 

Der kan også arbejdes med anvendelse af differentialkvotientbegrebet i forbindelse med 
forskellige optimeringsopgaver: Konstruer en dåse med mindst muligt materialeforbrug, find den 
produktion, der giver maksimal fortjeneste etc. Indenfor emnet differentialregning findes et utal af 
mulige anvendelser også udenfor matematikken. Grafregneren kan blandt andet bruges til 
databehandling og til beregning af maksimum og minimum for funktioner. 

 

6.3 Kognitive teorier. 
 

De kognitive teorier, der er beskrevet i kapitel 4, tager udgangspunkt i en analyse af begrebets 
epistemologiske karakter for at afdække eventuelle læringsvanskeligheder ved begrebet. Ikke 
mange af teoretikerne har faktisk gennemført disse analyser i tilfældet differentialkvotient. Der 
gennemføres ikke en selvstændig analyse af begrebet men refereres til analyser, jeg har fundet i 
litteraturen. 

Indledningsvis udarbejdes et begrebskort for differentialkvotientbegrebet, derefter omtales et par 
analyser af begrebet. 

 

Begrebskort. 
 

Novak(1995) beskriver et begrebskort som et værktøj til at organisere og repræsentere viden. 
Begrebskort består af begreber i cirkler eller bokse, og relationer mellem begreber indikeret med 
linjer mellem boksene. Ord på de forbindende linjer specificerer relationen mellem de to begreber. 
Begreber er i de fleste tilfælde et ord, men det kan være et symbol. I Novaks definition 
repræsenteres begreberne på en hierarkisk facon med det mest generelle begreb i toppen af kortet og 
de mere specifikke begreber hierarkisk arrangeret nedenunder. Denne hierarkiske struktur afhænger 
af den kontekst, hvori den pågældende viden anvendes eller overvejes, derfor er det bedst at 
konstruere begrebskort med reference til en bestemt situation eller begivenhed. I begrebskort er der 
krydslinks, der er relationer mellem begreber i begrebskortets forskellige domæner. Disse hjælper 
os med at se, hvordan de forskellige domæner er relaterede til hinanden.  

I udarbejdelsen af et begrebskort skal man vælge en kontekst og et begrænset emne. Derefter 
identificeres nøgleprincipper og relationer. Disse opskrives, og derudfra identificeres 
nøglebegreberne. Når de er identificeret, laves der er rangorden fra det mest generelle til det mest 
specifikke, og der konstrueres et foreløbigt begrebskort, hvor begreberne står på f.eks. selvklæbende 
papir, så de er lette at flytte rundt med. Herefter tilføjes relationer, og de navngives. Der søges efter 
krydslinks og revideres. Et begrebskort er aldrig færdigt, og der skal mindst 3 revisioner til et godt 
begrebskort. Alle begreber i et kort er relaterede til hinanden, det er nødvendigt at være selektiv og 
præcis. Der skal ikke stå hele sætninger i boksene, hvilket i stedet indikerer, at der bør laves et 
underkort.  

Begrebskort kan være utrolig gode i planlægningen af undervisning, fordi de viser på en præcis 
måde de nøglebegreber og principper, der skal undervises i, og det gør også undervisningen mere 
gennemskuelig for eleverne. (Novak 1995) Williams(1998) har anvendt begrebskort i et 
forskningsprojekt. Hun siger i artiklen, at begrebskort ikke behøver være hierarkiske, de kan også 
være edderkoppe-kort, hvor det centrale begreb står i centrum, og de andre spinder sig ud derfra.  

Mit begrebskort er et edderkoppekort. Kortet er konstrueret med gymnasiematematikken i 
tankerne og vil derfor dække differentiabilitet af funktioner fra R til R. 
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   (Figur 7) 
 
Begrebskortet viser mange sider af begrebet, men der er mange muligheder for udvidelser af 

kortet, og der er flere forbindelser mellem begreberne end der ses i kortet. 
 

Historisk analyse. 
 

Mange af teoretikerne mener, at et begrebs historiske udvikling afspejler den kognitive dannelse 
af begrebet, og at analysen af et begreb derfor med fordel kan tage udgangspunkt i en analyse af 
begrebets historie. Det er f.eks. tilfældet i Gravemeijer og Doorman(1999). De beskriver i artiklen 
principperne i den realistiske matematikundervisning (RME), hvor undervisningsdesigneren skal 
konstruere en rute, hvor matematikken kan blive genopfundet. Ruten skal bestå af en række 
kontekstopgaver, der giver eleverne mulighed for en progression i deres matematisering. På denne 
måde opstår der ikke nogen kløft mellem elevernes uformelle viden og den formelle matematik, 
fordi den formelle matematik fremkommer fra elevernes egne aktiviteter. 

Gravemeijer og Doorman analyserer differentialregningens historie fra begyndelsen af 1400-
tallet, hvor man begyndte at diskutere hastighed som stedændring og at se på grafer frem til 1700-
tallet, hvor Galileos eksperimenter ændrede hastighedsbegrebets status fra at være argumenterende 
til at være eksperimenterende. Udfra deres analyser anbefaler Gravemeijer og Doorman, at der skal 
startes med modelleringsproblemer om hastighed og afstand, og at der først skal arbejdes med 
diskrete approksimationer til funktioner. (Gravemeijer og Doorman 1999) 

Det er ikke nemt at arbejde med diskrete approksimationer på grafregneren, men hvis der i 
stedet tages udgangspunkt i numeriske beregninger og tilnærmelser, som er i stil med dette, har 
grafregneren potentialer. 
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Analyse udfra APOS-teorien. 
 

I Asiala et al  (1997) gennemføres en analyse af differentialkvotientbegrebet baseret på APOS-
teorien og en grafisk repræsentation. De har en indledende analyse af begrebet, der resulterer i en 
initial generisk dekomposition af begrebet, dvs. en beskrivelse af nogle specifikke mentale 
konstruktioner, som den lærende måske laver for at udvikle sin forståelse af begrebet. Den initiale 
analyse baseres på forskernes læringssyn, tidligere forskning, litteratur og forskernes matematiske 
viden. Den initiale generiske dekomposition afprøves og revideres efter afprøvningen. I det 
følgende beskrives den reviderede udgave af den generiske dekomposition. 

 
Først opstilles en række forudsætninger, som det antages at eleven har: 
 
a. Grafisk repræsentation af matematiske objekter: Grafisk repræsentation af et punkt og 

grafisk repræsentation af en linje, herunder begrebet hældning. 
b. Koordinering af punktrepræsentationer med funktioner: Grafisk fortolkning af (x,y), når 

y=f(x). Det forudsættes, at eleverne har overvundet behovet for at have en 
funktionsforskrift. 

 
Analysen deles op i en analytisk vej og en grafisk vej til forståelsen af 

differentialkvotientbegrebet. Analysen ser således ud: 
 
1. a. Grafisk: Handlingen at forbinde to punkter på en kurve for at danne en korde, der er en 

del af sekanten gennem to punkter, og handlingen at beregne hældningen for sekantlinjen 
gennem de to punkter. 
b. Analytisk: Handlingen at beregne den gennemsnitlige hastighed ved at beregne 
differenskvotienten. 

2. a. Grafisk: Indregørelse af de to handlinger i punkt 1a til en enkelt proces, mens de to 
punkter kommer tættere og tættere på hinanden. 
b. Analytisk: Indregørelse af handlingerne i punkt 1b til en enkelt proces, mens forskellen i 
tidsintervaller bliver mindre og mindre, dvs. mens længden at tidsintervallerne kommer 
tættere og tættere på 0.    

3. a. Grafisk: Indkapsling af processen i 2a til at producere tangentlinjen som 
grænsepositionen af sekantlinjerne og også at producere hældningen af tangentlinjen i et 
punkt på grafen. 
b. Analytisk: Indkapsling af processen i 2b til at producere den øjeblikkelige hastighed af 
en variabel mht. en anden.  

4. (Her koordineres de to veje) Indregørelse af processerne i 2a og 2b til at producere 
definitionen af differentialkvotienten som grænseværdien af en differenskvotient i det punkt. 

5. Grafisk fortolkning af den afledede i et punkt: 1) Overvinde behovet for at differentiere 
en formel, 2) koordinere med de grafiske forudsætninger og se f’(a) som hældningen af 
tangentlinjen og 3)  koordinering af flere fortolkninger af f’(a). 

6. Grafisk fortolkning af den afledede som en funktion: At se den afledede som funktionen 
g, hvor g(x)=hældningen i punktet (x,f(x)). En typisk misforståelse på dette trin er at 
identificere f’ med tangentlinjen i punktet. 

7. Brug af differentialkvotientbegrebet. Flere koordineringer for at få grafen for f udfra f’:  
1) Grafisk fortolkning af f(x) for en enkelt x-værdi, 
2) Fortolkning af f’ som hældningen i et enkelt punkt. 
3) Processen at flytte x i et interval 
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a. Monotoniintervaller og fortegn for f’ 
b. Lodrette tangenter og uendelig afledet. 
c. Funktionens konveksitet/konkavitet og fortegn for f’’ 

4) At tegne en fuldstændig eller fuldt repræsenterende graf.[Asiala et al 1997] 
 
Analysen er baseret på APOS-teorien, hvor analyse og afprøvning adskilles, men analysen vil 

formentlig ikke være meget anderledes, hvis den var baseret på Anna Sfards teorier. Det er en 
analyse af de handlinger, processer, objekter og skemaer, der kunne eksistere i den lærende under 
dannelsen af et begrebsbillede for begrebet differentialkvotient. 

Grafregneren kan støtte flere af disse punkter, især i den grafiske del af begrebsdannelsen. Jeg 
vil eksemplificere med 3 af punkterne. Noget af min inspiration til det følgende er taget fra Felsager 
og Schomacker(1997) 

Punkt 1a: Der kan tegnes sekanter for en funktion på grafregneren på mange måder. Eleven kan 
f.eks. aflæse to punkter på grafen og lave lineær regression på dem, hvorved sekantens ligning 
bliver beregnet. Hvis de to punkter indskrives med x-værdierne i L1 og samhørende2 y-værdier i L2  
skrives f.eks. følgende: LinReg L1, L2, Y2, hvorefter ligningen for sekanten står i Y2 og sekanten 
kan tegnes i grafvinduet sammen med funktionen i Y1. Der kan også, som i de materialer, vi skal se 
på i kapitel 11, arbejdes med et fast punkt x0 og et variabelt punkt, hvis x-koordinat lægges i L1. Så 
kan hældningen for sekanten beregnes i L2 ved følgende formel: 

 

2010111 )"/())()((" LstoxLxYLY −−  

 
og sekanten kan tegnes ved formlen:  
 

)()( 01022 xYxXLy +−=  

 
På denne måde kan eleverne overkomme at tegne mange sekanter, og de kan se, hvordan 

sekanterne kan tegnes på mange måder. Tegningen på grafregneren bliver nemt lidt gnidret, men det 
hjælper eleverne at se grafregneren tegne først grafen og så sekanterne en ad gangen. 

Her ses grafen for f(x)=½x2 – 1 i standardtegnevinduet med 4 sekanter tegnet. x0 er valgt til 2. 
Listernes indhold ses på skærmbilledet ved siden af, og de to funktionsforskrifter fremgår af det 
sidste billede. 

 

   
 

(Billede 5) 
 
Punkt 2a ligger i umiddelbar forlængelse af dette: Når der kan tegnes sekanter, kan der også 

tegnes sekanter gennem punkter tæt på hinanden. Med den første metode skal eleverne selv vælge 
de to punkter tæt ved hinanden. Med den anden metode skal eleverne vælge tal i liste 1 tæt på x0. 

                                                 
2 Dette kan f.eks. gøres ved at definere, at værdierne i L2 er funktionsværdierne af tallene i L1: ”y1(L1)” sto L2 
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Punkt 6 kan også støttes af grafregneren. På dette tidspunkt vil eleverne kende til, hvordan 
grafregneren kan beregne differentialkvotienten i enkelte punkter. De kan bruge det til at udarbejde 
tabeller over differentialkvotienter og gætte formler, som derefter kan genkendes som 
funktionsforskrifter. De kan tegne graferne for f og f’  i samme koordinatsystem og diskutere de to 
grafers udseende. Med grafregneren bliver det overkommeligt at beregne mange 
differentialkvotienter uden at have en formel, og det bliver overkommeligt at tegne graferne. Grafen 
for f’  tegnes ved at skrive følgende i y2: y2 = nDeriv(y1,x,x). 

På lignende vis kan grafregneren støtte mange af de andre punkter ovenfor. 
 

Afslutning af de kognitive teorier. 
 

I kapitel 4 under de kognitive teorier står også andet om begrebsdannelsen. Bl.a. nævnes 
notationens betydning og prototypernes betydning.  

Matematisk kan differentialkvotienten noteres på flere måder som dy/dx eller f’(x0) eller f’(x) 
etc. Eleverne omtaler den sommetider som a, fordi den angiver en hældning. Bruges grafregneren i 
undervisningen indføres yderligere notationer som nDeriv og Tangent(y1,x0)

3. I forløbene vil det 
ses, at eleverne efter grafregnerforløb taler om at ”nDeriv’e” funktioner i stedet for at differentiere 
dem. I analysen af differentialkvotientbegrebet bør der også ses på de forskellige notationsformer 
og deres informationsværdi. Notationen dy/dx fortæller f.eks. ikke eleverne noget om i hvilket 
punkt, funktionen differentieres, men den minder til gengæld om, at der er tale om en hældning – en 
y-tilvækst divideret med en x-tilvækst. Notationen f’(x0) viser, at der er tale om et bestemt punkt, og 
at den afledede har forbindelse med funktionen f. Bruges grafregneren, skal der i brugen af nDeriv 
angives både funktion, variabel og punkt, og derfor bliver eleverne nødt til at være opmærksomme 
på alle 3 elementer af differentiationen. 

Prototyperne i den traditionelle undervisning i differentialregning er ofte andengradspolynomiet 
som eksempel på en differentiabel funktion, numerisk værdi som eksempel på en ikke-differentiabel 
funktion og en stykkevis lineær funktion med et eller to diskontinuitetspunkter som eksempel på en 
ikke-kontinuert funktion. Anvendes der grafregner i undervisningen bliver det muligt at konstruere 
mere mærkelige ikke-differentiable og ikke-kontinuerte funktioner, men det er f.eks. ikke muligt at 
arbejde med indikatorfunktionen på de irrationelle tal som eksempel på en funktion, der ikke er 
kontinuert i nogen punkter. Som nævnt i afsnit 6.1 er der problemer med kontinuitet og 
differentiabilitet på grafregneren. Dette kan føre til interessante diskussioner og konstruktion af 
sjove eksempler.  

I forhold til overvejelserne i afsnit 6.2 ses, at der i disse analyser af begrebet ikke i lige så høj 
grad lægges stor vægt på at arbejde med begrebet i mange kontekster eller i ikke-matematiske 
sammenhænge. Dette afhjælpes, hvis der i analyserne også tages hensyn til anbefalingerne i 
forbindelse med kontekstafhængighed og transfer. 

 

6.4 Den eksisterende undervisning. 
 

Her ses nærmere på den traditionelle matematikundervisning i differentialkvotientbegrebet med 
udgangspunkt i den danske situation. Jeg vil derfor indlede afsnittet med at se på, hvad der står om 
begrebet i den gældende bekendtgørelse.  

På matematisk linje i det almene gymnasium kan man i dag vælge matematik på 3 måder. Det 
vil jeg vende tilbage til i kapitel 7. Differentialkvotientbegrebet er omtalt i bekendtgørelsen for B-
niveau og i bekendtgørelsen for det 3-årige forløb til A-niveau (Undervisningsministeriet 1999). Jeg 
har gennemlæst disse tekster for at se, hvad der siges om differentialregning. Jeg har også 
                                                 
3 Denne angiver ikke differentialkvotienten direkte, men opskriver ligningen for tangenten. 
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gennemlæst undervisningsvejledningerne (Undervisningsvejledning 1999). I det følgende vil jeg for 
henholdsvis B- og A-niveau gengive min fortolkning af indholdet af teksterne.  

På B-niveau skal eleverne erhverve indsigt i matematisk tankegang og lære at anvende 
matematik i ikke-matematiske sammenhænge. I forbindelse med differentialregningen skal eleverne 
forstå de centrale begreber og kunne anvende metoderne. De skal lære om differentialkvotient, 
tangent og ekstremumsbestemmelse, mens grænseværdi og kontinuitet kun omtales i fornødent 
omfang og ikke skal gives en egentlig behandling. Der skal gives eksempler på stringent 
bestemmelse af differentialkvotient og metoder til grafisk og numerisk differentiation skal omtales. 

 
”Undervisningen omfatter reglerne for differentiation af sum, differens, produkt, 

kvotient og sammensat funktion, idet visse af reglerne, herunder produktreglen, udledes. 
Sammenhængen mellem differentialkvotient og (vækst)hastighed skal belyses. Herunder 
præsenteres simple eksempler på ligninger, hvori væksthastighed og funktionsværdi indgår. 
Begrebet stamfunktion omtales. I forbindelse med beskrivelse af funktioners variation og 
tegning af grafer omtales sammenhængen mellem den afledede funktion og funktionens 
monotoniforhold og ekstrema. Der arbejdes endvidere med simple optimeringsproblemer. 
Det approksimerende førstegradspolynomium og anvendelsen heraf til 
nulpunktsbestemmelse (Newton-Raphsons metode) omtales.” [Undervisningsministeriet 
1999, §11.2 Ad 4)] 

 
Det bemærkes, at der i den gældende bekendtgørelse for B-niveau står meget lidt om 

grænseværdibegrebet, og at bekendtgørelsen kun omtaler ét bevis, der skal arbejdes med. 
Bekendtgørelsen for B-niveau giver efter min vurdering lærerne råderum. 

På det 3-årige A-niveau skal eleverne lære det samme som på B-niveau, og derudover skal de 
kunne arbejde selvstændigt med matematiske begreber og metoder. De skal erhverve indsigt i 
infinitesimalregningens teoribygning, og begreberne grænseværdi og kontinuitet gives en 
sammenhængende behandling. Der kræves ikke en streng formalistisk indførelse af begrebet 
grænseværdi: Kvalitative overvejelser, der støtter sig til illustrationer på en graf, er tilstrækkelige. 
Sætninger om regning med grænseværdier behandles i et sådant omfang, at det bliver muligt at 
bevise, at summen af to kontinuerte funktioner er kontinuert. De skal se bevist, hvordan 
trigonometriske funktioner differentieres, og de skal udover produktreglen også se kvotientreglen 
bevist. I forhold til B-niveauet er grænseværdibegrebet her nævnt eksplicit, og der nævnes flere 
sætninger, der skal bevises. 

I bekendtgørelsen står i øvrigt, at det historiske aspekt, modelaspektet og et aspekt om 
matematikkens indre struktur skal varetages enten undervejs i undervisningen eller som 
selvstændige forløb. 

Udover bekendtgørelsen er undervisningen underlagt eksamensbekendtgørelsen og cirkulærer 
om evaluering af undervisningen, herunder karaktergivning. Undervisningen er desuden underlagt 
både amtslige og lokale vedtagelser om økonomi, bogsystemer, lektionslængde etc. 

Bekendtgørelsen fortolkes af lærebogsforfatterne, der i den danske kontekst som regel selv er 
gymnasielærere. Jeg vil kort se på, hvordan lærebøgerne fortolker denne bekendtgørelsestekst. Jeg 
vil se på følgende 4 bøger: Carstensen og Frandsen(1998, 1998a), Hebsgaard og og Sloth(1997, 
1999). Det er mit indtryk, at de er de to mest udbredte bøger på markedet i dag.  

I Carstensen og Frandsen(1998) startes med 16 sider om grænseværdi i kapitel 1, herunder 
omegne, udprikkede omegne, et bevis med anvendelse af omegne for at grænseværdien af en sum er 
summen af grænseværdierne, en definition af kontinuitet og nogle sætninger med bevis om 
kontinuitet. De definrer f.eks. grænseværdi således: 
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”Definition: Funktionen f har grænseværdien a i punktet x0, hvis der til enhver omegn 

ω(a) om a, findes en udprikket omegn ω’(x0) om x0, så der for alle x ∈  ω’(x0) gælder, at 

f(x) ∈  ω(a).  
I så fald skriver man 

  f(x) → a for x → x0  eller axf
xx

=
→

)(lim
0

”  

[Carstensen og Frandsen 1998, 9] 
 

Kapitel 2 starter med et eksempel, hvor der zoomes ind på et andengradspolynomium i et punkt 
og konstateres, at grafen bliver tilnærmelsesvist lineær. På side 25 defineres begrebet sekant, på 
side 26 tages grænseværdien af sekanten og tangenten defineres. Herefter gøres det hele for en 
vilkårlig funktion i et vilkårligt punkt. På side 28 defineres differentialkvotienten som 
grænseværdien af differenskvotienten, og på side 29 gives den numeriske værdi som et eksempel på 
en funktion, der ikke er differentiabel. Derefter bevises der formler for differentiation af simple 
funktioner, og ligningen for tangenten udledes. Kapitel 3 omhandler regneregler for 
differentialkvotienter, og den afledede funktion defineres. Kapitel 4 handler om differentiation af 
trigonometriske funktioner. Først i kapitel 8 følger anvendelser af differentialregningen til 
bestemmelse af monotoniforhold og optimering. 

I Carstensen og Frandsen(1998a) er disponeringen næsten den samme, men kapitlerne er 
generelt kortere, og der er ikke noget med omegne i det indledende kapitel om grænseværdi, der 
kun behandler grænseværdibegrebet intuitivt som ”at komme tæt på”, men stadig citerer en række 
sætninger om grænseværdi og kontinuitet uden bevis. 

I Hebsgaard og Sloth(1997) introduceres differentialkvotientbegrebet i kapitel 11 via en graf, 
der ligner grafen for et tredjegradspolynomium. Introduceringen motiveres med et ønske om at 
kunne beskrive funktioner, der ikke vokser lige hurtigt alle steder. De zoomer ind på grafen og 
viser, at den bliver lokalt lineær. Herefter definerer de en differentiabel funktion som en, der er 
lokal lineær, og tangenten som den linje, der bedst følger funktionen i punktet. De beregner grafisk 
tilnærmede værdier for f’ i bestemte punkter, og de påstår en række formler for differentiation af 
simple funktioner og regneregler for differentialkvotienter uden at bevise noget. 10 sider inde i 
kapitlet anvendes differentialkvotienten til at bestemme monotoniforholdene for en funktion, og der 
redegøres for optimering. 

I Hebsgaard og Sloth(1999) indledes med grænseværdi i forbindelse med asymptoter og 

kontinuitet. Fremstillingen bygger ikke på omegne, men definerer, at f(x) ≈nb ⇔ |f(x) – b| < 10-n, og 
dernæst defineres grænseværdi fra venstre således:  

 
”Definition. Grænseværdi fra venstre. 
Funktionen f siges at have grænseværdi b for x gående imod x0 fra venstre 
  

  f(x) → b for x → x0
- 

 
Hvis der for ethvert tal n (antal decimaler) findes et positivt tal d, så f(x) og b er ens med n 
decimalers nøjagtighed for alle x mellem x0 – d og x0: 
 

  f(x) ≈n b for x ∈ ]x0 – d;x0[” 
  [Hebsgaard og Sloth 1999, 106] 

 
Efter kapitlet om grænseværdi, kontinuitet og asymptoter følger et kapitel med den formelle 

definition af differentialkvotient vha. grænseværdi og bevis for nogle af sætningerne fra 
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grundbogen. Derefter omtales anvendelser af differentialkvotienten til funktionsundersøgelse og 
hastighedsberegning. 

Carstensen og Frandsens gennemgang af stoffet er helt traditionel og logisk sammenhængende. 
Hebsgaard og Sloths introduktion i 1.g-bogen er intuitiv og motiverer indførelsen af det nye begreb 
med anvendelser af det allerede meget tidligt. I forhold til bekendtgørelsesteksten er især 
Carstensen og Frandsen meget omhyggelige i deres gennemgang af f.eks. grænseværdibegrebet og 
kontinuitetsbegrebet, men også i antallet af beviser, som de medtager. Dette gælder både A- og B-
niveau-bøgerne. Lærerne behøver selvfølgelig ikke følge lærebogens fremstilling, men det er min 
erfaring, at mange lærere følger den valgte lærebog tæt. 

I lærebøgerne spiller grafregnerens introduktion kun en marginal rolle. Begge taler om at zoome 
ind på en graf, og det er et sprogbrug, der formentlig er inspireret af grafregneren. I Carstensen og 
Frandsen(1989) fra før bekendtgørelsesændringen tales i stedet om at forstørre en graf, men 
meningen er den samme. I enkelte eksempler og illustrationer trækker forfatterne på grafregneren, 
men grundlæggende er fremstillingerne i Carstensen og Frandsens bøger fra 1989 og 1998 ens. 
Grafregneren spiller altså i bøgerne en forstærkende rolle, det bliver lettere og mere overkommeligt 
at zoome ind flere gange og på flere eksempler, men stoffets organisering forbliver stort set den 
samme. Dette hænger fint sammen med at bekendtgørelsen er stort set den samme, se kapitel 7. 

Lærebøgerne lægger op til en traditionel matematikundervisning, som den vil blive 
karakteriseret i kapitel 7. Der er en række forskere, der har kritiseret denne måde at undervise i 
differentialregning, f. eks: 

 

• Artigue(1991) mener, den traditionelle matematikundervisning bliver til algebraiske 
algoritmer og teknikker, fordi beviserne bygger på grænseværdibegrebet, som eleverne ikke 
har styr på. 

• Kaput(1998) mener, undervisningen handler mere om notation end om begreber, og at den 
symbolske tilgang til differentialkvotientbegrebet gør, at teorien kun er tilgængelig for 10% 
af en årgang. 

• Gravemeijer og Doorman(1999) mener, at den traditionelle undervisning prøver at 
simplificere et komplekst emne ved at dele det op i mindre, sekventielle og matematisk 
logiske enheder, men at eleverne kommer til at se delene som isolerede dele af et puslespil, 
hvor de ikke kan se hele billedet. De danner måske et billede for hver brik uden nogensinde 
at kunne se helheden. Som eksempel nævnes grænseværdibegrebet, som det er matematisk 
logisk at tage før differentialkvotienten, men som for eleven dukker op uden begrundelse. 

 

6.5 Ideer til et undervisningsforløb. 
 

Der er som nævnt i sidste afsnit en række af de forskere, der har kritiseret den traditionelle 
undervisning, og som er kommet med ideer til andre måder at gribe introduktionen af begrebet an. 
Med udgangspunkt i forskellige af teorierne i kapitel 4 har de skitseret forskellige forløb. Tall har 
lavet et forløb til introduktion af begrebet, der f.eks. er beskrevet i Artigue(1991) og Dubinsky og 
Tall(1991a), hvor læring baseres på visualisering af den lokale linearitet vha. computere. Forløbet 
fører til en forståelse af en differentiabel funktion som en, der ved forstørrelse om et vilkårligt punkt 
til sidst bliver som en ret linje og til en forståelse af tangenten som en linje gennem to grafpunkter 
meget tæt på hinanden. Grænseværdibegrebet bliver implicit. Ved at arbejde med funktioner som: 

 



Kapitel 6: Differentialkvotientbegrebet og grafregneren. 

 96 

 







=

≠







=








=

≠







=

00

0
1

sin
)(

00

0
1

sin
)(

2

xfor

xfor
x

x
xgeller

xfor

xfor
x

x
xf  

får eleverne et billede af differentiabilitet og kontinuitet. Grafen for f klemmes inde mellem linjerne 
y=x og y=-x og f bliver derfor kontinuert i 0 men ikke differentiabel. Grafen for g klemmes inde 
mellem parablerne y=x2 og y=-x2 og g bliver dermed differentiabel en gang i 0, men ikke to gange. 
Lignende eksempler på funktioner kan der findes et utal af på nettet. På grafregneren ser det således 
ud: 

 
 

(Billede 6) 
 
Det er oplagt at bruge grafregneren til at arbejde med den lokale linearitet. Ved at zoome ind på 

graferne kan den lokale linearitet opdages, og ved at aflæse to punkter på det lineære stykke kan 
forståelsen af tangenten som en linje gennem to punkter tæt på hinanden, opnås, som beskrevet i 
forrige afsnit. 

Gravemeijer og Doorman(1999), der er fortaler for den realistiske matematikundervisning, 
kritiserer Talls tilgang for at den visuelle udforskning kommer til at stå meget alene, og at 
relationerne mellem grafer og virkelige fænomener er begrænset til en kort introduktionsfase. 

Kaput(1998) mener, at der med fordel kan startes med at arbejde med hastighedsbegrebet. Han 
har udviklet software, hvor fysisk bevægelse og computersimulering af bevægelse kan 
sammenkædes. Eleverne kan se den samme bevægelse i forskellige medier, de kan modellere 
fysiske bevægelser på computeren, og de kan udforske forskelle mellem fysisk bevægelse og 
computerbevægelse. Denne udforskning kan gøre dem opmærksomme på kritiske 
funktionsegenskaber som f.eks. kontinuitet – det er umuligt at lave en fysisk bevægelse af en bil, 
der ikke er kontinuert, mens det sagtens kan simuleres på en computer. 

Grafregneren kan ikke umiddelbart anvendes til at arbejde med hastigheder, men der kan laves 
dataopsamling af f.eks. tid-sted-målinger, og så kan der efterfølgende via listerne beregnes 
gennemsnitshastigheder i små intervaller og derigennem gættes på den øjeblikkelige hastighed, som 
beskrevet i forrige afsnit. 

Gravemeijer og Doorman(1999) kritiserer Kaput for at opfatte matematik som noget andet end 
hverdagsoplevelser, mens den realistiske matematikundervisning prøver at hjælpe eleverne med 
selv at genopdage matematikken og dermed undgå skellet mellem matematik og 
hverdagsoplevelser. 

Gravemeijer og Doorman(1999) udvikler selv et undervisningsforløb i differentialregning 
inspireret af den matematikhistoriske udvikling, som den er karakteriseret i afsnit 6.3. Forløbet 
starter med nogle aktiviteter om serier, der skal udvikle de algebraiske værktøjer, der skal bruges 
senere. Rækker og summer udforskes med grafregner. Derefter arbejdes med diskrete 
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approksimationer af bevægelse. Der arbejdes en overgang med arealet under v-t-grafer4 og den 
tilbagelagte afstand, og afsluttes med at finde hastigheder udfra en s-t-graf5. 

Arealerne skal formentlig findes vha. de summer, der er arbejdet med indledningsvis. Ved at 
bruge grafregneren kan eleverne beregne de store summer og de arealer, der bliver behov for at 
beregne, men de kan i den forbindelse ikke i særlig stor grad bruge grafregneren til visualisering. 
Grafregneren kan kun give numeriske tilnærmelser til integralerne og hastighederne, hvis der 
kendes en funktionsforskrift. 

Asiala et al(1997) udvikler et undervisningsforløb til aftestning af deres generiske analyse af 
begrebet, se afsnit 6.3 I forløbet arbejder eleverne med forskellige computeraktiviteter såsom 
approksimation af hældninger og ændringer og grafisk udforskning af differentialkvotienten. 
Eleverne udarbejdede i forløbet en række programmer, f.eks. et program til approksimation af den 
afledede funktion og programmer, der beregnede  

 

0001,0

)()0001,0( xfxf −+
 

 
eller lignende, og de modificerede deres program, så det kunne beregne den partielt afledede fra 
begge sider. 

Grafregneren kan bruges til at beregne udtryk som det ovenstående og dermed til at arbejde med 
den partielt afledede fra begge sider, hvilket kunne føre til diskussioner af metoder, forskelle 
mellem grænseværdier, differentiabilitet og grafregnerens virkemåde. 

Tall (Artigue 1991) og Asiala et al(1997) angiver arbejdsformer, hvor undervisningen afvikles i 
3 faser. Sammenskrevet og fortolket bliver det til i alt 4 stadier, hvor Tall bruger de første 3 og 
Asiala de sidste tre i deres såkaldte ØKO-cykel (Øvelser, klassediskussion, opgaver): 

 
1. Familiarisering og forhandling af mening i form af en sokratisk dialog mellem 

lærer og elever.  
2. Autonomt elevarbejde. 
3. Diskussion og etablering af pointerne, kontrol af begrebsbilledets kompatibilitet 

med det matematiske samfunds. 
4. Konsolidering af den erhvervede viden gennem arbejde med flere problemer eller 

gennem opgaveregning. 
 

I løbet af dette kapitel er der givet en række ideer til, hvordan grafregneren kan anvendes til 
introduktion af begrebet differentialkvotient. Bekendtgørelsesteksterne for differentialregningen på 
A- og B-niveau udelukker ikke, at undervisningen gribes an på en af disse måder. I tilrettelæggelsen 
af forløbet kan man f.eks. opstille følgende globale læringsmål: 

 
1. Elevernes funktionsbegreb skal udvides til at omfatte flere typer af ikke-kontinuerte og 

ikke-differentiable funktioner. En formodning er, at deres forforståelse er, at alle 
funktioner er kontinuerte. 

2. Elevernes hastighedsbegreb skal udvides til at skelne mellem gennemsnitshastighed og 
øjeblikkelig hastighed, og sammenhængen mellem hastighed og sted skal klargøres. Der 
skal arbejdes med hastigheder mere generelt end for s-t-grafer. 

                                                 
4 Grafen for hastigheden v som funktion af tiden t. 
5 Grafen for stedet s som funktion af tiden t. 
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3. Eleverne skal lære numeriske, grafiske og symbolske metoder til at finde 
differentialkvotienter. 

4. Eleverne skal anvende differentialkvotientbegrebet i mange kontekster og i ikke-
matematiske sammenhænge. 

5. Eleverne skal udvikle en formelsamling med forskellige regneregler for differentiation. 
 
For at motivere eleverne for forløbet kan det være en god ide at starte med en række problemer, 

som eleverne ikke har værktøjer til at løse. Disse kan også tage udgangspunkt i grafregneren: Find 

et godt tegnevindue til en besværlig funktion, find minimum for funktionen )()(
500
1

−= xxxf etc. 

Der kan også tages udgangspunkt i nogle problemer med hastigheder eller nogle 
optimeringsproblemer. 

Forløbet bør også involvere en afklaring af elevernes forudsætninger, som beskrevet i afsnit 6.2. 
Undervejs i forløbet bør der arbejdes med forskellene mellem grafregnerens måde at angive og 
beregne på og den formelle matematiks. Mange af ideerne skitseret i dette kapitel kan bruges i 
designet af materialet, og det vil ses, at mange af ideerne går igen i 4 materialer, som omtales i 
kapitel 11.  

 

6.6 Afslutning. 
 

Dette kapitel har forsøgt at anvende nogle af teorierne i kapitel 4 til en skitsering af, hvordan 
grafregneren kunne anvendes som undervisningsværktøj i forbindelse med introduktion af begrebet 
differentialkvotient. Det er svært at komme længere med udviklingen af forløbet uden at have nogle 
konkrete elever eller en konkret lærer. I fortolkningsteorierne og undervisningsteorierne arbejdes 
der i en konkret kontekst med en konkret lærer, og først når denne lærer er tilstede, kan analyserne 
af undervisningen afvikles. Det er først, når der er en lærer på banen, at der kan arbejdes med at 
spørge åbent og interesseret i stedet for quizspørgsmål, og at lærerens forestillinger kan afdækkes.  

Lærerens rolle i designet af forløbet kan overvejes. I de kognitive teorier designes forløbet med 
udgangspunkt i en analyse af begrebets epistemologiske karakter. En rendyrket form af dette kunne 
føre til en overbevisning om, at forløbet med fordel kunne designes af en forsker med mere 
dybtgående kendskab til teorierne, og at lærerens rolle udelukkende blev at implementere forløbet. 
Samme kunne siges om designet af de didaktiske situationer, som det også er diskuteret i kapitel 3 i 
forbindelse med den didaktiske konstruktionsvidenskab. I principperne for den konstruktivistiske 
undervisning skal læreren arbejde udfra elevernes forudsætninger, og derfor kan læreren ikke 
anvende et undervisningsforløb tilrettelagt af andre. Han kan givet inspireres og få gode ideer, men 
den endelige tilrettelæggelse af forløbet skal tilpasses elevernes forudsætninger – og måske i lige så 
høj grad lærerens. I diskussionen af den didaktiske konstruktionsvidenskab i kapitel 3 ses dette 
netop i Artigues diskussion af, hvordan en modellering baseret udelukkende på elev og stof er 
utilstrækkelig (Artigue 1994). 

I diskussionerne af begrebet ovenfor er der ikke diskuteret pensum. Bekendtgørelsens indhold er 
taget for givet, og det betyder, at lærerne ikke står helt frit i deres planlægning af forløbene, men 
dog mere frit end de sommetider selv giver udtryk for. I den danske debat er der i dag toner fremme 
om, at øge friheden for læreren, at skære ned på pensum til den skriftlige eksamen og give lærere og 
elever større valgfrihed mht. emner. En sådan valgfrihed kunne f.eks. implementeres ved at 
videreføre det projekt, der er startet med Niss og Jensen(2002) om en kompetencebeskrivelse af 
matematikfaget. Afhængig af, hvordan en bekendtgørelse for matematikfaget baseret på 
kompetencebeskrivelserne implementeres, kunne en sådan lægge op til, at læreren i højere grad 
skulle lave de epistemologiske analyser selv. Det ville i givet fald stille større krav til læreren end i 
dag. Den enkelte lærer skulle så i gang med overvejelser af indgangene i den matrice, der beskrives 
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i Niss og Jensen(2002), med en dimension, der er emnet og en anden, der er de 8 kompetencer. 
Analysen kunne f.eks. startes således: 

I arbejdet med differentialkvotientbegrebet kan eleverne arbejde med 
repræsentationskompetencen ved at repræsentere differentialkvotienten på flere måder som den 
øjeblikkelige hastighed, som tangentens hældning, som en grænseværdi for differenskvotienterne 
og som en funktionsværdi for den afledede funktion. På grafregneren repræsenteres 
differentialkvotienten på 3 forskellige måder. Eleverne kan ved at arbejde med grafregnerens 
repræsentationer få en fornemmelse af, hvordan de forskellige repræsentationer samarbejder og 
supplerer hinanden. 

Samme analyser gennemføres for de 7 andre kompetencer. Sådanne analyser vil føre til en 
anden lærerrefleksion over anvendelsen af forskellige hjælpemidler i undervisningen såsom bøger, 
noter, grafregner, computer etc.  

Til mit samarbejde med 4 lærere, som jeg vil vende tilbage til i kapitlerne 9-15 i afhandlingen, 
havde jeg udarbejdet et idekatalog. Mange af ideerne i kataloget minder om de ideer, der er skitseret 
i dette kapitel, men er ikke oprindeligt fremkommet udfra analyser som disse. Som en forberedelse 
til udarbejdelsen af kataloget havde jeg i maj 2001 en annonce i LMFK-bladet6, hvor jeg efterlyste 
ideer til, hvordan grafregneren kunne anvendes til introduktion af begrebet differentialkvotient. 
Annoncens ordlyd kan ses i bilag C6. Jeg fik 7 svar på annoncen af vidt forskellig længde og 
tyngde. En lærer inviterede mig til at observere en alternativ årsprøve, interviewe hans elever og få 
kopier af al hans materiale. Han havde selv udarbejdet det materiale, eleverne brugte. Et par andre 
henviste til hjemmesider eller sendte mig afprøvede forløb, og så var der en 3 stykker, der blev 
inspireret af mit indlæg til at tænke nyt, sendte mig en email med deres nye ideer og takkede mig 
for at have sat tankerne i gang. Idekataloget udarbejdedes på baggrund af ideerne suppleret med 
ideer fra den didaktiske litteratur, se bilag C5. Grundlaget for idekataloget var således ikke 
udelukkende de didaktiske teorier, der er beskrevet i dette kapitel eller den didaktiske 
dekomposition. 

                                                 
6 LMFK-bladet: Meddelelser fra matematiklærerforeningen, fysiklærerforeningen, kemilærerforeningen, foreningen af 
fysik- og kemilærere ved seminarierne og naturfagsforeningen. Nr. 5, maj 2001. 
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Kapitel 7: Den danske kontekst. 
 

I de foregående kapitler er den forestillede situation beskrevet. Forskningsspørgsmål og teser er 
analyseret udfra de didaktiske teorier og tidligere undersøgelser. Nu beskrives den nuværende 
situation i gymnasiet, således som jeg ser den. Jeg karakteriserer den eksisterende 
matematikundervisning i det almene gymnasium, og jeg beskriver grafregnerens indførelse i dette 
system og analyserer de ændringer, som dens indførelse har ført til. 

 

7.1 Egne erfaringer fra praksis. 
 

Jeg illustrerer med udvalgte eksempler fra min 11-årige undervisningspraksis nogle af de 
problemer med matematikundervisningen, der er diskuteret teoretisk i kapitel 4. Eksemplerne 
baseres på mine egne erindringer og erfaringer. Eksemplerne vil hver især illustrere flere af 
pointerne fra kapitel 4, og min placering af episoderne i typer nedenfor kunne sagtens laves 
anderledes. Pointen er at illustrere, hvordan de teoretisk analyserede problemer viser sig i praksis, 
men der må heller ikke i disse eksempler forventes en entydig korrespondance mellem teori og 
praksis. Det er ikke simpelt at forklare virkelighedens fænomener med teoretiske begreber. 

Jeg grupperer eksemplerne i forhold til 6 generelle fænomener, og efter eksemplerne vil jeg kort 
analysere hvilke teoretiske begreber, der kunne bruges til at analysere fænomenet. De 6 
fænomenologiske overskrifter er: ”Det har vi aldrig haft brug for”, ”Det har vi aldrig lært”, ”Det 
kan vi ikke finde ud af”, ”Hvorfor skal vi lære det?”, ”Klassen falder fra hinanden” og ”Det kan vi 
ikke nå”. I de første 4 henvises til elevudtalelser, i de sidste 2 til lærerudtalelser. 

 
”Det har vi aldrig haft brug for”. 

 

Når jeg møder eleverne år efter, at de har afsluttet deres gymnasiale uddannelse, vil de gerne 
sludre lidt med ”den gamle matematiklærer”. Et stykke inde i samtalen vil mange af dem så gerne 
lige evaluere matematikundervisningen, og midt i alle roserne til deres gamle lærer, kommer det så: 
Hvorfor skulle vi lære det eller det? Det har jeg aldrig haft brug for bagefter. Hvis jeg bruger tid på 
at sætte mig ind i, hvad de har lavet efter gymnasiet, mener jeg ofte at kunne finde områder, hvor de 
faktisk anvender nogle af disse matematiske kompetencer, men eleverne er åbenbart ikke selv klar 
over det. 

Denne elevudtalelse refererer til en utilitaristisk begrundelse for matematikundervisningen. Der 
er ingen grund til at lære om et bestemt emne, hvis man ikke skal bruge det til noget. Den viser 
også, at eleverne ikke er opmærksomme på, hvornår de bruger deres matematiske viden. I den 
forstand hænger disse elevudtalelser sammen med Wedege(1999), der viser, at de kortuddannede 
voksne anvender matematiske kompetencer, som de ikke er opmærksomme på. 

Udtalelsen lægger op til en diskussion af formålet med matematikundervisningen og af 
begrundelserne for fagets centrale placering i skolesystemet. Hvis udbyttet af 
matematikundervisningen er skjult for de tidligere elever, bliver det sværere for matematikere og 
andre at argumentere for fagets vigtighed. 

Teoretisk kan problemet forklares med transferproblematikken, hvor eleverne ikke kan anvende 
deres matematiske skoleviden i ikke-matematiske kontekster i arbejdslivet, men er nødt til at  
(gen-)lære denne viden i den nye kontekst. I de tilfælde, hvor eleverne faktisk anvender denne 
viden, men ikke er opmærksomme på det, mener jeg ikke, det er korrekt at tale om transfer. Her er i 
stedet tale om, at den lærte viden er blevet en del af elevens tankemønstre, så eleven ikke længere 
tænker på den som matematisk viden. Det er kun et problem i forhold til at skulle begrunde overfor 
denne elev, hvorfor vedkommende har lært matematik. 
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”Det har vi aldrig lært”. 
 

Under denne overskrift kunne jeg komme med et utal af eksempler. Jeg vil komme med 4, der 
illustrerer forskellige sider af denne problematik. 

 
1. Det er ofte sket, at jeg bliver opsøgt af lærerkollega, der har samme klasse som mig. Med 

en lettere forundret og måske endda en anelse forurettet stemme spørger denne kollega: 
”Hvorfor har du ikke lært dem det og det?” I de fleste tilfælde viser det sig, at jeg faktisk 
har gennemgået det pågældende emne i klassen, men at eleverne ikke har kunnet anvende 
deres viden i det andet fag. De har f.eks. ikke kunnet genkende U=RI som en 
proportionalitet i fysik, eller de har ikke kunnet regne med procenter i samfundsfag. 
Mange gange skyldes det, at eleverne ikke forstår, at der er tale om det samme, fordi 
lærerne taler forskelligt sprog og bruger forskellige ord om det samme, eller de variable 
hedder noget andet. En proportionalitet i matematik hedder f.eks. y=ax, ikke U=RI. 

2. Når eleverne starter i gymnasiet, er der en række emner, som de efter eget udsagn aldrig 
har lært om, f.eks. procentregning, lineære funktioner eller ligningsløsning. I begyndelsen 
af min lærerkarriere blev jeg dybt bekymret over tilstandene i den danske folkeskole, men 
jeg har siden hen snakket med mange folkeskolelærere og set folkeskolens afgangsprøver, 
og jeg må konstatere, at det ikke kan være sandt, at eleverne ikke er blevet undervist i de 
pågældende emner. De har haft det, men de kan ikke genkende det eller huske det, når det 
bliver brugt på gymnasiet. Det samme ses, når eleverne efter gymnasiet kommer på 
universitetet: Meget af det, universitetsfolk brokker sig over, at gymnasieeleverne ikke 
kan, har jeg i hvert fald undervist mine elever i. 

3. Jeg har ved flere lejligheder prøvet at skulle undervise hold, der var vant til en anden 
gymnasielærer, f.eks. som vikar eller i forbindelse med forsøg. Det er altid svært. I 
efteråret 1989 var jeg f.eks. i praktisk pædagogikum og havde overtaget undervisningen 
fra klassens sædvanlige lærer. En dag fik jeg behov for at trække på noget viden, som 
klassens egen lærer havde gennemgået. Eleverne påstod hårdnakket, at de aldrig havde 
hørt om det før. Først da klassens lærer, der sad nede bagved for at observere min 
undervisning rejste sig og slog fast, at det emne havde han gennemgået, kunne jeg gå 
videre med min undervisning. 

4. Jeg har ofte oplevet, at der internt på et hold kan være problemer med at trække på stof, 
der er gennemgået tidligere. F.eks. kan eleverne pludselig ikke gange en toledet størrelse 
ud, når vi skal gøre det i forbindelse med cirkler, selvom de godt kunne det, da vi 
arbejdede med tal. Når der startes på differentialregningen, kan de ikke huske linjens 
ligning. Gennem hele gymnasietiden har eleverne store problemer med ”bogstavregning”, 
og det er ikke ualmindeligt at fejl i løsning af en differentialligning ved seperation af de 
variable i 3.g skyldes, at der regnes galt, når differentialligningen skal omskrives, så der 
kan integreres på begge sider. 

 
Eksemplerne illustrerer alle sammen, hvordan elevernes viden bliver kontekstbundet. Eleverne 

har svært ved at tilegne sig en teoretisk viden, der er brugbar i andre sammenhænge. Eksempel 1 
illustrerer transfer-problematikken, hvor eleverne ikke kan anvende deres matematiske viden i ikke-
matematisk sammenhæng, heller ikke selvom der her er tale om en skolesammenhæng, hvorved 
konteksterne har flere fællestræk. Eksemplerne 2, 3 og 4 illustrerer kontekstbundetheden, hvordan 
elevernes viden knyttes til den specifikke kontekst, hvori denne viden tilegnes, specielt lærerens 
sprog og personlighed. Den kompetencebeskrivelse af faget, der er lavet i Niss og Jensen (2002), 
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har netop til formål at arbejde med den problematik, der nævnes i eksempel 2 om, at eleverne har 
svært ved at overføre viden fra et uddannelsesniveau til et andet. 

 
”Det kan vi ikke finde ud af”. 

 

Også under denne overskrift har jeg et utal af eksempler. Jeg vil nævne 4 eksempler. 
 
1. ”Det kan jeg ikke huske”. Eleverne forsøger at lære matematikken udenad og laver 

forskellige huskeregler for f.eks. brøkregning, som de svage elever blander sammen, så to 
brøker f.eks. divideres ved at den første vendes om og ganges med den anden. Der løses 
ligninger ved at flytte rundt om lighedstegnet, og de svage elever bliver i tvivl om, om der 
skal trækkes fra eller deles, når 7-tallet skal ”flyttes over” i ligningen 7x=14. Det samme 
ses, når eleverne skal bevise noget og iler i gang med symbolmanipulationerne ”mens jeg 
kan huske dem”, og ikke får gjort rede for, hvad det er, der skal bevises og hvad der er 
forudsætningerne. Eleverne skelner i deres udenadslære ikke mellem tekniske detaljer og 
udenadslære. 

2. ”Jeg laver opgaverne først”. Elevernes førsteprioritet er regningen af de ugentlige 
afleveringsopgaver, dernæst kommer opgaverne fra gang til gang. Der er mange elever, 
der aldrig når at læse i bogen. Eleverne regner opgaver ved at finde eksempler i 
lærebogen, der minder om den stillede opgave, og de giver meget hurtigt op, hvis de ikke 
kan finde et lignende eksempel: ”Jeg kan slet ikke komme i gang”. De bliver irriterede, 
når de får opgaver af en type, de aldrig har set før: ”Det har vi aldrig lært at gøre”, og når 
de har læst på teorien, lyder en hyppig kommentar: ”Jeg har læst, men jeg har ikke forstået 
det”, og hvis jeg beder om en præcisering af, hvor det er gået galt, er svaret: ”Det er bare 
det hele”. 

3. ”Jeg hader tekstopgaver”. Når eleverne får en modelleringsopgave, opfatter de det som 
en matematikopgave, der er blevet pakket ind nærmest for at genere dem. Det er 
besværligt at få dem pakket ud igen, og selve udpakningen har ikke noget med matematik 
at gøre. Når opgaven er pakket ud, skal den regnes som alle andre matematikopgaver, og 
når der er regnet færdig, er opgaven løst. Det er derfor ikke noget problem at få beregnet 
en bankrente til 134%. I en opgave, hvor der skal regnes f.eks. på antallet af biler i årene 
fra 1970 til 1990, er det typisk, at eleverne overser den indbyggede definitionsmængde, 
indtegner de opgivede tal på enkeltlogaritmisk papir og bestemmer forskriften udfra 
aflæste punkter. Derved findes en funktionsværdi i 0 på 3,1⋅10-22, hvilket ikke er et 
problem for eleven, selvom dette tal i givet fald skulle fortolkes som antallet af biler ved 
Jesu fødsel. Der er for eleven ingen relation mellem den tekst, opgaven er pakket ind i, og 
deres beregninger, og de laver kun modelkritik, hvis de bliver bedt om det, og i så fald er 
de som regel ringe til det. 

4. ”Hvorfor skal vi bevise det?” Når eleverne starter på gymnasiet, har de færreste af dem 
arbejdet med beviser. Det første bevis, de støder på, er typisk beviset for løsningsformlen 
til andengradsligningen, og en typisk reaktion på det er: ”Den behøver vi ikke bevise. Vi 
havde den i folkeskolen, og der regnede vi en masse eksempler, og den passede hver gang, 
så den er god nok”. Andre kommentarer kan være: ”Du behøver ikke bevise den sætning, 
vi tror på dig.” De forstår ikke, hvad et bevis er, og hvad det bruges til, og de lærer som 
tidligere nævnt ofte beviser udenad uden at hæfte sig ved de bærende ideer. I løbet af 
gymnasiet accepterer eleverne, at i gymnasiet skal sætninger bevises, og de accepterer, at 
det er en god ide at lave et bevis til den mundtlige eksamen. Når jeg begejstres over et 
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smukt ræsonnement, smiler eleverne overbærende og forundrede: ”Mener du alvorligt, at 
du synes, at noget matematik er smukt?” 

 
Alle eksemplerne illustrerer, hvordan den didaktiske kontrakt styrer undervisning og læring. 

Eleverne bliver irriterede over at få opgaver, der ikke kan løses hurtigt og direkte, og det opfattes 
som et brud på den didaktiske kontrakt. I eksempel 4 ses, hvordan eleverne efter den initiale 
modstand accepterer, at det er en del af matematikundervisningen at lave matematiske beviser. De 
accepterer med andre ord en ny didaktisk kontrakt for den gymnasiale undervisning. 

Eksemplerne omhandler også elevernes rationaler for at lære. I eksempel 2 ses, hvordan 
eleverne vælger at regne de eksamensrelevante opgaver, før de læser på teorien. Eleverne ved, at de 
skal til en afsluttende skriftlig eksamen, derfor er opgaverne det vigtigste. Elevernes forsøg på at 
lære udenad kunne også forklares med, at deres læringsrationale var hovedsageligt instrumentelt. 
Det er min opfattelse, at eleverne i gymnasiet arbejder meget hårdt med faget, og at de vælger at 
lære udenad, når de har måttet opgive at forstå. 

Eksempel 3 illustrerer igen problemerne med transfer. Her er eleverne ikke opmærksomme på, 
at der faktisk er tale om en ikke-matematisk sammenhæng, og at anvendelsen af matematik derfor 
ikke er uproblematisk. Eksempel 3 viser også, at eleverne udtaler sig med voldsomme følelser 
omkring matematik, som McLeod(1992) også beskriver det. 

 
”Hvorfor skal vi lære det?” 

 

Mange elever giver udtryk for at være glade for matematik, og det er mit indtryk, at de fleste 
elever vælger matematik på så højt et niveau, som de mener, de kan klare. Samtidig er de fleste 
elever meget løsningsorienterede i deres virksomhed, som beskrevet hos Blomhøj(1998), og som 
det fremgår af eksemplerne ovenfor. De mener, det er godt at lære matematik af hensyn til deres 
fremtidsplaner om uddannelse eller job. Eleverne er opmærksomme på matematikkens rolle som 
sorteringsredskab, og de vælger matematik, fordi det er det fag, der kræves på de fleste 
studieretninger og som vægtes højt i vurderingen af unge mennesker. 

Mange af eleverne er ambitiøse og vil gerne klare sig godt. I gymnasiet skal de have 
årskarakterer, der tæller med i deres endelige karaktergennemsnit, og det påvirker klart relationen 
mellem lærer og elever. Læreren bliver i denne forbindelse både lovgivende, udøvende og 
dømmende magt. På hf er der ingen årskarakterer, og der er 1.hf-elever, der melder sig ud helt fra 
starten af undervisningen: ”Bare lad mig sidde, jeg har aldrig forstået matematik, jeg ved godt, jeg 
skal dumpe i det her fag, men jeg kan bestå på mine andre fag.” Jeg har haft elever på hf, hvor det at 
være dum til matematik var så stor en del af deres selvforståelse, at det blev et problem, når de 
alligevel kunne finde ud af noget. Jeg har f.eks. haft en elev, der efter at hun selvstændigt havde løst 
en ligning for første gang i sit liv med tårer i øjnene, og det var ikke glædestårer, sagde: ”Det kan 
ikke passe, det har jeg aldrig kunnet finde ud af”. 

Eleverne er meget fokuserede på den afsluttende skriftlige eksamen. Som konsekvens af dette 
vil de valgfrie forløb og forløb i aspekterne ofte blive mødt med bemærkninger som: ”Er det her 
pensum til den skriftlige eksamen?”, ”Skal det her opgives til mundtlig eksamen?”, og 
arbejdsindsatsen bliver styret af svarene. Eleverne arbejder hårdt for at tilegne sig de kompetencer, 
de skal bruge til eksamen, og deres engagement i en given opgave slutter, når den er løst 
tilfredsstillende i forhold til kravene til eksamen. 

Selvom eleverne ”hader tekstopgaver” og er fokuserede på eksamen, er et af de hyppigste 
spørgsmål, eleverne stiller læreren følgende: ”Hvad kan/skal det her bruges til?”  

Eksemplerne illustrerer elevernes motivation for at lære matematik. Deres begrundelser for at 
vælge matematik hentes i deres fremtidsplaner, hvor matematik ses som et redskab til at klare sig 
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godt, og matematikfaget er også i forbindelse med mange studier en formel nødvendighed for at 
kunne blive optaget. I den forbindelse ligger elevernes begrundelser op ad S-rationalet for at lære. 
Når eleverne er fokuserede på deres karakterer og på deres eksamen, er de mere på linje med I-
rationalet.  

 
”Klassen falder fra hinanden.” 

 

Det er et politisk mål, at 95% skal have en form for ungdomsuddannelse, og op mod 40% af de 
unge vælger allerede i dag en ungdomsuddannelse i det almene gymnasium eller på hf. Dette giver 
nødvendigvis en stor spredning i elevforudsætninger. Med mindst 28 elever i en klasse er det et 
problem at skabe rum til alle, og det bliver ikke nemmere af, at de er så forskellige. Problemet er 
størst på hf, hvor der kan sidde elever, der har gået i en studieforberedende 10. klasse eller et par år 
i gymnasiet sammen med elever, der efter en halvdårlig indsats i 9. klasse har været aupair i 
Frankrig for at passe børn i et par år. Mange af de svage elever på hf kan ”ikke forstå det der med 
x” og vil gerne have eksempler med tal i stedet for, og for dem er renteformlen kn=k0(1+r)n 4 
forskellige formler alt efter, hvilken af de 4 størrelser, der skal findes. Tre af formlerne skal oven i 
købet læres udenad, fordi det kun er den ene, der står i formelsamlingen. De dygtigste elever på hf 
lærer omvendt stort set ikke noget nyt det første halve år i 1. hf. 

Det er meget vanskeligt som lærer at undervise en klasse, der knækker midtover. Ligegyldig 
hvilken undervisningsform, der vælges, vil man som lærer ikke på samme tid kunne give passende 
udfordringer til alle eleverne. Der er for mig at se ikke meget hjælp at hente i den didaktiske 
litteratur, når dette problem skal tackles. Det hænger sammen med den kritik, Bromme(1994) 
kommer med, om at kategorien ”klassen” mangler i den didaktiske teori. I den didaktiske trekant 
ses eleven, stoffet og læreren, men i virkeligheden skulle der være tale om en mangekant, hvor hver 
elev var sit eget sted.  

 

”Det kan vi ikke nå”. 
 

Bekendtgørelsen for gymnasiet er meget detaljeret, og det skyldes i høj grad den centralt stillede 
skriftlige eksamen. Så længe det fastholdes, at der skal være et fælles skriftligt pensum for alle 
gymnasieklasser, vil der være behov for, at denne del af pensum er detaljeret beskrevet, for at 
lærerne kan forberede eleverne til eksamen. Der er kræfter i gang for at reducere pensum til den 
skriftlige eksamen, og der er taget initiativ til en anden og mere tværgående beskrivelse af faget i 
Niss og Jensen(2002). I kapitel 6 sås et eksempel på, hvordan bekendtgørelsen beskrev indholdet af 
differentialregningen. Udover selve bekendtgørelsen vil vejledende eksempler på eksamensopgaver 
og tidligere eksamenssæt tjene som en retningslinje for læreren for hvilke procedurer og rutiner, 
eleverne skal tilegne sig.  

En meget stram plan for indholdet af matematikundervisningen gør det sværere med 
elevindflydelse, fordi der er dårlig tid til at tage for meget hensyn til elevernes ønsker og ideer. 
Sommetider opstår der i undervisningen et ønske om at forfølge en ide eller at bruge længere tid på 
et svært emne, men det er svært at tage tiden til det. Ordvekslinger som ”Kan du ikke lige 
gennemgå det igen” med svaret ”Nej, nu har vi gennemgået det 2 gange, nu skal vi altså videre” er 
alt for almindelige. 

De stramme planer gør det svært for læreren at planlægge undervisningsformer, der tager lang 
tid. Effektivitetshensyn vejer tungere end hensyn til elevernes læringsproces. Undervisning, hvor 
eleverne selv skal konstruere deres egen viden gennem f.eks. projektarbejde, tager meget lang tid, 
og der er næppe nogen undervisningsform, der er mere ”effektiv” end den traditionelle 
undervisning, som den karakteriseres i næste afsnit. Dermed fremmer bekendtgørelsen og 
eksamensopgaverne de traditionelle undervisningsformer. 
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Eksemplerne illustrerer alle, hvordan affektive og kognitive faktorer spiller sammen om at 

fremme eller hindre elevernes læring. Eleverne opfatter matematik som et vigtigt fag, og de har 
mange følelser i klemme i forhold til faget. Eksemplerne er hentet fra min egen praksis, men det er 
min antagelse, at de ikke er enestående for mig, og jeg har hørt lignende episoder fra andre 
matematiklærere. Michelsen(2001) mener, at undervisningens gennemgående problemer er: 

 
1. Den inhomogene elevgruppe med forskellige forventninger og forudsætninger. Mange 

elever møder i følge lærerne uforberedte og er umotiverede og ansvarsløse. 
2. Den manglende tid til fordybelse pga. pensumkravene. 
 
Disse problemer svarer til ”klassen falder fra hinanden” og ”det kan vi ikke nå” ovenfor, men 

jeg er ikke umiddelbart enig i, at mange elever møder uforberedte og er umotiverede og 
ansvarsløse. 

I næste afsnit vil jeg give en karakteristik af ”den traditionelle matematikundervisning”, og 
afslutte med bemærkninger om undervisning og læring, der knytter sig til både dette afsnit og det 
næste. 

 
7.2 Karakteristik af ”den traditionelle matematikundervisning”. 

 

Jeg vil starte dette afsnit med at beskrive en af mine matematiktimer, som den kunne være 
forløbet. Jeg vil understrege, at ikke alle mine timer forløb som den her beskrevne. Der var timer, 
hvor eleverne arbejdede i grupper, timer hvor vi var på ekskursioner til f.eks. Stenomuseet, der var 
prøver etc., men disse aktiviteter var ikke dominerende i forhold til en time, som den her beskrives. 

Konteksten for den beskrevne time er en 2.g i september måned. Vi er et par uger inde i 
differentialregningen, og eleverne har til i dag skullet læse på beviset for, hvordan x2 differentieres, 
og de har skullet regne nogle opgaver. 

Timen starter med, at eleverne kommer på plads, finder deres bøger frem og jeg fører protokol. 
Rikke er der ikke, jeg bliver informeret om, at hun ”er ude at køre”, og jeg vælger at undlade at tage 
diskussionen om, om det nu er en gyldig grund, og om ikke der kan tages kørekort om 
eftermiddagen. 

Jeg indleder timen med at give eleverne lejlighed til at spørge til dagens teorilektie. Lisbeth 
erklærer, at hun ikke har forstået noget som helst. Hun kan ikke præcisere, hvor det går galt, og vi 
bliver enige om, at det kan være det hjælper, når det bliver gennemgået igen. Hun har imidlertid 
ikke lyst til selv at gennemgå det, selvom jeg opfordrer hende til det. Jeg skal altså finde en anden 
elev til at gennemgå beviset. Jeg holder lidt regnskab med, om alle får lejlighed til at komme til 
tavlen, og hvordan det går, men jeg er lidt ked af at hive mit regnskab frem, fordi eleverne straks 
bliver nervøse for, om det er deres tur, og de ældre kolleger er dybt forargede over ”min sorte bog” 
og siger, det er en tilbagevenden til den sorte skole, hvor læreren kom ind i klassen og pegede på et 
offer. På den anden side skal alle have chancen, og jeg skal jo også bedømme deres mundtlige 
præstation, og der er altså nogen, der ikke siger noget uden at blive spurgt. 

Jeg spørger nogen af dem, jeg ikke har hørt i meget lang tid. Tina vil ikke og kan en lang og 
rørende historie om en hund og en dyrlæge, som jeg ikke har brug for eller tid til at høre, selvom jeg 
er usikker på, om hun har brug for at fortælle den. Per og Henrik sidder og diskuterer noget helt 
andet lavmælt og tror ikke, jeg ser dem. De har været oppe for nylig og er derfor ikke nervøse. 

Jeg spørger flere elever, der alle takker nej til tilbuddet om at komme til tavlen. Nogle siger bare 
nej, andre forklarer sig: ”Hellere i morgen”. Jeg forsøger at lave et mentalt notat om, at jeg skal 
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huske at spørge dem i morgen, men jeg ved med mig selv, at de nok slipper. Det er ikke nemt at 
huske det hele. 

Endelig finder jeg en, der indvilliger i at gå til tavlen med en bemærkning om, at han da godt 
kan, selvom han ikke er særlig velforberedt. Jeg sukker indvendigt, men resten af klassen klapper, 
lettede over, at det ikke blev dem. Kristians påstand om at være uforberedt er helt korrekt. Vi 
kæmper os sammen gennem symbolmanipulationerne, mens halvdelen af klassen sløver hen, og den 
anden halvdel forsøger at få mening i det, vi laver. Jeg stiller spørgsmål til klassen, når Kristian går 
i stå – Hvad er der gået galt, er der nogen, der har en ide til Kristian - og der er et par stykker, der 
virker til at være helt godt med. Ærgerligt, at de ikke meldte sig til at gå til tavlen! 

Endelig får Kristian kæmpet sig færdig med beviset. Derefter kan klassen stille spørgsmål. 
Lisbeth er stadig i tvivl om, hvad der sker. Jeg gennemløber beviset hurtigt, og hun siger, at hun tror 
den er ved at være der. Jeg ved, at hun har meget svært ved det, men accepterer hendes påstand, 
fordi de andre i klassen ser ud til at være med, og det er ikke rart for hende, hvis jeg bliver ved. 

Vi går over til at se på de opgaver, eleverne har forberedt hjemme. Carsten siger, at han ikke 
kunne finde ud af nogen af dem, men da jeg går ham på klingen viser det sig, at han kun har kigget 
meget kort på dem. Jeg siger, at man kun kan få hjælp til opgaverne, hvis man har kigget på dem. 
Det ser ud til, at de fleste har forsøgt at gøre noget ved det. Vi vælger et par opgaver ud, som mange 
har haft problemer med til tavlegennemgang. De andre kan eleverne jo selv kontrollere i facitlisten. 
Der er et par elever, der melder sig til at tage opgaverne på tavlen, og de slipper pænt fra deres 
gennemgang. En enkelt af opgaverne omhandlede stof fra 1.g, og nogle af eleverne er lidt irriterede 
over det: ”Vi kan da ikke huske 1.g-stof mere!” 

Herefter holder vi 5 minutters pause. I pausen kommer Lisbeth op til mig, og vi gennemgår 
beviset en gang til. Nu er hun næsten helt sikker på, at hun har forstået det. Hanne spørger om en af 
de opgaver, vi ikke gennemgik, og mens jeg snakker med hende om den, er der en hel flok piger, 
der lytter med. Hvorfor spurgte de så ikke om opgaven, mens vi gennemgik dagens lektie? 

Efter pausen går der igen lidt tid med at komme i gang. Nogle elever har stået i kø ved kantinen, 
andre har været nede og ryge. Jeg er nu klar til at gå i gang med mit bevis. Eleverne sidder med 
papir parat. Vi har haft en diskussion om det med at tage notater, men de fleste af dem foretrækker 
stadig at nedskrive alt, hvad jeg skriver på tavlen, og helst også alt, hvad jeg siger. Det er vist noget, 
de har lært af studievejlederen. Kompromisset er blevet, at jeg holder skrivepauser, og at de til 
gengæld ikke skriver, mens jeg snakker – så kan de jo ikke deltage i diskussionen. 

Jeg starter beviset med at forsøge at få eleverne til at fortælle mig, hvordan vi finder 
differentialkvotienter. Der er flere, der godt vil deltage, og hurtigt kommer ideen om tretrinsraketten 
på banen igen. Så er banen kridtet til at komme i gang med kvadratroden. Jeg opskriver først: 
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Eleverne er helt med, og vi er enige om, at det kan vi ikke forkorte eller omskrive, sådan som vi 

kunne med x2 – x0
2. Vi går videre: 
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Det går fint, alle er tilsyneladende med indtil videre. Jeg efterspørger flere ideer, men nu går det 

i stå. Ingen kan se, hvad der skal til for at komme videre. De har set ideen med at forlænge sådanne 
brøker for at fjerne kvadratrødderne, men det var i begyndelsen af 1.g. Jeg giver dem ideen, og nu 
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bliver der stille. De er usikre på ideen, og de har svært ved at forstå symbolmanipulationen. Jeg 
gennemfører til sidst omskrivningerne alene: 
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De er med, men de synes ikke, det er blevet kønnere!  
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Det var svært. 3. kvadratsætning var meget langt væk, og eleverne er meget forundrede. Jeg 

beder dem kontrollere, at det er korrekt ved at gange ind, men det er også svært. De er nogenlunde 
med på forkortelsen af brøken, selvom de svagere undrer sig over, at der kommer et 1-tal i tælleren. 

Nu skal grænseværdien tages. Eleverne har det svært med grænseværdibegrebet, men accepterer 
den som at ”til sidst sættes x lig med x0”, og de kan godt se, at det først kan gøres, når man ikke 
længere risikerer at dividere med 0, for det er nemlig strengt forbudt: 
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Den sidste omskrivning er også lidt svær at sluge.  
Nu råbes der på skrivepause, og jeg lægger kridtet. Mens eleverne skriver, gennemløber jeg 

ideerne i beviset igen. Bagefter prøver jeg at provokere eleverne til at se problemet i 0. Jeg beder 

dem tegne grafen for x  på grafregneren og se på tangenten i 0. Michelle siger tøvende, at den ser 
ud til at være lodret. Jeg spørger, hvordan det kan ses på differentialkvotienten. Efter lang tids 
tavshed siger Helle: ”Aha...jo... nu kan jeg se det, hvis x er nul, giver det 1/0, og det giver uendelig, 
og så passer det”, og hun er vældig stolt. 

Timen afsluttes med, at eleverne får nye opgaver for. De har kun kort tid til at begynde på dem i 
timen, men de fleste af dem kommer alligevel lidt i gang. Enkelte elever sidder i stedet og kigger 
beviset igennem og spørger mig om detaljerne. 

 
Denne time illustrerer karakteristiske træk ved min egen undervisningspraksis. I punktform er 

disse: 
• Timen organiseres som tavlegennemgang af ny teori og opgaver vekslende med individuel 

eller parvis opgaveregning. 
• Det er mig som lærer, der har hovedansvaret for timens forløb. Det er mig, der har planlagt 

den, mig der ved, hvor vi er i pensum og lærebogen og mig, der forklarer ny teori og 
kontrollerer elevernes gennemgang på tavlen. 

• Eleverne er velkomne til at stille spørgsmål. 
• Der er en behagelig, venlig, forstående stemning i klassen, og der er meget få, der viger 

tilbage for at spørge, hvis de ikke er med. 
• De fleste elever møder forberedte til mine timer. 
• Eleverne klager ofte over, at min gennemgang går for stærkt, og at de ikke kan nå at tage 

notater samtidig med at de hører efter, hvad jeg siger. 
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• Under opgaveregningen og i pauserne går jeg ofte rundt og samler op på spørgsmål fra 
eleverne. Jeg er især opmærksom på de svage elever. 

 
Man kunne mene, at denne karakteristik af min undervisning var helt unik for mig, og at de 

eksempler på problemer, som jeg har givet i afsnit 7.1, derfor er uinteressante i en bredere 
sammenhæng. Inddrages andres observationer af den danske undervisningspraksis holder dette 
billede ikke helt.  

Michelsen(2001) har observeret en del undervisning i den danske gymnasieskole, og han er 
meget kritisk overfor det, han kalder ”den traditionelle undervisning”: 

 
”Efter gennemgangen af det empiriske materiale fra denne første observationsperiode 

kan der fremvises nogle interessante iagttagelser, der beskriver en række aspekter af det, jeg 
vil kalde den traditionelle undervisning i matematik. Jeg vil her trække følgende aspekter 
frem: 

• Kun få elever kommer til orde i undervisningssituationen. 
• Matematikken fremstilles uden relevans til hverdagen. 
• Konflikten mellem fagets mundtlige dimension, der er strukturalistisk orienteret, 

og den skriftlige dimension, der er operationelt orienteret. 
 
Både på baggrund af denne undersøgelse og mine egne oplevelser fra min tid som 

praktiserende underviser vil jeg karakterisere den traditionelle undervisning ved, at den 
først og fremmest handler om, at læreren formidler information, der er hentet fra 
lærebogen, måske en smule omstruktureret, hvorefter der følger en kontrol af elevernes 
evne til at reproducere disse informationer. Selvfølgelig er der plads til at eleverne 
fremkommer med ideer og forslag. Men det sker sjældent, og det er en meget lille del af 
eleverne der fremsætter ideer og forslag. <..> Dette gælder specielt ved gennemgangen af 
nyt stof, hvor læreren mere optræder som forelæser end som en diskussionsleder.” 
[Michelsen 2001, 134] 

 
Han beskriver, hvordan læreren gennem et omhyggeligt og teknisk sprog formidler den 

matematiske viden ved en tavlegennemgang, hvor begrebsdefinitionen ses som en direkte vej til 
begrebsforståelse. En elev i Michelsens undersøgelse har karakteriseret den traditionelle 
matematikundervisning således: 

 
”(...) matematiklærerne er så dygtige inden for deres område, at de nogen gange 

gennemgår noget på tavlen, der går så hurtigt, at det virker som om, at de gennemgår det 
for deres egen fornøjelses skyld og ikke for at lære fra sig.” [Michelsen 2001, 128] 

 
Denne karakteristik af den traditionelle matematikundervisning stemmer overens med 

karakteristikken i Blomhøj(1995). Christiansen(1990a) beskriver, hvordan skolen er udviklet på 
baggrund af den omkostningslave transmissionsmodel for undervisning, hvor en person taler til en 
hel gruppe af elever. Alle har udviklet læringsrationaler i relation til den form for undervisning, og 
det er en bevarende kraft, der ikke kan formindskes hurtigt. Ruthven(1993) beskriver, hvordan det 
sociale system med pensum, eksamen, skolearkitektur, stole, bøger og andre ressourcer skaber 
fundamentale ligheder mellem klasserum, som for ofte ignoreres i undervisningskulturen.  

Alle disse teorier støtter min påstand om, at min undervisningspraksis ikke er usædvanlig i den 
danske gymnasieskole, og at mine oplevelser af problemerne i afsnit 7.1 derfor heller ikke er 
særegent mine. Yderligere argumenter for dette er: 
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• Blandt alle de lærere og forskere, jeg har været i kontakt med i forbindelse både med mit 

lærerliv og mit forskerliv, fortælles tit små anekdoter om elevadfærd, der på forskellig 
tragikomisk vis illustrerer problemer af typerne i afsnit 7.1. 

• Mine oplevelser af andres undervisning i forbindelse med pædagogikum, åben-dør-
projekter og også i forbindelse med dette projekt stemmer overens med min egen 
fornemmelse af min egen undervisning.  

• Alle lærerne i den danske gymnasieskole har været gennem nogenlunde den samme 
socialisering gennem deres uddannelser og deres faggrupper. 

• Der er ikke nogen krav om efteruddannelse eller lærerudvikling for at kunne virke som 
gymnasielærer. 

• Elevernes læringsadfærd er reaktioner ikke bare på min undervisning, men på deres 
oplevelser af matematikfaget i samfundet og i folkeskolen, og af deres oplevelser af andre 
fag i gymnasiet. 

• Det er min oplevelse, at denne form  for undervisning forbereder eleverne godt til de krav, 
de møder til den skriftlige eksamen.  

 
Den traditionelle undervisning er en god måde at undervise på givet de krav, eleverne møder til 

den afsluttende eksamen. Det er også en undervisningsform, som eleverne kan lide, og som de føler 
sig trygge ved. Eleverne er glade for faget, og faget er en af topscorerne, når eleverne vælger fag i 
gymnasiet i modsætning til f.eks. fysik. Den traditionelle undervisning fremmer den algoritmiske og 
den formelle forståelse, mens den intuitive ikke umiddelbart styrkes. I noget traditionel 
undervisning kan det også knibe med at skabe forbindelserne mellem disse tre aspekter af et 
matematisk begreb, som diskuteret i kapitel 4. Det er vigtigt, at fornyelser af undervisningen 
baseres på den traditionelle undervisning og bestræber sig på at bevare de kvaliteter i den 
traditionelle undervisning, som der her er skitseret. Jeg henviser til begrebet ZPT – den 
undervisning, en lærer er parat til at prøve, givet den undervisning, han er vant til. Den traditionelle 
undervisnings robusthed ses også i det forløb, jeg lavede sammen med Carsten, hvor der i de mange 
opsamlinger blev tale om en helt traditionel undervisning trods Carstens og mine intentioner på 
forhånd om mere elevaktivitet. 

 

7.3 Lærernes situation i dag. 
 

Jeg har i de foregående afsnit i dette kapitel fokuseret dels på elevernes læringsproblemer, dels 
på en karakterisering af ”den traditionelle matematikundervisning”. Elevernes læringsproblemer 
hænger naturligvis sammen med den traditionelle matematikundervisning, og en anden 
undervisning ville give eleverne andre problemer. Nu beskrives den kontekst, lærerne befinder sig i, 
og som danner baggrund for ethvert forsøg på at udvikle den traditionelle undervisning. 

Som lærer søger man en forklaring på de problemer, der er omtalt i første afsnit. Mange af de 
forklaringer, lærerne hælder til i diskussioner med hinanden, tager udgangspunkt i, at det er 
eleverne, der skaber problemet. Det kan være forklaringer som ”de nye unge”, ”zappergenerationen, 
der ikke tåler kedsomhed på samme måde, som vi gjorde”, ”Vi tænkte ikke over, om det var sjovt 
eller kunne bruges til noget, vi gjorde, hvad der blev sagt” eller lignende udtalelser. Der tales om, at 
de unge er institutionsunge, fokuseret på hinanden med lærerne som de uvelkomne voksne, der 
forstyrrer. Der tales også om et skred i elevforudsætninger: ”De lærer ikke noget i folkeskolen i 
dag”, enten argumentet er, at det skyldes, at eleverne ikke længere går i skole om lørdagen, at de er 
så uopdragne, at lærerne i folkeskolen slet ikke når frem til at undervise dem, eller at lærerne i 
folkeskolen er blevet for dårlige. Ved at give eleverne eller folkeskolen ansvaret for problemet 
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fratages gymnasielærerne fra et ansvar, hvilket er en naturlig reaktion på en svær arbejdssituation, 
men den er desværre ikke særlig konstruktiv. Det er ikke sandsynligt, at elevgrundlaget ændres 
grundlæggende, eller at reformen af folkeskolen kan tage mere hensyn til gymnasiet end 
folkeskolen gør i dag. ”De nye elevtyper” må derfor ses som et vilkår for gymnasielærergerningen i 
dag. 

Situationen blandt lærerne i den danske gymnasieskole er generelt præget af de sidste 
overenskomster. Der er blevet indført nye løn- og arbejdstidsregler, som lærerne hver gang har 
stemt nej til, men som p.gr.a. fagforeningens samarbejde med Akademikernes Centralorganisation 
alligevel er blevet vedtaget. Det har skabt en dårlig stemning på skolerne. Samarbejdet med 
ledelserne rundt omkring er præget af lokale forhandlinger om løn og arbejdstid. Den nye løn har 
skabt splid i lærerkollegiet mellem de lærere, der var nået på gammel slutløn, og nu får denne løn 
med mulighed for at søge ekstra tillæg, og de lærere, der er blevet fastholdt på et lavere lønniveau 
og skal have del i den lokale lønpulje for at nå samme lønniveau som deres kolleger. Der er også 
skabt en stemning, hvor lærerne hverken vil eller kan påtage sig ekstra arbejde uden at få timer for 
det. 

Lærerne føler, at de bruger flere og flere timer på møder og administration. Dette kan hænge 
sammen med det ”timetælleri”, der er en konsekvens af de nye arbejdstidsregler, hvor lærerne bliver 
mere opmærksomme på, hvad de bruger deres tid på. Det kan også hænge sammen med 
aldersfordelingen blandt gymnasielærere og den generelle tendens til, at ”alting var bedre i gamle 
dage”. Ser man på størrelsen af administrationen på det enkelte gymnasium, er der imidlertid ikke 
nogen tvivl om, at skoler, der for 20 år siden kunne klare sig med 2 sekretærer og 2 inspektorer, i 
dag har mindst det dobbelte antal ansat i administrationen. Hvorvidt lærernes fornemmelse af de 
øgede administrations- og mødekrav er reel eller ej, er den i hvert fald en del af gymnasielærernes 
diskurs i øjeblikket, og den dræner dem for energi. 
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 (Figur 8)[Kilde: LMFK-bladet ”Årsmøde 2002, særnummer September 2002”.]  
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En anden væsentlig faktor, når den danske gymnasielærerstand skal karakteriseres, er 
aldersfordelingen blandt lærerne. I 60´erne blev der rundt omkring bygget mange gymnasier i 
forbindelse med, at flere unge gik i gymnasiet. Det betyder, at en meget stor procentdel af lærerne i 
gymnasiet i dag er ansat i 60´erne og derfor nærmer sig pensionsalderen med stormskridt. For 
matematiklærerne ser aldersfordelingen mere præcist ud som i figur 8. 

Oversigten viser medlemmer af matematiklærerforeningen og deres alder, og det er oplagt, at 
ikke alle af disse stadig underviser. Af figuren ses, at der er over 400 af matematiklærerne, der er 
mellem 55 og 60 år gamle. Carsten1 siger således: ”.. Der er nogen, der sådan er ved at nå en alder 

osv., hvor man ser enden nærme sig, og så.. ja så lader man cyklen løbe farten af sig her på det 

sidste stykke ind under træet”.  
Der er i øjeblikket i forbindelse med debatten om reform af både folkeskole, hf og gymnasium 

megen snak om ”udviklingstræge” lærere og en ”forstenet undervisningsform”. I den forbindelse 
tales der om at indføre nye samarbejds- og arbejdsformer via bekendtgørelser. Det er således ikke 
utænkeligt, at den nye gymnasiereform kommer til at indeholde krav om projektarbejde i bestemte 
fag, herunder med stor sandsynlighed matematik. Det er ligeledes sandsynligt, at det vil blive et 
krav med lærerteam om den enkelte klasse, sådan som det i dag praktiseres på mange skoler, enten 
frivilligt på lærernes eget initiativ eller p.gr.a. ledelsens fordeling af løn og arbejdstid. Disse tiltag 
øger presset på lærerne både direkte og indirekte – der er næppe nogen profession, der kan overhøre 
et så massivt mediepres. Samtidig går mange lærere i forsvarsposition, og det er ikke nemt at ændre 
sig fra den position. Disse øgede krav og den bekendtgørelsesmæssige indgriben i metodefriheden 
kunne friste mange af de ældre matematiklærere til at gå på pension indenfor de næste år, hvilket vil 
give alvorlige problemer med den styrkelse af de naturvidenskabelige fag, der lægges op til i den 
nye bekendtgørelse. 

Lærerne i gymnasiet har alle en universitetsuddannelse bag sig og er derfor fagligt meget 
kompetente personer. Som beskrevet i kapitel 1, er deres pædagogiske uddannelse imidlertid mere 
begrænset. De fleste matematiklærere i gymnasiet vil opfatte sig selv som værende matematikere, 
og deres billede af faget er præget af deres universitetsuddannelse, som i følge aldersprofilen i 
almindelighed vil være fra før, der blev anvendt nogen form for teknologi i 
matematikundervisningen. Dette influerer oplagt deres pædagogiske fantasi om, hvad teknologi kan 
gøre for matematikundervisningen.  

Pga. deres universitetsuddannelse er lærerne heller ikke altid bevidste om forskellen mellem 
faget som universitetsfag og faget som undervisningsfag. 

Efteruddannelsesmulighederne for gymnasielærere er blevet forringet de sidste år. De nye 
arbejdstidsregler har betydet, at lærerne skal have en del timer for at tage af sted, og de nye regler 
om, at 95% af timerne skal afholdes, har betydet, at lærerne ofte alligevel efterfølgende skal afholde 
deres aflyste timer mod betaling. Det har gjort efteruddannelseskurser så dyre for skolerne, at 
budgetterne ikke tillader, at folk tager ret meget på kursus. Også de generelle nedskæringer i de 
offentlige udgifter, som gymnasieskolerne har måttet tage deres del af, har betydet en nedgang i 
efteruddannelsesaktiviteterne. Når der skal spares på gymnasierne, er der næsten kun bogkontoen, 
bygningsvedligeholdelseskontoen og efteruddannelseskontoen at tage noget fra. Med skyldig 
hensyntagen til individuelle forhold på den enkelte skole og den enkelte skoles prioriteringer vil jeg 
mene, at det ikke er urimeligt at sige, at efteruddannelsesmulighederne for den enkelte lærer på 
gymnasiet er maksimalt 1 uges efteruddannelseskursus hver andet år. Det er også værd at bemærke, 
at dette er et gennemsnit på en given skole, og at efteruddannelsesmulighederne er tilbud, og at der 
både blandt den enkelte skoles lærere og blandt kursusudbydere tales om kursusdeltagere som 

                                                 
1 En af de 4 lærere. 
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”Tordenskjolds soldater”. Taler vi mere præcist om matematiklærerne, vil jeg påstå, at der i denne 
gruppe er en del lærere, der ikke har været på nogen form for efteruddannelse de sidste 10 år.  

Lærere, der tager på kursus, forventes at forberede de timer, der skal dækkes af vikarer mens de 
er væk, rette de opgaver, eleverne afleverer, mens de er væk og eventuelt selv vikardække de timer, 
der er mistet efter hjemkomsten fra kurset. Det er således ikke urimeligt at sige, at lærerne i 
realiteten ikke har fri til at deltage i efteruddannelse. 

 

7.4 Grafregnerens indførelse i den danske gymnasieskole. 
 

Grafregneren blev efter en kort frivillig periode indført som et obligatorisk hjælpemiddel til 
skriftlig eksamen med bekendtgørelsesændringerne i 1997, således at alle elever, der afsluttede B-
niveau i sommeren 1999 eller A-niveau i sommeren 2000 eller senere skulle medbringe en 
grafregner til den afsluttende skriftlige prøve. Det betød, at stort set alle elever, der startede på 
gymnasiet i august 1997, anskaffede sig en grafregner, og fra august 1997 har det altså været muligt 
for lærerne at basere undervisningen på, at eleverne havde adgang til en grafregner. 

I de første år efter, at grafregneren kom frem, har Texas Instruments været meget aktive med at 
engagere gymnasielærere i udviklingen af undervisningsmateriale og vejledninger i brugen af 
grafregneren. De har i flere tilfælde udlånt klassesæt og foræret mange lærereksemplarer af 
grafregneren væk. De har en undervisningsservice, hvor lærere kan henvende sig med spørgsmål. 
Flere af de lærere, der har været engageret i disse aktiviteter virker i dag som undervisere på 
efteruddannelseskurserne for lærere, og flere af dem har skrevet lærebøger. Dette har ført til en 
situation, hvor Texas Instruments har næsten monopol på salg af grafregnere i Danmark, og hvor 
TI83’eren er uofficiel standard for grafregnere. Denne udvikling er selvforstærkende, fordi der 
fremkommer mere og mere undervisningsmateriale baseret på brug af TI83’eren. 

Da grafregneren blev gjort obligatorisk, var der kritiske røster, der mente, at det var for meget at 
forlange, at eleverne skulle bruge så mange penge på at anskaffe sig en grafregner. Prisen for en 
TI83’er lå på det tidspunkt omkring 700 kr. Omvendt var der andre, der hævdede, at ved at gøre 
grafregneren obligatorisk, ville man kunne garantere producenterne et så stort salg, at de ville kunne 
sætte prisen ned. I dag koster en TI83’er mindst det samme som dengang. Et af argumenterne for at 
tillade CAS-værktøjer til den skriftlige eksamen er i dag, at prisforskellen mellem en grafregner og 
en CAS-lommeregner er så lille. En CAS-lommeregner koster ca. 1200 kr. 

Det er uklart, hvorfor grafregneren blev indført. Min baggrund i feltet gør, at jeg med 
nogenlunde sikkerhed kan sige, at indførelsen af grafregneren ikke var en følge af et massivt pres 
fra matematiklærerne. Blomhøj(1998) angiver, at hovedbegrundelsen for at indføre teknologi i 
undervisningen ikke er pædagogisk men snarere, at nu, hvor teknologien er der, så skal den også 
bruges. Argumenterne baseres på anvendelser af teknologi i erhvervslivet og i forskningen. I 
Artigue(1998)’s forstand er der tale om begrundelser baseret på teknologien sociokulturelle og 
epistemologisk-videnskabelige legitimitet, ikke på den undervisningsmæssige legitimitet. 
Michelsen(2001) mener, lærerne med bekendtgørelsesændringen følte, at den praktiserende lærer 
var blevet ignoreret i processen, at det gik alt for hurtigt, og at stof og rækkefølge er tilfældig og et 
resultat af en række kompromisser uden hensyntagen til matematiske begrebsdannelsesteorier. 

Med bekendtgørelsesændringen i 1997 indførtes det 3-årige forløb til A-niveau. Dette betød, at 
eleverne i 1.g skulle vælge, om de ville vælge et 3-årigt forløb til A-niveau, der afsluttes i 3.g med 2 
skriftlige og en eventuel2 mundtlig eksamen, eller om de ville tage det 2-årige B-niveau, der 
afsluttes i 2.g med en skriftlig og en eventuel mundtlig eksamen. Efter B-niveau har eleverne 
mulighed for at vælge matematik i 3.g i det 1-årige forløb til A-niveau, der afsluttes med en skriftlig 
                                                 
2 I det almene gymnasium skal eleverne ikke afslutte alle deres fag med en mundtlig eksamen. Hvilke fag, der skal 
afholdes mundtlig eksamen i afgøres ved en lodtrækning mellem alle de fag, som eleven afslutter. 
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og en eventuel mundtlig eksamen. Elever efter 1997 har altså 3 mulige matematikforløb i 
gymnasiet. Alle starter fælles i 1.g, hvor undervisningen mellem alle 1.g-klasserne koordineres, så 
eleverne forholdsvist problemfrit kan sammensættes på nye hold i 2.g udfra deres valg. Det er som 
lærer vanskeligt at forklare eleverne dette og at vejlede dem, så de vælger fornuftigt. Valgene falder 
meget forskelligt ud fra skole til skole. Der kom fra begyndelsen en besked fra centralt hold om, at 
de 2 A-niveauer var lige gode, og at man ikke i vejledningen af eleverne måtte antyde, at det var 
bedre at vælge det 3-årige forløb end det 1-årige. 

Sammenlignes bekendtgørelsesteksterne for matematik fra 1993 og 19993 i øvrigt, ses der stort 
set ingen forskel mellem de to bekendtgørelsers beskrivelse af det faglige indhold 
(Undervisningsministeriet 1999, 1993). Der er en række sproglige præciseringer, f.eks. er ordet edb 
erstattet af ordet IT.  En nøje sammenligning ord for ord har kun identificeret følgende 3 forskelle 
på de 2 bekendtgørelser for B-niveau: 

 
1. I Undervisningsministeriet(1999) er det præciseret, at der skal arbejdes med brøker og 

med regnearternes hierarki. Til gengæld er rentesregning røget ud af pensum. Denne 
tilpasning er formentlig lavet for bedre at tage hensyn til de forudsætninger, eleverne 
kommer med fra folkeskolen efter den nye folkeskolelov. 

2. I Undervisningsministeriet(1999) skal eleverne ikke arbejde med metoder til at tegne 
grafer, men med sammenhængen mellem den afledede funktion og forløbet af grafen. 
Dette er en konsekvens af grafregnerens indførelse. 

3. I Undervisningsministeriet(1999) er grafforståelse opprioriteret. Der skal arbejdes med 
grafer for elementære funktioner og med funktionsfamilier, med regression og med 
numerisk differentiation. Til gengæld er polynomiers division og svingninger røget ud. 
Også denne ændring er begrundet i grafregnerens indførelse. 

 
Der er ikke lavet om på bekendtgørelsesteksten for det 1-årige A-niveau. 

Bekendtgørelsesteksten for det 3-årige forløb til A-niveau kan ikke sammenlignes med noget 
tidligere, da det er et nyt niveau. I forhold til B-niveau sker der en styrkelse af den meget teoretiske 
matematik, men det er næppe influeret af grafregnerens indførelse. Der er efter min mening, og 
efter flere af de læreres mening, der har deltaget i min spørgeskemaundersøgelse eller i 
lærersamarbejdet flere elementer af pensum, der er blevet forældet. F.eks. er det svært at forstå, at 
eleverne stadig skal kunne slå op i en tabel eller kunne anvende funktionspapirer. 

I kapitel 6 har jeg argumenteret for, at lærebøgernes introduktion af differentialkvotientbegrebet 
før og efter bekendtgørelsesændringen var stort set den samme. Michelsen(2001) mener, at der helt 
generelt var tale om et delvist genoptryk af tidligere udgaver af lærebøgerne. Dette understøttes af 
min egen oplevelse af, at det ikke var noget problem at skifte bogsystem, og af et gennemsyn af de 
to lærebøger. (Carstensen og Frandsen 1989,1997, 1999) 

Jeg konstaterer på denne baggrund, at indførelsen af grafregneren ikke i nævneværdig grad har 
ændret på bekendtgørelsens indhold eller på lærebøgerne. Dette er sket andre steder end i Danmark, 
f.eks. beskriver både Hembree og Dessart(1992) og Kilpatrick og Davis(1993a), hvordan 
indførelsen af teknologi ikke har ændret bekendtgørelserne. Der er her tale om ”gamle” 
undersøgelser. Jeg konstaterer også, at argumenterne for grafregnerens indførelse ikke lægger op til 
at øge grafregnerens undervisningsmæssige legitimitet.  

 
 
 

                                                 
3 Bekendtgørelsen fra 1999 og 1997 er den samme for matematiks vedkommende. 
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7.5 Den skriftlige eksamen med grafregner. 
 

Bekendtgørelsesændringen i 1997 ændrede på eksamensreglerne. Indtil 1997 afsluttedes både A- 
og B-niveau med en 4 timers skriftlig prøve, hvor eleverne måtte anvende en formelsamling og en 
godkendt lommeregner. Der var udarbejdet positivlister over, hvilke lommeregnere, der var tilladte. 
Eleverne måtte ikke medbringe andet til eksamen, f.eks. ikke bøger. 

Efter 1997 skulle eleverne på A- og B-niveau medbringe en grafregner til eksamen. Samtidig 
blev der på begge niveauer indført en del-prøve uden hjælpemidler. På det 3-årige forløb til A-
niveau afsluttes med en 2 timers skriftlig prøve uden hjælpemidler og en 4 timers skriftlig prøve, 
hvor eleverne må medbringe grafregner, bøger, gamle opgaver, egne noter etc. De andre niveauer 
afsluttes med en 4-timers skriftlig prøve, hvor den første time er uden hjælpemidler og de sidste 3 
med. Der er en 10 minutters pause mellem de to dele, hvor eleverne afleverer opgaverne uden 
hjælpemidler og finder hjælpemidlerne frem. 

Der er blevet lavet lister over, hvilke formler eleverne skal kunne anvende til prøven uden 
hjælpemidler. Disse lister findes forrest i eksamensopgavebøgerne (Eksamensopgaver 1998, 1998a)  

I et brev fra 29. oktober 1998 (Refereret i undervisningsministeriet 2001) præciseres, hvad 
eleverne skal kunne bruge grafregneren til. Udover de sædvanlige beregninger skal eleverne kunne: 

• tegne graf for en eller flere funktioner i samme grafvindue ud fra givne forskrifter. 
• vælge et passende grafvindue og ændre det valgte vindue.  
• aflæse funktionsværdier og foretage andre grafiske aflæsninger, f.eks. bestemme nulpunkt / 

ekstremer for en funktion samt skæringspunkter mellem grafer. 
• Udnytte grafregnerens muligheder for regression. 

Endvidere nævnes i brevet, at der i situationer, hvor f.eks. et nulpunkt / maksimum ikke kan 
bestemmes ved beregning eller kun vanskeligt lader sig bestemme uden en grafregner, som en hjælp 
til eleverne vil kunne forekomme formuleringer som: "Benyt grafregneren til at bestemme 
nulpunkt/maksimum for ...."  

 
Opgavernes formulering. 
 

Forrest i eksamensopgavebøgerne (Eksamensopgaver 1998, 1998a) findes også en længere 
forklaring af, hvordan opgaverne til den skriftlige eksamen vil blive formuleret, så eleverne ud af 
formuleringen kan læse, hvordan opgaven må løses.  

Der indledes med et afsnit, hvoraf det fremgå, at eleverne selv skal vælge deres løsningsmetode 
og derunder hvilke hjælpemidler, der er bedst at anvende i en given situation. De eneste generelle 
undtagelser for denne valgfrihed er, at når vendingerne ”beregn”, ”løs ved beregning”, ”bestem den 
eksakte løsning til..” eller ”tegn grafen for”  bruges. I disse tilfælde er det ikke tilstrækkeligt at 
anvende grafregneren. I tilfælde, hvor der står ”bestem”, ”løs”, ”skitser” og ”undersøg” er det 
tilstrækkeligt at bruge grafregneren. 

Derefter følger en række undtagelser og præciseringer: 
 
1. I opgaver, hvor der skal redegøres for, at et givet sæt af data passer til en bestemt 

vækstmodel, skal punkterne indtegnes i en passende type af funktionspapir. Det er ikke 
tilstrækkeligt at lave regression på grafregneren. 

2. Ved undersøgelse af en funktions fortegn, kræves en undersøgelse af funktionens 
nulpunkter efterfulgt af en begrundelse for fortegnene. Det er ikke tilstrækkeligt at 
begrunde rødderne ved brug af det grafiske billede fra grafregneren. 
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3. Når formuleringen ”bestem monotoniforholdene for f(x)” anvendes, er det underforstået, 
at der kræves bestemmelse af f’(x), løsning af ligningen f’(x)=0 samt enten fortegn for 
f’(x) eller en henvisning til grafen for f. 

4. Når formuleringen ”bestem en ligning for tangenten til grafen for f i punktet P” anvendes, 
kræves det at tangenthældningen beregnes udfra f’(x). Det er således ikke fyldestgørende 
at bestemme hældningskoefficienten for en tangent til en graf ved at benytte numerisk 
differentiation på grafregneren. 

5. Ved bestemmelse af asymptotiske forhold vil det ikke være tilstrækkeligt med en række 
beregnede funktionsværdier eller aflæsning af lommeregnerens display.  

 
Om dokumentation af opgaver løst med grafregner fortæller vejledningen, at hvis der 

argumenteres udfra en graf på en grafregner, kræves det, at argumentationen gives i tilknytning til 
en vedlagt skitse. Aflæsninger skal markeres tydeligt på denne skitse. I forbindelse med 
grafregnerbrug er det særlig vigtigt, at eksaminanden giver en analyse af problemet og redegør for 
den anvendte fremgangsmåde ved løsning af opgaven. (Eksamensopgaver 1998, 1998a) 

 
Denne vejledning sender et tydeligt signal til eleverne om, at det at anvende grafregneren gør 

opgaverne lidt lettere, at i nogle opgaver er det tilladt, mens i andre er det snyd. I nogle opgaver er 
det tilladt at snyde, i andre skal eleverne testes i den ”rigtige” matematik og må ikke anvende 
grafregneren. Det er i den forbindelse også iøjnefaldende, at der ikke er nogen steder, hvor 
anvendelse af grafregneren kræves. Det ville for mig at se f.eks. være rimeligt, at der i opgaverne 
med regression blev stillet krav om, at de skulle løses ved regression på grafregneren, fordi det her 
er en mere præcis metode end den traditionelle.  

I vejledningen indføres en sproglig kode, som eleverne skal kunne forstå, når de sidder til 
eksamen. De skal kende reglerne om bestem/beregn, og især skal de kende de 4 undtagelser. 
Undtagelse 2 og 3 er, så vidt jeg er orienteret, lavet af rent sproglige hensyn: Man kan ikke skrive 
”beregn monotoniforholdene for f(x)” eller ”beregn ligningen for tangenten”. Det viser sig i praksis, 
at eleverne har meget svært ved at bryde denne sproglige kode, der er f.eks. et utal af elever hvert 
år, der bestemmer tangentens ligning ved hjælp af grafregneren og dermed går glip af point i den 
opgave. 

Erik4 foreslår i vores interview, at det i stedet i starten af en opgave blev angivet hvilke 
hjælpemidler, der var tilladte i den opgave. Man kunne f.eks. have et lille grafregner-ikon, der 
angav, at i den følgende opgave var det tilladt at anvende grafregneren. Argumentet mod denne 
løsning er, at den vil fratage eleverne deres metodefrihed og dermed give færre 
bedømmelseskriterier til eksamen, hvor eleverne også skal bedømmes på, om de vælger en 
hensigtsmæssig metode. En anden fortolkning kunne være, at et grafregnerikon kunne forlede de 
elever, der kunne regne opgaven ”rigtigt”, til at snyde og anvende grafregneren. Jeg er overbevist 
om, at den elev, der løser så meget som muligt med de traditionelle metoder, får den bedste 
karakter. 

Eleverne skal kunne alle de traditionelle metoder, fordi de testes i dem i prøven uden 
hjælpemidler, og fordi der er opgaver, hvor det kun er de traditionelle metoder, der må anvendes. 
Eleverne skal f.eks. i en modelleringsopgave kunne vælge det rigtige stykke funktionspapir, 
indtegne punkterne, aflæse to punkter og bestemme forskriften udfra de to punkter. Det er en 
metode, der kun anvendes i skolen. Argumentet for at bevare metoden er, at den 
korrelationskoefficient, der fås ved regression på grafregneren, ikke siger noget om systematiske 

                                                 
4 En af de 4 lærere. 
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afvigelser, der kun kan ses grafisk. Det er voldsomt at bevare denne metode bare med dette 
argument. Dette problem kunne løses på andre mere tidssvarende måder. 

Når grafregneren er tilladt i nogle opgaver og snyd i andre, og når eleverne alligevel skal kunne 
de traditionelle metoder, sender det et signal til både lærer og elever om, at det er en god ide at 
prioritere anvendelsen af grafregneren lavt.  

 
Eksamensopgaverne. 
 

Jeg ser på de eksamenssæt, der har været stillet på B-niveau siden sommeren 1999, hvor det for 
første gang blev obligatorisk for eleverne at medbringe en grafregner til eksamen. Der har været 
afholdt skriftlig eksamen på B-niveau 17 gange siden bekendtgørelsesændringen. Der er udarbejdet 
i alt 19 eksamenssæt, fordi nogle skoler de første år med de mange forskellige prøver har udleveret 
forkerte opgaver til deres elever, så nye sæt har måttet udarbejdes meget hurtigt. I den følgende 
statistik har jeg medtaget alle 19 sæt. Sættene kan findes dels i eksamensopgaver(2001), dels på 
undervisningsministeriets hjemmeside. Ved gennemsyn af de 19 sæt ses f.eks. følgende: 

 
• Af de 19 sæt er der 10 sæt, hvor der ikke har været opgaver, hvor grafregneren er blevet 

nævnt i formuleringer som ”Bestem ved hjælp af grafregner..” eller opgaver, der ikke 
kunne løses uden grafregner. 

• I yderligere 6 sæt er grafregneren kun været nødvendig i en valgfri opgave, og eleverne har 
derfor kunnet vælge grafregneropgaven fra. 

• Kun i 3 sæt har grafregneren skullet anvendes i en opgave, eleverne skulle regne. 
• Det er oplagt, at mange af de opgaver, hvor grafregneren ikke nævnes eksplicit bliver 

nemmere, hvis der anvendes grafregner. 
• I de opgaver, hvor grafregneren skal bruges, bruges den til ekstremumsbestemmelse og 

nulpunktsbestemmelse. 
• Der er kommet flere opgaver om grafforståelse. 
• Graftegning er nedtonet. 
• Der er en lang række helt traditionelle opgaver, der lige så godt kunne have været stillet 

inden bekendtgørelsesændringen i 1997. 
• Der er flere opgaver, hvor eleverne skal angive den eksakte værdi af noget. Dette tyder på, 

at introduktionen af grafregneren i realiteten har øget kravene til eleverne om manipulation 
af taludtryk – brøkregning, potensregneregler, logaritmeregneregler – for at få facit på en 
tilstrækkelig simpel form. 

 
Studiet af disse eksamenssæt støtter konklusionen fra sidste delafsnit: Det er en god ide som 

elev i forhold til den skriftlige eksamen at nedtone anvendelsen af grafregneren. Det eneste, man 
skal kunne gøre på grafregneren for at bestå, er at bestemme ekstremum og løse ligninger. Dette er i 
øvrigt i overensstemmelse med brevet fra 1998 (Undervisningsministeriet 2001). 

 
Bedømmelsen af eksamensopgaverne. 

 

Hvert år i august udsendes et hæfte om de skriftlige ekamenssæt fra maj-juni-terminen. 
Hæfterne er baseret på de skriftlige censorers censorrapporter. Hæfterne indeholder en række 
statistikker over opgaverne og censorernes kommentarer til de enkelte opgaver. Der gives også 
eksempler på typiske elevfejl. Hæftet giver således et glimrende indblik i, hvordan censorerne har 
bedømt de enkelte eksamensopgaver. I år 2000 blev hæftet sparet væk, men genopstod i 2001. Jeg 
har gennemset Undervisningsministeriet(1992, 1995, 1997, 1998, 1999a, 2001, 2002) 
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Undervisningsministeriet(1992, 1995) omhandler skriftlige eksaminer, hvor eleverne ikke 
brugte andet end en almindelig lommeregner. Undervisningsministeriet(1992) er mest optaget af, at 
eleverne skriver med blyant, og at besvarelserne ligner kladder. I Undervisningsministeriet(1995) 
foregribes den sproglige kode med bestem/beregn i forbindelse med, at grafregneren var et tilladt 
hjælpemiddel fra sommereksamen 1996. Det diskuteres også, at formuleringen ”find den eksakte 
værdi” optræder hyppigere end før. Der er en række censorer, der kommenterer elevernes brug af 
lommeregner:  

 
”Der er et misforhold mellem de gode hjælpemidler, eleverne har i dag – især 

lommeregner – og det antal af decimaler, der arbejdes med, Mange elever afrunder alle 
mellemresultater meget kraftigt og regner ufortrødent videre med de afrundede værdier. Til 
gengæld afleverer de et stort antal cifre i slutresultatet.”[Undervisningsministeriet 1995, 10] 

 
Undervisningsministeriet(1997, 1998) omhandler skriftlige eksaminer, hvor brugen af 

grafregner var tilladt men ikke obligatorisk, såkaldt ”grafregnerneutrale” opgavesæt. Jeg er 
tvivlende overfor, om der med det givne skriftlige pensum kan laves opgaver, hvor elever med og 
uden grafregner er lige stillet. Jeg har allerede i kapitel 4 underbygget min tese om, at elever med 
grafregner og elever uden grafregner slet ikke har lært det samme pga. de nye transpositioner af det 
matematiske stof. Min tvivl bekræftes af de oplysninger, jeg fik af matematikdidaktikere i 
Melbourne, Australien, hvor de i en årrække stillede ”grafregnerneutrale” opgavesæt, men i dag 
mener, at det i realiteten ikke er muligt. Denne diskussion aktualiseres af de eksisterende tanker om 
at kunne lave ”CAS-neutrale” opgavesæt, hvor eleverne er ligestillet med en grafregner og et CAS-
værktøj, hvilket igen er en teoretisk umulighed. 

I hæfterne kommenterer censorerne elevernes grafregnerbrug. Censorerne er i 1997 forbavset 
over, så lidt eleverne bruger grafregnerens mange faciliteter, og at de ikke bruger dem til kontrol. I 
1998 kommenterer de, hvordan eleverne finder monotoniforhold vha. grafregneren, selvom der står 
i opgaven, at de skal bruge f’. Elever med grafregner regner bedre, og de klarer en 
funktionsundersøgelse bedre end ”man ellers er vant til”. Dette stiller igen spørgsmålstegn ved 
ideen om de ”grafregnerneutrale” sæt. 

Undervisningsministeriet(1999a) omhandler den første skriftlige eksamen efter 
bekendtgørelsesændringen i 1997. Dette hæfte fik stor betydning for lærernes fremtidige vejledning 
af eleverne. Det blev genstand for en helt usædvanlig opmærksomhed. Hvor censorhæfter normalt 
er noget, som den enkelte matematiklærer højst skimmer, blev dette hæfte diskuteret på 
faggruppemøder og kurser, og der refereres stadig til det. En mulig fortolkning på den meget 
opmærksomhed på dette hæfte er, at lærerne, som ikke selv massivt havde ønsket grafregneren 
indført, blev ”taget på sengen” i 1997, og at de i årene 1997-1999 var meget søgende i deres 
vejledning af eleverne, fordi det var en ny og ukendt situation for dem. Normalt har 
matematiklærere styr på pensum og den skriftlige eksamen, så det var en usædvanlig situation for 
dem. Efter Undervisningsministeriet(1999a) er niveauet lagt, og lærerne ved igen, hvordan de bedst 
forbereder eleverne til eksamen. Dette hæfte blev meget styrende for elevers og lærers brug af 
grafregneren, og jeg vil derfor referere fra dette hæfte i større udstrækning end fra de andre hæfter. 

I de indledende bemærkninger i hæftet gøres opmærksom på, at kun ca. 2/3-dele af 
matematikerne har været til eksamen i B-niveau pga. det nye 3-årige forløb til A-niveau. Dette 
bruges som argument for en karakterfordeling, der er anderledes end normalt og med et gennemsnit 
på 7. Rapporten understreger, at der ikke er ændret på de faglige krav, og at bedømmelsen af 
besvarelserne er sket efter de samme kriterier som tidligere. Disse bemærkninger lægger igen op til, 
at det er muligt at stille eksamenssæt og opstille bedømmelseskriterier, der er ”grafregnerneutrale”, 
og at et fald i snit alene kan forklares udfra, at de dygtige elever har valgt A-niveau. Min analyse af 
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bedømmelseskriterierne tyder snarere på, at der i forbindelse med grafregnerens indførelse stilles 
større krav til eleverne om dokumentation, bestemte løsningsmetoder og bestemte former for 
forklaringer. 

Censorerne kommenterer i hæftet, at eleverne ikke anvender deres lommeregner til kontrol. 
Eleverne er blevet bedre til at regne, men de svage elever bruger lommeregneren ”som erstatning 

for indsigt”. Censorerne savner generelt, at eleverne forklarer og dokumenterer deres 
grafregnerbrug. De kommenterer også, at der tilsyneladende også blandt lærerne hersker stor 
usikkerhed om de krav, der stilles til en fuldt acceptabel besvarelse på grafregner. Flere spørgsmål i 
sættet bliver ”knald eller fald”.  

De kommenterer generelt på elevernes brug af nye hjælpemidler til eksamen. Hjælpemidlerne er 
her bøger, noter, gamle opgaver og grafregneren. De finder, at brugen af hjælpemidler har gjort 
besvarelserne mindre logisk sammenhængende, og at der er en gruppe elever, der ikke magter at 
udnytte hjælpemidlerne, fordi de mangler overblik.  

Som en del af Undervisningsministeriet(1999a) er der udvalgt en opgave, hvor eleverne skal 
bestemme et minimum vha. grafregneren. Denne opgave besvares i hæftet på flere måder, og for 
hver måde oplyses, hvor mange point ud af 5, den givne besvarelse ville få. 

Opgaven omhandler en pige, der fra et punkt ude på vandet skal bevæge sig frem til et punkt på 
land. Hun bevæger sig med forskellig hastighed i vand og på land. I første spørgsmål skal eleverne 
redegøre for, at tidsforbruget målt i sekunder kan beskrives ved følgende funktion: 
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I grafregnerspørgsmålet skal eleverne så finde det mindste tidsforbrug for x∈[0;200] ved hjælp 

af grafregneren. Her følger et udvalg af elevbesvarelser med kursiv, efterfulgt af censorernes 
pointgivning. Disse er alle eksempler fra Undervisningsministeriet(1999a) 

• ”Det mindste tidsforbrug er 902 s. Fundet ved grafregner.  

Et korrekt svar, men helt udokumenteret. Ca. 1 point.  

• Jeg har tegnet grafen for f på min grafregner og aflæst det mindste tidsforbrug til ca. 902 s.  

Et korrekt svar uden synlig dokumentation. Ca. 2 point.  

• Jeg har brugt CALC-minimum til at finde det mindste tidsforbrug. Det er 902 s.  

Et korrekt svar uden forklaring på, hvordan den nævnte lommeregnerrutine er benyttet. Ca. 
2 point.  

• Menuen CALC-Minimum benyttes til at finde min(f) i intervallet 0<x<200. Resultat fmin 
=901,6 s ~ 902 s for x = 48,98 m.  

Her savnes en graf-skitse som dokumentation, ca. 3 point.  

• Ved at bruge ZOOM og TRACE på min lommeregner har jeg fundet t = 900 s. Se figuren 

[korrekt figur med enheder på akserne og minimum er markeret].  
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Dokumentationen er der, men pga. manglende angivelse af grafregnerens resultat - dvs. en 
nedskrivning af de relevante tal - og manglende kommentar om vinduet ved det sidste 
ZOOM gives ca. 3 point.  

• Jeg har skrevet funktionsudtrykket for f ind i Y1. Ved at tegne grafen for f og se i tabellen 
kan jeg se, at det mindste tidsforbrug angivet i et helt antal sekunder er ca. 902 s, idet 

Y1=901,69, når x = 49. Ved x=48 er Y1=901,7, og ved x=50 er Y1 = 901,7.  

Denne besvarelse er stort set fyldestgørende, ca. 4 point. Eleven tager sit udgangspunkt i, at 
der er tale om en anvendelsesopgave og går efter at aflevere resultatet i et helt antal 
sekunder. Man kunne have ønsket sig en kommentar om, at x-værdierne kun undersøges for 
heltallige værdier, og at man kun interesserer sig for et helt antal meter.  

• Jeg har skrevet funktionsudtrykket for f ind i Y1 og tegnet grafen for f i vinduet 0<x<200 og 

0<y<1200, se figuren. Ved at bruge TRACE har jeg aflæst f's mindsteværdi til 901,95627 , 

når x = 55,696203. Dvs. det mindste tidsforbrug er ca. 902 s.  

Med en korrekt figur indeholdende de relevante markeringer er dette en god besvarelse. Der 
optræder dog en lille unøjagtighed på x i forbindelse med brug af TRACE, og der kunne 
med fordel have været forsøgt med et mindre vindue/et ZOOM. Ca. 5 point.  

• Jeg har skrevet funktionsudtrykket for f ind i Y1 og tegnet grafen for f i vinduet 0<x<200 og 

0<y<1200, se figuren. Ved at bruge minimum i CALC-menuen har jeg fundet f's 

mindsteværdi til 901,69117, når x = 48,984948. Jeg brugte x=30,379747 som venstre 

endepunkt og x=91,139241 som højre endepunkt. Dvs. det mindste tidsforbrug er ca. 902 s.  

Fyldestgørende, ca. 5 point.” [Undervisningsministeriet 1999a, 9-12] 
 
Disse sider i hæftet om, hvordan grafregnerbrug skal dokumenteres, plejede jeg som lærer at 

læse sammen med mine elever. Flere af eleverne reagerede med at nedprioritere deres 
grafregnerbrug: ”Så vil jeg hellere lave det i hånden.” 

I år 2000 kom der ikke noget hæfte. Undervisningsministeriet(2001, 2002) har ikke på samme 
måde påvirket praksis. Censorerne kommenterer i disse hæfter igen den manglende dokumentation. 
Eleverne tegner graferne på grafregneren og asymptoter, tangenter og ekstremumsforhold 
bestemmes vha. grafregneren, selvom det er nævnt som undtagelser fra reglerne om metodefrihed, 
som diskuteret i delafsnittet om formuleringen af opgaverne. De kommenterer også, hvordan nogle 
elever ikke engang kan tegne grafen korrekt, selvom de har grafregneren, og hvordan eleverne 
undlader at tegne skitser i deres besvarelser, selvom det også står i vejledningen. Det understreges, 
at eleverne stadig skal kunne tegne en pæn graf, men at det ikke er nødvendigt at anføre en tabel 
med støttepunkter, hvis der på millimeterpapir er angivet en række klart afmærkede punkter, 
hvorigennem er tegnet en tydelig graf. Om ligningsløsning præciseres, at det ikke er tilstrækkeligt at 
begrunde antallet af løsninger til en ligning udfra det grafiske billede på grafregneren, at 
nulpunkterne skal markeres på den skitserede graf, og at det skal fremgå af besvarelsen hvilken 
facilitet på grafregneren, der er benyttet til at løse ligningen og hvilket tegnevindue den er tegnet i. 
Nulpunkterne skal angives med så mange decimaler, at der er dokumentation for aflæsningen på 
grafregneren, selvom det endelige svar på opgaven angives med færre. I hæfterne henvises i øvrigt 
til de krav til besvarelserne, der fremgår af brevet fra 1998(Undervisningsministeriet 2001), 
Undervisningsministeriet(1999a) og undervisningsvejledning(1999).  
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Mine analyser viser, at kravene om dokumentation ved grafregnerbrug til eksamen, som de blev 
fremlagt i eksamensopgaver(1998, 1998a) og i Undervisningsministeriet(1999a), er fastholdt og 
præciseret. Der er ikke tale om, at kravene er tilpasset eller ændret. Der stilles ikke krav om 
tastesekvenser, men der stilles ret præcise krav til dokumentation ved grafregnerbrug, og 
eksemplerne fra Undervisningsministeriet(1999a) illustrerer dette glimrende. 
 
Eksempler på opgaver med besvarelser.   

 

For at illustrere, hvordan grafregneren kan anvendes til den skriftlige eksamen, kan man se på de 
opgavebesvarelser, der er en del af Undervisningsministeriet(1999a). Jeg vil yderligere illustrere det 
ved at se på 2 opgaver fra sommereksamen 2003. Opgaverne kan findes på 
undervisningsministeriets hjemmeside. Den første opgave er fra B-niveau: 

 
Spørgsmålet om tangentligningen illustrerer en af undtagelserne fra reglen om bestem/beregn. 

Opgaven skal løses vha. f’(x). Grafregneren kan anvendes til kontrol. 
1) Monotoniforholdene skal også bestemmes vha. f’(x). Hvis opgaven alligevel løses på 

grafregneren, er det nemt at overse det rigtige minimum. Ligningen '( ) 0f x = kan løses på 
grafregneren, men så skal der argumenteres for, at man har fundet alle løsninger, og det 
bliver hurtigt tungt. 
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Da Dm(f’)=R, skifter f’ kun fortegn ved nulpunkterne. 2 0x for x R≥ ∈ , så fortegnene 
for f’ afgøres alene af den lineære del. Hældningskoefficienten for den lineære del er 
positiv, så den er negativ indtil 5/8 og positiv derefter. Derfor gælder  
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Der er ikke meget hjælp at hente ved at bruge grafregneren i denne opgave. f’(x) skal 
findes symbolsk. Ligningen f’(x)=0 må i princippet godt løses på grafregneren, men så 
skal der argumenteres for, at der kun er de 2 løsninger. Det er svært at finde et kort 
argument for det. Ligningen er en tredjegradsligning, så der kan være 3 rødder. Et 
argument kunne være henvisning til kendskab til grafen for et tredjegradspolynomium og 
en skitse af f’(x) der viser, at der er minimum for f’ i 0. 
Når nulpunkterne for f’  er fundet, kan monotoniforholdene for funktionen aflæses på 
grafregneren ved enten at se på f eller f’. Det kan muligvis være en hjælp. 
Minimum for funktionen kan beregnes på grafregneren uden problemer. 

 
3) Ligningen ( ) 0,1f x = − kan ikke løses uden grafregner, men de fundne monotoniforhold bruges 

til at argumentere for antallet af løsninger, f.eks. på følgende måde: 
Indenfor hvert monotoniinterval for f  kan der højst være en løsning til denne ligning. Derfor er 

der højst to løsninger til ligningen, en der er mindre end 5/8 og en der er større end 5/8. Da (0) ½f =  
og (1) ½f = , skal det ene nulpunkt findes mellem 0 og 5/8 og det andet mellem 5/8 og 1. Disse 
findes på grafregneren ved at indskrive funktionen i Y1 og den konstante funktion g(x)=-0,1 i Y2, og 
så bruge intersect-funktionen to gange, en gang i intervallet [0;5/8] og en i intervallet [5/8;1]. 

  
Hele denne opgave virker til at være konstrueret, så elever, der bruger grafregneren forkert 

bliver snydt. Der er mange elever, der glemmer at argumentere for antallet af løsninger til ligningen, 
og der er flere elever, der ikke finder monotoniforholdene korrekt men skriver, at der er minimum i 
0. De bliver tydeligvis snydt af grafens udseende på grafregneren. Der er endog elever, der 
kontrollerer, at den afledede i 0 faktisk er 0, hvilket i denne situation ikke er en hjælp. 

Grafen ser således ud på grafregneren i standardvinduet: 

 
(Billede 7) 

 
Den anden opgave er fra det 3-årige forløb til A-niveau og er et eksempel på en opgave, hvor 
grafregneren kommer til at virke som et nyttigt redskab i de første to spørgsmål: 
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Opgaven kan løses med en almindelig lommeregner på følgende vis: 
1) p er en funktion af højden h. p(15) beregnes: 

0,157 (15 11)(15) 226 120, 6067p e− ⋅ −
= =  

Dvs. trykket i højden 15 km. er ca. 121 mb. 
2) Ligningen p(h)=150 løses: 
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Dvs. trykket er 150 mb i højden ca. 13,6 km. 
 
Anvendes grafregneren bliver opgaven imidlertid betydeligt lettere: 

1) p er en funktion af h og indskrives på grafregneren i Y1. Grafen tegnes i tegnevinduet 
[11;25] x [0;225], da Dm(p) er opgivet til [11;25] og trykket aldrig kommer over 225 eller 
under 0. Y1(15) beregnes vha. Calc-value. 

2) Ligningen p(h)=150 løses vha. grafregnerens intersect-menu. I Y2 indsættes den konstante 
funktion Y2=150. Der bruges intersect til at finde skæringspunktet mellem de to grafer. Der 
er kun en løsning, da Y1 er monoton. 

3) og 4) kræver flere argumenter. 3 kan eventuelt løses med grafregneren ved følgende 
argumentation: Da der er tale om en eksponentiel udvikling, vil et fald på 80 % i den 
afhængige variabel p give den samme stigning i h uanset hvor vi beregner det5. Vi kan 
derfor vælge at tage en tilfældig h-værdi h0 , beregne p(h0), beregne 0,2p(h0) og løse 
ligningen 0,2p(h0)=p(h1) med hensyn til h1. Der er tale om først at beregne en 
funktionsværdi som i spørgsmål 1, derefter at løse en ligning som i spørgsmål 2. Derefter 
beregnes h1-h0. Mange elever vil vælge at løse opgaven på denne måde. Mange vil forsøge 
at komme igennem med symbolmanipulationerne, men de vil også have svært ved at opstille 
ligningen 0,2p(h0)=p(h1), løse den og få beregnet h1-h0. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 I følge fagkonsulenten på censormødet er dette underforstået i opgaven, og dette argument kræves derfor ikke. Elever, 
der løser opgaven udelukkende ved taleksempler får i år fuldt pointtal for denne opgave. 
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Grafen for funktionen ser således ud på grafregneren: 
 

 
 

(Billede 8) 
 
 For at opgaven skal give fuldt pointtal, skal denne graf skitseres i besvarelsen og aflæsninger 

markeres på grafen. 
Disse eksempler viser, at der kan være eksempler, hvor grafregneren letter arbejdet, men i de 

fleste tilfælde skal der skrives meget tekst, og det ses også, at der konstrueres opgaver, hvor det 
tilsyneladende er meningen, at eleverne skal blive ledt på afveje, hvis de stoler for meget på 
grafregneren. 

 

7.6 Afslutning. 
  

Mine analyser i dette kapitel har beskrevet den nuværende situation. Den samlede konklusion er, 
at grafregneren blev indført som et dyrt og uønsket værktøj i gymnasiets matematikundervisning i 
1997, og at bekendtgørelse og lærebøger er de samme som før. Grafregnerens indførelse har 
opstrammet kravene til elevernes dokumentation til den skriftlige eksamen og indført et kodesprog 
til den skriftlige eksamen, som eleverne skal kunne aflæse, men grundlæggende er opgaverne af 
samme type som før. De nye krav giver de svage elever flere måder at lave fejl på. Jeg vil mene, at 
disse analyser ikke styrker grafregnerens uddannelsesmæssige legitimitet. Analyserne viser også, at 
det er rimeligt at antage, at tese 1 er korrekt: Grafregneren bliver ikke i nævneværdig grad anvendt 
som et undervisningsværktøj. Denne tese vil blive nærmere undersøgt i det næste kapitel. 

Kapitlet har beskrevet den realitet og de myter, som er en del af gymnasielærernes diskurs. I 
punktform og med blik for, at korte udsagn ikke medtager alle nuancer, kunne denne diskurs bla. 
karakteriseres med følgende eksempler på lærerudtalelser: 

• Elevernes forudsætninger fra folkeskolen er for ringe. 
• Eleverne kan ikke regne, og de har svært ved at lære det, fordi de ikke er vant til hårdt 

arbejde. 
• Det er vigtigt at forberede eleverne til den skriftlige eksamen. 
• De svage elever skal bare lære staldfiduserne, så de kan bestå. 
• Der er tidspres i gymnasiet pga. alt det pensum, der skal nås. Det gælder frem for alt om at 

være effektiv. 
• Der er alt for mange ikke-faglige aktiviteter på gymnasiet såsom møder, pædagogiske dage, 

ekskursioner og studierejser. Det stjæler tid fra det egentlige. 
• Elevernes læring kan måles via prøver og eksamen. 
• Matematik er et fag, som mange elever er glade for og gode til. 

Denne diskurs fører til et dilemma mellem lærerens eget syn på matematik og de krav, han føler, 
han skal leve op til. Læreren kommer til at opfatte systemet som et topstyret system, hvor 
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undervisningselementer som grafregneren eller projektarbejde bliver pålagt ham, og hvor den 
afsluttende evalueringsform også er eksternt givet. Læreren bliver en leverandør af stof, som andre 
har planlagt og andre evaluerer. I et sådant system virker introduktionen af grafregneren som endnu 
et eksternt vilkår, et vilkår, som oven i købet de første par år efterlod læreren i et vakuum, fordi 
intentionerne med at indføre grafregneren var uklare og det var også uklart, hvordan den eksterne 
evaluering ville blive, og derfor kunne læreren ikke varetage sin hovedopgave med at forberede 
eleverne bedst muligt på eksamen. Med Undervisningsministeriet(1999a) blev denne usikkerhed 
afklaret for lærernes vedkommende. 

En af det nuværende systems store styrker er elevernes glæde ved faget, og så det, at de generelt 
set klarer sig rimelig godt til eksamen i dette fag. 80% af eleverne består, og for det meste bliver 
karaktergivningen meget nuanceret. Antonius(2003) viser, at ved projekteksaminer sker der en 
udligning af karaktererne, så de fleste får 8 eller 9. Dette vil i det nuværende system give problemer 
senere hen, fordi eleverne i givet fald ikke sorteres via deres matematikkarakterer, og så må 
arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner finde andre måder at sortere eleverne på. Det nuværende 
er også et system, hvor lærerne er enige om vurderingen af eksamensopgaverne. Ved 
censormøderne er der meget sjældent stor uenighed om vurderingen af eksamensopgaverne. Det er 
unikt for matematik, hvor et fag som dansk oplever mange klagesager, og hvor censorerne ofte har 
svært ved at blive enige om vurderingen af en eksamensopgave. 
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Kapitel 8: Egen undersøgelse af den nuværende situation. 
 

Den spørgeskemaundersøgelse, jeg lavede i foråret 2001 analyseres. Der laves simple 
sammentællinger af resultaterne og enkelte krydstjek. Der fortolkes på nogle af resultaterne. Jeg 
starter med et afsnit, hvor jeg redegør for den valgte kvantitative metode, dens repræsentativitet, 
validitet etc. Derefter følger resultaterne. I kapitlet henvises til spørgeskema, resultater og et enkelt 
krydstjek. Disse findes i appendiks A. 

Målet med spørgeskemaundersøgelsen er en karakteristik af den nuværende 
undervisningssituation i gymnasiet i faget matematik. I kapitel 7 blev ”den traditionelle 
matematikundervisning” karakteriseret, og det blev beskrevet, hvordan grafregnerens indførelse i 
dette system er blevet gennemført. I dette kapitel undersøges, hvordan systemet har tilpasset sig 
denne ændring. I punktform undersøges lærernes mening om: 

 

• I hvor høj grad bliver grafregneren brugt som et regneværktøj? 

• I hvor høj grad bruger lærerne den som et undervisningsværktøj? 

• I hvor høj grad spiller rammerne ind på lærernes brug af grafregneren? 

• Oplever lærerne problemer med elevernes læring, som de er skitseret i kapitel 7? 

• I hvor høj grad har indførelsen af grafregneren ændret den traditionelle 
matematikundervisning ”af sig selv”? 

• Hvilken viden mangler lærerne eventuelt? 
 

8.1 Metode. 
 

Spørgeskemaet blev udviklet gennem 2 pilotundersøgelser i marts og april 2001. I maj 2001 
sendtes derefter et spørgeskema ud til alle landets gymnasieskoler med en svarfrist inden 
sommerferien 2001. I sommerferien blev skemaerne indtastet og analyseret. Udfra analyserne 
opstilledes en række emner til de lærerinterview, der blev afviklet i august. 

 

Første pilotundersøgelse. 
 

Den første pilotundersøgelse fandt sted på min egen skole, Viby Amtsgymnasium. Jeg 
forventede, at mine tidligere kolleger ville være ærlige overfor mig, og at de ville tage sig tid til at 
udfylde spørgeskemaet omhyggeligt. Jeg udarbejdede på baggrund af spørgsmålene ovenfor en 
række helt åbne spørgsmål til et spørgeskema, og jeg bad mine tidligere kolleger hver især udfylde 
dette skema. Desuden havde jeg identificeret en række baggrundsoplysninger, der eventuelt kunne 
være relevante, nemlig antal år som gymnasielærer, køn og antal år med grafregner. Skemaet kan 
ses i bilag A1. Jeg fik 7 svar udaf cirka 10 mulige, og det er min vurdering, at de havde udfyldt 
skemaet omhyggeligt. 

Derefter mødtes jeg med 5 af disse 7 og diskuterede spørgsmålene, og under disse diskussioner 
tog jeg noter. I bilag A2 ses de skriftlige kommentarer og referatet af de mundtlige kommentarer. 

Udfra kommentarerne og diskussionerne blev de relevante baggrundsspørgsmål revideret. På 
mødet blev spørgsmålet om, hvorvidt det var relevant med den pågældende lærers køn, diskuteret 
meget livligt. Jeg har valgt at beholde det, fordi der i den offentlige debat ofte tales om kvinder og 
teknik, og der tales også om kvinder og mænds forskellige undervisningsstil og selvtillid. Der er i 
den endelige undersøgelse 3, der vælger at undlade at besvare spørgsmålet om køn, det kan være, 
fordi de også er blevet provokeret af det spørgsmål. 
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Andre kommenterede, at det ville blive svært at skelne ændringer som følge af grafregnerens 
indførelse fra ændringer som følge af prøven uden hjælpemidler, årsnormens indførelse, den 
ændrede skemastruktur etc. Det fremgår også af kapitel 7, at lærernes hverdag er påvirket af mange 
krav, og grafregneren er selvfølgelig kun et af dem. Jeg kunne i spørgeskemaet have spurgt om de 
forskellige ændringers relative betydning, men det har jeg ikke gjort. Dette kunne grundigere have 
belyst grafregnerens indflydelse, men de forskellige faktorers indflydelse kan aldrig helt adskilles. 

Da mange af lærernes udtalelser i første pilotundersøgelse genfindes i det endelige spørgeskema, 
vil jeg ikke fremdrage dem her. Jeg vil vende tilbage til nogen af udtalelserne i afsnittet om 
resultater. 

 

Anden pilotundersøgelse. 
 

Udfra lærernes mange og forskellige udtalelser i første pilotundersøgelse og udfra udtalelser i en 
spørgeskemaundersøgelse iværksat af matematiklærerforeningen1 blev der udarbejdet et lukket 
skema. Dette skema blev efterfølgende testet på en anden pilotskole. En række lærerudtalelser fra 
første pilotundersøgelse blev næsten direkte overført til spørgeskemaet. Se skemaet til anden 
pilotundersøgelse i bilag A4. 

Jeg bad om at få et møde med faggruppen på den pågældende skole. Mødet startede med at 
lærerne udfyldte spørgeskemaet, mens jeg tog tid på, hvor lang tid de var om det. Jeg ønskede ikke, 
det skulle tage for lang tid at udfylde det endelige spørgeskema, dels for ikke at overbelaste lærerne, 
dels for at der ikke skulle være for mange, der gav op på forhånd. Der var 8 lærere tilstede, igen ud 
af cirka 10 mulige. En udfyldte af princip aldrig spørgeskemaer, men havde alligevel en række 
meget relevante kommentarer. En anden var lærerkandidat og havde naturligt nok ikke altid 
erfaringer nok til at kunne svare på alle spørgsmål. Det tog omkring 20 minutter for lærerne at 
udfylde skemaet, og efterfølgende havde vi en diskussion af spørgeskemaet og dets formuleringer. I 
bilag A5 ses en samlet opgørelse over de kommentarer, der faldt. 

 

Den endelige undersøgelse. 
 

Efter anden pilotundersøgelse udarbejdedes det endelige spørgeskema, der blev sendt ud 20. 
april. Skemaet ses i bilag A6. Der blev sendt et skema ud til alle gymnasier2 i Danmark med en 
anmodning til rektor om at give skemaet til 1.x’s3 lærer. Der blev sendt ud til 142 skoler. Sammen 
med skemaet blev sendt et følgebrev til læreren, hvor jeg forklarede, hvem jeg var, og hvad 
formålet med undersøgelsen var, og i følgebrevet spurgte jeg dem samtidig, om de ville være villige 
til at hjælpe mig med mine videre undersøgelser.  

Svarfristen var 14. maj 2001. Inden 10. juni havde jeg modtaget 93 ufyldte spørgeskemaer. Et af 
spørgeskemaerne har jeg frasorteret, da det tilsyneladende kun var udfyldt, så krydsene dannede et 
smukt mønster og ikke efter nogen videre overvejelse af spørgsmålenes indhold. Der er efter 10. 
juni modtaget en række skemaer, der ikke er medtaget i statistikken. Jeg har kigget dem igennem, 
og de har ikke adskilt sig betydeligt fra de allerede indtastede og analyserede skemaer. 

                                                 
1 Matematiklærerforeningen gennemførte en spørgeskemaundersøgelse blandt alle lærere, der havde haft B-niveau efter 
den første afvikling af skriftlig eksamen på B-niveau efter den nye bekendtgørelse. Undersøgelsen drejede sig om alle 
de nye forhold. Jeg har gennemlæst lærernes kommentarer og valgt dem ud, der handlede om grafregneren. Disse kan 
ses i bilag A3. Alle udtalelserne kunne i sin tid findes på følgende web-adresse: 
 www.mat.dk/forening/debat/komme-b1.html . 
2 Undtagen de to pilotskoler, der ikke skulle deltage i den endelige undersøgelse. 
3 Der findes en 1.x matematikerklasse på alle de almene gymnasier i Danmark, ligesom der findes en 1.a, der er 
sproglig. 
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Af de 93 var der 25, der meldte sig til at ville deltage i det videre arbejde. Dette er tidligere 
kommenteret.  

Om skemaerne kan i øvrigt nævnes: 

• Et af skemaerne er udfyldt af en lærer, der har brugt TI-92 på sit hold. Der er mange 
ubesvarede spørgsmål. 

• Et skema er udfyldt af en hel faggruppe, fordi skolen kører forsøg med TI-92. 

• 3 skemaer er udfyldt af lærere, der ikke har haft matematikhold før reformen i 1997. De har 
haft svært ved at sammenligne nu med før, og det gør de opmærksomme på i skemaerne. 

• Der er lærere, der har reageret negativt på formuleringen af spørgsmål 4.4 og 5.5. De har 
opfattet ordet ”eksperimenterende” ikke som ”undersøgende” men som ”uprofessionelt”. 

• Der er muligvis lærere, der overser ordet ”ikke” i spørgsmål 8.4. 

• En del lærere savner kategorien ”ingen elever” i spørgsmål 8. De afkrydser enten feltet 
”meget få” med en kommentar eller udfylder slet ikke spørgsmålet. 

• Der er lærere, der bliver irriterede over at blive spurgt om det samme i spørgsmål 9.1 og 
9.2. De svarer enten kun på den første eller slet ikke på nogen af dem. 

• Spørgsmål 11.9 om programmering er uklart. Nogle mener anvendelse af programmer, som 
læreren eller andre har udfærdiget er programmering, mens andre skriver, at eleverne ikke 
programmerer, og så angiver anvendelse af færdige programmer i feltet ”andet”. 

 
Følgende regler for indtastningen af skemaerne blev fulgt: 

• Hvis der ikke er svaret på et spørgsmål, har jeg afkrydset hverken/eller i spørgsmål 4, 5, 6 
og 7. 

• Hvis der ikke er svaret på 4.6, men der angives emner, har jeg fortolket det som et kryds i 
kategorien ”enig”. 

• Hvis der er sat kryds mellem enig og uenig i spørgsmål 4, 5, 6 og 7, har jeg fortolket det 
som ”hverken/eller”. 

• Kryds mellem to felter er fortolket så ”positivt” som muligt, f.eks. mellem hyppigheder af 
arbejdsformer som den mest hyppige kategori. 

• Der er en del lærere, der i prioriteringen af efteruddannelsesmulighederne i spørgsmål 12 
og 13 kun prioriterer nogle af mulighederne. Under indtastningen har jeg været nødt til at 
fortolke på dette. Jeg har tilføjet en kategori ”ikke prioriteret” i skemaet, der skal bruges til 
de lærere, der nok ønsker efteruddannelse, men ikke det pågældende kursus. Lærerne havde 
under udfyldelsen af skemaet ikke mulighed for at vælge denne kategori, der ikke var med i 
skemaet. Jeg har derfor valgt at fortolke det som ”1. prioritet, 2. prioritet” og 3 gange ”ikke 
prioriteret” hvis en lærer i skemaet har prioriteret kurserne med ”2. prioritet”, ”4. prioritet”  
og ”5. – 5. –5.”  

 
Dvs. i de indtastede skemaer dækker kategorien ”hverken/eller” over i hvert fald følgende reelle 

situationer på spørgeskemaet: 

• Kryds i feltet ”hverken/eller”. 

• Ikke noget svar på spørgsmålet. 

• Kryds mellem enig og uenig på skemaet. 
 
I bearbejdningen af skemaerne vil jeg vælge at slå kategorierne ”enig” og ”meget enig” 

sammen, og ligeledes kategorierne ”uenig” og ”meget uenig”. Hermed bliver tendenserne tydeligere 
og tallene mere overskuelige. Den faktiske fordeling på kategorier kan findes i bilagene. 
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92 skemaer giver ikke basis for at lave egentlig statistik med konfidensintervaller etc. Jeg vil 
derfor udelukkende bruge skemaerne til at vise tendenser, og resultaterne skal forstås som sådan. 

 

Lærernes kommentarer til spørgeskemaet. 
 

Mange af deltagerne i undersøgelsen havde enten kommentarer undervejs i skemaet eller 
afsluttende kommentarer til selve spørgeskemaet. Blandt disse kommentarer var der både ris og ros. 
Her følger et udvalg af kommentarer, først om enkelte spørgsmål på skemaet, derefter om hele 
skemaet: 

 

• I spørgsmål 4-7 mangler et felt med lidt enig i stedet for enten enig eller uenig. 

• Hverken/eller i spørgsmål 4-7 er fortolket som ”ved ikke”. 

• Intet svar må du fortolke som ”la-la” eller ”hverken-eller”. 

• Der mangler nogle midterkategorier. 

• Savner kategorien halvdelen i spørgsmål 8. 
 
Alle disse kommentarer antyder visse problemer med kategoriseringerne i spørgsmålene 4-7. 

Jeg valgte bevidst at lave et lige antal svarmuligheder for at tvinge folk til at tage stilling. Der er en 
enkelt kommentar, der direkte angriber denne ide: 

 

• Spørgeskemateknisk er det uheldigt, når der ikke er en middelkategori – der skal altid være 
tre eller fem svarmuligheder, da man ellers typisk får et for positivt billede af det 
undersøgte. 

 
Der er en del kommentarer om, hvordan udfyldelsen af skemaet er afhængig af det emne/det 

pensum, der i øjeblikket arbejdes med i klassen: 
 

• I spørgsmål 4: Brug af grafregner før/efter introduktion af et emne afhænger af emnet. 

• I spørgsmål 10: Arbejdsform varierer meget afhængig af emne. 

• I spørgsmål 11: Regneark og regression er ikke anvendt endnu, teorien mangler. 

• I spørgsmål 11 er svarene afhængig af pensum. 

• I spørgsmål 11: Programmering kommer i 2.g. 

• Det var ikke lige let at svare på alle spørgsmålene, for brugen af grafregneren afhænger 
meget af de forskellige emner. 

 
Kommentarerne til spørgsmålene om efteruddannelse var bl.a. følgende: 
 

• Lidt kedelige kurser! 

• Intet efteruddannelsesbehov i lommeregner. 

• Form og indhold hænger sammen. 

• Efteruddannelse bør være efter behov, ikke hver 14. dag, hvis der ikke er behov. 
 

De mere generelle kommentarer til undersøgelsen varierede fra meget negative til meget 
positive: 

 

• Mange af dine spørgsmål er næsten umulige at svare på, hvilket betyder, at svarene bliver 
meget tilfældige. 
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• Skemaet er efter min mening meget tendentiøst – læreren gøres til gidsel for sine holdninger 
til matematikundervisningen under dække af en undersøgelse af et regneteknisk 
hjælpemiddel <..> F.eks. spørgsmål 4.2: Jeg underviser eleverne... <..> Hvis fagkonsulenten 
havde spurgt sådan, ville svaret være givet – ikke sandt? 

• Et par af spørgsmålene har for mange direkte og indirekte bevægelser og indskrænkninger. 

• Jeg synes ikke, dine spørgsmål er særlig relevante.<..> Der er tale om parallelle processer, 
eleverne skal lære at bruge <..> lommeregneren maksimalt, og de skal lære at mestre 
grundlæggende matematik uden hjælpemidler. Det er den rigtige kombination efter min 
mening. 

• Jeg synes, der var rigeligt at tage stilling til (for mange spørgsmål). 

• Udsagn om eleverne er svære at forholde sig til. 

• Gode spørgsmål! Jeg kan ikke gennemskue, om mine svar i nogle tilfælde skulle være 
inkonsistente – men det er jo heller ikke min opgave... 

• Jeg synes, du har fået fat i de væsentlige problemer/forhold i forbindelse med grafregneren. 
Mange af de udsagn, som nævnes, har vi netop diskuteret i faggruppen. Det kunne være 
spændende at lade eleverne besvare et skema med (nogle af) de samme udsagn. 

 
Min konklusion baseret på disse kommentarer er, at skemaet ikke har ramt helt ved siden af, 

men at nogle af spørgsmålene og især måske kategoriseringen kunne have været bedre. Det er min 
vurdering, at skemaet giver et rimeligt billede af lærernes holdninger og erfaringer. 

 

Repræsentativitet/generalitet. 
 

142 skoler har modtaget et spørgeskema, og jeg fik 92 rettidigt og korrekt udfyldt tilbage. Det 
giver en besvarelsesprocent på 64,8%, hvilket er en pæn besvarelsesprocent og samtidig betyder, at 
64,8% af landets gymnasieskoler er repræsenteret i undersøgelsen. Det er vanskeligt at afgøre, 
hvorvidt de 92 deltagere er repræsentative for landets gymnasier. Af de 92 er der to, der har anvendt 
TI-92. Det svarer nogenlunde til den procentdel af skolerne, der bruger CAS. Der er 70,8% mænd 
og 29,2% kvinder blandt deltagerne i undersøgelsen. I følge matematiklærerforeningens statistikker4 
er 27,1% af medlemmerne kvinder. Det ser ud til, at undersøgelsen også her er repræsentativ. Alle 
amter er repræsenterede i undersøgelsen, og der ser ikke ud til at være noget system i hvilke skoler, 
der ikke har svaret. I matematiklærerforeningen er der 1688 medlemmer, heraf er nogle pensionister 
og nogle er ansat på andre skoletyper end gymnasium, f.eks. hf-centre, tekniske gymnasier etc. Der 
kan omvendt være enkelte gymnasielærere i matematik, der ikke er medlemmer af 
matematiklærerforeningen. Det er efter mit bedste skøn rimeligt at sige, at mindst 5% af 
matematiklærerne i gymnasiet har deltaget i undersøgelsen. 

Denne spørgeskemaundersøgelse foretages i en forholdsvis homogen forsamling. Jeg har selv 
været en del af denne gruppe gennem mange år, og jeg kender derfor diskursen. Jeg mener på dette 
grundlag, at det er forsvarligt at konkludere, at undersøgelsen er repræsentativ nok til, at den kan 
bruges til det formål, jeg anvender den til. 

 

Validitet. 
 

Validiteten af de enkelte spørgsmål beror på den fortolkning, jeg laver af resultatet, og må 
bedømmes i forhold til hver enkelt spørgsmål. Et yderligere argument for validitet er, at 

                                                 
4 Jeg har i forbindelse med grafen over aldersfordelingen fra LMFK-bladets særnummer 2002 i kapitel 7 fået stillet et 
regneark til rådighed af Nils Fruensgaard, formand for matematiklærerforeningen. Tallene over antal kvinder og mænd 
er fra dette regneark, ligesom det totale antal. 
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udtalelserne i undersøgelsen ikke udelukkende er mine egne konstruktioner men er baseret på 
lærernes egne udtalelser i første pilotundersøgelse og i en anden sammenhæng. 

 

Kritik. 
 

Jeg har i undersøgelsen valgt at sende et skema til hver skole. Jeg kunne i stedet have valgt at 
undersøge nogle samlede faggrupper. Det havde givet mulighed for at være til stede under 
udfyldelsen af skemaet og for at få en efterfølgende diskussion af spørgsmålene. Dette blev gjort 
ved de to pilotundersøgelser, og begge gange med stort udbytte for både forsker og deltagende 
lærere. Imod denne løsning talte dels ønsket om at dække bredere end faggruppen på enkelte skoler 
for at komme udover de lokale faktorers indflydelse, dels at der på mange skoler på det tidspunkt 
stadig var lærere, der ingen erfaringer havde med grafregneren og derfor ikke ville kunne bidrage 
med meget i undersøgelsen. Dette sås også i de to pilotundersøgelser. 

At basere spørgeskemaet på lærerudtalelser gjorde, at nogle af spørgsmålene i skemaet blev 
overlappende, og at den inddeling i emner, jeg lagde ned over skemaet, ikke altid forekom alle de 
deltagende lærere logisk. Jeg kunne have valgt at have omskrevet lærernes udtalelser endnu mere 
end jeg gjorde. Det havde givet et skema, som formentlig havde været lettere at udfylde på 
bekostning af validiteten. 

Hvis jeg skulle udarbejde spørgeskemaet i dag, ville det komme til at se anderledes ud. Baseret 
på mine erfaringer fra analyserne af spørgeskemaet og fra mit lærersamarbejde ville jeg i højere 
grad undersøge rammernes betydning for grafregneranvendelsen, og herunder især den skriftlige 
eksamen og faggruppens samarbejde. Jeg ville ikke undersøge lærernes holdning til elevernes 
læring på samme måde, fordi resultaterne er meget svære at tolke på. Sådanne holdninger skal 
snarere undersøges i en kvalitativ undersøgelse. Ligeledes ville jeg ikke gøre så meget ud af at bede 
lærerne vælge mellem efteruddannelsestyper men hellere lave et åbent spørgsmål der.  

 

8.2 resultater af spørgeskemaundersøgelsen. 
 

I dette afsnit fremdrages interessante eller overraskende resultater af 
spørgeskemaundersøgelsen. Undervejs inddrages de kommentarer, lærerne har skrevet i 
spørgeskemaerne, herunder også eventuelle kommentarer fra de to pilotundersøgelser og ganske få 
gange inddrages også resultater fra lærerinterviewene. Undersøgelsesresultaterne deles op i temaer. 
Mange af spørgsmålene og kommentarerne kan høre under flere temaer men refereres under et 
tema. Temaerne er: Grafregneren, elevernes læring, rammernes betydning, undervisningsformer og 
lærerne selv. 

 

Grafregneren. 
 

Dette underafsnit vil især omhandle lærernes svar på spørgsmål 4 og 6 i spørgeskemaet, og de 
kommentarer, der omhandler grafregneren. Nedenfor ses en tabel over de vigtigste spørgsmål i 
kapitel 4 og 6 i denne forbindelse. I bilag A7 kan ses den samlede opgørelse. 

 
 

Fra spørgsmål 4:  Meget 
enig/enig 

Uenig/helt 
uenig 

Hverken/ 
eller 

På trods af grafregneren underviser jeg stort set, som jeg altid 
har gjort 

19 58
1 

 
15  

Jeg underviser eleverne i brug af grafregneren 89
1 1 2  
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Jeg tilstræber at udnytte grafregneren i alle de tilfælde, hvor det 
er muligt indenfor pensum 

78
1 8 6 

Grafregneren tager i min undervisning tid fra andre emner, som 
er mindst lige så vigtige 

17
1 52 23  

Jeg er i tvivl om, hvilke tidligere anvendte metoder, 
grafregneren kan erstatte 

12
1 64 16 

Indførelsen af grafregneren gør, at jeg nedprioriterer den 
mundtlige fremstilling 

11 78
2 3 

Elevens mestring af grafregneren indgår som et væsentligt 
element i min karaktergivning 
 
Og fra spørgsmål 6: 

11 59
2 22  

Grafregneren kan støtte eleverne i opgaveregning 91
3 0 1 

Grafregneren kan støtte eleverne i modellering 72
3 5 15  

Grafregneren kan støtte elevernes begrebsdannelse 47
3 21 24 

Grafregneren kan støtte elevernes matematiske ræsonnementer 31
3 37 24  

   (Tabel 1) 
 
Tallene markeret med 1 giver et meget positivt billede af grafregnerbrug landet over. Interessant 

er, at lærerne ikke generelt mener, grafregneren tager tid fra andre emner. I begge 
pilotundersøgelser blev dette spørgsmål diskuteret, og der var næsten enighed om, at grafregneren 
tog tid fra andre emner, og at det i hvert fald ikke blev lettere at nå pensum, og et af resultaterne fra 
en spørgeskemaundersøgelse i Melbourne, Australien (Routitsky og Tobin 2002) var også, at 
lærerne mente, at grafregneren bestemt ikke sparede tid. Svaret på spørgsmålet kan fortolkes på to 
måder: 

 
1. Hvis grafregneren ikke er integreret i undervisningen men udelukkende bruges som et 

beregningsværktøj til at gøre det, der altid er blevet gjort bare hurtigere, tager 
grafregneren ikke tid.  

2. Hvis grafregneren er integreret som et undervisningsværktøj, kan det godt være, at den 
tager tid, men det er lige så væsentligt som de andre emner.  

 
Spørgsmålets formulering gør det ikke muligt at afgøre, om det er det ene eller det andet, der er 

tale om her. I begge fortolkninger bryder svaret imidlertid med en forestilling om, at en forhindring 
for introduktionen af grafregneren er, at den tager tid og dermed gør det vanskeligere at nå pensum. 
I tilfælde 1 er grafregneren ikke introduceret som et undervisningsværktøj, og det er sandsynligt, at 
en introduktion som undervisningsværktøj vil støde på en forhindring angående det forøgede 
tidsforbrug. Dette ses f.eks. i mit senere samarbejde med Erik. 

Tallene markeret med 3 illustrerer, hvordan lærerne ser grafregnerens potentialer som et 
regneværktøj ved opgaveregning og modellering, mens der ikke er nær så mange, der mener, 
grafregneren har potentialer som et læringsværktøj i forbindelse med begrebsdannelse og slet ikke i 
forbindelse med matematiske ræsonnementer. Tallene markeret med 2 understreger dette yderligere. 
Lærerne prioriterer stadig den mundtlige fremstilling højt, og elevernes mestring af grafregneren er 
ikke noget væsentligt element i deres karaktergivning. Det sender nogle klare signaler til eleverne 
om grafregnerens status som et regneværktøj, der ind imellem må anvendes, enten fordi opgaven 
ikke kan løses uden, eller fordi udregningerne bliver for langsommelige ellers. Det er imidlertid 
bedre at løse opgaven uden at bruge grafregner, hvis man kan. Dette hænger i øvrigt fint sammen 



Kapitel 8: Egen undersøgelse af den nuværende situation. 

 8 

med de krav, der stilles den afsluttende skriftlige eksamen. I interviewet med Carsten5 diskuterer vi 
dette, og han mener, at det ikke er noget problem, fordi de elever, der kan bruge grafregneren, netop 
er de elever, der skal have høje karakterer alligevel, så derfor vil elevernes grafregnerbrug indirekte 
afspejles i deres karakter. Det vil jeg vende tilbage til i afsnittet om elevernes læring, og jeg vil 
vende tilbage til det i kapitel 10, hvor jeg analyserer lærerinterviewene. 

I spørgsmål 4.6 på spørgeskemaet bliver lærerne bedt om at nævne de faglige emner, hvor de 
har ændret deres undervisning som følge af grafregnerens introduktion. Kun 55 er i øvrigt enige i, at 
de har ændret deres undervisning i de faglige emner, stort set det samme antal, der er uenige i, at de 
underviser, som de altid har gjort. Disse 55 nævner en lang række emner. En samlet oversigt over 
emner, der bliver nævnt, kan ses i bilag A8. Nogle lærere nævner emner, der ikke naturligt ligger i 
1.g. De emner vil jeg se bort fra i det følgende.  

Emnet funktioner med dertil hørende underemner nævnes 60 gange i denne liste. Der er 
selvfølgelig lærere, der har skrevet flere underemner op, derfor er tallet større end 55. Til 
sammenligning er tal og dertil hørende underemner nævnt 20 gange, og geometri med dertil 
hørende underemner nævnt 3 gange.  Under tal nævnes næsten udelukkende løsning af ligninger og 
uligheder og kontrol af beregninger. Under funktioner nævnes hyppigt regression og graftegning, 
men der er også mange, der simpelthen skriver ”funktioner”. Det fremgår af dette, at grafregneren 
især anvendes i forbindelse med arbejdet med funktionsbegrebet i 1.g, mens den ikke spiller nogen 
stor rolle i forbindelse med tal og geometri, de andre to emner, der traditionelt ligger i 1.g Dette 
stemmer overens med Eriks6 udtalelser i interviewet, se kapitel 10. 

I spørgsmål 11 bliver lærerne bedt om at vurdere, hvor tit de eller deres elever anvender 
grafregneren til en række beregningsopgaver: 

 

Spørgsmål 11  Hver time/blok 
eller ugentligt 

Månedligt 
eller 
sjældnere 

Bruger lommeregnerens display og /eller hukommelse til at se 
indtastningers historie og finde fejlindtastninger og forståelsesfejl 

594 26 

Bruger listerne som et regneark 11 78 

Bruger lommeregneren til brøkregning 39 50 

Bruger regressionsmulighederne 17 73 

Tegner grafer for funktioner 841 7 

Laver numeriske beregninger af f.eks. skæringspunkter eller 
nulpunkter 

573 34 

Kontrollerer beregninger 752 15 

Behandler målepunkter fra praktiske forsøg 4 85 

   (Tabel 2) 
 
Det ses, at grafregneren hyppigt anvendes til graftegning (Markeret med 1), til kontrol og 

fejlfinding (Markeret med 2) og til numeriske beregninger. (Markeret med 3) Andre anvendelser af 
grafregneren er tilsyneladende mere usædvanlige, især behandles ikke målepunkter fra forsøg. I 
spørgsmålet spurgtes også efter programmering, men af grunde, der allerede er gjort rede for, kan 
resultaterne fra dette spørgsmål ikke rigtig anvendes til noget. Anvendelsen markeret med 4 er den 
anvendelse, der kommer tættest på en anvendelse som et læringsværktøj, men en nærmere analyse 

                                                 
5 En af de 4 lærere. 
6 En af de 4 lærere. 
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af, hvordan denne fejlfinding finder sted er nødvendig for at kunne sige, om der er tale om en 
læringsaktivitet eller en ren opgaveregningsaktivitet. 

Jeg mener, tallene viser, at lærerne ser grafregneren mest som et regneværktøj. En række 
lærerkommentarer på skemaet underbygger denne tolkning: 

 

• Mit signal til eleverne er nok nærmest: Regn eksakt og brug grafregneren til kontrol.   

• Jeg tilstræber, at eleverne forstår stof og checker på lommeregner. 

• Jeg synes, eleverne skal bruge grafregnerens faciliteter så meget som muligt, samt bruge den 
som kontrol, når de f.eks. laver funktionsundersøgelser.   

• Jeg inddrager grafregner primært, fordi der er krav om, at eleverne skal have den, og når de 
nu har brugt en bunke penge på den kan man jo lige så godt bruge den. 

• Grafregneren er et hjælpemiddel, ganske nyttigt men aldeles sekundært m.h.t. forståelse, 
indsigt, begrebsdannelse, ræsonnement o.s.v. 

 
Disse lærerkommentarer viser, hvordan eleverne opfordres til at bruge grafregneren til kontrol af 

beregninger. I første pilotundersøgelse faldt følgende udtalelser, der også illustrerer denne 
opfattelse af grafregneren som et regneværktøj: 

 

• Grafregneren er medvirkende til at forstærke udviklingen bort fra egentlig matematik og hen 
mod praktisk anvendt matematik. 

• ....generelt mener jeg, at vi skal passe på ikke at bruge hele undervisningstiden på teknologi. 
Der skal vel stadig være plads til undervisning i matematiske ræsonnementer. 

• Eleverne forstår ikke den teori, de skal anvende grafregneren på. 

• Der vil blive lagt mindre vægt på den ”trivielle” rutineprægede indlæring af 
anvendelse/indsættelse i formler, differentiation, integration mm.  

• Med tiden vil grafregnerbrug formentlig føre frem til, at eleverne kan løse mere 
komplicerede problemstillinger og dermed i højere grad fokusere på anvendelser af 
matematik. 

 

Der er også et par citater fra spørgeskemaundersøgelsen, hvor lærerne har blik for grafregneren 
som et undervisning- og læringsværktøj: 

 

• Grafregneren er god til induktiv (ind)læring fx. at få føling med konstanterne a og b i 
f(x)=ax+b, f(x)=bax, f(x)=bxa (graffamilier i det hele taget). Grafregneren erstatter for mit 
vedkommende stort set min tidligere brug af computerprogrammer (f.eks. multimat, Excel), 
fordi den er et mere fleksibelt redskab end computerne. 

• Jeg er sikker på grafregnerens potentiale m.h.t. læring slet ikke udnyttes nok. 
 
Disse lærere omtaler brug af grafregneren som et læringsværktøj, den ene gør det, den anden vil 

gerne. Denne anden er i øvrigt Carsten, som jeg efterfølgende havde et samarbejde med. Det ses 
også af første citat, at grafregnerbrug erstatter computerbrug. Denne tendens ses også i mine 
lærerinterview, hvor de fire lærere bekræfter, at de ikke længere bruger tid på computere – dels 
fordi behovet ikke er så stort, når eleverne har grafregneren, dels fordi de ikke har tid til at gøre 
begge dele. 

En lærer er tydeligvis irriteret over den megen debat angående anvendelse af teknologi i 
matematikundervisningen: 
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• Brug af grafregner og/eller IT/EDB i matematikundervisningen er en naturlig ting, men den 
omtale og opmærksomhed, disse nye værktøjer får, er overdrevet og til tider sygelig. 

 
Jeg vil slutte dette afsnit af med en lærerkommentar fra anden pilotundersøgelse. Udtalelsen er 

positiv, men indeholder også elementer af først og fremmest at se grafregneren som et 
regneværktøj: 

 

• Som praktisk orienteret matematiker ser jeg grafregneren som en kærkommen gave til 
matematikundervisningen, som ad den vej får et lift, en modernisering – uden at man 
behøver at forlade fagligheden. 

 

Elevernes læring. 
 

I dette delafsnit vil jeg se på, hvad lærerne mener om elevernes læring, og om hvordan 
grafregneren kan støtte elevernes læring. Udgangspunktet for diskussionerne i dette kapitel er især 
spørgsmål 5, 8 og 9. Som allerede nævnt, er disse spørgsmål svære at fortolke. I det følgende 
angives dele af spørgsmål 9. I øvrigt henvises til bilag A7. 

 

Spørgsmål 9 I meget høj 
grad/ i høj grad 

I nogen grad 
/i ringe grad 

Eleverne har en god fornemmelse for, hvad det vil sige at lære 
matematik 

27 64 

Eleverne har svært ved at anvende deres matematiske viden i nye 
kontekster, hvor variablen f.eks. hedder noget andet end x 

36 55 

   (tabel 3) 
 
Generelt kan det siges, at lærerne er forholdsvis tilfredse med deres elever. Langt de fleste 

lærere mener, at de fleste af deres elever er velmotiverede, velforberedte og kan lære matematik. 
Dette ses i lærernes svar på spørgsmål 8 i skemaet i bilag A7. Deraf fremgår også, at 59 lærere 
mener, at de fleste elever har forudsætninger for at følge undervisningen, mens 31 lærere mener, det 
er de færreste elever, der har forudsætninger for at følge undervisningen. Der er en udbredt tendens 
til at beklage elevernes faglige forudsætninger, når de starter i gymnasiet. Denne tendens ses her, og 
den ses også i mine lærerinterview, hvor alle de 4 lærere mener, at elevernes forudsætninger fra 
folkeskolen er for dårlige.  

De eneste problemer med elevernes læring, der træder tydeligt frem ses i tabellen ovenfor. Der 
er i følge lærerne ikke mange elever, der forstår, hvad det vil sige at lære matematik, og der er i 
følge lærerne mange elever, der har svært ved at bruge deres viden i nye kontekster. I det samlede 
positive billede kan det undre, at lærerne ikke mener, eleverne forstår, hvad det vil sige at lære 
matematik, men problemerne med kontekstbundethed og transfer er velkendte.  

I lærernes kommentarer kritiseres forestillingen om, at elever blokerer overfor matematik, og 
desuden gøres der opmærksom på, at der er store individuelle forskelle på elever. En opsummerer 
således: 
 

• Generelt er der blevet flere svage og umotiverede elever, men der er da også stadig mange 
gode. 

 

I første pilotundersøgelse faldt en del kommentarer angående elevernes læring, f.eks. følgende: 
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• En del elever mener, at matematik er det samme som umiddelbart forståelig logik, som kan 
rummes i hovedet. De viger derfor udenom at støtte sig til notater og skriftlige udregninger i 
deres indlæring. 

• Nogle elever har meget svært ved at strukturere og dermed få overblik over beviser: de 
prøver at huske beviserne linie for linie, i stedet for at få et overblik over de store linier i 
beviset. 

• For nogle elever er matematik, at vi beviser noget, som andre allerede har bevist meget 
bedre. 

 
En lærer udtalte i første pilotundersøgelse, at det var uheldigt når eleverne fandt på at ”skrive 

hjemmeopgaver ureflekteret af”, en udtalelse, der tyder på, at læreren har øje for de 
læringspotentialer, der kunne være i at skrive reflekteret af. 

Spørgsmål 5 og sidste del af spørgsmål 9 omhandler lærernes vurdering af elevernes anvendelse 
af grafregneren: 

 

Fra spørgsmål 5: Meget 
enig/enig 

Uenig/me-
get uenig 

Hverken/ 
eller 

Grafregneren gør mine elevers faglige niveau lavere 6 661 20 

Det er svært for mine svage elever at udnytte grafregneren 502 33 9 

Grafregneren gør det sværere at motivere mine elever for at 
lære beviser 

10 711 11 

Mine elever bliver gladere for matematik, når de  bruger en 
grafregner 

471 13 32 

Mine elever bliver mere eksperimenterende i deres 
opgaveløsning, når de bruger grafregneren (ex. trial-and-error) 

441 21 27  

Fra spørgsmål 6: Mine elever er blevet dårligere til at tegne 
grafer i hånden efter grafregnerens indførelse. 

483,4 24 20 

Fra spørgsmål 9: I meget høj 
grad/ i høj grad 

I nogen grad 
/i ringe grad 

Eleverne kan selv bedømme, hvornår det er hensigtsmæssigt at 
anvende grafregneren 

19 713 

Eleverne har for stor tiltro til de resultater, de opnår med 
grafregneren 

623 29 

Eleverne er afhængige af grafregneren, når de skal tegne grafer 484 43 

Eleverne kan ikke huske fra gang til gang, hvordan grafregneren 
bruges 

20 71 

   (Tabel 4) 
 
Igen giver spørgeskemaet en positiv bedømmelse af elevernes grafregnerbrug. De tal, der er 

markeret med 1 ovenfor, viser alle, at lærerne er tilfredse med elevernes grafregnerbrug. Eleverne 
bliver gladere for matematik, så lærernes vurdering er, at grafregneren har betydning for de 
affektive faktorer. Grafregneren fremmer i nogen grad mere eksperimenterende arbejdsformer som 
”trial-and-error”. Det var også et resultat i andre undersøgelser, som det fremgår af kapitel 5. 
Tallene markeret med 3 trækker i den anden retning. Eleverne har i følge lærerne svært ved at 
bedømme, hvornår det er rimeligt at anvende grafregneren. En lærer kommenterer, at eleverne 
bruger grafregneren til alt, selv simple udregninger. Eleverne har også for stor tiltro til 
grafregnerens resultater. I mine lærerinterview har jeg fulgt op på dette, og konklusionen er, at 
sådan har det altid været. Når eleverne har fundet et facit, bruger de ikke meget tid på at vurdere 
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rimeligheden af det, hvad enten det er fundet med en grafregner, et CAS-værktøj, en almindelig 
lommeregner eller endog en logaritmetabel. I første pilotundersøgelse havde en lærer en forklaring 
på disse problemer: ”Måske gør vi for lidt ud af modelleringsprocessen”.  

Tallene markeret med 4 har jeg krydset med hinanden, og det viser sig, at det ikke er helt de 
samme 48, der optræder i tabellerne. Der er 34 lærere, der både mener, at eleverne er afhængige af 
grafregneren, og at de er blevet dårligere til at tegne grafer, mens der er 14, der mener, de er blevet 
dårligere til at tegne grafer uden at være blevet afhængige af grafregneren og 7, der mener, de er 
blevet afhængige af grafregneren ved tegning af grafer uden at være blevet ringere til at tegne 
grafer. Endelig er der 7, der mener, de er afhængige af grafregneren ved graftegning, og at de tegner 
grafer som før. 

Der er en række lærerkommentarer om elevernes grafregnerbrug: 
 

• De er blevet mere eksperimenterende og har større graffornemmelse end tidligere. 

• Eleverne eksperimenterer, men de tør sjældent, fordi der er så store krav om dokumentation. 

• Eleverne har svært ved regnearternes hierarki. Det bliver endnu værre af, at dette hierarki 
ændres fra lommeregner til lommeregner (De sætter selv nogle parenteser) Det har eleverne 
svært ved. De plejer at sige "Vi sætter selv rigeligt med parenteser" .. hvis de er i tvivl. 

• Elever er jo forskellige (!) - og nogle bliver sikkert mere forvirrede end opklarede af 
grafregnerens muligheder. Men jeg tror, at vi kan lære at undervise, så den inddrages på en 
støttende måde.  

• Der er (naturligvis) meget stor forskel på elever. Jeg oplever, at nogle elever er blevet 
gladere for matematik p.gr.a grafregner. Andre er trætte af grafregneren. Nogle elever er 
rigtig dygtige til at bruge grafregner, andre kan ikke finde ud af det og glemmer 
fremgangsmåder fra gang til gang. 

 
Igen understreges i disse kommentarer, at elever er forskellige. I kommentar nummer 2 ses, 

hvordan rammerne spiller ind på elevernes brug af grafregner. Jeg vil i næste afsnit se på 
rammernes betydning. Kravene om dokumentation er gennemgået i sidste kapitel. 

En problematik, som jeg vil bruge tid på i sidste del af dette delafsnit, er det, der er markeret 
med 2 i tabellen på sidste side: De svage elever og grafregneren. Der er mange af lærerne, der 
angiver, at det er svært for deres svage elever at bruge grafregneren, og mange af lærernes 
kommentarer omhandler dette: 

 

• Jeg mener, at grafregneren (ligesom noter) giver de svage elever en falsk tryghed, særligt i 
forbindelse med simple udregninger. 

• Det er de svage, der har for stor tiltro til lommeregneren. 
 
Desuden er der bemærkningen i forbindelse med karaktergivningen, der er er refereret tidligere, 

om, at det er de dygtige, der kan bruge grafregneren. Også i første pilotundersøgelse faldt der 
bemærkninger om de svage elevers vilkår: 

 

• Det at lære at bruge grafregneren overlades i høj grad til selvstudium, og derfor er det kun 
de dygtigste, der lærer at bruge den. 

• (Om CAS, red.) Det vil formentlig give de fagligt stærke elever en væsentlig fordel med stor 
risiko for at de svage tabes på gulvet – eller i hvert fald forstår endnu mindre end før. 

 
I forbindelse med lærerinterviewene tog jeg problematikken om de svage elever op med lærerne. 

De var enige i, at der var problemer med de svage elever, men i hvert fald 3 af de 4 hældede mere til 
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en forklaring om, at det ikke var de svage, der blev ringere, men de gode, der blev bedre, og derfor 
blev forskellen mellem de svage og de gode større end før. Diskussionen om introduktionen af CAS 
vil jeg tage op i kapitel 17. 

  

Rammernes betydning for grafregnerbrugen. 
 

Dette afsnit omhandler rammernes betydning for lærernes brug af og meninger om grafregneren. 
Der vil især blive henvist til spørgeskemaets spørgsmål 7, her igen forkortet og summeret, der 
henvises til bilag A7 for de komplette tal: 

 

Spørgsmål 7 Meget 
enig/enig 

Uenig/helt 
uenig 

Hverken/ 
eller 

Kravene om dokumentation ved brug af grafregner til skriftlig 
eksamen er for store 

252 50 17 

Indførelsen af grafregneren øger pensumpresset 291 47 16  

Grafregneren giver dobbeltarbejde, fordi eleverne skal lære både 
gamle og nye metoder 

301 53 9 

Grafregneren er mere anvendelig i andre fag som f.eks. fysik 161 59 17 

Pensum i det almene gymnasium er ikke i tilstr. grad tilpasset 
kravet om brug af grafregner 

421 32 18 

Der er kommet meget ”kodesprog” i de skriftlige opgaver til 
eksamen. (Ex: bestem/beregn) 

682 13 11 

Anvendelsen af grafregneren diskuteres mellem 
matematikkollegerne 

723 14 6  

Jeg stiller store krav om dokumentation, hvis eleverne løser 
opgaver v.hj.a. grafregneren (Fra spørgsmål 4) 

692 13 10  

   (Tabel 5) 
 
Analysen kan deles op i lærernes syn på pensum, markeret med 1 og lærernes syn på eksamen 

markeret med 2. I vurderingen af pensum mener hovedparten af lærerne ikke, der er tale om et øget 
pensumpres, at grafregneren giver dobbeltarbejde, eller at grafregneren ville være mere anvendelig i 
fysik, men der er en del af lærerne, der mener, at pensum ikke i tilstrækkelig grad er tilpasset 
grafregneren. Mine analyser af bekendtgørelsen i kapitel 7 viser også, at der i realiteten er tale om, 
at bekendtgørelserne før og efter grafregnerens indførelse er identiske.  

Krydses felterne ”dobbeltarbejde” og ”pensumpres” viser det sig ikke overraskende, at der er en 
sammenhæng mellem disse. De fleste af dem, der finder at grafregneren giver dobbeltarbejde, 
finder også, at den øger pensumpresset. En række lærerkommentarer omhandler også pensum: 

 

• Grafregneren giver dobbeltarbejde, men stort fagligt udbytte.  

• Dobbeltarbejde: Slet nogle af de gamle metoder, f.eks. tabel7. 

• Grafregneren er et ok hjælpemiddel, men der skulle så udgå noget andet af pensum. 

• Det er dårligt, at rentesregning er næsten udgået. Emnet var ideelt til IT og meget 
motiverende.  

 
I første pilotundersøgelse kommenterer en lærer bekendtgørelsen således: 
 

                                                 
7 her menes, at tabelopslag ikke længere bør være en del af pensum. 
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• CAS/grafregner og 3-årigt forløb til A-niveau løber i to retninger: Beviser/anvendelser. 
 

I vurderingen af den skriftlige eksamen er lærerne ikke enige om, om dokumentationskravene 
ved grafregnerbrug til eksamen er for store, men de er enige om, at der er kommet for meget 
kodesprog i opgaverne. Dette kodesprog er gennemgået i kapitel 7. Der er mange lærerkommentarer 
til eksamensopgaverne: 

 

• Kravene om dokumentation ved brug af grafregner er for diffuse. 

• Jeg er skuffet over, at der er meget få eksamensopgaver, hvor grafregneren skal anvendes. 

• Det bør klart fremgå af opgaverne, om eleverne skal beregne eller bruge graflommeregner. 

• Det er tåbeligt, at de skal lære mange siders regler udenad. F.eks. at de skal beregne, selvom 
der står bestem monotoniforhold eller bestem tangent - tåbeligt!  

• Det de mister i "regneøvelse" bliver opvejet af træningen med opgaver uden hjælpemidler, 
som virkelig styrker basistingene.  

• Eksamensopgaverne i sommer var en skuffelse både for eleverne og mig. Jeg synes, man bør 
kræve en grafregner på TI82 eller TI83-niveau, så eleverne kan bruge den til lidt anderledes 
opgaver blandet med traditionelle opgaver.  

• Jeg synes, de udsagn vi har fået om dokumentation er overdrevne, men jeg kræver 
naturligvis, at eleverne forklarer, hvad de gør og især hvorfor. 

• Jeg stiller kun store krav8 p.gr.a. de store krav til studentereksamen. 
 
Desuden henvises til kommentaren om, at eleverne gerne vil eksperimentere, men ikke tør 

p.gr.a. kravene om dokumentation. 
Den sidste kommentar førte til, at jeg krydsede lærernes vurdering af kravene om 

dokumentation til skriftlig eksamen med, om læreren stillede store krav om dokumentation i det 
daglige. Det faldt således ud: 
 
  Kravene ved eksamen er for store 

 
Jeg stiller store 
krav om 
dokumentation 

   (Tabel 6) 
 

Det ses, at de fleste af dem, der synes, at kravene om dokumentation ved den skriftlige eksamen 
er for store også stiller store krav til deres elever. Dette er formentlig for at forberede eleverne på 
den afsluttende eksamen. 

Jeg har også diskuteret kravene om dokumentation med de lærere, jeg har interviewet, og især 
Bente er meget utilfreds med dem, og hun er også meget utilfreds med de eksamenssæt, der bliver 
stillet. Dette vender jeg tilbage til i kapitel 10. 

Om de lokale rammer siger lærerne, at grafregneren tilsyneladende diskuteres i de fleste 
faggrupper. I et spørgeskema er det svært at få indtryk af karakteren af disse diskussioner. Denne 
problematik tages op igen i kapitel 15. 

 

 

                                                 
8 Her mener læreren ”til elevernes opgavebesvarelser”  

 enig/meget enig uenig/meget uenig Hverken/eller 

meget enig/enig 16 42 11 

uenig/meget uenig 6 4 3 

Hverken/eller 3 4 3 
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Undervisningsformer. 
 

Dette afsnit vil især omhandle lærernes svar på spørgsmål 10 i spørgeskemaet suppleret med 
nogle af punkterne i spørgsmål 4. Her følger nøgletallene summeret og forkortet, der henvises igen 
til bilag A7. 

 

 Mindst en 
gang om ugen 

Månedligt eller 
sjældnere 

Tavlegennemgang af teori ved lærer 901 1  

Tavlegennemgang af teori med inddragelse af grafregneren 582 32 

Tavlegennemgang af opgaver/eksempler ved lærer 871 4 

Tavlegennemgang af eksempler/opgaver med inddragelse af 
grafregneren 

672 23 

Tavlegennemgang af teori ved elev 37 54 

Tavlegennemgang af opgaver/eksempler ved elev 781 13 

Korte gruppearbejder om opgaver 56 33 

Korte gruppearbejder om teori 19 70 

Individuel opgaveregning og pararbejde om opgaver 811 9 

Større gruppearbejder over flere timer/blokke 4 87 

Virksomhedsbesøg, ekskursioner etc. 0 91 

Egentligt projektarbejde i matematik 0 91 

Tværfagligt projektarbejde 0 91 

Grafregnerforløb/træning i teknik 82 83 

   (Tabel 7) 
 
Tallene markeret med 1 viser, at aktiviteter, der normalt forbindes med traditionel 

matematikundervisning, dominerer aktiviteterne i klasserummet. Læreren gennemgår teori og 
eksempler, eleverne regner opgaver individuelt, og nogle elever regner opgaver ved tavlen. Tallene 
med 2 viser, at grafregneraktiviteter ikke fylder så meget i billedet som de andre aktiviteter, og at de 
aktiviteter, der laves med grafregneren, mest er gennemgang af opgaver, derefter følger inddragelse 
af grafregneren i gennemgang af teori. Længerevarende gruppearbejder, projektarbejde, 
ekskursioner etc. forekommer stort set ikke. 

Selvom lærerne mener, at grafregneren har ændret deres undervisning, er det tilsyneladende ikke 
deres valg af arbejdsformer, der har ændret sig. Lærerne kommenterer i øvrigt dette spørgsmål 
meget lidt. En enkelt lærer bemærker, at ”arbejdsform varierer meget afhængig af emne”. Lærernes 
manglende lyst til at kommentere spørgsmålet kunne skyldes, at det er et af de sidste spørgsmål. På 
den anden side er der mange lærere, der afslutter skemaet med en lang kommentar. Det kan også 
skyldes, at lærerne ikke har tænkt meget over arbejdsformerne, eller at de ikke finder det vigtigt i 
denne sammenhæng. Spørgeskemaet skulle jo handle om deres grafregneranvendelse. 

Tallene hænger i øvrigt fint sammen med afsnittet om grafregneren, hvoraf det fremgik, at 
lærerne så grafregnerens potentialer hovedsageligt som et regneværktøj. Hvis grafregneren 
anvendes som et regneværktøj, som en forstærker, der bevirker, at man kan gøre, hvad man plejer at 
gøre bare hurtigere (f.eks. Dörfler(1993)), så er der ingen grund til at ændre sit valg af 
arbejdsformer. Det kunne i så tilfælde være interessant at analysere, hvad lærerne har ment med, at 
deres undervisning har ændret sig. I Routitsky og Tobin(2002) fandt de ud af, at lærerens vurdering 
af grafregnerens anvendelighed hang tæt sammen med lærerens undervisningsstil. 
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Om lærerne selv. 
 

Her ses dels på lærernes svar i spørgsmål 12 og 13 om efteruddannelse, dels på nogle af 
resultaterne fra de krydstjek, jeg har lavet. 

I spørgsmålet om efteruddannelse har der været en række problemer med indtastningen, og jeg 
er efterfølgende ikke tilfreds med formuleringen af spørgsmålene. Der kan ikke konkluderes noget 
klart udfra de indkomne svar. I spørgsmål 12 om ønsker til indhold af efteruddannelsen er det 
tydeligt, at tekniske kurser i grafregneren generelt er meget lavt prioriteret, mens kurser om IT og 
undervisningsmetoder har højeste prioritet. 

I spørgsmålet om formen for efteruddannelsen er der en tendens til, at man enten prioriterer den 
skolebaserede efteruddannelse hver 14. dag meget højt eller meget lavt, og det samme med LMFK-
kurserne. 

I første pilotundersøgelse ville lærerne gerne have efteruddannelse med: 
 

• Eksempler på, at man kan gøre noget bekendtgørelsesfastlagt med projektarbejde, som man 
ikke kan på traditionel vis. 

• Konkrete eksempler på projektarbejde, tænkeskrivning og andre varierende arbejdsformer. 
 
Disse lærere gav altså udtryk for at have større behov for efteruddannelse i anvendelse af 

projektarbejdsformen end i anvendelse af teknologi, og de ser tilsyneladende ingen sammenhæng 
mellem de to, og især den første udtalelse er ikke særlig positiv overfor ideen om 
projektarbejdsformen.  

Jeg har krydset svarene om efteruddannelsesbehov med svarene på en række af de andre 
spørgsmål på spørgeskemaet. I punktform kan følgende tendenser ses. Jeg vil understrege, at der 
ved disse krydstjek er tale om meget små tal! 

 

• Der er tilsyneladende ingen sammenhæng mellem efteruddannelsesbehov og om, hvor 
meget brugen af grafregneren diskuteres i faggruppen 

• Der er heller ingen sammenhæng mellem efteruddannelsesbehov og elevernes 
grafregnerbrug (spørgsmål 11). 

• Der er flere af dem, der ikke føler noget efteruddannelsesbehov, der i spørgsmål 4 
indikerer, at de underviser som altid. (7 ud af 17 i forhold til 12 ud af 60). En tilsvarende 
tendens ses i spørgsmålet om, om man tilstræber at bruge grafregneren, når det er muligt, 
hvor dem, der ikke føler noget efteruddannelsesbehov, ikke tilstræber dette i samme grad 
som dem, der ønsker efteruddannelse. 

• Antal hold med grafregner har ingen betydning for, om man ønsker efteruddannelse. 

• Jo flere år, man har været lærer, jo større behov for efteruddannelse har man. 84% af de 
lærere, der har undervist i mere end 10 år, ønsker efteruddannelse, mens kun 65% af dem, 
der har undervist i mindre end 10 år, ønsker det.  

 
Disse tendenser viser, at de lærere, der ikke af sig selv bruger grafregneren, heller ikke ønsker 

efteruddannelse i at anvende den. Det understreger igen, at det ikke er nok at indskrive ny teknologi 
i bekendtgørelsen og så tilbyde frivillige kurser til lærerne i at anvende teknologien. Jeg taler ikke 
for tvangsforanstaltninger, men mere om at motivere lærerne bedre for forandringen. Det ses også, 
at myten om, at det er de ældre matematiklærere, der er stopklodserne i fornyelsesprocessen, ikke er 
entydigt sand.  

Jeg har krydset nogle af baggrundsoplysningerne med de andre spørgsmål i skemaet. Dette kan 
ses i bilag A10. Der er tale om meget små tal, men der kan ses en række tendenser: 
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• Jo flere hold, en lærer har haft med grafregner, jo mere positiv er læreren overfor 
grafregneren. Det ses f.eks. i spørgsmål 4.1, 4.2, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2 og 5.5. 

• Jo flere år, en lærer har undervist, jo mere positiv er læreren overfor grafregneren. Ses 
f.eks. i de samme spørgsmål. 

 
Det første resultat ligger i forlængelse af andres undersøgelser af introduktion af teknologi, 

f.eks. Ruthven(1996), der viser, at lærerne først er trygge ved teknologien efter mindst 1 år. I 
Routitsky og Tobin(2002) er en af konklusionerne på deres spørgeskemaundersøgelse netop, at 
læreren skal have ubegrænset adgang til en grafregner i mindst ½ år, før der ses en forbedring af 
hans holdning til den, og efter 2 år er lærerne positive på alle fronter. 

 

• Der er en tendens til, at de lærere, der har haft 1 eller 2 hold med grafregner, er mere 
positive overfor  bekendtgørelsen og eksamen end de, der har brugt grafregneren på mere 
end 2 hold. 

 
Dette skyldes formentlig, at de lærere, der har haft mere end 2 hold,, også har haft en afsluttende 

eksamen med grafregner og derfor har fundet ud af, at eleverne bruger grafregneren ureflekteret til 
eksamen. De mere erfarne lærere er derfor mere kritiske overfor eksamen og pensum. 

 

8.3 Afslutning. 
 

Den gennemførte spørgeskemaundersøgelse er blevet analyseret. Den har vist en række 
resultater, der danner baggrund for det lærersamarbejde, der blev gennemført i efteråret 2001. 
Hovedresultaterne af undersøgelsen er i punktform: 

 

• Grafregneren bliver brugt meget som et regneværktøj til kontrol og fejlfinding, til 
graftegning og til numeriske beregninger. 

• Grafregneren bliver ikke i særlig udstrakt grad brugt som et undervisningsværktøj. 

• Lærerne er generelt tilfredse med eleverne og deres læring. 

• Efter lærernes vurdering er elevernes læring kontekstbundet, og de er ikke gode til 
modelkritik. 

• Forskellen mellem de svage og de dygtige elever bliver større med grafregnerens 
indførelse. 

• Lærerne mener, der er for meget kodesprog i opgaverne til den skriftlige eksamen. 

• Der vælges hovedsageligt traditionelle arbejdsformer. 

• Der sker tilsyneladende en udvikling med lærerne i løbet af de første 2 år med grafregner. 

• Der sker tilsyneladende en udvikling med lærerne i løbet af de første år, de underviser. 
  

I begyndelsen af dette kapitel opstillede jeg en række spørgsmål. Undersøgelsens konklusioner 
belyser disse spørgsmål. Som jeg har været inde på i forbindelse med kritik af skemaet, er de lokale 
rammers betydning ikke undersøgt godt nok, f.eks. er det uklart, hvad der sker i faggrupperne. Hvis 
jeg skulle gentage undersøgelsen, ville jeg gerne undersøge dette nøjere. De lokale rammers 
betydning er undersøgt i lærersamarbejdet, og det tages op igen i kapitel 15. 

Lærerne oplever ikke de store problemer med elevernes læring, og eleverne klarer sig godt til 
eksamen.. Problemerne med, at elevernes viden bliver kontekstbundet og, at de ikke er gode til 
modelkritik, er ikke kommet med introduktionen af grafregneren. Der er derfor ingen nye 
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problemer med elevernes læring, og undersøgelserne i kapitel 7 har vist, at der ikke er kommet ny 
bekendtgørelse eller nye lærebøger. Lærernes motivation for at ændre deres undervisning er derfor 
ikke stor, og de finder det naturligt at vælge at  benytte grafregneren som et beregningsværktøj i den 
traditionelle matematikundervisning, hvilket også er det, der lægges op til i lærebøger og i de krav, 
der stilles til den skriftlige eksamen. 

Det er tydeligt, at lærerne generelt ikke mener at mangle viden om grafregneren.  
Undersøgelsen viser også, at det tilsyneladende tager tid at udvikle ekspertise. Det tager et par år 

at lære at bruge grafregneren som et naturligt beregningsværktøj i undervisningen, og det tager også 
mindst et par år, før man bliver en så erfaren lærer, at man får lyst til eller brug for at 
eksperimentere med sin undervisning. 

Undersøgelsen peger på en række områder, som det kunne være interessant at undersøge 
nærmere, f.eks.: 

 

• Hvad er det, der sker med lærerne i de første 2 år, de bruger grafregner? For at belyse det i 
det videre arbejde valgte jeg samarbejde med lærere, der havde mindst 2 års erfaring med 
grafregneren.  

• Erstatter grafregneren brug af al anden teknologi? 

• Rammernes betydning, herunder især kravene til den skriftlige eksamen og de lokale 
rammer. 

• Lærerens matematiksyn. Det kan ikke blotlægges i en kvantitativ undersøgelse men har 
oplagt stor betydning for en lærers holdning til grafregneren. 

• Problematikken om de svage elever. 
 
I kapitlerne 4-6 har jeg argumenteret for, at der er en række potentialer ved at introducere 

grafregneren som et undervisningsværktøj. I kapitlerne 7 og 8 har jeg redegjort for den nuværende 
situation og vist, at denne introduktion ikke er sket. Næste skridt er naturligt at forsøge at 
introducere grafregneren som et undervisningsværktøj og dermed indløse nogle af potentialerne. I 
dette arbejde vil potentialerne blive belyst, og det viser sig, at der vil fremkomme nye forhindringer. 
Dette arbejde beskrives i de følgende kapitler. I kapitel 9 vil jeg kort vende tilbage til det metodiske 
i forbindelse med lærersamarbejdet. 



Kapitel 9: Metodik i lærersamarbejdet. 

 1 

Kapitel 9: Metodik i lærersamarbejdet. 
 

Nu beskrives lærersamarbejdet metodisk i større detalje end i kapitel 3. Herværende kapitel 
hænger derfor sammen med kapitel 3, og der vil være tale om et vist overlap mellem de to kapitler. 
Udgangspunktet for diskussionerne i kapitlet er Skovsmoses model for kritisk forskning med en 
nuværende situation (NS), en forestillet situation (FS) og en arrangeret situation (AS), som den er 
omtalt i afsnit 3.1.  

I de mellemliggende kapitler er den nuværende situation beskrevet i kapitlerne 7 og 8. I kapitel 4 
og 5 er der redegjort for de forskningsmæssige kilder til den pædagogiske fantasi om, at der er 
læringspotentialer i at anvende grafregneren som et undervisningsværktøj. I kapitel 6 er beskrevet 
en forestillet situation, hvor grafregneren indenfor gældende regler og bekendtgørelse anvendes som 
et undervisningsværktøj i et forløb til introduktion af begrebet differentialkvotient. Med disse 
overvejelser er der blevet arbejdet grundigt med relationen mellem den nuværende situation og den 
forestillede situation. 

For at ideerne i den forestillede situation skulle blive til mere end rent teoretiske overvejelser, 
blev der som en del af forskningsprocessen arrangeret en situation, hvor der i et samarbejde med 4 
lærere blev arbejdet med at realisere nogle af de påpegede potentialer i en konkret kontekst. Jeg har 
allerede beskrevet i kapitel 2, hvordan det for mig har været vigtigt at arbejde med relationen 
mellem den didaktiske teori og praksis, og et sådant arbejde nødvendiggør et forsker – 
lærersamarbejde på en eller anden måde. 

Dette kapitel beskriver de andre relationer i Skovsmoses model, og det kritiske ræsonnement 
indledes, i første omgang især angående den valgte metodes forskningsmæssige kvaliteter. Det 
kritiske ræsonnement  bliver det gennemgående tema i resten af afhandlingen. 

 

9.1 Relationen mellem den nuværende situation og den arrangerede 

situation. 
 

Den arrangerede situation beskrives detaljeret: Hvordan blev lærerne udvalgt, hvordan blev 
samarbejdet afviklet etc. I næste afsnit vil jeg kritisere de valg, der er foretaget som en del af det 
kritiske ræsonnement. Afsnittet deles op i en række delafsnit, der kronologisk gennemgår metoden 
og de valg, der er foretaget undervejs i processen. 

 

Udvælgelsen af lærerne. 
 

I det brev, som spørgeskemaet blev sendt ud i, lagde jeg en seddel, hvor jeg spurgte de 
involverede lærere, om de ville være villige til at hjælpe mig med mine videre undersøgelser ved at 
deltage i et samarbejde med  mig i efteråret 2001. Af de 93, der returnerede spørgeskemaet rettidigt, 
var der 25, der meldte sig til et sådant samarbejde. 

I første omgang udvalgte jeg 5 af de 25 efter meget få kriterier: Begge køn skulle repræsenteres, 
det skulle være muligt at samarbejde med alle lærerne på omtrent samme tid, så skolerne måtte ikke 
ligge for langt fra hinanden, der skulle være både by- og landgymnasier iblandt de udvalgte skoler, 
og der skulle være både A- og B-niveau. Det helt afgørende kriterium var imidlertid, at der givet 
den korte tidsramme for samarbejdet skulle samarbejdes med lærere, der var erfarne brugere af 
grafregneren, så de begyndervanskeligheder, der altid er ved introduktion af nye teknologiske 
hjælpemidler, kunne undgås, og så den udvikling, der så ud til at kunne dokumenteres i 
spørgeskemaerne, kunne nøjere belyses. Af de 5 lærere, jeg udvalgte, måtte 2 desværre springe fra, 
den ene så sent, at hun ikke kunne erstattes af en anden. Der er gennemført et interview med hende, 
der bliver brugt til at perspektivere de 4 læreres udtalelser.  
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Jeg endte med at samarbejde med 4 lærere, og den sidste, der blev udvalgt, var ikke så erfaren 
med grafregneren, som jeg havde ønsket. Til gengæld havde han mange erfaringer med at anvende 
anden teknologi i matematikundervisningen, som til en vis grad kompenserede for hans manglende 
rutine i grafregnerbrug. 

 

Samarbejdet med lærerne. 
 

I bilag C1 ses en tidslig oversigt over samarbejdet med den enkelte lærer. Af oversigten fremgår 
det, hvornår vi har haft kontakt med hinanden og via hvilket medie, kommunikationen foregik; 
email, telefon eller brev. I samarbejdet har jeg løbende haft en række funktioner eller roller. Disse 
kan kort beskrives således: 

 
1. Jeg har virket som igangsætter for de fire lærerprojekter. Disse ville ikke have fundet sted, 

i hvert fald ikke i den foreliggende form, uden mit initiativ. 
2. Jeg har virket fastholdende på lærerne. Det har været en særlig forpligtelse for dem at 

skulle udarbejde materiale til kommentering og at skulle overholde aftalte tidsfrister. I 
hvert fald et par af dem har selv erklæret, at de har følt sig presset af at skulle sende noget 
til mig, og at de måske ikke ville have fået det gjort færdig, hvis ikke jeg skulle komme og 
filme. 

3. Jeg har virket som sikkerhedsnet. Det har været en tryghed for lærerne, at der var en 
udenforstående, der gennemlæste deres materiale, inden det skulle udleveres til eleverne. 

4. Jeg har været sparringspartner i diskussionerne både i idefasen, i materialeudviklingsfasen 
og i afviklingsfasen, hvor læreren har kunnet afprøve tanker og få ideer. 

 
I det følgende vil faserne i lærersamarbejdet blive gennemgået kronologisk, og for hver fase vil 

jeg beskrive, hvad der er gjort og hvordan. Refleksionen over betydningen af valgene kommer i 
næste afsnit som en del af den kritiske refleksion. 

 
1. Første kontakt: Lærerne blev kontaktet første gang umiddelbart inden sommerferien 2001, 

hvor jeg i en email takkede dem for, at de ville deltage i samarbejdet, og bad dem undlade at 
påbegynde undervisning i grænseværdi eller differentialregning, indtil vi havde talt sammen. 
Der blev udvekslet nogle få yderligere emails, hvor aftalerne blev bekræftet, og nogle lærere 
introducerede mig på dette tidspunkt til holdet via f.eks. deres årsprøveresultater. 

2. Første interview: Denne interviewrunde blev afviklet i august 2001. Inden interviewene 
fremlagde jeg de vilkår for samarbejdet, der fremgår af bilag C4, og alle lærerne accepterede 
disse vilkår. Dette foregik mundtligt. Alle lærerinterviewene blev planlagt som 
semistrukturerede interview. Der var under alle interviewene en god og rolig stemning, og 
lærernes talelyst var stor.  
I bilag C2 ses interviewguiden til det første interview. Emnerne kom i høj grad fra 
resultaterne fra min spørgeskemaundersøgelse, se kapitel 9.  Jeg tilstræbte undervejs i 
interviewet at vi kom ind på alle emner, om end ikke sekventielt og ikke alle emner lige 
detaljeret. Dette blev i lige så høj grad bestemt af lærerens reaktioner på mine spørgsmål 
som af mine egne planer. Ingen af lærerne så på noget tidspunkt interviewguiderne.  
Udover interviewguiderne var der til den enkelte lærer forberedt individuelle spørgsmål 
baseret på deres kommentarer i spørgeskemaet. Interviewene blev båndoptaget og tog 
mellem 45 og 90 minutter. Efterfølgende er interviewene skrevet ud og sendt til lærerne til 
orientering og eventuel kommentering. Transskriptionen af første interview er også blevet 
diskuteret i andet interview. 
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3. Planlægning af undervisningsforløbene. 

Første møde. 

Umiddelbart efter første interview holdt jeg et møde med den enkelte lærer, hvor jeg 
indledningsvist gjorde rede for mine intentioner med det videre samarbejde.  
Jeg gjorde det f.eks. klart, at jeg ikke ville komme med et færdigt undervisningsforløb men 
derimod støtte lærerens egen udvikling af materiale til et undervisningsforløb. Denne 
beslutning blev begrundet overfor lærerne med, at selvom det var min interesse i 
grafregneren, der havde igangsat processen, så var det dem, der havde de konkrete erfaringer 
med klassen og skolen, det var dem, der havde det endelige ansvar for elevernes 
undervisning, og det ville blive dem, der skulle afvikle undervisningen. Jeg stillede meget få 
krav til forløbet: 

• Lærerne skulle udvikle eget materiale 

• Grafregneren skulle inddrages i forløbet 

• Forløbet skulle være en introduktion til begrebet differentialkvotient. 
 

Hver af de 4 møder med lærerne startede med en diskussion af begrebet differentialkvotient. 
Lærerne lavede med deres baggrund som matematikere og erfarne lærere en brainstorm over 
begrebet, som blev støttet af mine spørgsmål og sideløbende noteret ned på et stykke papir 
midt på bordet. Mine støttende spørgsmål kunne f.eks. være: 

• Hvad er din begrundelse for, at eleverne skal lære om begrebet differentialkvotient? 

• Hvad vil du gerne, at de ved om begrebet efter forløbet? 

• Hvorfor og hvordan skal grafregneren inddrages? 

• Hvilke begreber har eleverne at bygge på? 

• Hvilke nye begreber skal indføres, i hvilken rækkefølge og hvordan? 

• Hvilke anvendelser af begrebet skal omtales? 

• Er der forbindelser til andre dele af matematikken? 

• På hvilke måder kan man repræsentere begrebet? 

• Hvilke arbejdsformer skal vælges? 
 

I denne indledende diskussion tog lærerne udgangspunkt i deres egen overbevisning, ikke i 
hvad der står i gældende bekendtgørelse eller i eksisterende undervisningsbøger. Efter 
diskussionen blev bekendtgørelsen læst (Undervisningsministeriet 1999), da det ikke har 
været en del af dette projekt at lave forsøgsarbejde men netop at undersøge, hvad der kan 
lade sig gøre indenfor gældende regler. Det blev undervejs i planlægningen af forløbet ofte 
overvejet og diskuteret, hvorvidt forløbet ville stille eleverne ringere eller bedre til den 
afsluttende skriftlige eksamen, og det var også en væsentlig del af lærernes evaluering af 
forløbet, se kapitel 12 og kapitel 15. 
Mit bidrag til diskussionerne var ideer på linje med dem skitseret i kapitel 6. Jeg havde 
inden mødet udarbejdet et skriftligt idekatalog (Bilag C5), og dette katalog fik lærerne enten 
ved afslutningen af mødet eller umiddelbart efter på email sammen med mit referat af vores 
møde, således at lærerne i deres videre arbejde kunne trække på både mine mundtlige ideer, 
mit referat af vores diskussion og det skriftlige idekatalog.  
 
Udarbejdelse af undervisningsmateriale. 

Efter det indledende møde udarbejdede lærerne deres eget forslag til 
undervisningsmateriale, som de fremsendte til mig til kommentering. Materialet gik frem og 
tilbage mellem mig og læreren flere gange. Mine kommentarer til materialet var på mange 
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niveauer fra stavefejl og uklare formuleringer over kommentarer til enkelte opgaver til mere 
gennemgribende kommentarer. Det var meget forskelligt fra lærer til lærer, hvor mange 
gange materialet blev sendt frem og tilbage, ligesom mine kommentarer også var meget 
forskellige fra lærer til lærer. I kapitel 12 vil jeg gøre mere ud af, hvordan jeg kommenterede 
den enkelte lærers materiale og hvilken indvirkning, det har haft på den pågældende lærers 
Skovsmose-trekant. I det følgende vil jeg give nogle få eksempler på min kommentering.  
Jeg skrev ofte kommentarerne ind i lærerens tekst med kursiv. F.eks.: 
 

Opgave 2.  Lav en liste med alle de forskellige typer af funktioner du kender. Jeg er 

stadig lidt bekymret over denne formulering. Måske skal du give et eksempel:” 

…funktioner du kender, f.eks. lineære funktioner y=ax+b” 

  
Mere gennemgribende kommentarer kunne enten komme i en ledsagende email eller i et 
tekstafsnit. Eksempel:  
 

Først en kommentar til din introduktionsplan: Det er en god start, men jeg ville måske  
foreslå, at du kort repeterede sekant- og tangentbegrebet, måske med udgangspunkt i 
cirkler og derefter overførte til funktioner. Du trækker meget på de begreber i det 
følgende. 
 

Jeg foreslog flere af lærerne supplerende opgaver eller prøvede at gøre deres opgaver mere 
åbne, f.eks. ved at gøre det muligt for eleverne at vælge deres egne metoder til at løse 
opgaverne med. Eksempel: 

 
Punkt 2 er godt. Måske behøver du ikke diktere metoden til at finde f´?  

 
Hos alle lærerne kommenterede jeg skiftet fra tangenthældning i et givet punkt til den 
afledede funktion, f.eks. 

 
Det går lidt stærkt fra : Eksperimenter med ... til "Forhåbentlig.." Her kunne jeg måske 
anbefale at være mere konkret: "Udfyld følgende tabel:" og så en tabel med x-værdier, 
hvor de skal finde den tilsvarende differentialkvotient. Herefter kunne de blive bedt 
om at gætte en formel for f´, og derefter kan følge nogenlunde det, du har: "Hvad 
ligner den formel?" førende frem til den afledede funktion (Som er et 
erkendelsesmæssigt spring for dem!) 
 

Lærerne brugte mange af mine kommentarer, men ikke dem alle sammen, og det var en del 
af aftalen, at kommenteringen var et tilbud og helt uforpligtende for læreren, mens jeg 
forventedes at svare på alle emails, breve og telefonopkald så hurtigt som muligt. Dette 
tilsyneladende skæve forhold oplevedes ikke som noget problem for mig, da 
forskningsprojektet er min hovedbeskæftigelse, mens det i perioder nærmest var i vejen for 
lærerens egentlige arbejde. 

 
4. Afviklingen af undervisningen: Under afviklingen af undervisningsforløbene filmede jeg 

med et lille, håndholdt kamera. Under klasseundervisning filmede jeg læreren ved tavlen, og 
under gruppearbejde fulgte jeg læreren rundt i grupperne. Jeg talte stort set ikke med 
eleverne undervejs. I nogle af klasserne havde læreren på forhånd orienteret eleverne om, at 
jeg ville deltage og hvorfor. I andre klasser var det mig selv, der indledte meget kort med at 
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fortælle, hvem jeg var, og hvorfor jeg ville filme dem. I de tilfælde lagde jeg vægt på, at jeg 
ville følge læreren, at de skulle arbejde, som de plejede og, at videooptagelsen var for at 
støtte min hukommelse og ikke til offentlig forevisning. 
I pauserne og efter den enkelte time diskuterede læreren og jeg kort, hvad der var sket i 
timen, og om der var behov for justering af lærerens planer. I flere tilfælde bestemte læreren 
sig for enkelte justeringer af de planlagte aktiviteter, og i et par tilfælde blev det oprindelige 
materiale revideret efter første blok. Jeg kommenterede på det, jeg havde set i det omfang, 
læreren lagde op til, at kommentarer var ønskede. Jeg arbejdede bevidst med at komme med 
konstruktiv kritik og ikke på nogen måde virke dømmende. Det er min opfattelse, at mine 
kommentarer blev modtaget i den samme ånd, som de blev sagt. Disse diskussioner var 
egentlig ikke en planlagt del af mit undersøgelsesdesign, men i flere tilfælde var det et ønske 
fra lærerens side kort at få lejlighed til at diskutere det hændte. Diskussionerne førte til en 
øget refleksion hos lærerne over, hvad der var sket i klasserummet, og hvorfor, og i flere 
tilfælde var min vigtigste rolle i denne forbindelse blot at nikke bekræftende eller bede om 
en mere præcis redegørelse for den hændelse, læreren refererede til. Med i dette billede 
hører den danske tradition for, at den enkelte lærer normalt arbejder alene i klasseværelset, 
så det er meget uvant for de fleste lærere at have en observatør til stede eller efterfølgende at 
kunne diskutere en times forløb med en anden. 
Jeg gennemså videoerne inden anden interviewrunde, og under andet interview fremlagde 
jeg nogle af mine iagttagelser, så lærerne fik lejlighed til at kommentere dem. 
 

5. Anden interviewrunde: Denne blev afviklet i november/december måned 2001. 
Principperne for denne interviewrunde var de samme som for første runde, se punkt 2. Jeg 
udarbejdede igen en interviewguide, bilag C3, og der var igen individuelle spørgsmål til den 
enkelte lærer, denne gang baseret på de konkrete forløb og nogle af de observationer, jeg 
havde gjort ved første gennemsyn af videoerne. Ved afviklingen af denne interviewrunde 
kendte læreren og jeg hinanden bedre, hvorfor stemningen var friere og ærligere men også 
mere hyggelig og måske derfor en anelse mere ukoncentreret, uden at jeg dog opfatter det 
som et problem. I forbindelse med andet interview udleverede jeg en kopi af det optagede 
videobånd til 2 af lærerne, som havde sagt ja tak til at få det, mens de to andre havde sagt 
nej tak. Efter anden interviewrunde har jeg kun haft meget lidt kontakt med de 4 lærere og 
udelukkende pr. email. 

 
6. Lærernes kommentering af transskriptionerne. Inden anden interviewrunde havde jeg 

sendt min transskription af første interview til lærerne. De fik under andet interview 
lejlighed til at kommentere min transskription. Se i næste afsnit, hvad deres kommentarer 
var. Lærerne har efter anden interviewrunde fået tilsendt mine transskriptioner af andet 
interview og af videooptagelserne. 

 

Transskriptionsprincipper. 
 

Både interview og videooptagelser er blevet transskriberet. I transskriberingen er pauser og 
pauselyde som f.eks. ”øh” og automatiske sætningssluttere som f.eks. ”..., ikke?” udeladt. Et andet 
valg i transskriberingen har været i interview at udelade mine støttende småord som ”mm”, ”ja”, 
”okay” og eventuelle gentagelser af spørgsmål og ord, der har ført lærerne til uddybning af et svar. 
Tilsvarende er ikke alle støtteord fra lærer eller elever medtaget i transskribering af videooptagelser.  

Det har i mange situationer under transskriberingen af videosekvenser været nødvendigt at gætte 
på, hvad der bliver sagt, fordi nogle elever mumlede meget eller talte i munden på hinanden. I 
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sådanne situationer har jeg brugt min viden om materialet, gruppen, læreren, grafregneren og 
matematikken til at komme med et kvalificeret gæt på, hvad der bliver sagt. Der er næppe nogen 
tvivl om, at en anden transskribering af videoerne ville give en anden transskription, men der er 
ikke sket nogen bevidst manipulering af det, der siges, og i langt de fleste tilfælde vil en anden 
transskription efter min overbevisning ikke blotlægge en afgørende anden betydning. 

Jeg har valgt kun at transskribere det, der bliver sagt, ikke det, der bliver gjort, med mindre det 
har været nødvendigt for at forstå det sagte. Når eleverne snakker i munden på hinanden, har jeg 
valgt at transskribere, hvad de elever siger, der er i dialog med læreren, mens der ikke transskriberes 
kommentarer fra de andre elever.  

I transskriptionen er der skelnet mellem de 4 lærere og dermed de 4 klasser og skoler. I 
analyserne bliver der skelnet, når der er interessante forskelle. Lærernes navne er naturligvis ændret, 
men køn og cirka alder er blevet bibeholdt. Navnet på skolen oplyses ikke, men den enkelte skoles 
særlige karakteristika beskrives kort i kapitel 11. Elever navngives med navne begyndende med R., 
først og fremmest med navnene Rikke og Rasmus. Der er ikke tale om de samme elever eller 
grupper.  

I de empirisk baserede kapitler vil der optræde uddrag af empirien, dels som citater, dels som 
referater. Når jeg citerer fra lærerinterview, vil jeg ofte fjerne enkelte ord, mine supplerende 
spørgsmål, hele eller halve sætninger. Når jeg har klippet i den oprindelige transskriberede tekst, 
markeres det således: <..>. I forbindelse med klip og i andre sammenhænge kan det være 
nødvendigt at indsætte enkelte ord i teksten. I disse tilfælde markeres det i citatet ved, at det 
tilføjede ord sættes i firkantede kasser. Citater inde i en tekst fremhæves med kursiv, mens citater i 
selvstændige afsnit indrykket, men skrives med normal skrift.  

Eksempel på klip og tilføjelse i et citat: 
Den oprindelige tekst kunne f.eks. være:  
 

Altså, jeg gør egentlig det, at i begyndelsen af sådan en 1.g, der er jeg lige nu i forrige 
time givet dem et ark med nogle øvelser for at blive dus med lommeregneren på de simple 
ting.  

 
I afhandlingen kunne citatet komme til at se således ud: 

 
I begyndelsen af <..> 1.g  <..> [har jeg]givet dem et ark med nogle øvelser for at blive 

dus med lommeregneren.  
 
Dette er gjort for at øge læsbarheden og for at omskrive talesprog til skriftsprog. Lærerne bad 

eksplicit i andet interview om, at jeg ikke ville citere dem direkte men omskrive det, de sagde. Da 
allerede transskription med Kvales ord (Kvale 2000) er en fortolkning af virkeligheden, ja bare min 
kameraføring er en fortolkning, gør denne sidste omskrivning ikke mine empirisk baserede 
resultater mere tvivlsomme, end de i forvejen var. I tvivlstilfælde vil det være muligt at gå tilbage til 
den fulde transskriberede tekst eller til optagelserne. Alle transskriptioner, videooptagelser og 
båndoptagelser opbevares af mig og kan om nødvendigt lånes ved personlig henvendelse. 

 

Analysen af det empiriske materiale. 
 

Jeg har analyseret materialet ved at gennemlæse det grundigt, identificere en række interessante 
temaer og derefter gennemarbejdet materialet igen en gang for hvert tema for at finde alle de steder, 
hvor dette tema blev omtalt. Disse steder er samlet og klassificeret i forhold til, hvad der blev sagt 
om det pågældende tema, og hver af temaerne fremlægges i afhandlingen som et kapitel, nemlig 
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kapitlerne 12, 13, 14 og 15. Desuden er lærernes holdninger og deres vurdering af samarbejdet et 
tema, der behandles i kapitlerne 10 og 11. Karpatschop(1984) kalder en sådan metode for ”den 
tematiske metode”. 

 

9.2 Relationen mellem den arrangerede situation og den forestillede 

situation. 
 

I dette afsnit vil jeg indlede det kritiske ræsonnement, der bliver gennemgående i resten af 
afhandlingen. Jeg vil gennemgå elementer af den praktiske organisering igen og overveje, hvordan 
den praktiske organisering har betydning for, hvad den arrangerede situation kan sige om den 
forestillede situation. Jeg vil omtale min egen rolle i samarbejdet, og jeg vil give en vurdering af 
samarbejdet og forskningens kvalitet. Jeg vil i dette arbejde bl.a. benytte Barbara Jaworskis kriterier 
til vurdering af et lærer-forsker-samarbejde (Jaworski 2001a). Vurderingen af metoden vil blive 
taget op igen i kapitel 16. 

I designet er der arbejdet indenfor gældende bekendtgørelse og regler. Det er oplagt, at den 
pædagogiske fantasi kunne have været rigere, hvis den ikke skulle have holdt sig indenfor gældende 
regler. Lærerne havde i et forsøg ikke været så fokuserede på tidsforbrug og den skriftlige eksamen. 
Imidlertid har det været en del af min pædagogiske fantasi, at der kunne gøres noget anderledes selv 
indenfor gældende regler, og det er min opfattelse, at dette projekt viser, at denne påstand er 
korrekt. Rammernes betydning for lærersamarbejdet vil blive taget op igen i kapitel 15. 

Projektet har ikke inddraget eleverne. Eleverne kunne have leveret værdifulde bidrag til den 
pædagogiske fantasi, og det kunne have været både interessant og relevant at inddrage dem i 
planlægningen af forløbene. Denne mulighed blev imidlertid ikke udnyttet, mest af tidsmæssige 
hensyn, men også fordi der ikke er nogen tradition for at gøre sådan i den danske gymnasieskole, og 
i og med, at der blev arbejdet med lærere, som jeg ikke kendte på forhånd, var det svært at 
introducere den idé så hurtigt, som det ville have været nødvendigt. Eleverne inddrages i projektet 
ikke som andet end deltagere i undervisningen, og i transskriptionen skelnes der ikke mellem elever 
eller elevgrupper, og grupperne udvikling følges ikke. Det har den konsekvens, at 
læringsspørgsmålet ikke kan belyses. Den grundlæggende antagelse, som bærer lærersamarbejdet, 
er, som det er nævnt flere gange og teoretisk argumenteret for, at det at bruge grafregneren som 
undervisningsværktøj kan øge elevernes læring. I dette projekt arbejdes kun med 
læringsspørgsmålet udfra lærerens vurdering af elevernes læring. I et forholdsvist kort samarbejde 
underlagt vilkårene i et ph.d.-projekt er det meget svært at nå at beskæftige sig med både 
undervisning- og læringsspørgsmål. 
 

Udvælgelsen af lærerne. 
 

Det var mit ønske i dette projekt at samarbejde med ”almindelige” lærere. For ikke at skulle 
trække på mine personlige kontakter valgte jeg at udvælge lærerne i forbindelse med 
spørgeskemaundersøgelsen. Det er i sig selv et positivt resultat, at så mange som 25 lærere ud af 92 
var interesserede i at arbejde med at udvikle deres matematikundervisning og i at undersøge 
grafregnerens potentialer.  

Det må her overvejes, hvor ”almindelige” de 4 lærere er. Det er sandsynligt, at nogle af de 50 
lærere, der ikke svarede rettidigt på mit spørgeskema er meget kritiske overfor grafregneren, og at 
nogle af de 67, der nok svarede men ikke ønskede et videre samarbejde, også er meget kritiske 
overfor grafregneren. Derfor er de 25 måske mere positive overfor grafregneren, end 
”gennemsnitsmatematiklæreren” er. Det er imidlertid svært at forestille sig, hvordan et samarbejde 
med meget kritiske lærere skulle kunne etableres eller afvikles.  
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På den anden side er de lærere, jeg kom i kontakt med, ”almindelige” i den forstand, at det er 
lærere, der tilfældigvis havde 1.x det år, hvor jeg valgte at udsende mit spørgeskema. Jeg kendte 
hverken skoler eller lærere på forhånd1. Min påstand er, at jeg kunne have udvalgt enhver af de 25 
og have etableret et tilsvarende samarbejde med vedkommende. Via dette samarbejde er der 
afdækket et udviklingspotentiale hos disse ”almindelige” lærere, så de måske ikke længere er så 
”almindelige”, og et sådant potentiale findes tilsyneladende hos flere lærere. 

At jeg valgte at arbejde med ”almindelige” lærere var altså i denne forbindelse en pointe i sig 
selv. Der er imidlertid en række konsekvenser af dette valg i forhold til, hvad der kan siges om den 
forestillede situation. En alternativ og mere velkendt metode til etablering af et forsker-lærer-
samarbejde er at udvælge meget entusiastiske og aktive lærere, som f.eks. Skovsmose selv gør det, 
og som også Michelsen(2001) gør det. Ved at udvælge denne type lærere kunne der muligvis have 
været afdækket flere potentialer, og den pædagogiske fantasi kunne uden tvivl være blevet mere rig.  

En anden begrænsende faktor i min udvælgelsesmetode er, at den udelukker et tæt samarbejde 
mellem de 4 lærere, i og med at de 4 lærere er udvalgt fra 4 forskellige skoler. Jeg har valgt helt at 
undlade at lade de 4 lærere lære hinanden at kende. De har fået hinandens materialer i sommerferien 
2002, men de ved ikke, hvem de andre er. Havde jeg valgt at lade de 4 lærere samarbejde, ville den 
gensidige inspiration givet have beriget den fælles pædagogiske fantasi. Planerne om at samle de 4 
lærere indledningsvist blev droppet p.gr.a. de tidsmæssige og økonomiske betingelser. Jeg havde 
ingen mulighed for at tilbyde hverken skoler eller lærere nogen form for økonomisk kompensation 
for deres deltagelse i projektet, og jeg ville ikke have kunnet betale lærernes tid eller transport, hvis 
de skulle have mødt hinanden.  

En anden måde at sikre sig, at de 4 lærere ville have mulighed for et samarbejde, var at vælge 4 
lærere fra den samme skole. Det ville også give gode muligheder for, at lærerne fortsatte 
samarbejdet efter vores forløb og dermed fortsatte deres udvikling. Der er en række problemer med 
denne strategi: Hvordan ville jeg kunne sikre mig, at jeg valgte en skole med ”almindelige” lærere? 
Hvordan ville jeg kunne sikre mig, at jeg kom til at arbejde med lærere, der havde erfaringer med 
brug af grafregneren? Hvad ville det betyde for forløbene, at jeg ville blive nødt til at arbejde med 
store gymnasier for at kunne arbejde med 4 2.g-hold? Disse problemer løstes ved den valgte metode 
med den omkostning, at lærerne ikke kunne trække på hinanden i processen eller bagefter. 

Udvælgelsen af lærerne på en så tilfældig måde som i dette projekt indebærer en række risici, 
fordi man ikke på forhånd kan vide, hvem man kommer i kontakt med. Der er tale om en slags 
”blind date”, hvor ingen af parterne kan vide på forhånd, hvordan forløbet vil blive. Det har også 
været en af lærernes bekymringer. Carsten siger i sidste interview, efter at have understreget, at det 
har været et godt samarbejde: ”Der kunne jo være kommet én, der..”. Jeg vil i næste delafsnit give 
min vurdering af samarbejdet. Det kunne være gået helt galt, hvilket ville have vist min 
udvælgelsesmetodes begrænsninger. En anden udvælgelsesmetode kunne have elimineret denne 
risiko. 

 

Lærersamarbejdet. 
 

Generelt for punkterne 1-5: 

I kapitel 1 er min indgang til feltet diskuteret. I dette afsnit vil jeg blot igen understrege, at det er 
vigtigt i afviklingen af et forsker – lærersamarbejde af denne type, at både forsker og lærer skal 
respektere sig selv og hinanden, de skal tage hinanden alvorligt og have tillid til hinanden. Det må 

                                                 
1 I fuldstændighedens interesse skal det oplyses, at Erik og jeg kendte hinanden overfladisk fra universitetet, hvor vi 
studerede samtidig, og at en af mine bekendte engang har været ansat på Bentes skole. Jeg mener ikke, det har haft 
nogen indflydelse på processen, og det har ikke haft indflydelse på udvælgelsen. Snarere vil det være svært i Jylland at 
finde en lærer på min egen alder, som jeg ikke i en eller anden sammenhæng allerede har set. 
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være oplagt, at alle med udgangspunkt i deres erfaringer og holdninger gør deres bedste for at 
udtrykke, hvad de mener, og at de ikke udtaler sig objektivt om en konkret eksisterende verden, 
men at det netop er deres subjektive opfattelser, der er interessante.  

I etableringen af det gode samarbejde har jeg haft stor fornøjelse af min baggrund i feltet. Jeg er 
ikke blevet betragtet som en bedrevidende forsker eller en fremmed kontrollant, men som en 
kollega i feltet med kendskab til feltets kompleksitet. Lærerne har behandlet mig som en kollega og 
har været meget opmærksomme på, at jeg fik noget ud af det, som jeg kunne bruge. De omtaler ved 
flere lejligheder samarbejdet som et lærersamarbejde. Min baggrund har lettet kommunikationen. 
Med henvisning til figuren i kapitel 2 kan det siges, at min samarbejdende forsker har haft særlig 
gode vilkår for at kommunikere med den analyserende lærer. 

Generelt vil jeg sige, at der i dette projekt er tale om 4 vellykkede samarbejder. De er oplagt 
ikke alle lige vellykkede, og fra forskerens side kan det populært formuleres som, at ”god kemi 
giver god empiri”. 

I forskningsdesignet er indbygget to potentielt problematiske skift, hvor læreren skal gå fra at 
være en interviewperson, der stiller sig til rådighed for min nysgerrighed, til en person, der 
modtager min støtte til sit eget arbejde og tilbage til interviewperson igen. Der er tale om, at forsker 
og lærer i teorien skifter roller. Hvor læreren i en interviewsituation er en informant for forskeren, 
som forskeren trækker på, er forskeren i udviklingen af materialet en ressourceperson, som læreren 
trækker på. I praksis har det vist sig, at dette ikke har været noget stort problem. Skiftet fra 
interview til diskussion af differentialkvotientbegrebet var i de fleste tilfælde glidende, og læreren 
har i udstrakt grad opfattet både interview og diskussion som værende i både deres og min interesse. 
Der kunne argumenteres for en opfattelse af, at lærerne ser hele processen som værende 
hovedsageligt for min skyld. I kapitel 11 vil jeg gå nærmere ind på, hvad der sker i samarbejdet med 
den enkelte lærer, og her diskutere, i hvor høj grad det er mit projekt, og i hvor høj grad det er 
lærerens. Der er stor forskel på dette fra lærer til lærer.  

 

Ad 2 og 5: Lærerinterviewene. 
 

Interviewene blev afviklet som semistrukturerede interview. Mit kendskab til lærere og deres 
talelyst gjorde dette valg oplagt, idet det er vanskeligt at forestille sig, at de ville lade sig styre i et 
meget struktureret interview men derimod sandsynligt, at de, hvis de fik plads, med glæde ville 
fortælle med deres egne ord om deres oplevelser og erfaringer. Et meget struktureret interview ville 
også have lagt sig meget op ad metoden i spørgeskemaet. Karpatschop(1984) skriver om det 
semistrukturerede interview, at det er en metode til at modvirke cirkularitet, hvor undersøgelsen 
bare bekræfter forskerens forhåndsantagelser, fordi det, at lade folk tale mere frit, giver mulighed 
for, at der kan opdages relevante forhold, der enten var overset, eller som er i modstrid med 
udgangspunktet. 

I interviewsituationerne er mit kendskab til feltet en afgørende faktor. Kvale(2000) mener ikke, 
man kan gennemføre fornuftige interview uden kendskab til det felt, man skal ud i. Der er i 
interviewene indforståede udtalelser, som jeg med mit kendskab til diskurserne i feltet har lettere 
ved at fortolke end en udenforstående ville have. Karpatschof(1984) beskriver, hvordan 
deltagermetoden2 er en absolut fordel i forhold til at komme i kontakt i interviewsituationen.  

 
 

 

 

Ad 3: Planlægning af undervisningsforløbene. 

                                                 
2 Se kapitel 3 side 5 for en diskussion af de forskellige måder at undersøge et felt. 
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Denne del af samarbejdet var der, hvor jeg samarbejdede tættest med de 4 lærere, og hvor min 
baggrund var altafgørende. I den indledende diskussion betød det meget, at jeg havde kendskab til 
bekendtgørelse og lærebøger, og at jeg havde forståelse for undervisningssituationens kompleksitet.  

I kommenteringen af materialet trak jeg igen på mit kendskab til feltet. Min kommentering af 
lærernes materiale er min mest direkte påvirkning af feltet. I kapitel 11 vil jeg gennemgå de 
diskussioner, jeg har haft med den enkelte lærer om materialet, i større detalje. Her vil jeg kort 
diskutere mine kommenteringsprincipper. Jeg tog i min kommentering udgangspunkt i lærernes 
egne materialer. Kun i et enkelt tilfælde kom jeg med et forslag, der drastisk ændrede materialets 
karakter. I alle andre tilfælde indskrænkede jeg mig til at kommentere enkelte opgaver eller foreslå 
omformulering af enkelte afsnit i materialet. I de fleste tilfælde begrundede jeg ikke overfor lærerne 
forslagene med matematikdidaktiske argumenter. Kun i de opgaver, hvor lærerne gik fra 
differentialkvotienten i et givet punkt til den afledede funktion, gik jeg ind og henviste til didaktiske 
teorier om, at dette skift er svært, men jeg gennemgik ikke teorierne. Jeg kunne have begrundet 
flere af mine forslag med matematikdidaktiske teorier, f.eks. mine bestræbelser på at lave lærernes 
materialer mere åbne. Det kunne muligvis have overbevist lærerne, men min fornemmelse er, at det 
snarere ville have irriteret dem og måske virket modsat hensigten. Jeg kunne have kommenteret 
mere dybtgående, men risikoen ville være, at det ville blive mere mit materiale end lærerens. Det 
var en reel fare, og i et tilfælde kan jeg ikke udelukke, at det faktisk skete, nemlig hos den lærer, jeg 
først samarbejdede med.  

Jeg kan i både interviewteknik, kameraføring og altså kommentering af materiale se en 
udvikling hos mig selv under forløbet med de 4 lærere, og det første forløb er, alene af den grund, 
ikke det bedste. 

Hvis vi havde startet materialeudviklingen tidligere og måske haft tid til mere end et møde, 
kunne materialet formentlig have været mere gennemarbejdet, og argumenterne for de trufne valg 
ville have været klarere. Imidlertid er jeg i tvivl om, hvorvidt et tidligere oplæg fra mig ville have 
givet mere tid i den sidste ende, for, som det også fremgår af den tidslige oversigt i bilag C1, havde 
i hvert fald 2 af lærerne en tendens til først at begynde materialeudviklingen lige op til timerne. 
Lærere er i deres travle hverdag nødt til at prioritere de arbejdsopgaver, der skal laves først, hvorfor 
jeg er i tvivl om, at de ville have haft mere tid at bruge på materialet.  

En anden måde at sikre et mere gennemarbejdet materiale ville have været på forhånd at lave et 
mere gennemarbejdet udkast til lærerne, som de så kunne rette til i stedet for at skulle starte forfra 
hver især. Jeg frygtede, at en sådan metode ville virke for styrende, at det ville blive for meget mit 
materiale. Metoden er f.eks. brugt i Michelsen(2001). 

Samarbejdet om udviklingen af materialet lykkedes for så vidt som, at der blev udviklet 4 
forskellige forløb til introduktion af begrebet differentialkvotient. Ideen om at bruge grafregneren til 
at tegne en række sekanter og derefter bruge disse sekanter til at finde tangenthældningen, kommer 
fra mig (oprindeligt fra Felsager og Schomacker (1997)), og der er 3 af de 4 lærere, der bruger 
denne ide i deres materiale. Ideen om at lade eleverne selv opdage formler for differentialkvotienter 
kommer også fra mig, og den bruger alle lærerne. På den måde har mine ideer præget de færdige 
materialer meget. Samtidig er de 4 materialer meget forskellige på mange måder. At materialerne er 
forskellige tager jeg som et argument for, at det er lykkedes at være igangsættende og inspirerende 
uden generelt at være for styrende. Det er i alle tilfælde lykkedes at lave et forløb, der er anderledes 
end det traditionelle, men der er stor forskel på, i hvor høj grad potentialerne i grafregneren, som jeg 
ser dem i kapitel 6, realiseres i forløbene. Forløbene realiserer de potentialer, som de 4 lærere fra 
deres givne udgangspunkter var i stand til og valgte at gennemføre i forhold til deres egen 
undervisning. Alle potentialer skal på denne måde realiseres i en given kontekst, hvis interessen 
ikke alene er at analysere det teoretisk mulige. 
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Ad 4: Afviklingen af undervisningen. 

 

Videooptagelser af undervisning kan virke meget forstyrrende på undervisningen. Et par af 
lærerne var på forhånd meget bekymrede over, at der skulle optages i deres timer, og først efter, at 
jeg havde lovet, at optagelserne ikke ville blive forevist offentligt og kun var til forskningsbrug, gav 
de deres tilladelse. Som kamerafører bestræbte jeg mig på at være så diskret som muligt, og jeg 
vurderer selv, at jeg er sluppet forholdsvis heldigt fra det. Denne påstand underbygges af forskellige 
episoder på videobåndene, hvor læreren f.eks. går ind foran kameraet under gruppearbejde, eller 
hvor læreren skifter så hurtigt fra gruppe til gruppe, at jeg ikke når at få indledningen med i den 
næste gruppe. Jeg fortolker disse episoder således, at lærerne i deres arbejde i klasserummet ikke 
tænker på, at der filmes, og derfor heller ikke på, at de ikke bør gå i vejen for kameraet eller, at de 
skal huske at vente på kameraføreren. Elevernes reaktioner på, at der blev filmet, var heller ikke 
voldsom. De var nysgerrige, og der er episoder, hvor de pludselig bliver opmærksomme på 
kameraet og måske derfor holder sig tilbage for at deltage i diskussionen eller begynder at hviske 
eller fnise. Det er imidlertid ikke mange, og de elever, der har tid til at bemærke kameraet, er 
sjældent de elever, der er i dialog med læreren. Der er også elever, der mumler og taler utydeligt, 
hvilket i nogle tilfælde formentlig er deres natur, og i andre tilfælde kan skyldes mig eller kameraet. 
Der er imidlertid også episoder, hvor eleverne filmes, mens de har travlt med alt muligt andet end 
matematik, og sådanne episoder tages som udtryk for, at de generelt ikke var for påvirkede af 
situationen til, at materialet kan sige noget om en ”almindelig” undervisningssituation. 

Det er min opfattelse, at jeg som kamerafører ikke påvirker situationen mere, end enhver anden 
kamerafører ville gøre, bortset fra, at læreren kendte mig på forhånd, hvilket kan være både en 
fordel og en ulempe. Lærerne kan føle, de skal bevise noget, men de kan også føle sig mere trygge, 
end de ellers ville have gjort. I de fleste tilfælde er det min vurdering, at der er tale om det sidste. 

 

Vurdering af samarbejdet. 
 

I kapitel 3 er diskuteret, hvordan Skovsmoses model for kritisk forskning ikke giver kriterier til 
vurdering af lærersamarbejdet. I samme kapitel opstilles Jaworskis kriterier for vurdering af et 
lærer-forsker-samarbejde. Disse 4 dimensioner vil nu blive anvendt til en vurdering af forsker-
lærer-samarbejdet i dette projekt: 

 
1. Viden og læring: I projektet lærte jeg noget om at være forsker, om at interviewe, 

videooptage, transskribere og analysere. Vigtigere er, at jeg blev klogere på 
undervisningssituationen og potentialer og forhindringer for grafregnerens introduktion. 
Lærerne lærte noget om grafregnerens potentialer og deres egen undervisning, og de lærte 
også noget om elevernes potentialer. I følge lærerne og mine indtryk udfra 
videooptagelserne lærte langt de fleste af eleverne også noget. Både læreren og jeg lærte 
noget om værdien af samarbejde, om hinanden og om hinandens praksis. Lærerne fik del i 
min viden via idekataloget, min kommentering af deres materiale og vores diskussioner 
undervejs. Jeg fik del i lærernes viden gennem interview, diskussioner og ved at observere 
deres undervisning. 

2. Undersøgelse og refleksion: Jeg undersøgte lærernes praksis, men mine kommentarer og 
spørgsmål satte i forskellig grad gang i en refleksion hos læreren, der dermed undersøgte 
og reflekterede over sin egen praksis. Mit gennemsyn af og transskribering af interview og 
videooptagelser satte gang i mine refleksioner, hvilket er temaet for resten af 
afhandlingen. 
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3. Insider og outsider: Som forsker var jeg en outsider, men givet min baggrund virkede jeg 
også som en insider, og jeg blev behandlet som en insider, selvom det ikke var min egen 
praksis, jeg undersøgte. 

4. Individuel og fælles: Jeg har givet en oversigt over den kontakt, jeg har haft med lærerne, 
og i kapitel 11 vil det blive tydeligere for den enkelte lærer. Jeg mener, jeg har haft en god 
kontakt til alle lærerne. Interviewene, udarbejdelse af materiale og de indledende analyser 
var fælles, resten har jeg lavet selv. 

 
Projektets betydning for elevernes læring diskuteres i kapitel 11 med de involverede lærere. 

Dets samfundsmæssige og sociale betydning vil blive diskuteret i afsnittet om generativitet3 senere 
samt i kapitel 17. Projektet har givet haft social betydning for de 4 involverede lærere, og det vil 
kunne ses i kapitel 11. 

 

Transskriptionsprincipper. 
 

Jeg har valgt at transskribere alt. Jeg mente ikke, at jeg på forhånd kunne overskue hvilke 
episoder på videoen, jeg skulle vælge ud, hvis jeg skulle vælge noget ud. Jeg blev undervejs i 
arbejdet med at transskribere videoen klogere på, hvad der egentlig blev sagt, og dette store arbejde 
har hjulpet mig i mit arbejde med at frigøre mig fra feltet, som det er omtalt i kapitel 2. Jeg er derfor 
glad for, at jeg gjorde det, og jeg synes, der er en pointe i, at episoder, som jeg ved første 
gennemsyn fandt uinteressante, faktisk optræder i denne afhandling som eksempler på vigtige 
hændelser i klasserummet. Hvis jeg havde udvalgt episoder på baggrund af gennemsyn af videoen, 
var ikke alle de relevante episoder blevet opdaget. 

De valgte transskriptionsprincipper øger læsbarheden, reducerer kompleksiteten i 
transskriberingsopgaven og forkorter den transskriberede tekst. Principperne gør, at det ikke er 
muligt at afgøre, hvornår der tænkes og hvor længe, og en meget dybdegående analyse af teksten er 
derfor ikke mulig. Oplysninger om tænkepauser, gestik etc. kunne f.eks. have været brugt til at 
identificere det, der er svært, og måske også sandhedsværdien af det, der siges, og kvaliteten af 
kommunikationen. 

Det var væsentligt at øge læsevenligheden, da transskriptionen skulle forevises lærerne til 
kommentering. Som det ses, i deres kommentarer til transskriptionerne under andet interview i 
næste delafsnit, fandt de det svært nok at læse alligevel. Desuden var der en reel risiko for, at 
transskribering af alle pauser og pauselyde ville give transskriptionen et naivt og usikkert indtryk, 
som ikke var reelt for situationen. 

I kapitel 14 vil jeg beskæftige mig med lærer-elev-kommunikationen. Analyserne 
besværliggøres af de valgte transskriptionsprincipper. Der er dele af kommunikationen, der er 
sværttilgængelig med det foreliggende materiale, også fordi et lille videokamera ikke kan opfange 
alle de ikke-verbale aktiviteter, som f.eks. hvem der taster på hvilken grafregner, og hvad der bliver 
skrevet eller tegnet på grafregneren. 

I følge Dolin(2002) beskriver Lemke, hvordan det, at gøre klasserumsaktiviteter til 
forskningsdata, er at flytte aktiviteterne fra den kontekst, de er dannet i til forskerens sfære, og 
dermed ændres de og bliver også til data om forskeren selv. I dette projekt er det oplagt, at data 
også i et vist omfang er data om mig og min rolle i processen, som jeg allerede har redegjort for det. 
Lemke beskriver også, hvordan transskribering af mundtligt sprog får meget lidt af episoden med. 
Der mangler intonation på udtalelserne, gestus, attituder og betoninger, og udtalelser, der giver 
mening i konteksten, bliver uforståelige på transskriptionen. Dette er også sandt for mine 
transskriptioner, og der er ingen tvivl om, at der er gået information tabt ved transskriptionen. 
                                                 
3 Dette ord stammer fra et foredrag med Paola Valero, se senere i kapitlet. 
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Analysen. 
 

Karpatschop(1984) mener, at analysefasen er hovedproblemet ved interview. Dette er formentlig 
sandt for langt de fleste undersøgelser, og i hvert fald er det sandt for kvalitative undersøgelser. Det 
er i analysefasen, der er risiko for, at forskeren bevidst eller ubevidst fortolker data forkert, og det er 
disse fortolkninger, der er sværest for andre at gennemskue og kritisere, fordi de bygger på et 
indgående kendskab til det indsamlede materiale, som de færreste udenforstående har. 

I dette projekt har jeg grundigt redegjort for min metode, og jeg stiller gerne råmaterialet til 
rådighed for alle, der har lyst til at se mig i kortene. I øvrigt henvises til diskussionen nedenfor. 

  

Kvalitetskriterier for kritisk forskning. 
 

Der er mange forskere, der har opstillet kriterier til vurdering af kvalitativ forsknings kvalitet. 
Jeg har set på kvalitetskriterier i Kilpatrick(1993), Sierpinska(1993), Kvale(1993) og Kvale(2000). 
Desuden har jeg på et matematikdidaktisk kursus i Bergen hørt Paola Valero fremlægge sin 
afhandling og i den forbindelse diskutere kvalitetskriterier for kritisk forskning. Hun talte for, at 
kvalitetskriterierne for den kritiske forskning skulle være nogle andre end de traditionelle, fordi 
forskeren ikke kan kigges i kortene, og eksperimenterne ikke gentages. Hun fremlagde derefter 5 
kriterier til vurdering af forskningens kvalitet, nemlig resonans, generativitet, transparativitet, 
kritisk og relevans. 

Jeg har i det følgende taget udgangpunkt i Valeros kvalitetskriterier for kritisk forskning og sat 
dem i relation til nogle af de andres. Hovedbegrundelsen for dette valg er, at der for mig at se er tale 
om nye kriterier, og derfor er det en god ide at vælge nye ord i stedet for de klassiske. Andre 
forskere forsøger i stedet at give en ny fortolkning af de klassiske kvalitetskriterier. Valero 
”opfinder” i stedet en række nye ord, og jeg vil her give min fortolkning af hendes kriterier. 

  
Relevans. 
 

Dette kriterium optræder hos Sierpinska, Kilpatrick og Valero. Det har træk tilfælles med det, 
Kvale kalder pragmatisk validitet og med kvalitetskriterier som hensigtsmæssighed. 

Centrale spørgsmål: Er forskningsspørgsmål, resultater og metoder relevante? Hvad skal 
forskningen bruges til? Hvem skal bruge dem? Skaffer forskningsdesignet viden om emnet?  

 
Resonans. 

 

Dette kriterium minder meget om det validitets-kriterium, som Sierpinska, Kilpatrick og Kvale 
omtaler, især det, Kvale kalder kommunikativ validitet.  

Centrale spørgsmål: Kommer resultaterne fra empirien? Belyser resultaterne 
forskningsspørgsmålet? Kan fortolkningen af resultaterne sandsynliggøres? Kan læreren genkende 
sig selv i forskerens beskrivelser? Kan andre forskere se det samme i beskrivelserne? Kan andre 
forskere læse afhandlingen og acceptere argumenterne? Giver beskrivelserne mening i 
præsentationer verden over? 

 
Transparativitet. 

 

Dette kriterium minder om det, Kilpatrick og Sierpinska kalder objektivitet og Kvale kalder 
reliabilitet.  
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Centrale spørgsmål: Er forskerens rolle og intentioner klare? Er forskeren opmærksom på 
forskellige fortolkninger? Har forskeren klarlagt sine fordomme? Er forskeren opmærksom på, 
hvordan disse fordomme kan have påvirket forskningen?   

 
Generativitet. 

 

Dette kriterium minder om det, Kilpatrick og Sierpinska kalder originalitet og har træk fra det, 
Kvale kalder pragmatisk validitet og det han kalder generaliserbarhed. 

Centrale spørgsmål: Genererer forskningen nye måder at se, syntetisere eller fortolke på? Er det 
nye metoder? Er det gamle metoder anvendt på nye måder? I hvor høj grad kan resultaterne sige 
noget generelt? 

 
Kritisk. 

 

Centrale spørgsmål: Hvad kunne have været anderledes? 
 
Et sidste kriterium, som Valero ikke medtager, men som efter min mening måske også hører 

med, er det, som Kilpatrick og Sierpinska kalder: 
 

Rigiditet og præcision. 
 

Centrale spørgsmål: Er afhandlingen skrevet præcist? Fremstår meninger præcist? Er 
afhandlingen klar i mål, metode og resultater? Er den økonomisk med begreber? Er 
forskningsspørgsmålet klart og utvetydigt? 

 
De øvrige kriterier, der omtales hos Kilpatrick og Sierpinska er efter min mening ikke relevante 

i forbindelse med kritisk forskning. Disse er f.eks.  
 
1. Forudsigelighed: Kan teorien forudsige noget om, hvad der vil ske i en given situation? 
2. Reproducibilitet: Kan eksperimentet gentages?  
3. Beslægtethed: Er emnet beslægtet med matematik og pædagogik? 
 
Ligeledes er klassiske kvalitetskriterier som generalitet, objektivitet etc. ikke relevante. 
 

Kvaliteten i dette projekt. 
 

Jeg har i dette kapitel og i kapitel 3 og 8 redegjort for de valgte metoder, og jeg har undervejs i 
alle disse kapitler diskuteret de metodiske valg og deres konsekvenser, om de valgte metoder kunne 
belyse forskningsspørgsmålet og alternativer til de metodiske valg. Jeg gennemløber kort kriterierne 
ovenfor, men ellers vil jeg henvise til resten af afhandlingen for en samlet vurdering af kvaliteten af 
forskningen. Kvale(2000) siger også, at læseren er med til at bedømme forskningens kvalitet. 

 
Relevans og resonans. 

 

Jeg har undervejs i forskningsprocessen holdt en lang række oplæg for både matematiklærere fra 
gymnasiet og for matematikdidaktiske forskere, hvor jeg er blevet bekræftet i, at mine resultater og 
min metode vækker resonans, at mine observationer i praksis ofte stemmer overens med andres 
erfaringer, og at de forstår, hvad jeg mener. 

Som allerede nævnt i kapitel 1 har min forskning næsten fået relevanskriteriet foræret givet min 
egen baggrund i feltet. Mit forskningsspørgsmål har relevans for praksis, fordi det er formuleret i 
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praksis. Forskningsprocessen har været relevant for lærerne, hvilket er diskuteret i kapitel 2 og vil 
fremgå af kapitel 11. De mange invitationer til at holde oplæg på kurser og konferencer viser også, 
at min forskning opfattes som relevant af både matematiklærere og matematikdidaktikere. 

I forbindelse med transskriptionerne af interview og videobånd har jeg fremlagt de valg, der er 
blevet foretaget undervejs og konsekvenserne af disse valg. Den meget interesserede kan om 
nødvendigt få fat i transskriptioner og optagelser ved personlig henvendelse. Yderligere har jeg 
foretaget det, som Kvale(2000) kalder ”validering i feltet”, idet jeg har fremsendt alle 
transskriptioner på email  til de involverede lærere.  

De 4 lærere vil blive præsenteret grundigt i kapitel 11. Her skal blot repeteres, at der er 
samarbejdet med 4 lærere, der i denne afhandling vil gå under navnene Anders, Bente, Carsten og 
Erik, navngivet alfabetisk efter, hvem jeg interviewede først. Den lærer, der måtte springe fra sent, 
og som er interviewet omtales som Dorthe.  

De følgende kommentarer til min transskription af første interview faldt under andet interview 
og er altså hentet i det empiriske materiale: 

Anders står ved hvert ord, han har sagt, og fortryder intet af det indholdsmæssige, men rent 
sprogligt er det talte og det skrevne sprog meget forskelligt. Han tror på, at jeg har forstået, hvad 
han har sagt, selvom det måske ikke fremgår af en ordret transskription. Efter lange overvejelser 
kunne han forstå, hvad jeg havde nedskrevet af det, som han havde sagt. Der er kun et par enkelte 
skrivefejl og gentagelser i teksten, som han ikke vil tage ansvaret for. 

Bente kan gå ind for det, hun har sagt i første interview, bortset fra en enkelt bemærkning om, at 
man ikke behøver kunne differentiere ved håndkraft, som hun gerne vil modificere. Hun ville gerne 
have udtrykt sig mere præcist og genialt, men der er ikke noget, der virker forkert. 

Carsten finder transskriptionen imponerende og meget nøjagtig, og han genkender meget af det 
indholdsmæssige. Han er lidt rystet over, at han udtrykker sig så usammenhængende, og synes, at 
det lyder mere uovervejet, end han fornemmede, at det var. Efter et par grundige gennemlæsninger 
er han ikke faldet over noget, hvor det skrevne kommer til at betyde noget helt andet end det, han 
gerne ville sige, og heller ikke nogen steder, hvor der var noget, han gerne ville have sagt, som han 
ikke fik sagt. Han håber, at jeg, når jeg præsenterer det, bearbejder det kraftigt. Det er meget 
specielt at læse noget, man har sagt, fuldstændig nøjagtigt citeret. 

Erik finder det underligt at høre sig selv på skrift. Han synes, det var så forfærdeligt at læse, at 
han hurtigt holdt op igen. Han mener, han har en tendens til at være for kategorisk og firkantet. 

Efterfølgende har lærerne fået tilsendt transskriptionen af både andet interview og af videoen. 
Disse er kun kort kommenteret i emails. Igen går kommentarerne mest på forskellene mellem talt og 
skrevet sprog, mens lærerne er tilfredse med det indholdsmæssige. 

Min konklusion på deres kommentarer og min egen oplevelse af transskriberingsarbejdet er, at 
den transskriberede tekst er i god overensstemmelse med, hvad der er blevet sagt. Samtidig støtter 
lærernes udtalelser angående tale- og skriftsprog mig i min beslutning om i vid udstrækning ikke at 
citere ordret. Lærernes egne metaforer og karakteristiske formuleringer vil alligevel blive forsøgt 
bibeholdt.  

 
Transparativitet. 

 

Jeg har i hele processen forsøgt at være transparent både overfor de involverede lærere og andre. 
Jeg har beskrevet min rolle præcis som jeg ser den, og mine intentioner har forhåbentlig været lige 
så klare for alle andre, som de på et givet tidspunkt har været for mig selv. Jeg har givet ikke den 
store erfaring med at interviewe, og der kan derfor være spørgsmål, der er uklare, eller som nogle 
måske ville vurdere som værende tendentiøse. Jeg har ikke forsøgt at fordreje data eller pådutte 
lærerne mine holdninger, og jeg mener, at mine data er pålidelige. I interviewene kan der 
forekomme episoder, hvor mine spørgsmål for en udenforstående virker besynderlige eller ude af 
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konteksten, men jeg kan kun sige, at de i situationen gav mening for både lærer og mig, og at vi 
også begge efterfølgende har været tilfredse med transskriptionsteksten. Min kameraføring er også i 
perioder mildest talt kritisabel, især måske i de første optagelser og så typisk de sidste 10 minutter 
af et 90 minutters modul, når mine arme var ved at gå af led af at slæbe rundt på det håndholdte 
kamera, men igen er der ikke tale om nogen form for fordrejning af omstændighederne, kun om 
udmattelse og manglende erfaring. 

Min kommentering af lærernes materiale er det meste, jeg har påvirket feltet. Jeg har allerede 
diskuteret denne kommentering generelt og vil vende tilbage til den i kapitel 11. Jeg har klart i min 
kommentering haft til hensigt at påvirke feltet, og det er givet lykkedes. Denne intention har 
imidlertid været klar for alle i processen. 

 
Generativitet. 

 

Der er i projektet samarbejdet med 4 ”almindelige” lærere, og alle lærerne har udviklet et 
undervisningsforløb, som de ikke ellers ville have lavet. Det er min overbevisning, at et tilsvarende 
samarbejde kunne etableres med andre lærere, og at resultaterne vedrørende denne form for 
samarbejde derfor med rette kan siges at være vejledende, at de kan generere nye måder at forstå 
efteruddannelse og lærerudvikling på. Denne form for samarbejde er en glimrende måde at udvikle 
lærerens praksis på.  

De 4 undervisningsforløb er forskellige men med fælles ideer, der kommer fra mig. Det er 
usandsynligt, at en anden lærer direkte ville kunne anvende et af de 4 forløb i sin egen 
undervisning. På den anden side er ideerne i forløbene allerede spredt ud til andre siden efteråret 
2001. Der er udviklet mange nye forløb baseret på de oprindelige 4. Igen er der et 
generativitetspotentiale. 

Afviklingen af de 4 forløb viser nogle problemer og nogle potentialer ved at anvende 
grafregneren i matematikundervisningen, som jeg mener genererer nye måder at se grafregnerens 
potentialer og anvendelse i undervisningen på. Det vil jeg argumentere for i kapitlerne 12-15, hvor 
jeg via et kritisk ræsonnement udfra transskriptionerne af videoerne vil forsøge at sige noget om 
den forestillede situation. 

 
Kritik og rigiditet og præcision. 

 

Kritik af forskningen i form af påpegning af andre mulige metoder har været et gennemgående 
element i dette kapitel, og jeg vil ikke her gentage alle de kritikpunkter, jeg allerede er kommet 
med. Transparativiteten muliggør kontrol fra andre. Rigiditet og præcision er tilstræbt, men hvis jeg 
havde haft mulighed for at bruge endnu et halvt år på gennemskrivning af teksten, ville den givet 
være blevet mere rigid og præcis. Det er min egen fornemmelse, at afhandlingen halter en smule på 
det punkt.  

 

9.3 Afslutning. 
 

Der er redegjort for metoden i lærersamarbejdet. Den kritiske refleksion over den valgte 
metodes anvendelighed er indledt. Dette vil blive fulgt op i kapitel 16. I kapitlerne 12-15 vil det 
kritiske ræsonnement fokusere på en nærmere analyse af det empiriske materiale for at diskutere 
forhindringer for og potentialer ved at introducere grafregneren som et undervisningsværktøj. I de 
to næste kapitler skal vi først introduceres for de 4 lærere og deres arbejde for at forstå baggrunden 
for de afviklede forløb. 
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Kapitel 10: Præsentation af de 4 lærere. 
 

De 4 lærere, der er samarbejdet med præsenteres. Præsentationen opstiller ikke arketyper, som 
f.eks. Valero(1997) eller Noss og Hoyles(1996) gør det og som det er diskuteret i kapitel 4. I stedet 
går jeg i kapitlet meget tæt på den enkelte lærer for at karakterisere lærerens baggrund for at give 
mening til de ideer, der er skitseret i kapitlerne 4-6. Der er tale om hovedsageligt vellykkede 
interview, der af både forsker og lærer opfattes som klare, uddybende og dækkende. Min analyse af 
interviewene er lavet, så jeg har klippet de centrale elementer ud og omskrevet dem, så de er 
læselige, men jeg har så vidt muligt bevaret tonen i lærernes svar, fordi deres måde at formulere sig 
på også giver et indblik i, hvem de er. Denne metode at præsentere interview på ses også i f.eks. 
Dolin(2002, 40 og 281-282).  

Begrundelserne for at gøre meget ud af præsentationen af lærerne er mange. For det første 
perspektiverer lærernes udtalelser i interviewene resultaterne fra spørgeskemaet, som det allerede er 
antydet i kapitel 8. For det andet vil lærernes baggrund og holdninger belyse mange af de episoder, 
der vil ses i det øvrige empiriske materiale i kapitlerne 12-15. Endelig er denne præsentation af 
lærerne en mere detaljeret beskrivelse af et vigtigt aspekt af deres nuværende situation og lægger på 
denne måde op til kapitel 11. 

Præsentationen af lærerne er opdelt i følgende 5 punkter: 
 
1. Matematiksyn: Her præsenteres lærerens syn på matematik. 
2. Teknologisyn: Her præsenteres lærerens syn på anvendelsen af teknologi i 

matematikundervisningen. 
3. Eleverne: Her præsenteres lærerens syn på eleverne og på læring. 
4. Rammerne: Her præsenteres lærerens syn på bekendtgørelsen og den skriflige eksamen, i det 

de andre rammers betydning først diskuteres i kapitel 15. 
5. Samlet karakterisering af læreren: Her giver jeg min karakterisering af læreren baseret på 

samarbejdet. 
 

Præsentationen af lærerne baseres hovedsageligt på deres udtalelser i første interview. De første 
4 delafsnit i hver afsnit er mit referat af lærerens holdninger, mens det sidste afsnit er mit eget. 

Lærernes grundlæggende forestillinger og erfaringer danner baggrund for enhver udvikling af 
lærerens praksis. Som Noss og Hoyles(1996) siger det: 

 
“If little else, the caricatures illustrate the complexity of interaction between 

epistemological, pedagogical and professional considerations as the teachers made sense of 
new ideas. As they struggled to make these new ideas their own, there is no simple sense in 
which we can describe their straightforward adoption or rejection of them. The ideas were 
shaped in interactions with computers, colleagues and back in the classroom: It is clearly 
fruitless to seek straightforward determinants of teachers´ beliefs.” [Noss og Hoyles(1996, 
195)] 

 
”… We see that when we try to access the complexities of teacher´s attitudes and 

practices, we find that they are simply not susceptible to the location and importation of 
`effective´ ways of using computers in the classroom. Change was contingent on a shifting 
pattern of beliefs and ideas; what mattered was the connection between activity and 
personal or professional interests.” [Noss og Hoyles(1996, 199)] 
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10.1 Anders. 
 

Anders har været gymnasielærer i cirka 30 år. Hans fag er matematik, fysik og naturfag, men 
han har ikke undervist i fysik i 15 år. Han har i sin tid som lærer arbejdet med supervision og 
vejledning af lærerkandidater, og han har i en 3-års periode i midten af 1970’erne undervist på de 
faglig-pædagogiske kurser i forbindelse med teoretisk pædagogikum i anvendelsen af 
gruppearbejdsformen i matematik. Anders bruger ikke selv gruppearbejdsformen meget mere. 

 
Matematiksyn. 

 

”Måske kunne man <..> godt ønske, at eleverne havde lidt større fornemmelse af 
matematisk bevisførelse, gamle matematiske dyder som også kræver en hel del tid, hvis 
man skal blive rutineret. <..> Men det skal ikke forklejnes, at de så faktisk har fået nogle 
færdigheder med grafregneren i hånden, dem kunne de heller ikke undvære, set i deres 
fremtidsperspektiver, og det er fremtiden for dem”. 

 
Matematik består dels af en række færdigheder, der er relevante for elevernes fremtidige liv, 

hvor f.eks. det, at kunne anvende teknologi, er en vigtig færdighed, og dels af bevisførelse. Eleverne 
skulle gerne have en fornemmelse af matematisk bevisførelse, men færdighederne er nødvendige 
for at kunne forstå beviserne. 

 
”Modellering er jo sådan set afslutningen på et matematisk forløb, hvor det, at kunne 

opstille en model og så løse et problem indenfor modellen, oversætte det til det fag eller 
den fagsammenhæng, hvori problemet oprindeligt opstod, <..> altså det er jo sådan set 
målet for hele matematikundervisningen”. 

 
Eleverne skal lære teorien først, og når de kan anvende teorien til modellering, er målet med 

undervisningen nået. Der skal startes med små eksempler og derigennem skal eleverne føres frem til 
mere komplekse problemstillinger. Begrebet ”rugbrødsmatematik” dækker et stofområde, der 
gennemgås på en lidt tør og teoretisk måde med det formål at få nogle formler og regler, inden man 
kan komme videre med at løse praktiske problemer eller udvikle nye matematiske teknikker. Det er 
vekselvirkningen mellem nye matematiske teknikker og anvendelsen af disse teknikker i praktisk 
opgaveløsning, der gør matematik spændende og relevant for eleverne. 

Elevernes problemer med at anvende matematik i fysik bunder i, at fysiklæreren formulerer sig 
anderledes end matematiklæreren, og at der i fysik bruges ”væmmelige bogstaver”.  

Anders har kun positive oplevelser med tidligere elever, og han ser her en begrundelse for 
matematikundervisningen: 

 
”Jeg synes, det sætter det hele i relief, at elever, som bagefter1 siger, jamen det har da 

faktisk præget vores livsførelse, at vi har lært at tænke logisk og stringent og benytte en 
matematisk tankegang.” 

 
Man skal studere matematik, fordi det giver en livsholdning. Man får en metode til at sætte 

struktur på sit arbejde, og den matematiske metodik kan overføres til mange praktiske arbejder. 
 

 

                                                 
1 Efter at de er blevet studenter 



Kapitel 10: Præsentation af de 4 lærere. 

 3 

Teknologisyn. 
 

”Det er klart at jo flere hold, man underviser, og jeg er nok oppe på at være i gang med 
det 6. matematikhold nu med grafregner gennem 2 eller 3 år, at der er flere finesser ved 
grafregneren, som jeg bruger”.  

  
Anders har ikke arbejdet med symbolmanipulerende programmer, og han er godt tilfreds med 

grafregneren og savner ikke, at den kunne mere. Han er bange for, at et symbolmanipulerende 
værktøj ville være en hindring for, at eleverne udviklede den nødvendige faglige ballast og 
kendskab til matematikkens regneregler. 

Det ville være oplagt at bruge grafregneren i forbindelser med måleserier i fysik eller naturfag, 
men Anders har ikke selv prøvet det. Han bruger ikke viewscreenen2 meget p.gr.a. sine 
vanskeligheder med at få et klart billede frem. Af positive ting ved grafregneren fremhæver han: 

 
”Noget af det, som jeg egentlig sætter højest, det er ikke så meget, at regnehastigheden 

den nu kommer i vejret, men mere, at eleverne gennem brug af grafregneren får en god 
fornemmelse af, hvad det egentlig er, de sidder og regner på. Og dvs. hvis grafregneren 
kan bruges til at illustrere et eksempel eller en teori, jamen så bruger jeg grafregneren frem 
for at bruge tavle og kridt, som tidligere, og det synes jeg giver eleverne en gevinst, at de 
også i mange tilfælde selv kan danne sig et indtryk af, hvordan en graf ser ud og så godt 
nok skal bruge matematisk teknik bagefter, men den tegnede graf giver dem mulighed for 
at arbejde hen imod bevis for det fænomen, som de har set på skærmen. Og i den 
sammenhæng der er grafregneren det hurtigste redskab, som eleverne også kan bruge 
derhjemme, hvor en mere kompliceret graftegning på tavlen kræver nok lærerens sikre 
hånd i stedet for elevens egne spæde forsøg. Det vigtigste synes jeg nok er, at grafregneren  
giver eleverne mulighed for i en hel række tilfælde at kontrollere, at de beregnede 
resultater <..> faktisk er korrekte.” 

 
Når eleverne har udregnet noget, som de tidligere kunne være i tvivl om, kan de nu føle, at de er 

helt færdige med en opgave, fordi det udregnede er kontrolleret. F.eks. kan eleverne kontrollere 
udregningen af en eksakt værdi for et bestemt integral ved at sammenligne med den numeriske 
værdi, grafregneren kan beregne for det samme integral, de kan kontrollere, om der er skrå 
asymptote ved at zoome ind på grafen, og de kan bestemme maksimum og minimum. 

 

Eleverne. 
 

”Vi kan ikke putte viden i dem. Vi kan åbne dørene på klem, men eleven må selv 
trænge ind.”3 

  
Dette var et billede på forholdet mellem undervisning og læring, som Anders havde anvendt 

overfor sine elever ved flere lejligheder.  
 
”Det er jo en tendens, at de faglige færdigheder, som eleverne har, når de starter i 1.g 

<..>, er <..> blevet ringere, og dvs. der skal samles op på stumperne i løbet af 1.g, og der 
hvor elever for 25 år siden, eller 30-35, hvis jeg skal starte helt ved begyndelsen, hvor de 

                                                 
2 En skærm til at lægge på en almindelig overhead, der kan vise grafregnerens skærmbillede på lærredet. 
3 Dette udtalte Anders under vores første møde ifølge mit referat fra samme aften. 
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kunne tage fra på gymnasieniveau fra starten af 1.g, at der er vi jo henne ved efterårsferien, 
inden de kan begynde at <..> tage fra i større målestok.” 

 
Eleverne ender med at kunne bruge grafregneren og kunne regne opgaver, men de er ikke så 

sikre, som de var år tilbage.  
I næste eksempel ses hvordan Anders vejleder sine elever i grafregnerbrug i forbindelse med 

opgaveregning og som forberedelse til kravene til den skriftlige eksamen. 
 

”Enkelte elever er tilfredse med værdimængdebestemmelse og andre meget hurtige 
aflæsninger v.hj.a. grafregneren eller beregninger v.hj.a. grafregneren, men det hører jo ret 
hurtigt op, hvis de får at vide at den fremgangsmåde, det er fint, at du kan lære at 
kontrollere dine facitter, men det er dine evner til at bestemme facit, som skal på papiret, 
og det er ikke grafregnerens talværdi, altså så .. det er nok naturligt, at elever springer over, 
hvor gærdet er lavest, og nogen har med sig fra folkeskolen, at en facitliste, det er læreren 
sikkert tilfreds med <..> Ret hurtigt, så synes jeg elever får et naturligt forhold til en 
grafregner og bruger den fornuftigt. Eller også så tvinger jeg dem til det..” 

 
I følgende eksempel snakker Anders om de svage og de dygtige elever. Denne diskussion 

kommer igen til at handle om, hvordan eleverne er stillet til den skriftlige eksamen 
 

”Hvis svage elever ikke har overskud til at lære så forfærdelig meget, så kan de i nogen 
tilfælde sige, jamen i hvert fald grafregneren, den er jeg nødt til at lære at bruge, fordi den 
skal bruges så tit. Og hvis de så ikke er opmærksomme på, at grafregnerens facitter i hvert 
fald i de allerfleste sammenhænge skal suppleres med teoretiske beregninger og tilhørende 
forklaring, så står de jo meget svagt <..>. Dygtige elever, som meget let lærer at bruge 
lommeregneren, meget let kan kontrollere måske endda på flere forskellige måder om den 
metode, de har valgt at bruge, fører frem til et fornuftigt resultat, jamen de kan meget 
hurtigere forlade en opgave, hvor rigtigheden af facit <..> er sikret gennem en fornuftig, 
hurtig kontrol <..>. Dvs. hvis man er allround godt funderet, så er grafregneren med til at 
øge tempoet for en dygtig elevs opgavebesvarelse, den svage elev har fået en ekstra ting, 
der skal læres, og det tæller ikke rigtig i karakterfastsættelsen, at den elev faktisk kan nogle 
færdigheder på lommeregneren, fordi det tæller ikke ret meget ekstra på karakterskalaen. 
Det ligner stadig et 00, selvom man kan få et facit på lommeregneren.” 

 
Eleverne får hurtigt et fornuftigt forhold til grafregneren og problemerne med, at de har for stor 

tillid til grafregnerens resultater og er for ukritiske er ikke større, end de var, da eleverne brugte 
regnestok. De har en mere udbredt tendens til at ville regne facitter ud som decimaltal end de havde 
før. Det er først et facit for dem, når det står som 1,847 i stedet for e2/4.4 

 

Rammerne. 
 

Som det fremgik af sidste afsnit, vurderede Anders meget grafregneren udfra dens 
anvendelighed til den skriftlige eksamen, og han vejledte eleverne i grafregnerbrug med henblik på 
den skriftlige eksamen.  

 
”I det øjeblik de har den som hjælpemiddel til en del af skriftlig eksamen, så er det 

klart, at så skal der bruges noget tid på at træne og indøve brugen af grafregneren <..> 
                                                 
4 Denne bemærkning ligger fint i forlængelse af overvejelserne i kapitel 6.1 
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Eleverne skal jo ikke være ladt i stikken, sådan at eksamenskravene kommer bag på dem, 
for selvfølgelig så er eksamenskravene <..> det, der lægger normen for, hvordan det 
daglige arbejde skal være. Jeg må nok tilstå, at der er ikke så mange flyvske sidespring, 
hvor grafregneren benyttes, hvor det ikke er i baghovedet: Er det nu særligt fornuftigt at 
bruge eventuelt 3-4-5 timer på et flyvsk sidespring, hvis det ikke er eksamensrelevant.” 

 
Anders underviser i grafregneren, fordi det er et obligatorisk værktøj til eksamen, og han savner 

tid til beviser og bevisteknikker. I eksemplet understreger han igen, at det er vigtigt at forberede 
eleverne til eksamenskravene. Efterfølgende diskuterede vi, hvad eksamenskravene egentlig er: 

 
”…Eleven gør det måske ved at skrive det på grafregneren <..>, det kommer ikke på 

papiret, og facit står så på papiret, og det afleveres, og så kan man som læser, eller hvis 
man er censor, sige, jamen eleven har nok forstået noget af det her, men et rigtigt facit 
revet ud af sammenhæng og uden dokumentation, det er meget mistrøstigt, og om det skal 
tælle positivt, det kan der være tvivl om.. facitter det er jo som mirakler, der drysser ned fra 
himlen, og mirakler i matematikkens verden, det er ikke noget der honoreres, desværre.” 

 
Der er ikke ret mange opgaver til eksamen, som eleverne skal løse v.hj.a. grafregneren, og de er 

nødt til at bruge tid på at dekryptere opgaverne, så de kan se, hvilken løsningsmetode, der er 
acceptabel. 

Om pensumpresset siger Anders i øvrigt: 
 
”Altså, som lærer kan jeg sagtens nå pensum. Men hvis eleverne skal nå det på en 

sikker måde, sådan at de også er hjemme i stoffet, så er der nok et tidspres, som man som 
lærer også er nødt til at have i baghovedet.” 

 
I dette pensumpres bliver de valgfri forløb små åndehuller. Anders giver under vores første 

møde efter første interview udtryk for, at han er enig i, at lærebøgerne også tit bliver styrende for 
undervisningens indhold. 

 

Samlet karakterisering af Anders. 
 

Anders er efter min mening en traditionel matematiker. Hans egentlige matematiske interesse er 
matematikkens indre skønhed i form af beviser, men hans mangeårige erfaring med eleverne og 
deres evner og forventninger gør, at han nedtoner denne del af matematikken og i stedet fremhæver 
matematikkens anvendelser i små modelleringsopgaver. Et af de vigtigste formål med hans 
undervisning er at forberede eleverne godt til eksamen, og nye tiltag vurderes udfra, hvorvidt det 
kan hjælpe eleverne med det. Han har øje for, at eleverne har brug for tekniske kvalifikationer efter 
gymnasiet. Han er kritisk overfor folkeskolens forberedelse af eleverne til gymnasiet, og hans syn 
på eleverne er også lidt resigneret: De vil gerne springe over, hvor gærdet er lavest, og hvis de kan 
nøjes med at løse en opgave på grafregneren, er de tilfredse med det. Det er uklart, hvorfor Anders 
har meldt sig til projektet, men det er vigtigt for ham flere gange undervejs i samarbejdet at 
understrege, at han ”ikke er så forstokket endda”, og det kan være en af bevæggrundene. En anden 
er hans store venlighed og hjælpsomhed. 

 
 
 
 



Kapitel 10: Præsentation af de 4 lærere. 

 6 

10.2 Bente. 
 

Bente har været gymnasielærer i 20 år. Hun har også undervist på 10. klasses niveau på en skole 
i udlandet og på VUC. Hendes fag er matematik og kunsthistorie, men hun underviser kun i 
matematik. Hun har læst ”Peelbogen”, men har ikke umiddelbart nogen tro på ideerne i 
projektarbejde. 

 

Matematiksyn. 
 

”…..Det var sådan noget med sandsynlighedsregning, som han ikke synes var spor 
morsomt, med procentregning og sådan noget, og da havde der så lige været den der 
person i folketingets talerstol med bibliotekerne, der kunne nedlægges5 <...> og så 
refererede jeg den for ham, og så sagde jeg: Det er sådan noget, der sker, når folk ikke kan 
procentregning, og <..> så røg vi helt ind, hvem er det, der laver lovene,  og hvem er det, 
der skriver alle de rapporter, som de sidder og laver love på, dem der læser rapporterne, 
forstår de overhovedet alt den matematik og grafer? Og så kørte vi helt ud af og endte med 
at jamen, de skulle jo alle sammen kunne matematik, dem der sad inde i folketinget, fordi 
ellers gik det jo helt galt. <..> Man skal også lære matematik for at være et godt medlem af 
demokratiet <..> Fordi jeg synes, det er vigtigt, at der ikke sidder sådan nogen 
klamphuggere og ikke kan tolke, hvad fornuftige folk skriver, og så får lavet nogle forkerte 
love, det ser vi jo gang på gang.” 

 
Man skal ikke bare lære matematik for at klare sig godt til eksamen, og det er også noget, Bente 

diskuterer med eleverne. Hun begrunder også faget således: 
 
”Jeg er tilfreds, når eleven retter ryggen og siger aha, nu kan jeg det her, fordi det er så 

vigtigt, at de får noget selvtillid overfor matematik, så får de også lyst til det. Men altså de 
skal kunne det som et redskab til mange ting, fysik og biologi, men det er jo så også den 
der logiske træning, som man ikke rigtig kan måle, den snakker vi jo også meget om…” 

 
Bente kan lide at lave historiske forløb med sine elever og fortæller med begejstring om et 

forløb, hun har lavet i en 3.g, hvor de arbejdede med Euklid og forsøgte at bevise sætninger med de 
værktøjer, han har haft adgang til. Hun afslutter sin beretning med følgende ord: 

 
”Klassen syntes simpelthen bare, det var skægt, at han egentlig har lavet det samme 

dengang på en helt, helt anden måde, som vi kan gøre i dag, fordi vi kender 5 . Men der 

ved jeg så ikke, om det er, fordi jeg selv synes, det er spændende, og det smitter – de 
syntes, det var spændende, det gav de helt klart udtryk for, og stillede spørgsmål og det 
hele – det smitter, fordi man selv synes, det er noget, der er spændende. Det er ikke noget, 
man skal pådutte lærere at gøre, for man skal selv brænde for det, eller hvad man skal sige. 
For hvis andre synes, diskret matematik er spændende, så bliver det sikkert god 
undervisning, det ville jeg nødig.” 

 

Teknologisyn. 
 

                                                 
5 Et medlem af Dansk Folkeparti, der kom til at lægge procenter sammen, selvom det ikke var procenter af det samme. 
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Bente har haft det 3-årige forløb til A-niveau siden bekendtgørelsesændringen, så hun har brugt 
grafregneren i mange år. Hun har før i tiden arbejdet med multimat i forbindelse med f.eks. 
parameterfremstillinger, men efter grafregneren bruger hun ikke den slags programmer mere. 

 
”Det var <..> før lommeregneren, da var vi <..> ovre og tegne grafer og alt muligt ind, 

det gør vi <..> ikke mere.”  
 
Hun har også tidligere forsøgt sig med Derive, men det strandede på, at udstyret i skolens edb-

lokale på det tidspunkt var meget ustabilt. Hun har anvendt nogle af de træningsprogrammer og 
animationer, man kan hente på Internettet i undervisningen: 

 
”Først tog jeg en hel klasse over<..>, så sad de to og to, og så skulle de så øve <..> 

potensregneregler, og der gik lidt tid med at finde ud af, hvad det var man skulle gøre, men 
da de så først kunne det, så gik det hurtigt. Og så prøvede vi nogle logaritmeregler og så 
nogle andre ting. Og så kunne jeg mærke på dem, at da vi havde gjort det 3 gange, så var 
det ikke sjovt mere. Og så har jeg så gjort det, at så har jeg en gang imellem, hvis nogen er 
meget  hurtige, nogen gange har jeg sendt dem over og lege, men det skal være med et 
matematikprogram, <..>, men de må selv vælge, hvad de så vil. Så må de sidde og lege. Og 
andre gange, så har jeg brugt det til nogen svage elever, der går over med en god elev, men 
på betingelse af, at det er den svage elev, der laver arbejdet.” 

 
Træningsprogrammer bliver hurtigt for kedeligt for en hel klasse men kan bruges til 

undervisningsdifferentiering.  
Bentes grafregnerbrug har udviklet sig meget i løbet af de år, der er gået: 

 
”Jamen, jeg er jo også selv blevet dygtigere til at inddrage den i undervisningen, mere 

end jeg gjorde lige i starten, helt klart.”  
 
Bente har f.eks. tidligere i forbindelse med løsning af trigonometriske ligninger ladet eleverne 

tegne enhedscirkler, men nu tegner de i stedet grafen og finder skæringer. I forbindelse med 
sandsynlighedsregningen og svingninger lader Bente eleverne selv eksperimentere med at opdage 
de forskellige parametres betydning. Hun opfordrer eleverne til at bruge grafregneren på mange 
måder: 

 
”Altså ud over, at de ligesom kan eksperimentere sig frem til nogen ting og så selv 

finde ud af nogle ting bedre end de kunne før, så opfordrer jeg dem også selv til at bruge 
det til kontrol af nogle ting. Sidder de og regner et areal ud, så kan de lige gå ind og tjekke, 
om det er rigtigt.” 

 
Med hensyn til programmering siger Bente følgende: 
 

”Jeg lærer eleverne at programmere andengradsligningen, viser dem programmet på 
tryk, forklarer <..> hvorfor det gør, som det gør, <..>, ikke bare med en ledning, de skal 
selv taste det ind. Og så går der jo 14 dage, så er der jo allerede programmer til 
cosinusrelationerne og .. fordi så er der jo nogen, der begynder at lave programmer, og 
nogen interesserer det ikke, og  <..> det må de selv om.” 
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Eleverne har mistet i regneøvelse p.gr.a. grafregneren, men det opvejes af prøven uden 
hjælpemidler, der har styrket basistingene: 

 
”Der er nogle ting, jeg laver anderledes, men du har jo hele tiden en snor bag ud i form 

af, at der er også mange ting, de skal kunne uden lommeregner, hvilket jeg synes er rigtigt, 
at de kan de der basale regneregler, potensregneregler, logaritmeregler…” 

 

Eleverne. 
 

Bente vil gerne give eleverne selvtillid i forhold til matematik, som det fremgår af hendes 
udtalelser refereret i delafsnittet om matematik. Om elevernes forudsætninger fra folkeskolen siger 
Bente følgende: 

  
”De kan mindre i dag, end de kunne tidligere.<..> Men jeg ved det ikke, man starter jo 

bare helt fra bunden af og så kører – der er ikke andet at gøre. <..> De er ikke så flittige 
<..>, men man kan jo ikke generalisere, <..> der er meget forskel på dem. De har meget i 
hovedet, og de laver mange ting ved siden af gymnasiet. <..> Der er en anden ting, som jeg 
synes er en fordel generelt<..>, de er så dejligt frimodige, de spørger, de snakker, og siger 
til, når de ikke er med, og kommer op at diskutere indbyrdes <..> det er altid matematik det 
handler om. <..> De jokede heller ikke så meget dengang, eller også kan jeg ikke huske 
det. Nogen gange kan de jo sige nogle pragtfulde ting, men altså helt kort: Jeg synes, jeg 
har mere kontakt med eleverne i dag, end jeg havde dengang.  

 
Om svage og stærke elever siger Bente: 

 
”De kan godt, de svage elever, når de får det lært, så kan de jo gå ind og finde en 

intersection, løsning på en ligning, som de ikke kunne løse algebraisk<..>, men de kan godt 
taste den ind, og de kan taste 5 ind, og så kan de løse den. <..> Til de mere komplicerede 
ting, altså, de har jo meget svært ved at huske, hvordan gør man nu ved 
binomialfordelingen og normalfordelingen, men det har de jo så stående præcis, hvordan 
de skal taste ind. Jeg synes ikke, det gør eleverne dårligere, ikke de svage, det synes jeg 
altså ikke det gør, jeg vil næsten sige tværtimod. <..> De [dygtige] bliver jo i hvert fald 
ikke dårligere, tværtimod også, fordi de går jo så også ind og eksperimenterer på den af 
egen kraft. <..> Og de bliver ikke dårligere <..> matematikere,  nu fratager vi lige de 
allersvageste.”  

 
Eleverne er glade for deres grafregner, og hun refererer, at en elev i forbindelse med et forløb, 

hvor klassen trænede at regne opgaver uden brug af grafregner udtalte: ”Jeg føler mig helt nøgen 
uden min lommeregner”. Omvendt må hun tit opfordre eleverne til at bruge grafregneren, f.eks. til 
at tegne en given funktion på grafregneren, inden man kaster sig ud i en funktionsundersøgelse. 
Grafregneren har betydet en ændring i elevernes forståelse: 

 
”De har meget mere graffornemmelse end tidligere. <..> Hvis man siger en 

kvadratrodsfunktion, nåh ja, så har de allerede billedet i hovedet. Det havde de ikke så 
meget tidligere, man skulle ligesom tegne så mange grafer på slavemetoden, før man fik 
sådan en fornemmelse af..  den kommer meget hurtigere nu.” 
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Problemerne med elevernes ukritiske forhold til resultaterne fra grafregneren er ikke værre end 
før, og måske er det i visse tilfælde blevet bedre, fordi de har en kontrolmulighed. 

 

Rammerne. 
 

Bente er allerede i kommentarerne i spørgeskemaet kritisk overfor eksamen, så det var noget, vi 
naturligt kom til at diskutere en del. 

 
”Problemet var, at eksamensopgaverne skulle kunne løses med en TI80-er6, og i følge 

Betsy Conradsen, <..> så sagde hun, at det var en smutter, at det var gået så stærkt7, at man 
havde ikke rigtig fået tænkt sig om, fordi det var selvfølgelig for lidt<..>. Jeg er helt enige 
med dem <..>, fordi jeg synes, det er lidt lidt, alt det man har arbejdet med det, og alt det, 
de kan lave, så virker eksamensopgaverne lige i øjeblikket meget gammeldags.” 

 
"Hvis du læser på Skolekom har der været meget diskussion af, hvordan man skal 

dokumentere, hvordan man har brugt lommeregneren, og vi fik jo et brev fra 
fagkonsulenten<..> for meget lang tid siden, og der stod et eksempel med, at hvis man 
skulle finde et maksimum, så skulle man angive alle de x-værdier, man kom igennem, med 
en trace8, og da jeg læste det højt for eleverne, så lå de flade af grin. Altså, jeg tænkte, det 
kan ikke passe. <..> Jeg havde nogle helt konkrete spørgsmål fra eleverne af: Hvor meget 
skal vi skrive her? Og dem tog jeg, og så ringede jeg til ham9 og snakkede med ham om 
det, og sagde, jeg synes det andet, det der, det var for meget, og om ikke det var nok, at de 
skrev, at de brugte maksimumsfunktionen <..> Jamen, nu havde han jo skrevet det papir, 
og det holdt han så fast ved. Og så siger han: Arhm, men i løbet af nogle år, så falder det jo 
nok i et naturligt leje. Jeg glemmer aldrig den sætning der, vel, fordi det gik jeg tilbage og 
sagde til eleverne. <..> Altså, vi har et teknisk hjælpemiddel, og alle sidder med den og 
censorerne, og altså, det er jo ikke noget mystisk, det der. Selvfølgelig skal de skrive og 
forklare sådan lige kort, <..> hvordan de har fundet tingene, men så synes jeg det er så 
vigtigt, at de <..> lige skitsere[r] grafen, den fortæller jo utrolig meget.” 

 
Bente er glad for den skriftlige prøve uden hjælpemidler. Hun er kritisk overfor den nye 

bekendtgørelse for B-niveau, som hun ser som en udvandet udgave af A-niveauet 
(Undervisningsministeriet 1999): 

 
”Grunden til, at der bliver set ned på B-niveau, en af de ting, det er selvfølgelig, at det 

er de dårligste elever, der kommer der, det kan vi jo ikke ændre på. Men det, der gør det 
værre, det er, at det bare er en fortyndet udgave af A-niveauet. Jeg synes, man skulle lave 
et helt, helt andet forløb, og også væk fra al den der abstraktion, netop med 
differentialregningen og sådan noget, som er for svært for dem. Man kunne godt lave noget 
meget mere praktisk matematik, og så skulle de have helt deres eget pensum, som var 
attraktivt, som var deres, så fik de, om jeg så må sige, en reel mulighed.<..> I stedet for at 
være ”jamen, vi er også så dumme” <..> så kunne de sige, ”Okay, vi får vores, nu bliver vi 
gode til det her”. 

 

                                                 
6 En grafregner, der ikke kan ret meget andet end at tegne grafer.  
7 I forbindelse med bekendtgørelsesændringen i foråret 1997, se kapitel 7. 
8 Hvis man lader punktet løbe på grafregneren kaldes det at ”trace”. Et maksimum kan f.eks. findes ved at ”trace”. 
9 Fagkonsulenten 
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Samlet karakterisering af Bente. 
 

Bente har fokus på eleverne og deres læring. Hun er matematiker, men hun er først og fremmest 
matematiklærer. Hun kan godt begrunde med samfundsmæssige argumenter, hvorfor eleverne skal 
lære matematik, men det vigtigste for hende er, at eleverne får selvtillid og lyst til at beskæftige sig 
med matematik. Hun trives med ”den nye elevtype” og sætter pris på deres frimodighed og den 
dybere kontakt, hun kan få med dem, og det kompenserer hende rigeligt for det skred i færdigheder, 
der har været. 

Bente bruger mange undervisningsformer i klasserummet, og hun er villig til at afprøve noget 
nyt, hvis hun vurderer, det kan øge elevernes læring. Hendes vurdering af teknologien afhænger af 
elevernes reaktion på det og hendes fornemmelse af, om de trives med det, og om de lærer noget af 
det. Meget få af hendes argumenter bygger på kravene til den skriftlige eksamen.  

Bente har meldt sig til projektet af reel interesse for sagen. Hun er en anelse tilbageholdende og 
genert og har måske mest en tendens til at sætte sit lys under en skæppe og undervurdere sin egen 
indsats. Hun er ikke meget for at skulle filmes, hun vil være anonym og jeg må flere gange forsikre 
hende om, at det indsamlede materiale kun er til eget brug. Hun bliver imidlertid glad for at se sig 
selv på video, se næste kapitel.  

 

10.3 Carsten. 
 

Carsten har undervist i 20 år. Carstens fag er matematik, fysik, astronomi, datalogi og naturfag. 
Han har en interesse i mere teoretisk pædagogik og har bl.a. tidligere læst en bog af Freudenthal.  

 

Matematiksyn. 
 

”Altså matematik er <..> smukt og <..> som udforskning af tænkning er <..> [det] et 
vigtigt <..> filosofisk redskab. Og det aspekt af matematikken er det lidt svært for os som 
lærere at få ret mange elever til at få øje på. Der er nogle få elever hvert år, som synes at 
matematik er smukt. Der er flere, mange flere elever, der simpelthen elsker at sidde og 
regne opgaver. <..> Det er ikke bare fordi matematik, det er sådan noget, hvor man har det 
her herlige, at man når frem til et facit, man kan sætte to streger under, enten er det rigtigt 
eller det er forkert. Jeg tror faktisk på, at de uden at vide det sidder og nyder skønheden i 
matematikken. <..> Og så kan man spørge sig selv om, jamen hvorfor skal de have den 
erkendelse, jamen altså hvorfor skal folk have en nydelse af at gå på et kunstmuseum, er 
det nødvendigt? Jamen altså, selvfølgelig er det da ikke nødvendigt, man kan sagtens leve 
uden, men det er da en berigelse af ens liv, og det kan matematikken også være.” 

 
Matematik er et kreativt og filosofisk fag, der dybere set handler om at sikre sig rigtigheden af 

nogle generelle udsagn af matematisk karakter ved at argumentere logisk og uimodsigeligt for dem, 
men at det kan være svært med matematiske beviser illustreres af følgende: 

 
”Der er jo en del elever, måske især drenge, der synes, at det er fuldt ud tilstrækkeligt at 

blive overbevist. Det er ikke så vigtigt at få ting bevist. Der er endda nogen af dem, der 
faktisk knap forstår, hvad et bevis er, hvad det egentlig vil sige, at noget er blevet bevist. 
Og de har jo også fat i noget rigtigt, mange af de der gutter, på den  måde at forstå, at man 
kan jo være meget dygtig til at bruge matematik uden nogensinde at have overbevist sig 
gennem et bevis om rigtigheden af de metoder, man bruger.”  
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Der vil være ganske få elever, der tænder på de filosofiske problemstillinger, men så har man 
opnået det, man ville. Det er vigtigt, at dem, der har sansen for det og lysten til det, bliver gjort i 
stand til at tænke over det på den måde, uden at det kommer til at fylde for meget i undervisningen. 

 
”Det, vi skal lære dem, det er at regne alle standardopgaverne, og det skal vi bruge 

uhyrlig lang tid på. Det er vores pligt at lære dem at klare sig godt til skriftlig eksamen, 
men hvis man kunne arbejde lidt mere åbent med faget, så åbnede man for kreativiteten i 
lidt højere grad. Og det ved vi jo, som har beskæftiget os med matematik i længere tid og 
på et højere niveau, at der er meget kreativ tænkning i det fag også. Jeg mener simpelthen, 
at det at beskæftige sig med matematik, det kan udvikle ens evne til at tænke på mange 
måder, og den kompetence får de også med sig.”  

 
Carsten kan godt finde på at holde en forelæsning for sine 3.g-elever som en måde at forberede 

dem på det, de bliver udsat for, når de forlader gymnasiet og går i gang med en videreuddannelse. 
Samtidig understreger han, at forelæsninger ikke er nogen god ide i en 2.g-klasse. Under vores 
diskussioner efter interviewet omtaler Carsten værdien af ”den daglige dosis” matematik og 
beskriver ”den gode lærer” således: 

 

• En der møder til timerne 

• En der kan navnene på eleverne 

• En der er forberedt 

• En hvor eleverne ved, hvad der skal foregå 

• En der kan sit stof 

• En eleverne kan stole på 

• En der retter opgaverne omhyggeligt og til tiden 

• En der kan lide at være lærer og kan lide eleverne 
 

Matematik er et vigtigt fag af flere grunde. Matematikundervisningen giver eleverne evne til at 
sætte sig ind i matematik og matematikbeslægtet stof i f.eks. medicinstudiet, og så tilegner de sig 
nogle IT-kompetencer. Hvis ikke der var folk, der kunne matematik, kunne man ikke bygge en 
Storebæltsbro eller lave en computer. 
 

”Vi underviser i anvendelser af matematik, og det synes jeg er meget vigtigt, uanset om 
man har tænkt sig at skulle tilbringe sit liv ved et skrivebord og tænke over dybsindige 
matematiske problemer, eller man skal være ingeniør, altså anvendelser af matematik er 
vigtigt. Det er dybest set den afgørende eksistensberettigelse for faget, at det kan bruges til 
noget. Praktiske anvendelser. Og jo flere af dem, vi kan bringe ind i undervisningen, jo 
bedre.” 

 

Teknologisyn. 
 

Carsten har brugt grafregneren siden den blev indført. Han synes, der er sket meget med hans 
tekniske kunnen, men for lidt pædagogisk. På hans skole har de også klasser, der arbejder med 
MathCad, og han har undervist sådanne klasser. Han foretrækker tit at bruge sin grafregner frem for 
computeren, fordi grafregneren er hurtigere at starte, og han kan have den med alle vegne. De 
elever, der stifter bekendtskab med begge værktøjer, foretrækker også ofte grafregneren af samme 
grunde og måske også, fordi MathCad er lidt tungt at betjene. 
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Allerede i spørgeskemaet bemærker Carsten, at når han skriver, at han er uenig i, at han 
underviser som altid og samtidig enig i, at han har ændret sin undervisning, så afspejler det måske 
snarere hans intentioner end hans praksis. Det uddyber han i en af de allerførste bemærkninger i 
første interview: 

 
”En af grundene til, at jeg håbede, at du ville vælge mig ud, det var, at jeg gerne ville 

prøve at udnytte de muligheder, det giver, og det synes jeg ikke er lykkedes så godt endnu. 
<..> Grafregneren kan give en meget mere eksperimenterende tilgang til matematikken, og 
det har jeg i hvert fald ikke udnyttet nok. Så den måde, jeg mest har brugt grafregneren, det 
svarer helt til den måde, grafregneren er blevet indarbejdet i de nyeste lærebøger på, at der 
er nogle afsnit om, hvordan man kan benytte grafregneren i forbindelse med de enkelte 
emner, hvor der gives en forklaring på, hvordan man taster tingene ind, og hvordan man 
kan gøre <..> Det har givet nogle muligheder for at få overblik over en konkret opgave og 
dens løsninger, inden man løser den, og for at kontrollere resultaterne, efter at man har løst 
den, som vi ikke havde før, og det er mest på den måde, jeg har brugt den, men det har 
egentlig ikke ændret min pædagogik i det omfang, jeg godt kunne tænke mig, at det skulle 
i den sidste ende.” 

 
Grafregneren kunne f.eks. bruges til at overbevise eleverne om en sætnings eller en metodes 

rigtighed, uden at der gennemføres et bevis. Det eksperimenterende arbejde kunne være en god 
indgang til at motivere for beviserne.  

Carsten forsøger at lære sine elever en metodik, så de anvender grafregnerens registre til at 
gemme mellemresultater i. Han anvender grafregneren til mange forskellige ting, matrixfunktioner i 
forbindelse med tredimensionel geometri etc. Han bruger den også til mere avanceret 
problemløsning: 

 
”Det er et meget vigtigt aspekt af regnemaskinerne, også de grafiske og symbolske 

lommeregnere, at det er et værktøj til at løse problemer, som er for komplicerede til, at de 
kan løses analytisk.” 

 
Om programmering siger Carsten i andet interview: 

 
”Programmering står der jo eksplicit, det er noget, vi ikke skal undervise i, selvom den 

kan, <..> men der er altid nogen, der gerne vil, og de har jo altid nogen spil og sådan noget 
der <..> F.eks. har jeg lavet et program <..> til trekantsberegning <..> Dem, der har set det, 
de har været helt vilde efter at få det, fordi man kan anvende dem til eksamen, det er jo 
fuldt lovligt.” 

 

Eleverne. 
 

”Jeg tror den10 kan ændre ens pædagogik i en god retning, altså i en retning, der passer 
godt til, hvordan de unge mennesker tænker og har lært at tænke i dag i [folke]skolen.” 

 
Carsten taler meget om de stærke og de svage elever og deres anvendelse af grafregneren, som 

det ses i de følgende eksempler. Det er også i denne forbindelse han præciserer, at han i vurderingen 
af eleverne ikke har et særskilt punkt, der hedder ”grafregnerbrug”, men at det er en integreret del af 
undervisningen, som omtalt i kapitel 8. 
                                                 
10 Grafregneren. 
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” Det har undret mig, at mange især selvfølgelig af de svagere elever, som har været 

vant til at bruge en simpel lommeregner i folkeskolen, stadigvæk, selvom de får en grafisk 
lommeregner med en uhyrlig stor hukommelse og uhyrlig mange muligheder, skriver 
mellemresultater ned med 3 betydende cifre på et stykke papir og så taster dem ind igen 
møjsommeligt mange gange, i stedet for at gemme dem.” 

 
”For de svagere elever, da er det måske nok lidt sådan <..>, at de kæmper hårdt for at 

lære matematikken, og så skal de også kæmpe med at ændre nogen indgroede vaner, som 
er uhensigtsmæssige men altså er indgroede. Og for dem er det noget ekstra. Og for mig 
som lærer er det selvfølgelig også noget ekstra, fordi <..> afstanden mellem de gode og de 
mindre gode elever bliver større, og de gode elever, de accelerer væk fra de lidt mindre 
gode elever ved hjælp af lommeregneren faktisk eller p.gr.a. lommeregneren.” 

 
Elevernes ukritiske holdning til teknologien er ikke blevet værre:  
 

”De skal bruge deres sunde dømmekraft og kan altså bruge lommeregneren til det også, 
hvis de kan bruge den, men det med blind indtastning der, det er der ingen forskel på om 
de bruger en simpel lommeregner eller en grafregner.” 

 
Som svar på mit spørgsmål om elevernes forudsætninger for at følge undervisningen er blevet 

ringere i løbet af hans år som lærer, siger Carsten: 
 
”Ja, gennemsnitligt, men bredden er jo også blevet større i gymnasiet. Jeg tror på at – 

det synes jeg også er min erfaring -  at hvis man tager den bedste 5-del af en årgang, bare 
for at sige et tal, den bedste 20-25% af en årgang, så er vi nede på et antal, der nogenlunde 
svarer til dem, der gik i gymnasiet, da jeg gik der, så er de hverken bedre fagligt eller 
dårligere, end vi er. De har fået lært visse ting lidt dårligere i folkeskolen, end vi har, men 
de er så gode, at de her i gymnasiet så hurtigt vokser med det. Altså, det er sådan noget 
som brøkregning og de der elementære ting. Dem mestrede vi andre bedre, da vi kom i 
gymnasiet, men de får hurtigt styr på det. Men der er jo så kommet en masse elever ind i 
gymnasiet, som vi ikke så dengang, og det har selvfølgelig trukket gennemsnittet ned, <..> 
og det har ændret vores vilkår som lærere, det er klart. Man kan bare ikke sige sådan 
generelt, at eleverne er blevet ringere.” 

 

Rammerne. 
 

Carsten er kritisk overfor den gældende bekendtgørelse(Undervisningsministeriet 1999):  
 
”I øvrigt mener jeg om det pensum, vi har, og har altid ment, at vi er for hårdt bundet 

op på de meget detaljerede beskrivelser, <..> der er i vores bekendtgørelse af 
matematikfaget. Det levner ikke ret meget tid til at bevæge sig i retninger, som er bestemt 
af elevernes interesser, f.eks. talteori, hvis der var nogen, der interesserede sig for det. Jeg 
ville meget hellere, at en meget større del af undervisningen var valgfri. Og det kunne give 
nogle spændende forløb, som selvfølgelig, hvis de blev dokumenterede ordentligt i form af 
pensumindberetningerne, kunne blive til stor glæde for andre. Jeg synes, det er for 
maskinagtigt, som det foregår, når bekendtgørelsen<..> binder os sådan på hænder og 
fødder, som den gør.” 
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”Grafregneren, den er efter min mening en af de veje, vi kan gå for at udvikle den 

kreative side af matematikken i højere grad, end den er i øjeblikket, men det vil kræve, at 
man ændrer bekendtgørelserne i et vist omfang.” 

 
I forbindelse med diskussionen omkring matematiske bevisers placering i bekendtgørelsen 

kommer Carsten med følgende overvejelse: 
 

”Og man har jo netop indført det der stjerne-niveau eller plus-niveau eller superniveau 
eller, hvad det nu hedder, for dem, som blandt andet netop havde lyst til at se lidt mere af 
det11. Og det må vel betyde, at på de øvrige niveauer, alle de andre, alle de lavere niveauer, 
der er det ikke hensigten, at man skal bevise alt.” 

 
Når han bruger så lang tid på at lære eleverne at bruge grafregneren som kontrolværktøj og til 

opgaveregning, så er det en forberedelse til den skriftlige eksamen. Han ville gerne bruge 
grafregneren til andet.  

 
”Og det er jo noget alle er enige om, at den skriftlige eksamen, det er den der styrer 

mere end noget andet, hvad der foregår i timerne.” 
 
”Og det er interessant i forbindelse med den skriftlige eksamen, og når det drejer sig 

om at forklare eleverne, hvad der ville være fyldestgørende som besvarelse i forhold til det, 
der står beskrevet i f.eks. i forordet til vores opgavesamling, og hvad der ikke er 
fyldestgørende.” 

 

Samlet karakterisering af Carsten. 
 

Carsten er glad for matematik og matematiske beviser. Han er også glad for den nye teknologi 
og alle de muligheder, der er gemt i den. Han vil gerne eksperimentere med sin undervisning men 
hænger af grunde, der ikke står ham selv helt klart, fast i gamle vaner. Han reflekterer en del over 
sin egen undervisning og elevernes brug af grafregneren. Han vil gerne anvende flere 
undervisningsformer og taler her både om forelæsningsformen og om arbejdsformer, hvor eleverne 
får lejlighed til at eksperimentere selv. Han mener, det er i orden i perioder at undervise med fokus 
på de dygtige elever, men det må ikke tage overhånd. 

Carsten er meget optaget af de tekniske muligheder i grafregneren. Han er den af de 4 lærere, 
der har mest styr på de tekniske sider af grafregneren, hvilket måske hænger sammen med, at et af 
hans andre fag er datalogi. 

Carsten har ifølge eget udsagn meldt sig til dette projekt, fordi han gerne vil have nye ideer til, 
hvordan grafregneren kan anvendes pædagogisk både fra mig og indirekte fra de andre lærere, som 
jeg samarbejder med.  

 

10.4 Erik. 
 

Erik har arbejdet som gymnasielærer i 10 år. Hans fag er matematik, fysik og naturfag. Han har 
læst bøger om undervisning i fysik men ikke i matematik, og han har arbejdet med at udvikle 
undervisningsmateriale i fysik til at lette overgangen fra folkeskolen til gymnasiet.  

 
                                                 
11 Det betyder her beviser og bevisteknikker. 
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Matematiksyn. 
 

Eleverne skal lære modellering og anvendelser af matematik,  
 
”….men man skal jo heller ikke væk fra håndværket. <..> Det er jo ikke en 

ingeniøruddannelse, det er jo stadigvæk en studieforberedende uddannelse, så hvad 
matematik egentlig er med dets beviser og .. det skal stadigvæk være der.” 

 
Han har svært ved at svare på, hvorfor eleverne skal lære matematik. Han vil hellere svare på, 

hvorfor de skal have fysik, hvortil han svarer, at det handler om almendannelse og ”den store sande 
fortælling” i modsætning til jordstråler og healing. Der er også almendannende elementer i 
matematik, f.eks. i forbindelse med matematiske modeller eller logikforløb, men hvad har det med 
brøkregning at gøre? 

Erik har sommetider en filosofisk snak med eleverne om, hvad matematik er: Er den sand, er 
den opdaget eller opfundet? Han vil også gerne en gang imellem fortælle eleverne om 
matematikkens grundlag. Han håber, eleverne ”kommer fra gymnasiet <..> med den ide om, jamen 

der ligger noget bagved” og at formler kan eller skal bevises, og at de derfor vil være kritiske, også 
selvom de starter på f.eks. en ingeniøruddannelse, hvor der ”ikke gås så meget dybt i matematikken, 

men de bare siger, sådan hænger formlerne sammen, sådan skal I bruge dem.” 
Han kan godt lide at lave beviser med sine elever, og de plejer at være meget optagede af ”den 

der QED”. Beviserne i plangeometrien plejer de at være glade for, mens beviserne i 
differentialregningen er mere abstrakte og ikke har ”en skid med anvendelsen at gøre”. Nogle 
beviser ”fiser hen over hovedet på langt, langt de fleste”, og det må han acceptere og passe på, at 
det ikke kommer til at fylde for meget for ikke at afskrække de andre. Eleverne er ikke gode til 
brøkregning, og det skal der arbejdes med hele tiden hen ad vejen, det kan ikke klares i 1½ måneds 
introduktionskursus, men det er et af de elementer, der er behov for at terpe. 

 
”Hvorfor laver vi så mange afleveringsopgaver i matematik? Det er jo ikke fordi, 

matematik fylder mere end f.eks. fysik gør, sådan rent begrebsmæssigt, og hvad de skal 
lære af nye ting. Det er for at terpe.” 

 
Matematik er et sprog, og det er vigtigt at lære sproget, at kunne stille opgaverne ordentligt op 

og kunne terminologien. 
 

”Sproget, det er jo en del af <..>matematikken. <..>Det er så en af de ting, der smutter 
let med for meget gruppearbejde. <..> Det er altid sjovt at tage en elev op til tavlen i noget 
<..> [for ham ukendt stof og] lade de andre forklare ham, hvordan det hænger sammen, så 
mærker både de og også læreren for den sags skyld, at det er utrolig svært at kommunikere, 
hvis det bliver sådan noget: ”Så tager du den der, og så flytter du den der derover sådan 
der”, når de ikke kan ordene og ikke kan terminologien. Og det plejer at motivere dem nok, 
når de har prøvet det en enkelt gang.” 

 
I det følgende eksempel taler Erik om, hvornår han føler sig tilfreds med en time: 

 
”Den der med, hvis man kunne sælge en begejstring for matematik som matematik, og 

så er vi inde i firefarveproblemet og knudeteori og vel egentlig også fraktalteori og alt det 
der <..> at se nogen af de der elever, som får julestjerner i øjnene, og ligefrem får lyst til at 
beskæftige sig med matematik, så har jeg gjort et godt job. Hvis vi har været inde <..> og 
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se, at matematikken kan bruges til modeller, modelbygning. Man virkelig fanger den der 
interesse hos eleverne, den der entusiasme. Virkelig ser, at matematikken kan bruges til 
noget. Ja, men så har jeg jo virkelig også gjort det godt, så har jeg haft en god time.” 

 
En del af problemerne mellem matematik og fysik skyldes funktionsbegrebet: 

 
”De12 kan ikke funktionsbegrebet, de aner ikke, hvad en funktion er. Den nye tripbog 

starter med at snakke om ligninger i stedet for. Og det er vel egentlig på sin vis også det, vi 
gør i fysikken – når vi siger, det er en lineær sammenhæng, så taler vi om ligninger, og så 
kan du variere både den ene og den anden og den femte, hvor du i matematik i hvert fald i 
tidligere tider ved de gamle bøger har talt om funktioner. <..> Når du går ind og snakker 
om rette linjer f.eks., så skal du passe på, for den kan du jo fortolke på 3 måder – du kan 
fortolke den som noget geometrisk, og du kan fortolke den som noget – en lineær 
sammenhæng, og du kan fortolke den som en funktion. Og det er helt klart, at eleverne 
ikke kan skelne mellem de 3 ting. <..> Og hvis du ikke passer på i dit sprog, jamen så 
blander du også begreberne sammen. <..> Funktionsbegrebet fylder meget i matematikken. 
Du kan se graflommeregneren, det er igen <..> funktioner.” 

 
I fysik opstilles modeller, der opstilles ligninger og der er en masse fysik i, hvordan de ligninger 

hænger sammen. Selve matematikdelen af fysikken er at løse ligningerne, og han har som 
fysiklærer aldrig haft nogle egentlige matematikproblemer med eleverne. Når ligningerne er løst, er 
det fysik igen. 

 

Teknologisyn. 
 

Erik har ikke mange erfaringer med grafregneren, selvom han tidligere har brugt grafregneren 
på et hf-tilvalgshold. Han ved derfor ikke, om den ændrer noget, men han er skeptisk og ser 
grafregneren som en parentes i udviklingen: 

 
” Hvis du tænker på den måde, det hele startede for 10-9 år siden, da jeg startede med 

Multimat på de gamle DOS-maskiner, hvor du fik det hele serveret sådan set med 
tangenter og sekanter,<..> og så har jeg også kørt med projekter i Mathematica sammen 
med en kollega og også fået timer til at udvikle noget der og undervist i differentialregning 
og grænseværdi i matematik v.hj.a. Mathematica, så synes jeg egentlig, at når vi med 
graflommeregneren snakker differentialkvotient, så føler jeg, at vi er gået tilbage til 
stenalderen.” 

 
”Altså, du kan tegne grafer, og du kan lave nogen komplicerede udregninger, og det er 

da lækkert lige at kunne gribe til at gøre det, men hvor lang tid holder den? 3-4-5 år? Har 
alle eleverne så en bærbar? Har alle eleverne så en computer derhjemme eller har de 
adgang til en computer på skolen direkte? Fordi så er det jo spild af tid at begynde at lave 
alt det store undervisningsmateriale.” 

 
Imidlertid tager grafregneren meget tid, og det vil på de fleste hold være urealistisk at nå både 

grafregner og computer, og han skal nå grafregneren, for det står i bekendtgørelsen. Det kan også 
være besværligt at skulle reservere computerrummet. Man mærker hurtigt forskellen på en 
grafregner og en computer, f.eks. hvis man vil arbejde med sekanter og tangenter, hvor det kan 
                                                 
12 Erik refererer her til eleverne. 
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gøres på en visuelt utrolig smart måde på computer. Grafregnerens programmeringsdel er for dårlig, 
dens kapacitet er for lille, og dens display er for dårligt. Den duer heller ikke til 
differentialligninger, det bliver noget ”forfærdelig snavs”, der tager fokus fra resultatet, fordi 
eleverne skal bruge meget energi på metoden.  

Han vil gerne bruge den til graftegning, regression og til kontrol af løsninger, ekstrema og 
skæringspunkter. Grafregneren er anvendelsesorienteret og god til opgaveregning. 

 
”Nu, hvor det er nemmere og hurtigere, så kan du også stille flere opgaver i det, og lidt 

flere interessante opgaver. F.eks. opgaver, som der ikke kan løses, hvor du skal gå ind og 
bruge graflommeregneren til at finde de der løsninger. Og tilsvarende med – nu er jeg jo 
fysiker -  med de der regressionsmodeller, hvor du går ind og kigger på noget talmateriale 
og prøver at lægge en model ind.” 

 
”Det der med at kunne tegne graferne og med, at du kan regne lynhurtigt mange flere 

opgaver, altså du kan lynhurtigt se på flere grafer og få en fornemmelse af, hvordan en graf 
ser ud. Jeg kan også godt lide, at den kører, det der med, at du kan se grafen blive tegnet i 
stedet for bare at få billedet frem, der ligger også noget rent pædagogisk i det.” 

 
I afslutningen af interviewet kommer Erik med følgende bemærkning: 

 
”Man skal også passe på, at man ikke bliver grebet af det. Jeg synes, det man oplever 

gang på gang, at når der kommer noget nyt teknologisk, så er der nogen, der kaster sig over 
det, og så bliver det mere for graflommeregnerens egen skyld end for indlæring og for 
fagets skyld, kunne man forestille sig eller frygte. Der skal virkelig være en gevinst, synes 
jeg, både indlæringsmæssigt og tidsmæssigt måske også, det ville da være dejligt.” 

 

Eleverne. 
 

”Det er jo en gameboy-generation det her – når du trykker på grafregneren, så  trykker 
du et eller andet, fik du ikke det, jamen så prøver du igen. Man har altid et forsøg mere og 
prøve igen, så går det hele. Jeg tror ikke, de tror mere på graflommeregneren, end de tror 
på mig. De ved jo godt, man har lavet den fejl, så kan man altid prøve igen. De kan jo ikke 
deres parentesregneregler. <..> Men de tænker sig ikke altid om, det er rigtig nok. Der sker 
jo det der med, at de er så fokuserede på regningen, at de glemmer at tænke over, om det 
resultat, de har fået, er rigtigt. Det er der ikke noget nyt i.” 

 
Elevernes forudsætninger for at starte i gymnasiet er ikke blevet ringere i hans tid, ”men jeg tror 

også, bruddet det kom nok mere for 15-20 år siden”.  
Erik er kritisk overfor elevernes forudsætninger fra folkeskolen. Det drejer sig om, at de mener, 

at resultatet er vigtigere end udregningerne, og så handler det især om brøkregning og 
ligningsløsning. ”Og jeg synes da heller ikke, man skal løse den ved at sige, at så sætter vi nogle 
computere til at gøre det for os.” Det er kedeligt at lære brøkregning, og det skal læres ved at terpe, 
det kan ikke nytte at prøve at fortælle eleverne, at det er sjovt, og de skal heller ikke bare gøre det 
via grafregneren, for så får de problemer senere hen. 

 
”Vi sidder virkelig med 3.g-elever, som kan lave integration ved substitution, så det går 

virkelig godt, <..> virkelig kan finde ud af det og får <..> detaljerne med, altså laver de der 
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meget svære integrationsregnestykker, og kommer så frem til resultatet, hvor de skal 
reducere på det, altså brøkregning, og så går det galt. Så det er et  <..> hul på den måde.  

 
Eleverne er ikke flittige til at bruge grafregneren til kontrol. 

 
”De helt dygtige, de der 2-3 elever, du måske har, der er dygtige, især af pigerne, de går 

ind og gør det, fordi de har fået at vide, du kan kontrollere alt det, du vil. De dygtige 
drenge, de gider ikke. De springer det jo over.” 

 
Grafregneren er et problem for de svage elever, men de er ikke ringere stillet end før: 

 
”De svageste elever kan ikke finde ud af at bruge graflommeregneren. <..> Du [kan] 

godt give dem opskriften ..... de halvkloge elever og de kloge også, de finder lynhurtigt ud 
af, at der er system i det, men det gør de svage ikke. Altså, de går virkelig ned og kigger i 
opskriften, og så hvis de, når de sidder og læser af, kommer til at springe et hak over, men 
de kan ikke se, hvor det er gået galt, det ramler fuldstændig for dem. <..> De kan ikke 
forstå de der lag i maskinen. 

 
”De skal nok falde igennem ligegyldig, hvad vi gør. <..>. Der er nogen af de der 

middelelever, hvor det kan blive en sovepude, hvor de tror de kan klare det v.hj.a. den, 
men det er så også derfor, at jeg ikke har lært dem at regne med brøker på 
lommeregneren.” 

 

Rammerne. 
 

Erik er kritisk overfor de eksamensopgaver, der stilles: 
 

”Hvis du vil tage grafregneren seriøst, så skal der jo være en opgave, hvor du skal gå 
ind og bruge den direkte, hvor du ikke kan gå ind og løse det, eller det i hvert fald er meget 
kompliceret at gå ind og løse det rent matematisk ved beregning. Jeg synes <..> ikke, man 
tager den seriøst.” 

 
Erik er glad for, at prøven uden hjælpemidler er kommet ind, fordi det motiverer eleverne for at 

terpe de færdigheder, de mangler: 
 
”En af de bedste måder at motivere på, det er da v.hj.a. eksamen. Ikke fordi du skal true 

dem med karaktererne, men det er jo også en sport at kunne det, men nu er det lige 
pludselig et krav fra eksamen, nu er det håndgribeligt, og ældre er de jo heller ikke. Og det 
er vi andre heller ikke. Hvis ikke jeg havde fået karakterer for min pædagogikumopgave, 
så havde jeg da aldrig fået læst de sider. Det ved jeg også godt, men det var da spændende, 
og sådan er mennesket.” 

 
Erik taler også om formålet med matematikundervisningen og om pensum: 

 
”Gymnasiet det er så underligt diffust, synes jeg <..> fordi den bliver aldrig rigtig 

afsluttet, du kan ikke sådan sige, jeg har taget en gymnasieuddannelse, nu kan jeg gå ud og 
få et job. <..> Der er mange, der er begejstrede for gymnasiet, fordi de får den der brede 
uddannelse og kan gå ud og lave en masse ting og sager, men det bliver sådan noget med 
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bud eller stå i en butik. <..> Det er sådan en underlig hverken det ene eller det andet – 
gymnasiet altså. Derfor er det også svært at sige, nu har de lært noget, nu er de klar, nu kan 
du sige, nu har de lært matematik nok til at gå ud i det private liv.” 

 
”Det kunne jeg da godt tænke mig, nu hvor man kan sige graflommeregneren og 

computeren er ved at gøre sit indtog, så vil man også gerne vide, hvordan de virker, hvad 
ligger af matematik bagved. Det er lidt underligt, at der ikke er nogen, der tænker på det. 
Og det kunne sådan set være mere interessant måske end mange af de andre ting, vi 
beskæftiger os med i matematik.” 

 

Samlet karakterisering af Erik. 
 

Erik er hovedfagsmatematiker, men i virkeligheden interesserer han sig mere for at undervise i 
fysik end i matematik. Han kan godt se matematikkens indre skønhed, men det er ikke det, 
gymnasiematematikken handler om. Han har faktisk meget svært ved at formulere sig om, hvad 
gymnasiematematikken er bortset fra, at det handler meget, måske for meget, om funktioner.  

Erik har lavet mange sjove og alternative ting med sine elever, og han er optaget af, at de skal 
arbejde med mange forskellige slags opgaver, og at de skal udvikle en kritisk sans. Han er vant til at 
anvende forskellige typer af computerprogrammer i undervisningen, han har udarbejdet meget 
undervisningsmateriale selv, måske især til fysik, og han har arbejdet med overgangsproblemerne 
fra folkeskolen til gymnasiet, igen med udgangspunkt i fysik. Som fysiklærer har han også arbejdet 
i en pc-klasse. 

Erik har på forhånd en naturlig skepsis overfor grafregneren, som han mener er en dårlig 
erstatning for de computerprogrammer, han plejer at anvende.  

Erik har ikke de store erfaringer med grafregneren. Han har brugt den på et hf-hold, men ellers 
kun på det hold, vi skal arbejde med. Hans ukendskab til værktøjet spiller rimeligvis ind på hans 
bedømmelse af det. Samtidig ophæves Eriks manglende erfaring i nogen grad af hans store erfaring 
med computere og med at udarbejde eget materiale. 

Erik har meldt sig til projektet for at få inspiration udefra, og så måske fordi han har genkendt 
mit navn og har tænkt, at det kunne være hyggeligt at lave der her projekt sammen, da vi er gamle 
studiekammerater. 

 

10.5 Linjer på tværs. 
 

Jeg har nu kort karakteriseret de 4 lærere, der er samarbejdet med. Karakteriseringen har 
påpeget forskelle og ligheder mellem dem. Nu trækkes linjer på tværs mellem de 4 lærere og tilbage 
til nogle af de tidligere kapitler. Derudover medtages enkelte synspunkter fra interviewet med 
Dorthe, som kun er interviewet. 

Det er oplagt, at Erik på flere måder skiller sig ud fra de andre. Han har undervist i langt færre 
år, og han har ikke de store erfaringer med grafregneren.  

 

Matematiksyn. 
 

Anders, Bente og Carsten har alle nuancerede begrundelser for matematikfagets centrale rolle, 
mens Erik har sværere ved at begrunde fagets placering i fagrækken. Han taler en smule om fagets 
almendannende karakter, og der støtter de andre ham. De andre taler om fagets betydning for 
demokratiet og for samfundets videnskabelige udvikling. De taler også om fagets betydning for 
individets tankemønstre. 
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Selvom de 4 lærere ikke i interviewsituationen giver præcis de samme begrundelser, er det min 
overbevisning, at de, hvis de blev konfronteret med de andres begrundelser, ville være hurtige til at 
erklære sig enige i, at det var gode begrundelser. 

I mit interview med Dorthe faldt følgende bemærkning: 
 

”På et eller andet trin så har de bare lært de ting, og de bruger dem, og de kan egentlig 
ikke huske forløbet, og de synes, det er så simpelt. Så hvorfor skulle de overhovedet have 
været igennem det hele forløb, for det hele er jo så simpelt. De har bare glemt processen. 
Og det varer nok noget tid, før de indser, at det var en hel proces, vi skulle igennem, og at 
det er den proces, der gør, at vi nu har nemt ved nogen ting.” 

 
Denne bemærkning lægger sig fint op ad den diskussion, jeg havde i afsnit 7.1 om de tidligere 

elevers manglende evne til at se, når de anvendte matematiske kompetencer. 
Niss(1996) taler om 3 virkelige begrundelser for matematikundervisning, der ifølge Niss dækker 

alle begrundelser for matematikundervisningen: 
 
1. Den økonomiske begrundelse: At bidrage til den teknologiske og socioøkonomiske 

udvikling i samfundet. 
2. Den kulturelle begrundelse: At bidrage til samfundets politiske, ideologiske og kulturelle 

vedligeholdelse og udvikling. 
3. Den individuelle begrundelse: At give individer forudsætninger, der kan hjælpe dem med 

at klare livet. 
 
Lærernes begrundelser lægger sig i alle 3 kategorier. 
Lærernes syn på matematik har også fællestræk. De er glade for beviser, og jeg vil gætte på, at 

Anders, Bente og Carsten godt kunne finde på at sidde og pusle med matematiske beviser eller 
opgaver for sjov, mens Erik snarere ville arbejde med sin computer eller lave noget fysik. Bente er 
optaget af fagets historie, og Carsten og Erik taler om faget som et filosofisk fag og et sprogfag. 

Der er forskel på lærernes syn på matematik og de begrundelser, de giver for fagets centrale 
placering. Denne forskel bunder formentlig i forskellene mellem faget som videnskabsfag og faget 
som undervisningsfag. Lærerne er uddannet som matematikere, og deres identitet som 
gymnasielærer er udviklet helt separat fra deres identitet som matematikere. Det er muligt at 
fungere som matematiklærer i gymnasiet uden at forene sit syn på matematik som videnskabsfag og 
matematik som undervisningsfag. Forskellen ses f.eks. 

 
1. Hos Erik, der ikke kan begrunde fagets centrale placering og er stærkt kritisk overfor 

gymnasiet, bekendtgørelsen og den skriftlige eksamen, selvom han selv fremhæver at han 
er hovedfagsmatematiker. 

2. Hos Bente, der først og fremmest  er optaget af at undervise og går mindre op i, hvad hun 
underviser i – medmindre det kan blive noget historisk. 

3. Hos Anders, der taler om de nødvendige færdigheder, der tager længere og længere tid at 
erhverve, hvilket forhindrer tid til ”de gamle matematiske dyder”. 

 

Teknologisyn. 
 

I kapitel 8 sås en tendens til, at lærernes grafregnerbrug udviklede sig gennem tiden. 
Lærerinterviewene bekræfter denne tendens. Både Anders, Bente og Carsten mener, der er sket en 
udvikling i deres grafregnerbrug i løbet af de år, de har brugt den. Resultatet bekræftes også 
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indirekte af, at Erik, som er den, der har mindst erfaring, også er den mest skeptiske. Bente bruger 
grafregneren til at lade eleverne selv sidde og opdage noget, mens Anders og Carsten begge 
fremhæver, at de især er blevet bedre til at udnytte flere af grafregnerens tekniske muligheder. 
Lærernes anvendelser af grafregneren og Carstens eksplicitte ønske om en pædagogisk udvikling 
støtter min første tese om, at grafregneren ikke i særlig udstrakt grad anvendes som et 
undervisningsværktøj i undervisningen. Det perspektiveres af Dorthes udtalelser i hendes interview. 

 
„Jeg bruger det mere til at lægge op til ting og ikke bare direkte som et redskab, som 

man jo egentlig gjorde til at begynde med.  Det lægger det nye pensum jo også ligesom op 
til, at man skal. Så, det kommer  jo også deraf. Så kommer det også, fordi at grafregneren 
kan mere. Der kommer mere materiale, man kan bruge.” 

 
Dorthe er her inde på, hvordan lærerne kan støttes i deres udvikling ved, at der fremkommer 

undervisningsmateriale, der lægger op til en anden grafregneranvendelse. 
Alle lærerne bruger grafregneren som et vigtigt kontrolværktøj og opfordrer deres elever til det 

samme med vekslende held. De er også enige om, at den har potentialer udover dette. Lærerne 
nævner at man kan: 

 
1. Tegne en graf indledningsvist og derigennem få en fornemmelse af, hvad det er, man 

regner på. 
2. Overkomme at tegne mange eksempler. 
3. Lade eleverne selv indse nogle ting. 
4. Arbejde med emner og opgaver, som tidligere lå udenfor rækkevidde, f.eks. i forbindelse 

med differentialligninger. 
 
Denne liste minder om idelisterne fra kapitel 4 og 5. 
Lærerne er også opmærksomme på farer i forbindelse med anvendelsen af grafregneren. Dorthe 

fremhæver, at eleverne og måske især drengene er blevet meget sjuskede i deres graftegning og 
vælger at tegne af efter grafregneren i stedet for at overveje, hvordan grafen skal se ud. Hun er også 
kritisk overfor, om det altid er en god ide at tage udgangspunkt i eksempler, og hun har oplevet, at 
eleverne bruger grafregneren til alt og ikke lærer, hvad der ligger bag. Lærerne oplever også et 
behov for at tale med eleverne om grafregnerens virkemåde og begrænsninger. Det gælder om at 
komme med eksempler, hvor det går galt, hvis man bare bruger grafregneren. Lærerne viser 
eleverne små programmer til grafregneren, men de underviser ikke i programmering. 

Grafregnerbrug har for både Bente og Erik erstattet deres hidtige brug af anden teknologi, mens 
Carsten stadig anvender anden teknologi, men i mindre omfang. Hans elever vælger som regel at 
anvende grafregneren, hvis de har valgmuligheden. 

Lærerne er opmærksomme på, at grafregneren formentlig kun er et skridt på vejen. Anders 
beklager dette, han har ikke noget behov for mere avancerede teknologiske hjælpemidler i 
undervisningen. Bente er neutral, og Carsten og Erik har begge prøvet CAS-værktøjer, og de er 
relativt positive. Diskussionen om CAS vil jeg tage op igen i kapitel 17. 

 

Eleverne. 
 

Alle lærerne har et læringssyn, der er påvirket af de konstruktivistiske ideer. Anders taler om, at 
han kan lukke døren på klem, men eleverne må selv gå ind. Lærerne taler også om, at eleverne kan 
være dovne og svære at få til at gøre det, der skal til. Dette ses bla. i Dorthes udtalelser om 
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elevernes graftegning, samt i Eriks udtalelser om, hvordan eksamen motiverer eleverne, og alle 
lærernes udtalte problemer med at få eleverne til at kontrollere deres resultater. 

Anders, Bente og Carsten er enige om, at der er sket et skred i elevernes færdigheder gennem 
deres år som gymnasielærere. Erik mener ikke det samme, men han har heller ikke undervist helt så 
længe. Anders mener, skredet i elevforudsætninger er en af hovedbegrundelserne for tidspresset i 
gymnasiet. Carsten mener, skredet skyldes det øgede og bredere optag til gymnasiet, Bente finder, 
at elevernes mere frigjorte adfærd så rigeligt kompenserer hende for de manglende færdigheder. 
Dorthe mener, problemet med elevernes færdigheder fra folkeskolen altid har været der. 

Alle 5 lærere er enige om, at elevernes forudsætninger fra folkeskolen er for dårlige. Det drejer 
sig især om brøkregning, reduktion og ligningsløsning. 

Lærerne er også enige om, at elevernes ukritiske forhold til deres facitter ikke er værre end før. 
Carsten og Bente er inde på, at det muligvis er lidt mindre end ellers, fordi de har fået flere 
kontrolmuligheder. 

Lærerne er enige om, at grafregneren er et løft for de dygtige elever, og at forskellen mellem de 
dygtige og de svage bliver større. Anders er bange for, at grafregneren stiller de svage elever ringere 
til den afsluttende eksamen, fordi de bliver fristet til at angive udokumenterede resultater, der ikke 
giver nogen point. De andre 3 er ikke enige og mener, at det at løse en opgave på grafregneren må 
være bedre end ingenting og i hvert fald give nogen point. Carsten og Erik snakker om, at eleverne 
nedskriver indtastningsopskrifter, som de følger slavisk, fordi de ikke forstår lagene i grafregneren. 
Dorthe mener ikke, de er værre stillet end før, men at de kan noget andet, end de kunne før. Det 
hænger nydeligt sammen med teorierne i kapitel 4, hvor der er argumenteret for, at det matematiske 
indhold ændres, når der indføres teknologi i undervisningen. Dette nuancerer konklusionen fra 
kapitel 8, hvor 60% mente, det var svært for de svage elever at udnytte grafregneren. 

 

Rammerne. 
 

Alle lærerne er enige om, at bekendtgørelsen er for stram og for detaljeret. De har for travlt, og 
bekendtgørelsen bliver for styrende. Dorthe mener, grafregneren kan være en hjælp i den 
forbindelse, fordi den kan spare tid, og man hurtigt kan komme over i anvendelser. F.eks. er det 
meget nemmere med funktionsundersøgelser efter grafregnerens indførelse. 

Alle lærerne er enige om, at den skriftlige eksamen er meget styrende for undervisningens 
indhold og dermed for inddragelsen af grafregneren. Anders’  vurdering af grafregneren er næsten 
udelukkende baseret på, hvordan dens introduktion stiller eleverne til den skriftlige eksamen.  

Alle lærerne lærer eleverne, hvordan en eksamensopgave skal læses og stilles op, og hvordan 
grafregnerbrug til eksamen skal dokumenteres. Bente er meget kritisk overfor de krav, der stilles 
om dokumentation ved den skriftlige eksamen, mens Anders og Dorthe mener, kravene tvinger 
eleverne til at tænke i stedet for bare at trykke på en knap, og at det er fornuftigt, at de skriver, hvad 
de vil gøre, fordi de så kan få point for metoden, selvom de ikke kan gennemføre udregningen. 
Bente, Carsten og Erik er meget kritiske overfor de opgaver, der stilles, og mener, at de fleste af 
opgaverne reelt kan regnes uden en grafregner. 

Udtalelserne falder i øvrigt helt i tråd med den lærerdiskurs, der er karakteriseret i slutningen af 
kapitel 7. 

 

Hvilke spørgsmål har lærerne svært ved at give klare svar på? 
 

Generelt var lærerne meget interesserede og snakkende under interviewene, men der var nogle 
få spørgsmål, som de enten ikke hørte rigtigt eller ikke ville eller kunne svare på.  
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• Erik havde meget svært ved at svare på, hvad det var, eleverne skulle lære i matematik. 
Han svar var: ”Det ved jeg ikke, jeg er heldigvis ikke politiker.”  

• Carsten har svært ved at svare på, hvorfor der skal undervises i matematik: ”Jeg har <..> 
svært ved at sige ret meget andet end nogen selvfølgeligheder, som alle kunne sige om det”, 
og senere: ”Jeg har ligeså svært som de fleste andre ved at formulere det sådan meget flot 
lige på stående fod, det er så indlysende for mig.” 

 
Alle lærerne har svært ved at svare på, hvad det vil sige at lære noget i matematik. Erik siger 

f.eks.: 
 

”De der spørgsmål der, hvis jeg nu virkelig havde svarene, så ville jeg nok ikke sidde 
her, tror jeg ikke. <..> Hvornår jeg synes... Der er jo flere lag. <..> Men hvornår jeg synes, 
de har lært noget, jamen det handler jo også for en del af dem bare om at komme over det 
her med – nej, det ved jeg ikke. Pas. Det ved jeg simpelthen ikke.” 

  
Da jeg insisterer og omformulerer til, hvordan han bestemmer sig for at holde op med at 

undervise i et bestemt emne, svarer han:  
 

”Okay, du har ret, så når de kan regne opgaverne.” 
 
Da jeg spørger Anders og Carsten om det samme, svarer de på et andet spørgsmål. Carsten 

begynder at snakke om begrundelserne for matematik som undervisningsfag, og Anders beskriver, 
hvordan eleverne kan bede ham om at konkretisere noget abstrakt. Bente har også svært ved at 
svare på spørgsmålet: 

 
”Jeg har jo ikke.. jeg har jo ikke læst pædagogik. <..> Jeg er tilfreds, når eleven retter 

ryggen og siger aha, nu kan jeg det her, fordi det er så vigtigt, at de får noget selvtillid 
overfor matematik, så får de også lyst til det.” 

 
Og derefter går også hun over til at diskutere begrundelser for matematik som undervisningsfag. 

Dorthe finder, at det er et mærkeligt spørgsmål. 
Lærernes vanskeligheder med at svare på dette spørgsmål skyldes, at det reelt er umuligt at 

svare på. Elevernes læring er kompleks, personlig og utilgængelig for både lærer og forsker. Se 
også diskussionen i kapitel 2 af Niss og Jensen(2002)’s ”læringsafdækningskompetence”. Imidlertid 
er det et meget centralt spørgsmål for lærere, der hele tiden er nødt til at foretage en vurdering af 
elevernes læring for at planlægge det videre undervisningsforløb. Eriks svar på min konkretisering 
af spørgsmålet er meget præcist og rammer efter min vurdering et kriterium, der ofte ligger til grund 
for læreres vurderinger: Eleverne har lært det, når de kan regne opgaverne. Erik nuancerer svaret og 
snakker om forskellige typer af opgaver – standardopgaver, ikke-standardopgaver og 
modelleringsopgaver, og det er rimeligt at antage, at eleverne har tilegnet sig det givne stof på et 
tilstrækkeligt niveau, når de kan anvende deres viden i mange sammenhænge. Som diskuteret i 
kapitel 4 er der ikke tale om binært at have lært eller ikke lært, men om en gradvis udbygning af 
elevens eksisterende viden.  

At lærerne i interviewsituationen har svært ved at tale om elevernes læring sandsynliggør, at det 
ikke er en del af deres sædvanlige praksis. I Søndergaard (2002) er det også en konklusion, at 
lærerne ikke kan sige noget om, hvordan eleverne lærer. Det forventes imidlertid, at lærerne giver 
eleverne de redskaber, de skal bruge for at kunne læse en matematisk tekst og regne 
matematikopgaverne. Min egen erfaring er, at det er meget svært at rådgive eleverne. Det er blevet 
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sværere og sværere for mig. Da jeg startede som gymnasielærer, var jeg ikke i tvivl om, at man 
skulle læse en matematisk tekst alene ved sit skrivebord, i absolut ro og med en blyant i hånden. 
Siden har jeg mødt elever, der ikke kunne koncentrere sig ”i den uhyggelige stilhed”, og jeg har 
mødt andre, der har stor fornøjelse af at læse sammen med andre. Som lærer har jeg her ikke stor 
nok viden til at kunne rådgive mine elever på et rimeligt grundlag. 

Problematikken hænger sammen med lærernes mangel på et professionelt lærersprog. (f.eks. 
Jaworski 2001a) Udviklingen af et professionelt lærersprog kunne gøre det lettere at tale med elever 
og kolleger om de fænomener, der optræder i klasserummet, om undervisning, læring, 
arbejdsformer, bekendtgørelsen etc. Et sådant sprog udvikles f.eks. ved at fremme dialogen mellem 
den didaktiske teori og praksis, selvom matematiklærernes professionelle sprog næppe bliver det 
samme som didaktikernes, se f.eks. diskussionen i kapitel 4 om kategorien ”klassen”(Bromme 
1994). I det små har mit samarbejde med lærerne bidraget til udviklingen af deres professionelle 
sprog, som f.eks. Carsten giver udtryk for det i det følgende: 

 
”Det er meget sjovt at blive stillet sådan nogle spørgsmål, fordi man så skal svare på 

dem, og det at man ved, at svarene vil blive brugt på en eller anden måde, fordi de ting, jeg 
sidder og siger, dem har jeg tænkt over før alle sammen, men jeg har aldrig forsøgt at 
skrive en dansk stil om det, eller sådan sætte tankerne sammen i en større sammenhæng, 
men det dukker op nu, hvor du sidder og spørger på en sådan lidt mere systematisk måde.” 

 

10.6 Afslutning. 
 

Lærerne er præsenteret, der er fundet forskelle og ligheder mellem lærerne og der er trukket 
linjer til de tidligere kapitler. Kapitlet har bekræftet og uddybet en del af konklusionerne fra kapitel 
8. Den lærerdiskurs, der blev opstillet i punktform i kapitel 7, er blevet bekræftet af mange af 
lærernes udtalelser i dette kapitel. Lærernes udtalelser har også fællestræk med nogle af de 
teoretiske overvejelser i kapitel 4. Kapitlet ligger på den måde i forlængelse af de tidligere kapitler. 

Samtidig danner kapitlet baggrund for de kommende kapitler, hvor hver af de 4 lærere vil lave et 
undervisningsforløb til introduktion af begrebet differentialkvotient. I næste kapitel vil jeg se på det 
lærersamarbejde, jeg har haft med de 4 lærere. I kapitlerne 12-15 vil jeg se på, hvad der skete i 
klasserummet. Det vil ikke overraskende vise sig, at der er forskel på, hvad lærerne siger i en 
afslappet interviewsituation, og det, de gør i klasserummet. Med henvisning til figuren i kapitel 2 
kan det siges således: Der er forskel på at samtale med den analyserende lærer og iagttage den 
undervisende lærer. Lærernes læringssyn, som de giver udtryk for det i interviewet, passer ikke altid 
med de valg, de foretager i undervisningssituationen. Det hænger også sammen med diskussionerne 
i kapitel 4 om sammenhængen mellem en lærers forestillinger og hans undervisningspraksis. 
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Kapitel 11: De fire lærertrekanter 
 
De forløb, der blev afviklet med de 4 lærere fra kapitel 10, beskrives detaljeret. Forskelle og 

ligheder mellem forløbene diskuteres ud fra lærernes baggrund. Følgende empirielementer indgår i 
beskrivelserne: 

 

• Enkelte dele af første interview. 

• Mit referat af mødet lige efter første interview. 

• De emails og breve, som lærerne og jeg udvekslede i udviklingen af 
undervisningsmaterialet. 

• Mit referat af telefonsamtaler med lærerne. 

• Selve det udviklede materiale.  

• Andet interview med lærerne i november.  
 

Beskrivelsen af samarbejdet tager udgangspunkt i modellen for kritisk forskning (Skovsmose og 
Borba 2000), som den er beskrevet i kapitel 3. Hidtil er modellen brugt til at beskrive den samlede 
forskningsproces, men jeg vil her bruge den til at beskrive de 4 lærersamarbejder. Dele af lærernes 
nuværende situation er der redegjort for i kapitel 10, hvor de enkelte lærere blev præsenteret. I 
kapitel 9 er der redegjort overordnet for min rolle i samarbejdsprocesserne, og herværende kapitel 
ligger derfor i forlængelse af både kapitel 9 og 10.  

Der redegøres først for hver lærertrekant, og i afslutningen trækkes der linjer på tværs. 
Afsnittet om den enkelte lærer organiseres på følgende vis: 
 
1. Nuværende situation: Kort beskrivelse af skolen og holdet. Lærernes faggrupper omtales 

først i kapitel 15. Et fællestræk for alle lærerne var, at de brugte TI83’eren. 
2. Pædagogisk fantasi med baggrund i kapitel 10. Underopdeles i: 

a. Det indledende møde: Det møde, læreren og jeg holdt umiddelbart efter første 
interview. Her fremlægges lærerens begrebskort1. 

b. Materialeudviklingen: En beskrivelse af, hvordan materialet blev diskuteret efter det 
indledende møde. 

c. Materialet: En beskrivelse af det endelige undervisningsmateriale.  
d. Karakterisering af lærerens pædagogiske fantasi: Min analyse af den pædagogiske 

fantasi, som læreren udviser støttet af mig. 
3. Praktisk organisering. Underopdeles i: 

a. Praktisk organisering: Lærerens valg af arbejdsformer, gruppeinddeling, tidsramme – 
herunder hvor stor en del, jeg har filmet. Desuden omtales uventede forstyrrelser af 
undervisningen.  

b. Karakterisering af lærerens praktiske organisering: Min analyse af den praktiske 
organisering.  

4. Kort karakterisering af undervisningsforløbet: Min karakterisering af den filmede del af de 4 
undervisningsforløb. 

5. Kritisk ræsonnement – baseret mest på lærernes udtalelser i andet interview. Underopdeles i: 
a. Forløbet: Lærerens oplevelse af og kritik af det afviklede forløb. 

                                                 
1 Der er næppe tale om begrebskort, som de er defineret i kapitel 6, og i arbejdet med lærerne omtalte jeg dem heller 
ikke som begrebskort. I dette kapitel dækker ordet i stedet ”de tanker og overvejelser om begrebet, som lærer og forsker 
gjorde sig under deres første møde, repræsenteret grafisk”. Betegnelsen begrebskort er anvendt, fordi disse kort vil blive 
sammenlignet med kortet fra kapitel 6 
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b. Revidering og nye ideer: Lærerens ideer til revideringer af materialet  og forløbet, og 
lærerens ideer til nye forløb. 

c. Samarbejdet: Lærerens kritik af det afviklede samarbejde og lærerens opfattelse af 
egen udvikling. 

d. Karakterisering af lærerens kritiske ræssonnement: Min analyse af det kritiske 
ræsonnement. 

 
Punkterne 2.d, 3.b, 4 og 5.d er således min karakterisering af læreren. 
 

11.1 Anders’ trekant. 
 

Nuværende situation. 
 

Anders´ skole ligger i et område med en gymnasiefrekvens på omkring 30%. Eleverne er 
dygtige med en lav forsømmelsesprocent, og der er meget få, der falder igennem. Skolen har 95 
minutters moduler med 5 minutters pause, der lægges, så det passer ind i undervisningen. 

Det hold, vi afviklede forløbet sammen med, var et B-niveau-hold med 23 elever. Holdet var 
hele den oprindelige 1.x på nær en enkelt elev, der havde valgt det 3-årige forløb til A-niveau. 
Klassens lærere var på afviklingstidspunktet enige om, at klassen ikke magtede 
gruppearbejdsformen, og de havde ikke arbejdet i grupper i matematik før. Anders havde erfaringer 
med, at de, når de i slutningen af en time fik tid til at regne opgaver i grupper, i stedet henfaldt til 
småsnak. Ligeledes havde han erfaret, at de første 5 minutter af et modul let gik med småsnak. 
Eleverne var selv opmærksomme på problemet og var derfor på forhånd ikke så positive overfor 
gruppearbejde. 

 

Pædagogisk fantasi. 
 

Det indledende møde. 
 

Da vi gik i gang med at analysere begrebet differentialkvotient, var det svært for Anders at 
udfolde sin pædagogiske fantasi, og han følte ikke behov for at læse bekendtgørelsen. Vores 
diskussioner førte frem til følgende ”begrebskort”: 

 Funktion, funktionsvariation 
  
 
 
 Differentialkvotient 
 
 Grafregneren, 
 zoom 
 
 Tangent – hjælpemiddel til  
 Grænseværdi at beregne variation 
Differenskvotient, tangenthældning 
Det svære/væsentlige 
Midler til at forstå grænseværdi:  
Rækker/summer, restled. Formler, eksempler. 

 
 (Figur 9) 
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Kortet viser, hvordan Anders så grafregnerens potentialer i forbindelse med graftegning, her 
tangenter, mens det svære og væsentlige var teorien, hvor grafregneren ikke umiddelbart har en 
plads. Dette hang fint sammen med hans udtalelser i kapitel 10 om beviser og færdigheder. Jeg 
forsøgte i de efterfølgende diskussioner at tage udgangspunkt i kortet, men de blev meget hurtigt 
konkrete, og Anders efterlyste på et tidligt tidspunkt mine ideer til forløbet. 

Anders var umiddelbart bekymret for, om en intuitiv start på forløbet kunne give eleverne 
problemer. Jeg foreslog ham alligevel at nedtone grænseværdibegrebet og udelukkende bruge 
begrebet intuitivt vha. grafregneren. Han accepterede ideen med ordene ”Ja, de forstår det nok ikke 
alligevel”2. Han havde desuden fået en ide om at zoome ind på en graf af en kollega, som han gerne 
ville afprøve. Udfra vore fælles analyser skrev jeg følgende plan3: 

 
1. Brug af grafregnerens zoomfunktion til at argumentere for, at enhver fornuftig funktion er 

lineær, når man kommer tæt nok på4.  
2. Indføring af sekantbegrebet. Beregning af sekanthældninger i lister, sådan som det gøres i 

Bjørn Felsagers bog ”Tænk med en graf”5. Finde grænseværdien for tallene i listen ved at 
vælge x-værdier tættere og tættere på x0. Indførelse af begrebet differentialkvotient. 

3. Introduktion til måder, hvorpå grafregneren kan finde tangenthældningen direkte. 
4. Eleverne finder selv formler og regler for differentialkvotienter. Der gættes formler og den 

afledede funktion introduceres. 
a) Tegn x2, beregn differentialkvotienter i bestemte punkter, opskriv en tabel, gæt 

systemet 
b) Tegn x2 som y1 og nDeriv(y1,x,x) som y2.  

5. Bevis nogle af formlerne. 
6. Snak om lommeregnerens begrænsninger. 
 

Materialeudviklingen. 
 

4 dage efter, at Anders havde modtaget mit referat af vores møde, sendte han mig de første sider 
i materialet i en email. Han lagde op til at fremme sammenhængen mellem punkt 4a og 4b i planen 
ovenfor ved at bede eleverne sammenligne resultaterne fra de to tilgange. Han lagde også op til at 
kopiere 4 sider fra Felsagers bog. 4 dage senere fik jeg resten af materialet, og jeg valgte samme 
dag at komme med nogle gennemgribende ændringsforslag til materialet. Jeg omskrev i realiteten et 
helt afsnit af materialet, og i alle forløbene var det det mest drastiske ændringsforslag, jeg kom med. 
Mit forslag blev meget styrende for, hvordan det endelige materiale kom til at se ud.  

Baggrunden for, at jeg valgte at komme med dette ændringsforslag var hovedsageligt, at jeg 
ønskede at fastholde ideen om, at læreren selv lavede materialet, men det kan diskuteres, om det i 
realiteten ikke i stedet blev mig, der lavede det. En anden effekt af mine ændringsforslag var, at der 
i det nye materiale lægges op til, at eleverne tænker mere over, hvorfor formlen for 
sekanthældningen ser ud, som den gør. 

I den email, jeg sender Anders, lagde jeg op til, at han skulle bruge de ændringsforslag, han 
kunne bruge og se bort fra resten, men han valgte i det endelige materiale stort set at anvende mit 

                                                 
2 I følge mit referat af mødet. 
3 Den plan, jeg sendte Anders efter mødet var længere og mere detaljeret. Den kan fås ved henvendelse, hvis det ønskes. 
4 Zoom-in-funktionen på grafregneren forstørrer den del af grafen, der ligger udenom det markerede punkt. 
Indstillingerne XFact og YFact bestemmer formindskelsesfaktoren. Tegnevinduet bliver mindre, og grafen bliver mere 
lineær. På et tidspunkt vil forskellen mellem en lineær funktion og funktionen selv være mindre end pixelstørrelsen, og 
funktionen vil se lineær ud. Se i øvrigt diskussionen i afsnit 6.1 
5 Og som det er beskrevet i kapitel 6. 
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forslag. Dette hang formentlig også sammen med, at vi arbejdede under tidspres: Fra jeg modtog 
materialet var der kun 2 dage, inden forløbet skulle afvikles. 

For at læseren selv kan bedømme min indgriben i lærerens materialeudvikling, vil jeg her 
gengive dels Anders’ første udkast, dels mit ændringsforslag. I bilag B1 kan den endelige 
formulering af afsnittet ses, og det vil ikke være vanskeligt at indse, at min formulering og den 
endelige i det store og hele er identiske. 

 
Anders’ oprindelige forslag: 

 
”NYT STOF: 

I skal nu i gang med nogle beregninger for en funktion f.  Her vil brøker af typen     
5

)5()(

−

−

x

fxf
                                                               

dukke op .  Brøken kaldes en differenskvotient (eller differensbrøk) for funktionen  f  i tallet 5 . 
  

Når x ≠ 5 så er  ( 5 , f(5) )  og  ( x , f(x) )  to forskellige punkter på grafen for f . 

Sammenligner vi med en anden velkendt formel       
12

12

xx

yy
a

−

−
=  for to punkter (x1,y1) og (x2,y2) , 

så er det klart, at en differenskvotient netop er hældningskoefficienten for linjen gennem de to 
grafpunkter .  Linjen gennem de to grafpunkter kaldes en sekant til grafen.  
  
Som eksempel   betragtes funktionen  f(x)  =  0.125 x2 – x – 2  . 
 
Herefter skal følge  Felsagers side 102-105(ind til sætningen) – men uden de 5 første linjer .  
                                   
     
Opgave 3    ….” 

 
Mit ændringsforslag for det samme afsnit (Det med kursiv er taget fra Anders’ oprindelige 

forslag): 
 

”NYT STOF 

 
I skal i gang med at finde metoder til at bestemme hældningen af den linje, som I fandt i opgave 2. 
Denne linje kaldes tangenten til funktionen. For at bestemme hældningen af den, viser det sig at 
være en god ide at se på hældningen af linjer gennem to grafpunkter. En linje gennem to 
grafpunkter kaldes en sekant.  
Opgave: Find hældningen for sekanten gennem punkterne (2, f(2)) og (4, f(4)) for funktionen 
f(x)=0.125x2 – x – 2. Find flere sekanthældninger for denne funktion. I skal bruge den velkendte 
formel til bestemmelse af en linjes hældning. 
  
Når vi bestemmer sekanthældninger med det formål at finde tangenthældningen, vil vi som regel 
holde et punkt fast og lade det andet variere. Sekanthældningen kan så skrives op som en brøk, der 
afhænger af det frit varierende punkt (x, f(x)).  
Sekanter kan tegnes på grafregneren. Som eksempel   betragtes funktionen  f(x)  =  0.125 x

2
 – x – 2  

i grafpunktet (5,f(5)). Først indlægges funktionen som y1 .  
 
Opgave:  
� Beregn et udtryk for hældningen af sekanten gennem grafpunkterne (5, f(5)) og (x, f(x)).  
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� Læg en række x-værdier ind i L1 og beregn den tilsvarende hældning i L2. Husk metoden med 
gåseøjne og med at regne med lister! 

� Opskriv ligningen for linjen gennem (5, f(5)) med hældningen L2 
� I kan nu få tegnet sekanterne ved i Y2 at indskrive følgende: Y2= L2*(x – 5)+ Y1 (5). Prøv det! 
 
Tegn flere sekanter, se hvad der sker, når I kommer tæt på 5. Når det bliver umuligt at se, hvad der 
sker på grafen, kan I nøjes med at se på sekanthældningerne i L2. Har I nu et gæt på 
tangenthældningen i 5? 
 
Hældningen for tangenten betegnes f`(5). I har nu (forhåbentlig) opdaget, at f´(5) var ¼. Udtrykket 
læses som: ” f mærke af 5 er ¼” eller ”differentialkvotienten til f i 5 er ¼”  Differentialkvotienten er 
altså hældningen for tangenten. 
     
Opgave 3    ….” 

 
Jeg havde fastholdt enkelte formuleringer, og jeg havde beholdt Anders’ forslag til funktion, der 

i øvrigt er taget fra Felsagers bog. Resten er nyt. 
Anders svarede således: 
 

”Tak for dine forslag til ændringer. Jeg havde oprindelig tænkt at lade eleverne få en 
kopi af en del af indholdet på siderne 102-104 i Felsagers bog. Sådan at vi "kunne være 
sikre på", at indtastningerne (svarende til de 3 sidste punkter i opg.4) ikke kiksede alt for 
meget i alt for mange af grupperne. Men med din formulering er det værd at forsøge at lade 
grupperne arbejde med det selv, uden at de får mere instruktion. Hvis der bliver brug for 
det, må jeg løbe lidt stærkere mellem grupperne - eller lade grupper, der har fået hjælp, 
bringe den videre til nabogrupperne. Opgaverne 14 og 15 vil sikkert være for svære for de 
fleste grupper, men med min hjælp i nogle grupper og gensidig hjælp mellem grupperne 
synes, jeg vi skal lade dem prøve at klare dem også. Hvis det kikser nogle steder, så gør det 
heller ikke så meget, når det er afslutningen på gruppearbejdet.” 

 
I kapitel 13 vil jeg karakterisere den didaktiske kontrakt for forløbene. I Anders’ udtalelser her 

ses, hvordan det er en del af denne kontrakt, at læreren har svarene og skal hjælpe grupperne, og 
hvordan det er i orden, hvis gruppearbejdet går i stå i de sidste opgaver. 

Efter denne gennemgribende ændring skete der kun meget få tilpasninger af materialet. I selve 
afviklingen af forløbet viser det sig, at en opgave er blevet for svær for eleverne – de går i stå i den 
og bliver frustrerede, og Anders valgte derfor at gøre opgaven simplere og give eleverne en ny 
udgave af materialet. Ændringerne drejer sig om opgave 4, se evt. i bilag B1. Ændringerne er: 

 
Før:    Efter: 

• Som en opgave:   Efter: 
Beregn et udtryk for hældningen af sekanten Hældningen af sekanten gennem graf- 
gennem grafpunkterne (5,f(5)) og (x,f(x)) punkterne (5,f(5)) og (x,f(x)) er.... 

• Opskriv ligningen for linjen gennem Udnyt formlen y-y0=a(x-x0) til at opskrive  
(5,f(5)) med hældningen L2.  ligningen for sekanten gennem (5,f(5)) med 
    hældningen L2. 

 
I den nye udgave er opgaven simplere, og dele af opgaven er ikke længere en elevaktivitet men 

er formuleret som et faktum. Det forventes ikke længere, at eleverne kan huske linjens ligning, den 
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står opskrevet i opgaven. Opgaven er i øvrigt i sin ”før”-formulering en af dem, jeg formulerede. 
Den nye opgave ligger mere indenfor den traditionelle didaktiske kontrakt, hvor eleverne ikke får 
opgaver, de ikke umiddelbart kan løse, og den baserer sig ikke i samme grad på, at elevernes viden 
om lineære funktioner er tilgængelig i denne nye kontekst. 

 
Materialet. 

 

Det endelige undervisningsmateriale ses i bilag B1. Materialet er 3 sider langt. Opgave 1 
repeterer lommeregnerfunktionerne trace og zoom. Opgave 2 er indzoomingsopgaven, hvor 
eleverne skal se, at alle fornuftige funktioner set tæt på ”er” lineære. Sidst på side 1 introduceres 
eleverne til, hvordan man kan regne med lister og gåseøjnenes funktion. 

Side 2 er ”min” side frem til opgave 5. Eleverne introduceres til sekantbegrebet, og de tegner 
sekanter på grafregneren. Grænseværdien af sekanthældningerne findes v.hj.a. grafregneren, 
tangenthældning og differentialkvotientbegrebet introduceres. Sidst på siden og øverst på side 3 
introduceres eleverne til, hvordan grafregneren kan finde tangenthældningen direkte. 

Opgave 9 på side 3 introducerer den afledede funktion som en formel for tangenthældningen, og 
det følges op i opgave 10. I resten af opgaverne slippes eleverne løs på at gætte flere 
differentialkvotienter. 

 

Karakterisering af Anders’ pædagogiske fantasi. 
 

Den fælles pædagogiske fantasi er meget styret af mine ideer og input. Det var det første 
samarbejde, der blev afviklet, og det blev afviklet under et stort tidspres. Anders varr glad for 
forløbet, og ideen med at zoome ind kom fra ham, selvom det så var en ide, han havde overtaget fra 
en anden kollega. 

Jeg påvirkede materialeudviklingen massivt, og dette strider mod mine oprindelige intentioner 
om,  at materialet skulle være lærerens eget, og ideerne deri skulle gøres til lærernes egne. Jeg er i 
tvivl om, i hvor høj grad det sker i dette tilfælde. 

 

Praktisk organisering. 
 

Lige inden vores forløb mistede Anders en matematiktime pga. en landsdækkende elevprotest 
mod nedskæringer. Derfor nåede Anders ikke at repetere nogle af de grafregnerfunktioner, som han 
havde planlagt. Det er formentlig derfor, at han indbyggede en del repetering af 
grafregnerfunktioner på den første side af materialet.  

Anders redegjorde i følgende email for sin praktiske organisering af forløbet: 
 

Jeg har tænkt mig på forhånd at lave 3-mandsgrupper (5 stk.) og to 4-mandsgrupper 
(som skal indeholde et par af dem, der kan have svært ved at komme i 1. modul). Hvad 
siger du til, at jeg laver en 3-mandsgruppe med tre kvikke elever, en med tre "knap så 
kvikke" elever og 5 grupper med blandet elevbesætning ?  

Om tirsdagen har jeg tænkt at udlevere de 1½ side med tekst og opgaver til og med 
opgave 6. Onsdagsmodulet (kagemodulet) skulle så starte med at lave en opsamling af 
resultaterne fra om tirsdagen svarende til det sted, hvortil de fleste af grupperne nåede om 
tirsdagen. Herefter får grupperne kage samt de resterende sider med til det videre 
gruppearbejde. Grupperne skal arbejde på egen hånd resten af onsdagen uden at grupperne 
samles sidst i modulet. Fredagen starter med en fællessamling i klassen for eventuelt at lade 
en gruppe komme med et indlæg / at give en fælles instruktion eller lignende. Derefter 
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fortsat gruppearbejde i ca. 60 minutter . Afslutning om fredagen (15 minutter) med 
opsummering af resultater og til at aftale det videre arbejde.  

 
Det varr, som det fremgår, Anders selv, der lavede grupperne, og han placerede grupperne, så 

halvdelen sad inde i lokalet og den anden halvdel ude på gangen. 
De elever, der sad ude på gangen, blev meget forstyrret, da den fleksible pause gjorde, at der 

meget af tiden var andre hold, der holdt pause, og dermed var der elever på gangen, der holdt fri, 
snakkede og distraherede grupperne. 

Den midterste blok, der filmedes, var et 4. modul. Det lå meget sent på dagen, og eleverne var 
uoplagte. Desuden var der i samme modul elevrådsmøde, så der var to elever, der forlod klassen og 
først kom igen ved timens slutning. 

Jeg filmede 3 blokke, og derefter har Anders selv afsluttet forløbet med en fælles opsamling. 
Det videre arbejde i klassen var som normalt, men der blev løbende henvist til resultaterne fra 
gruppearbejdet. 

 

Karakterisering af Anders’ praktiske organisering. 
 

Der var ikke tale om usædvanlig mange praktiske forstyrrelser af undervisningen i dette forløb. 
Det mest usædvanlige var den fleksible pauses indvirkning på elevernes koncentration. 

Anders valgte at styre gruppedannelsen. Det er altid en afvejning, hvordan der skal dannes 
grupper, og især på et hold, der har det svært med gruppearbejde. Forløbet var meget kort. Disse to 
elementer af organiseringen vil jeg tage op igen i forbindelse med det kritiske ræsonnement. 

 

Kort karakterisering af undervisningsforløbet. 
 

Forløbet hos Anders starter med en meget kort fælles samling, og så er der en fælles opsamling i 
begyndelsen af 2. modul, i begyndelsen af 3. modul og i slutningen af 3. modul. Opsamlingen i 
2.modul er forholdsvis lang, fordi det i første modul havde vist sig, at eleverne ikke selv kunne 
finde frem til formlen for sekanthældningerne. I første modul var det kun lykkedes for to af 
grupperne. Anders havde hjulpet den ene af dem meget i første modul, og han tog i opsamlingen en 
meget stilfærdig pige fra netop denne gruppe op til tavlen. Opsamlingen handlede først og fremmest 
om at få formlen på tavlen, så eleverne efterfølgende kunne skrive den af derfra. Indtastningen af 
denne formel kommer også til at fylde meget i gruppearbejdet efter opsamlingen. Der er mange, der 
stadig ikke er i stand til at indtaste formlen efter dette, og der er mange, der er i tvivl om, hvad der 
egentlig bliver beregnet i liste 2. De fleste tegner præcis de samme sekanter, som der bliver lagt op 
til i opsamlingen, hvor Anders foreslog at tegne sekanterne gennem 4 bestemte x-værdier. 

Anders laver en tilsvarende men noget kortere opsamling i begyndelsen af 3. blok. I denne 
opsamling taler han om gruppernes resultater vedrørende f´(5) og hvilke rettelser, der skal til for at 
få beregnet f´(6). 

Grupperne ude på gangen er meget lidt arbejdsomme, de snakker om alt muligt andet og er 
nemme at distrahere. Grupperne i klassen er mere optaget af materialet, og der er ægte overraskelse 
og begejstring at spore i perioder. Nogle af grupperne i klassen når meget langt på de 3 blokke. 

Mange af eleverne virker frustrerede over ikke at få hjælp med det samme, og de er frustrerede 
over de tekniske vanskeligheder, de har med grafregneren. 
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Kritisk ræsonnement. 
 

Forløbet. 
 

Anders kritiske ræsonnement angående eleverne handler meget om deres 
gruppearbejdskompetence. Han kommer i andet interview med mange udtalelser om det. Han taler 
om, hvordan holdet generelt ikke magter gruppearbejdsformen, og udtaler: 

 
Det er lidt ynkeligt måske, at så mange lærere er stået af og har givet lidt op med den 

klasse, at de er ikke så skolede på det trin i 2.g, hvor selv 1.g-ere behersker gruppearbejde 
langt bedre. Så et gruppearbejde i matematik er måske nok et voveligt eksperiment, men 
jeg synes også, det var spændende. Og der var også nogen af grupperne, som forstod at få 
det til at køre, og det kan være, det er første gang måske de i den her sammenhæng har følt 
– det fungerede! 

 
Jeg var en lille smule skuffet over, at 2.x ikke var lidt mere skarpe til at få noget fra 

hånden i et gruppearbejde, jeg må egentlig indrømme, jeg var en lille smule skuffet på et 
enkelt tidspunkt. Men efter at have snakket med andre lærere, der har 2.x, nej så er jeg sgu 
ikke skuffet længere. 2.x har gjort alt, hvad de kunne, og mange har fået de gevinster, som 
deres evner nok rækker til, at de kan, og 2.x kløede på i det gruppearbejde og fik også 
noget ud af det. 

 
Her ses igen, hvordan den didaktiske kontrakt for forløbet indeholder, at eleverne gør deres 

bedste, og også, at det er lærerens ansvar at lære eleverne at få gruppearbejde til at fungere. Se i 
øvrigt kapitel 13. 

Anders er tilfreds med, at nogle af eleverne har fået en god oplevelse i forbindelse med 
gruppearbejdet. Han kommenterer i dette kritiske ræsonnement sin egen gruppedannelse: 

 
Det var forskellige typer grupper. Der var grupper, som jeg var spændt på, hvordan 

fungerede, der var grupper, som jeg vidste kunne fungere, og også gjorde, og der var også 
nogen af de tvivlsomme grupper, som jeg egentlig var glad for fungerede så godt, som de 
gjorde.  

 
Jeg synes, det fungerede godt i flere grupper, og de grupper der nåede længst – jeg var 

noget imponeret over, hvor langt de egentlig nåede. 
 

Samtidig er han meget kritisk overfor, hvordan andre af grupperne fungerede.  
Anders har evalueret forløbet med eleverne, og jeg har fået stillet evalueringsskemaerne til 

rådighed. I evalueringsskemaerne ses det tydeligt, at der har været et par grupper, der har været 
velfungerende. En af grupperne er selv forundret over dette og skriver i evalueringsskemaet, at de 
har lært, at man godt kan samarbejde med andre end dem, man lige kender. Resten af grupperne 
kritiserer sig selv og hinanden for at være for useriøse og nå for lidt. De mener at have lært til næste 
gang, at det gælder om at komme i gruppe med nogle andre.  

Eleverne blev i evalueringsskemaerne også bedt om at vurdere tidsrammen, materialet og det 
samlede forløb. De ville gerne have haft flere informationer på forhånd, og de ville gerne have haft 
mere hjælp undervejs. De er ikke tilfredse med forløbet, men de vil gerne arbejde på den måde en 
anden gang, hvis de selv får lov til at lave grupperne og eventuelt får mere information på forhånd. 
De er kritiske overfor materialet og forløbet og mener, at de savner tekst og forklaringer, og at de tit 
gik i stå og måtte vente på hjælp. En elev anbefaler flere punktopstillinger og en mere klar 
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markering af forskellene mellem opgaver og informationstekst. Igen ses, hvordan eleverne opfatter 
det som brud på den didaktiske kontrakt, at der er så få informationer, og at de ikke får hjælp med 
det samme. 

Anders havde i oplægget til grupperne lagt op til, at grupperne skulle hjælpe hinanden, sådan at 
dem, der havde fået hjælp til noget eller selv havde fundet ud af det, hjalp de andre grupper. Det 
fungerede ikke godt, og Anders vil en anden gang gøre mere ud af at få det til at fungere. Han taler 
om at indføre et flagsystem,  hvor eleverne kan gøre opmærksom på, at de er konsulenter på et givet 
problem og på den måde få lejlighed til at ”prale” lidt overfor de andre med, hvor langt de er 
kommet.  

Anders er glad for forløbets faglige indhold, især angående eleverne forståelse af 
grænseværdibegrebet. Han vurderer på baggrund af hans senere oplevelser i klassen i forbindelse 
med gennemgang af beviser etc., det var der, gevinsten var størst. Eleverne fik en god forståelse af 
grænseværdibegrebet, og det var ikke noget, han behøvede at samle op på eller lave selvstændige 
forløb med: 

 
I kraft af gruppearbejdet, så har jeg egentlig fornemmelse af, at de har fået 

sidegevinsten med forståelse af grænseværdi ved samme ombæring, og egentlig med en ret 
stor sikkerhed af forståelse knyttet til grænseværdibegrebet, og det i sig selv, synes jeg 
egentlig er rart nok, at man ikke skal terpe en disciplin, bare for at terpe den, og så bruge 
den bagefter, at der er to fluer, der er slået med et smæk. 

 
Angående differentialkvotientbegrebet siger han: 
 

Selve det videre arbejde, der havde de gennem gruppearbejdet fået <..> en praktisk 
forståelse af differentialkvotienten, hvad det var. Og når så det videre arbejde med 
differentialkvotienter skulle på tavlen og ind i hovederne på eleverne, jamen så vendte vi 
hele tiden tilbage til resultater, som de havde opnået ved gruppearbejdet. <..> Og det var så 
gevinsten, når regnereglerne skulle indøves og bevises, at den fornemmelse for, at vi skulle 
finde en grænseværdi, det var på plads og så – jeg synes, det gik hurtigere med 
regnereglerne, og på det tidspunkt der var forståelsen god.  

 
Han har været skuffet over eleverne i forbindelse med opgaveregning: 
 

Når 24 elever skal klare det at differentiere et produkt, og så er halvdelen af 
besvarelserne: Jamen, vi differentierer bare ligesom man differentierer en sum <..> det var 
lidt deprimerende. Specielt når nogen af dem måske i grupper endda forsøgte at finde en 
formel for differentialkvotient for et produkt og så kunne se, at det var bare ikke den 
sædvanlige, måske den umiddelbare formel, som man gættede sig til, der var brugbar, men 
at der skulle noget mere til, og så bagefter, så så de også i beviset, jamen det var en ny 
formel, der skulle bruges, og den - ud af vinduet med formlen, og så prøver man sig bare 
frem.  

 
Her gør Anders elevernes læringsproblemer til en personlig skuffelse, og det nævnes også som 

et argument for, at ikke alt i forløbet er lykkedes. Det ses også, da jeg beder ham om en vurdering af 
eleverne i forhold til ”normalt”: 

 
Jeg ville meget gerne kunne sige, at de <..> simpelthen lå i top, men der er mange 

tunge i klassen, og selvom de så har fået en ekstra indledning til differentialkvotient, hvor 
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deres sunde fornuft og gode fornemmelse fra gruppearbejdet skulle have båret frugt: De 
svage, de er stadig svage.  

 
Her illustreres også, hvordan det at lære noget, at ændre mønstre og undervisning er en lang 

proces, og der kan ikke forventes det helt store i et forløb, der varede en uge. Anders vurderer, at 
forløbet har ændret elevernes grafregnerbrug: 

 
Jeg tror egentlig de i kraft af <..> gruppearbejdets sidste del, hvor de ligesom fik nogle 

redskaber til at bestemme differentialkvotient, at de i det daglige arbejde tjekker: Hvad er 
differentialkvotienten, som noget helt naturligt uden at misbruge, men at de med sikkerhed 
ved, der er de  der muligheder: Aflæs en tangenthældning på en tegnet tangent, gøre det 
v.hj.a. differentialkvotientmenuen, de dygtigste har fået nogle redskaber, som de med 
sikkerhed kan anvende, altså de forskellige muligheder for at bestemme 
differentialkvotient og de dygtigste står med nogle stærke redskaber. Og de svage, de kan 
også huske det, der er en enkelt – jeg synes, der er et par enkelte elever, som normalt ikke 
er nogen, der er dygtige til matematik, der ligesom er blomstret op med – så 
differentialkvotient, det er faktisk noget, det fornemmer jeg, de kan, og jeg kan også se det 
i nogle opgavebesvarelser. Nogle enkelte har jeg rost, hvor der er langt mellem, at jeg roser 
dem for skriftlige opgaver. Og det er glædeligt. Og så er der de sædvanlige, som ikke 
præsterer alverden, men altså det er jo ... 

 
Anders taler også om, hvordan forløbet har ladet eleverne lære matematik på nye måder, og det 

er han glad for: 
 

[De] får den der oplevelse af, at have generaliseret et eller andet og får det udnyttet og 
skrevet ned – det er faktisk en dejlig ting, den der: Hovsa, der oplevede jeg noget. Man6 
oplever det ikke så tit i matematik, som man oplever det i fysik <..> Normalt er det 
desværre sådan i matematik måske, at man7 lader ikke eleverne selv opdage alt for meget 
nyt, og det hele bliver måske pakket ud på gammeldags matematikfacon, og landvindinger 
de er ligesom kogebogsopskrifter, det er noget, hvor gammeldags matematiklærere8, de 
serverer det lidt for ofte.  

 
I en samlet evaluering af forløbet siger Anders følgende: 
 

I kraft af, at deres grænseværdiforståelse den kommer ind som en sidegevinst – at de i 
kraft af gruppearbejdet kan opnå nogle forståelsesgevinster og nogle sidegevinster, <..> jeg 
er sikker på, at jeg vil genbruge arbejdsstarten med differentialregning på den her facon. 

 

Revidering og nye ideer. 
 

Anders vil som sagt gøre noget lignende igen. Han har enkelte ideer til revidering af materialet: 
 
Jeg tror nok, at på det sted, hvor både jeg håbede, og jeg tror også at du håbede, at de 

selv ville kunne klare det at skrive den rigtige differenskvotient op lidt hurtigere ved egen 
hjælp, at der skal de nok have lidt ekstra hjælp i kraft af, at de får lejlighed til ret hurtigt 

                                                 
6 Her er man eleverne 
7 Her er man Anders 
8 Disse inkluderer Anders 
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selv at lade lommeregner-indtastningen ske lidt hurtigere, for der synes jeg at flere 
grupper, de gik i stå, <..> og den periode på 20 minutter, inden de fik klaret det med min 
hjælp eller ved nabogruppes hjælp, det er der ingen grund til, at de sidder så længe over. 
<..> Men metoden med at lade dem opdage noget selv og lade dem benytte 
lommeregneren, det er – jeg tror, det er rigtigt at gøre det. 

 
Anders forfalder her til at lette elevernes læringsvej i stedet for at fokusere på, hvad der skal 

læres. Igen ses den didaktiske kontrakt, hvor eleverne ikke må sidde for længe uden at kunne 
komme videre, og hvor opgaverne ikke må blive for svære. Da jeg spørger Anders om forløbet har 
givet ham nye ideer siger han: 

 
Jeg overvejer egentlig med de første skridt i differentialligninger at få et eller andet 

gruppearbejde noget lignende som 2.x har fået benyttet – jeg tror, det er lettere med 
differentialligninger at udnytte et gruppearbejde og en grafregnerteknik til at lade dem 
opdage noget, noget der kan tegnes og noget, der kan ligesom trinvist måske – numerisk 
løsning af en differentialligning og regnemæssigt give dem en fornemmelse af, at det her, 
det er sgu sådan, <..> det kan lade sig gøre. Lade dem få fornemmelse af, hvad alt det nye 
med at løse differentialligninger, hvad det egentlig er, der sker. Jeg tror godt, det kan lade 
sig gøre. Og det er der, jeg vil prøve at lade den klasse, som skal i gang med det inden alt 
for længe, prøve at lade gruppearbejdet give dem de indledende færdigheder. Jeg synes, det 
er der, det minder mest om det projekt, vi har hjulpes ad med.  

  
Anders generaliserer her ideen med indledningsvist at lade eleverne selv opdage noget til et 

andet matematisk emne. 
 

Samarbejdet. 
 

Anders var på forhånd ikke meget for, at der skulle optages video i timerne. Efter af vi havde 
snakket om det, og jeg havde klargjort mine intentioner med at optage, fik jeg lov til at optage, men 
han ville i hvert fald ikke se sig selv på video. I en email begrunder han dette: 

 
”Nej tak, jeg tør ikke se mig selv på video. Politikerne har ganske givet set sig selv på 

massevis af træningsvideoer. Når resultaterne for flere politikere i forbindelse med valget er 
så forkrampede, så har jeg ikke lyst til at se mine særpræg(fejl) alt for klart demonstreret. 
Tænk hvis jeg ud over det faglige også skulle tænke på kropssprog – og alt muligt andet, 
som springer en i øjnene som oplagte forbedringsmuligheder.” 

 
Desuden henviste han til oplevelser i forbindelse med supervision og pædagogikum.  
Anders er meget positiv i sin vurdering af vores samarbejde: 

 
Det har givet mig nogen ideer, og <..> det har åbnet en dør for mig, og første gang er 

det nok ikke sådan, at succesen er guldrandet, men første gang er jo heller sjældent der, 
hvor alt lykkes. 

 
Det har nok rokket lidt. <..> Selvom jeg er gammel, så – jeg kan stadig rokkes lidt, og 

et lærersamarbejde, hvor to kan mere end en, og hvor initiativer, som du hjælper med og er 
med til at udvikle en teknik hos mig og i fællesskab, at vi nok kan løfte lidt mere <..> Det 
er nok noget, der har givet mig lyst til at gå andre veje i matematikken, og jeg tror også, jeg 
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tør spørge ham9 lidt mere og arbejde lidt mere sammen med ham efter det, vi har haft 
sammen.  

 
Desuden er Anders glad for, at forløbet har givet ham mod på at genoptage 

gruppearbejdsformen i matematik, som han engang havde brugt meget og undervist i, men han ”var 
faldet lidt af på den”. 

 

Karakterisering af Anders’ kritiske ræsonnement. 
 

Forløbet har givet Anders inspiration, og hans pædagogiske fantasi er blevet rigere af forløbet. 
Han har personliggjort nogle af ideerne i forløbet, han vil genbruge dem, og forløbet har givet ham 
ideer til andre, lignende forløb, hvor grafregnerens muligheder udnyttes. Han har set værdien af at 
lade eleverne opdage elementer af matematikken selv, og nogle af eleverne har imponeret ham med, 
hvor langt de kunne komme. Hans forestillede situation om, hvad der kan lade sig gøre, har givet 
ændret sig. Han har fået lyst til at arbejde videre, og han har selv ideer til, hvordan hans udvikling 
kan fortsættes, nemlig gennem et samarbejde med en kollega på skolen. Se i øvrigt kapitel 15 om de 
lokale rammers betydning. 

Han er kritisk overfor nogle af elevernes indsats i gruppearbejdet, men det er ikke sådan, at han 
dermed forkaster arbejdsformen. Han har ideer til, hvordan det kan gøres bedre, og er i øvrigt 
opmærksom på, at det er en arbejdsform, der skal læres. Han mener faktisk, at forløbet har givet 
ham mod på at anvende arbejdsformen mere igen. 

Det er interessant at sammenligne Anders´ modvilje mod den intuitive tilgang til 
grænseværdibegrebet i vores diskussioner i forbindelse med materialeudviklingen med hans 
vurdering af forløbet. I vurderingen af forløbet er det netop elevernes forståelse af 
grænseværdibegrebet, Anders trækker frem som noget af det mest positive ved forløbet. Han har i 
løbet af et par måneder ændret synspunkt ved at opleve, hvad der skete i klasserummet, da metoden 
blev afprøvet. Disse udtalelser illustrerer, hvordan Anders´ trekant har udviklet sig, hvordan hans 
forestillede situation har ændret sig via den arrangerede situation. Anders´ oplevelser har ændret 
hans forestillinger om, hvad der er muligt. Det er min umiddelbare fornemmelse, at Anders ikke er 
bevidst om, at hans holdning til elevernes forståelse af grænseværdibegrebet tilsyneladende har 
ændret sig. 

Anders kritiske ræsonnement er nuanceret. Han overvejer arbejdsformer, materiale, elevernes 
læring og andre muligheder. Han er kritisk men positiv. Hans oplevelser i den arrangerede situation 
fører til en revidering af hans opfattelse af, hvordan gruppearbejde skal introduceres og styres, 
hvordan materialet skal udvikles og især centralt for dette projekt, hvilke potentialer grafregneren 
har som undervisningsværktøj.  

 

11. 2 Bentes trekant. 
 

Nuværende situation. 
 

Bentes skole er et landgymnasium med et kæmpeopland. Det er en skole uden nogle store 
problemer, eleverne kommer til timerne og de er forberedte. Området har en gymnasiefrekvens på 
omkring 20%, og eleverne er velopdragne og arbejdsomme. Mange af dem er 
førstegenerationsstudenter. På Bentes skole vælger mindst 50% af eleverne det 3-årige forløb til A-

                                                 
9 Her henviser Anders til en kollega, som han refererer til som ”en lynende kreativ person”, som  Anders gerne vil 
samarbejde med, og som han føler, han nu har mere mod på at nærme sig. 
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niveau, og B-niveau-holdet kaldes blandt eleverne for ”splatterklassen”. Skolen kører med en 
lektionslængde på 45 minutter. 

Holdet var et A-niveau-hold med 24 elever. Disse kom alle fra 1.x, som Bente havde haft sidste 
år. Bente karakteriserede dem som rare, flinke, dygtige og interesserede, men mente, at der er 3-5 af 
dem, der burde have været på B-niveau. Eleverne varr vant til gruppearbejdsformen, som de ofte 
havde anvendt i matematik. 

 

Pædagogisk fantasi. 
 

Det indledende møde. 
 

I slutningen af første interview gav Bente en række begrundelser for, at der skal undervises i 
differentialregning. 

 
Det er meget sjovt at kunne løse optimeringsproblemer, det er jo virkelig skægt. 

Hvordan kan man lave billigst øldåser, og hvorfor gør man det ikke. Det kan man jo få 
meget skæg ud af. Jo, og så den pige, der skulle svømme og løbe i land, så kan du kalde det 
anvendt matematik, eller hvad du vil, differentialregningen kan bruges til nogen opgaver, 
der også har noget med virkeligheden at gøre, og så kommer vi også over i hastighed og 
acceleration, som jeg også synes er nogle væsentlige begreber. 

 
Hvis man holder fast i at kunne differentiere, så er der jo nogle rigtig gode beviser på 

mange forskellige ting indenfor differentialregning. Jeg ved ikke, hvordan man ville klare 
integraler og stamfunktioner, hvis man ikke kunne differentiere. Så ryger hele det emne 
også, så er der jo ikke meget tilbage efterhånden. Jamen altså jeg synes, differentialregning 
og integralregning er god matematik også p.gr.a. den sammenhæng, der er mellem dem. 

 
Hun var meget kritisk overfor eksisterende bøger: 
 

Det er meget smart de har indført  ε-δ igen, men jeg kan ikke rigtig bruge det til noget, 
det må jeg altså indrømme. Jeg kan godt lave grænseværdi <..> på andre måder, end det 
der. Og i hvert fald på det tidspunkt i begyndelsen af 2.g, hvor vi lige er begyndt, da synes 
jeg, det er for svært. 

  
Bente havde en forestilling om, at mange af differentialregningsopgaverne kunne laves 

fornuftigt v.hj.a. grafregneren, og at selve disciplinen ”at differentiere” godt kunne nedtones lidt.  
Vores fælles diskussion af differentialkvotientbegrebet førte frem til følgende billede: 
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 Anvendelser: Optimering, 
 Virkelighedsnære opgaver 
 God matematik, gode beviser Hastighed, acceleration 
 
 er 
 redskab til 
 
 Differentialregning 
 
 sammenhæng til 
 
Kontinuitet, funktionsbegrebet Integralregning 
 
 Grænseværdibegrebet 
 (Undgå ε-δ-ræset, det er for svært.) 
 Asymptoter 
Sekant, tangent og Grafisk og algebraisk 
differentialkvotientbegrebet 
 

   (Figur 10) 
 
Bente er flere gange i forløbet og efterfølgende vendt tilbage til dette kort, og hun har været glad 

for det. Hun var helt indforstået med, at antallet af nye begreber skal begrænses i introduktionen, og 
hun ville som nævnt ikke bruge den formelle indgang til grænseværdibegrebet, i hvert fald ikke i 
2.g.  

Vi snakkede på mødet om forskellige måder at motivere indførelsen af differentialkvotienten på. 
Motivationen kunne komme fra et arbejde med hastigheder, fra differentialligninger, 
modelleringsproblemer eller fra forsøg på at vælge et fornuftigt tegnevindue på grafregneren.  

Under mødet skitserede vi en plan for forløbet, hvor de første 4 punkter er stort set identiske 
med de 4 første punkter i den plan, der blev udviklet sammen med Anders. Punkt 5 hed: 
Sammenhængen mellem f´ og f, og punkt 6 hed: Enten optimeringsproblemer og 
funktionsundersøgelse eller integralregning. Under opsamlingen var vi enige om, at der skulle 
snakkes om kontinuitet, differentiabilitet og grafregnerens begrænsninger. 

 
Materialeudviklingen. 

 

3 dage efter vores første møde modtog jeg første udkast til materiale fra Bente i en email. I 
emailen skrev hun: 

 
Så har jeg lavet et udkast til et forløb, hvor jeg har prøvet at følge de tankegange vi 

snakkede om. Jeg guider eleverne meget - måske for meget - men det er jo også i et håb om, 
at de ikke synes det er for svært. Det er en svær balance. 

 
Bente har her nogle fine refleksioner over udarbejdelse af undervisningsmateriale. 
I en senere email skitserede hun, hvordan hun ville starte forløbet med en side, som eleverne 

skulle arbejde igennem, inden de får det egentlige materiale. Siden, der kan ses som første side i 
bilag B2, indeholder 3 opgaver, der skal motivere eleverne for forløbet og spore dem ind på, hvad 
de har behov for at få at vide. 
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Mine kommentarer til Bentes materiale var meget på detaljeniveau og ændrede ikke tankerne i 
materialet eller den enkelte opgave. Eksempelvis: 

 
Punkt 2 er godt. Måske behøver du ikke diktere metoden til at finde f´? Du kan skrive 

[et] ”eventuelt” i det med regressionen – der kan være dem, der kan se forskriften uden at 
lave regression. 

  
Jeg foreslog ikke nogen store ændringer i materialet. Jeg kom med forslag til alternative 

formuleringer af enkelte opgaver, foreslog supplerende tænkespørgsmål undervejs, kommenterede 
som ved alle lærerne skiftet fra differentialkvotient til afledet funktion, og jeg anbefalede Bente i et 
par opgaver at undlade at diktere eleverne en bestemt metode, som i kommentaren ovenfor.  

Bente rettede materialet ind efter de fleste af mine forslag: 
 

Tak for dine gode kommentarer. Nu har jeg redigeret skitsen og brugt de fleste af dine 
råd. Dog har jeg fastholdt dy/dx, som jeg gerne vil have med. 

 
Og Bente udbad sig flere kommentarer til den nye udgave af materialet, så ”det bliver så godt 

som muligt”. Materialet gik frem og tilbage mellem os mindst 2 gange. 
 

Materialet. 
 

Det endelige materiale er 7 sider langt og kan ses i bilag B2.  
Første side er en introducerende og motiverende side, som grupperne skal arbejde igennem, 

inden de får udleveret de sidste 6 sider. På denne side bruges grafregnerens zoomfunktion, og 
tangentbegrebet defineres løseligt.  

På side 2, som er første side i det egentlige materiale, opstilles målet for forløbet, og opgave 1 er 
den opgave, hvor der tegnes sekanter og beregnes sekanthældninger. Punkt j i opgaven viser sig at 
være svært at forstå, nogle elever forstår ikke, at ”den linje” henviser til tangenten.  

På side 3 introduceres de måder, grafregneren kan beregne differentialkvotienten, der gættes 
formler og den afledede funktion introduceres. Punkterne q og r nederst på side 2 viser sig at være 
de sværeste i hele materialet, og det havde Bente forudset, men af forskellige praktiske grunde var 
opgaven placeret allerede på dette tidspunkt i materialet, se den praktiske organisering. 

På side 4 arbejdes med funktionen xn, med anvendelser af differentialkvotienter og med 
regneregler for differentialkvotienter. 

Side 5 og 6 er opgaver, hovedsageligt opgaver fra skriftlige eksamener. Det fremgår fra hvilke 
sæt opgaverne er. På side 7 arbejdes videre med at gætte differentialkvotienter, og arbejdet med 
differentiation af et produkt påbegyndes. 

 

Karakterisering af Bentes pædagogiske fantasi. 
 

Bentes pædagogiske fantasi blev på mødet meget inspireret af min, hvilket også ses af, at vores 
fælles plan for timerne i første omgang blev meget identisk med den, Anders og jeg udviklede. I det 
materiale, jeg modtog fra Bente til kommentering, er det min vurdering, at hun har gjort mine ideer 
til sine egne, og at materialet er hendes fortolkning af ideerne. Bente beskrev selv den proces: 

 
Jeg går i gang i morgen med at prøve at lave et forløb. Det har summet i baghovedet på 

mig hele dagen, mens jeg stod og snakkede om løsning af ligninger.  
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Ideerne i Bentes materiale er ikke identiske med mine ideer, men givet inspireret af dem og helt 
i tråd med dem. Materialet fungerede tilsyneladende efter hensigten i de timer, der blev filmet. 
Eleverne brugte som ventet lang tid på opgaverne nederst side 3, og de måtte hjælpes meget, hvor 
de ellers arbejdede meget selvstændigt. 

 

Praktisk organisering. 
 

På Bentes hold gik en omgænger10, som Bente bekymrer sig for i forbindelse med projektet. 
 

Han kan nok differentialregningen og er jo så ikke god at have siddende i en gruppe, 
hvor vores mål jo er, at de selv skal finde ud af så meget som muligt. Hvad stiller vi op 
med ham?......lade ham sidde i en lidt svag gruppe, hvor han kan hjælpe, eller at jeg sætter 
ham til noget helt andet, eller har du andre forslag?  

 
Vi kunne også lade ham sidde alene - det ved jeg, at han ikke har noget imod - og 

gennemgå arkene for at vide hvad de andre laver og selv prøve det. Jeg vil tage en snak 
med ham en af dagene og foreslå ham noget af det du siger11 og høre, hvad han selv har 
lyst til derefter, for han bliver naturligvis hurtig færdig. Og så får han mundkurv på, hvilket 
jeg tror godt kan lade sig gøre, når han får at vide hvorfor.   

 
Da Bente, inden jeg filmede, orienterede eleverne om projektet, var det en fordel med 

omgængeren på holdet: 
 

Jeg har snakket med eleverne om vores projekt, og at du kommer. De var meget positive 
over for det, især da Rasmus12 sagde, at han sidste år synes det var meget svært at skulle 
gennem 20 siders teori, før man kunne bruge det til noget. 

 
Bente oplevede nogle praktiske computerproblemer, da hun ville lave de sidste rettelser af 

materialet: 
 

Så har jeg tilføjet og rettet fra dine sidste bemærkninger, og da jeg så ville printe det 
sidste ud, gik maskinen amok og anbragte et billede midt på siden, som jeg ikke kunne få 
væk. En kollega hjalp mig, så billedet kom væk, og så sagde maskinen, at der ikke var mere 
hukommelse, og at den havde slettet de sidste filer!!!! - og det havde den, så jeg kan ikke 
sende dem til dig, men har dem nu på tryk og giver det til kopi-damen i morgen. 

 
Dette betød bl.a. at opgaverne nederst på side 3 som tidligere nævnt kom allerede der, fordi de 

er klistret ind på en tidligere udgave af materialet, da computerversionen var væk. I dette tilfælde 
kom praktiske problemer til at bestemme over pædagogiske hensyn. Der var ikke tid til at genskrive 
materialet, som computeren havde spist. En anden konsekvens af dette er, at det materiale, der ses i 
bilag B2, er min genindskrivning af Bentes noter udfra en papirkopi, hvor de andre 3  materialer er 
elektroniske kopier af lærerens eget materiale. 

Grupperne var dannet i et samarbejde mellem Bente og eleverne på forhånd.  

                                                 
10 En elev, der har gået i 2.g før 
11 I den email, hvor jeg svarede på Bentes spørgsmål om, hvad vi kunne gøre med ham kom jeg med en række 
supplerende forslag til, hvad omgængeren kunne lave. 
12 Rasmus er her omgængeren. 
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Første og tredje gang, jeg filmede i klassen, filmede jeg en dobbelttime, 2 •45 minutter. Anden 
gang filmede jeg kun 45 minutter. Da jeg ophørte med at filme, var de fleste grupper ved at arbejde 
med enten opgave 4 eller 5 på side 4 i  materialet. De fortsatte med gruppearbejdet, indtil alle var 
næsten færdige, hvorefter de samlede op på klassen. I opsamlingen har de hevet pointer ud af 
materialet, tilføjet definitioner og lavet en mangelliste. Det varede sammenlagt under 14 dage at 
køre materialet igennem, dvs. de arbejdede med materialet i ca. 1 uge længere, end jeg filmede. 
Derefter regnede de opgaver, og så beviste de formlen for differentiation af kvadratrod og produkt. 
Disse beviser blev læst efter bogen. 

En sidste praktisk forhindring var, at Bente skulle give terminskarakterer i slutningen af 
forløbet, og hun følte sig derfor presset til at afholde en prøve på holdet, før hun vurderede, at de 
var klar til det. 

 

Karakterisering af Bentes praktiske organisering. 
 

De praktiske problemer i dette forløb var ikke usædvanlige undtagen problemet med, at Bentes 
computer ”spiste” materialet, få dage før forløbet skulle afvikles. Her illustreres, hvordan 
karaktergivning og prøver spiller en stor rolle for organiseringen af undervisningen. Den praktiske 
organisering af gruppedannelser og arbejdsformer i klassen var noget, som Bente og holdet var vant 
til at tage hånd om, de eneste usædvanlige elementer var min tilstedeværelse og behovet for at finde 
på noget andet, som omgængeren kunne lave. 
 

Kort karakterisering af undervisningsforløbet. 
  

Bente lavede ikke nogen opsamlinger undervejs i forløbet, kun nogle få minutter i begyndelsen 
og slutningen af hver time, hvor eleverne kunne komme med generelle kommentarer  men stort set 
ikke gjorde det, og hvor de blev mindet om at give hinanden lektier for i grupperne, hvilket de var 
meget gode til at gøre. Eleverne var flittige og dygtige, og de kunne acceptere at være frustrerede, 
og at det kunne tage lang tid at løse en opgave. Alle grupperne fungerede tilsyneladende godt. 

 

Kritisk ræsonnement. 
 

Bente er meget reflekterende undervejs i processen. Hun sender mig mange emails og breve 
med sine overvejelser. Hun sender også to prøver og elevernes resultater i de to prøver samt 
forskellige noter, hun selv har udarbejdet f.eks. om grafregnerens begrænsninger og om asymptoter. 
Det kritiske ræsonnement er derfor meget omfattende og baseret på meget materiale, både fra 
interview, emails og breve. 

 

Forløbet. 
 

Bente og hendes elever var vant til gruppearbejdsformen, og det fungerede uden problemer. Om 
elevernes vurdering af gruppearbejdet og forløbet siger Bente: 

 
Vi har ikke direkte snakket om det og evalueret det <..>, fordi de har jo heller ikke 

prøvet noget andet. Det er ikke, fordi de har udtrykt det så direkte, <..> Bortset fra de små 
kriser, vi har haft, hvilket man jo også har i andre emner, det har slet ikke noget med emnet 
som sådan at gøre, så er de tilpasse og har arbejdet utrolig godt med det, det synes jeg de 
har. 
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Der var nogen, der sagde en dag<..> de synes, det havde været bedre, fordi de ligesom 
selv havde fundet ud af, hvad det var, de skulle finde ud af. Så var det ligesom mere 
spændende at gøre det – sådan var der en, der sagde – med opbakning i klassen. Det tror jeg 
også er rigtigt, i stedet for at læreren kommer og siger: Nu skal vi finde ud af, hvornår der 
er maksimum og minimum. Nå, skal vi det? Og så de selv finder ud af: Jamen, vi kan jo 
ikke tegne det vindue, eller vi kan ikke tegne den graf, hvis ikke vi ved maksimum og 
minimum. De brugte ordet direkte, at man var mere motiveret, når man ligesom selv havde 
fundet ud af, hvad det var, man skulle finde ud af. 

 
Man kan sige, at introduktionen, hvor man egentlig prøver at presse ud af dem, hvad de 

ønsker at finde ud af – sådan har jeg aldrig gjort før – og også den der guidning igennem, 
som vi gjorde i selve projektet, opgave 1 .. vi guider dem igennem, meget, og så stiller 
spørgsmål, så de selv skal finde ud af det. Det har jeg gjort i mere eller mindre udstrækning 
med forskellige emner, men ikke så udtalt som det her, det har jeg ikke. 

 
Bente omtaler to svære perioder i forløbet, hvor eleverne var lidt utilfredse: 
 

Vi har haft to små, svære perioder. Den ene kom i forbindelse med prøven, som jeg 
stillede for tidligt, og det var jeg godt klar over, men det var fordi, jeg skulle give 
karakterer. Ellers ville jeg aldrig have stillet den på det tidspunkt. Jeg ville først have stillet 
den til allersidst. Men et eller andet sted var jeg lidt presset til at lave den, og den gik ikke 
særlig godt, det skrev jeg vist også til dig, betydeligt under, hvad de plejer at lave, og de 
var så <..> utilfredse med mig og prøven og sig selv, da prøven var slut. Der var ikke 
nogen god stemning. 

 
Så var der en dag, hvor det også var svært, <..> og så var der en af de dygtige piger, der 

<..> sagde – nej, nu roder det hele rundt i mit hoved, nu kan jeg slet ikke finde ud af det – 
det sådan bare koksede - og så kunne jeg godt se på dem, at det gjorde det egentlig også for 
mange, og så løb timen selvfølgelig ud, sådan er det jo altid, og så aftalte vi, at så skulle de 
gå hjem og prøve at lave en liste over, hvad de kunne, og hvad de ting skulle bruges til – 
altså, jeg fornemmede, de manglede et overblik over det, vi havde lavet, der var pludselig 
blevet for meget hældt på dem, og så næste gang, så lavede vi så en opstilling på tavlen 
med det, de kom med, og fik det sat lidt skematisk op, og så kørte det hele. 

 
Bente beskriver flere gange, hvordan eleverne tænker lidt anderledes som følge af forløbet, 

f.eks. i følgende citat: 
 

Jeg synes, de er blevet rigtig gode til differentialregning, og på nogle punkter er der 
markant forskel fra tidligere hold. De har helt grundlæggende en fornemmelse af, at 
differentialkvotienten er tangentens hældning, og opgaver, hvor man kender tangentens 
ligning og skal finde røringspunktet, volder ikke problemer, det synes jeg tit det gjorde 
tidligere. 

 
Hun taler andre steder om, hvordan eleverne ”tænker i tangenter”, f.eks. i forbindelse med, at 

differentialkvotienten for en konstant funktion er 0: Det er en vandret linje, tangenten ligger oveni, 
hældningen for linjen er 0.  
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Bente mener, at arbejdet med at bevise de efterfølgende differentiationsregler er blevet lettet af, 
at eleverne på forhånd vidste, hvad formlerne skulle bruges til. Gennemgangen har været lettere og 
hurtigere end normalt. 

I slutningen af gruppearbejdet var der en enkelt gruppe, der fandt frem til en formel til 
differentiation af 10-tals-logaritmen: 

 
De var rævestolte, fordi jeg sagde, nej den var flot, det var ret usædvanligt bare lige – de 

havde prøvet sig frem og tænkt sig lidt frem – jeg ved ikke helt, hvordan de var kommet 
frem til den, de havde ikke snydt i hvert fald, for de sad og gjorde det på klassen, og så lige 
pludselig, så var den der. 

 
I den sidste fase af gruppearbejdet sad mange elever og kæmpede med opgave 11. (Bilag B2, 7), 

men ingen af dem kunne finde den generelle formel for differentiation af et produkt: 
 

Og så kom jo denne kæmpe frustration over, at de ikke kunne finde en generel formel 
for produktet. Det kunne de ikke, udfra projektet. Og det havde vi jo egentlig også ønsket, 
at de ikke kunne. <..> Så havde jeg virkelig muligheden for at komme med et bevis, der var 
behov for. Det var sådan set mit mål. Og det lykkedes jo også rigtig godt, fordi de var så 
frustrerede, fordi jeg så ikke engang ville hjælpe dem der med at lave den der generelle 
formel.  

 

Da vi mødtes næste dag indrømmede Rolf, at han havde kigget i formelsamlingen og 
fundet produktformlen og fundet ud af, at den virkede, og han spørger om, hvordan man 
finder på sådan en formel. Så udspandt der sig en lang diskussion i klassen om (Jeg var helt 
koblet af13), hvordan man fandt på formler og hvilke, det var nødvendigt at bevise. Til sidst 
var de ved at afskaffe beviset: ”I 10. klasse brugte vi da formlen for rødderne i 
2.gradsligningen, og den virkede da meget godt, selvom vi ikke havde bevist den”. 
”Babylonerne brugte jo også Pythagoras sætning, inden Pythagoras beviste den (noget fra 
sidste år), og den funker jo også udmærket, om den så var blevet bevist eller ej. Så når Rolf 
siger, produktformlen virker, er det vel bare det. Så har vi den.” Rasmus14 begyndte at se 
urolig ud, og jeg forberedte oppe i hovedet et forsvar for beviset, da den mest 
tilbageholdende pige (og den dygtigste) sagde: ”Sidste år blev vi snydt, da vi delte cirkler. 
Formlen virkede kun for 5. Ved 6 punkter virkede den ikke. (Det kunne de godt huske. 
Carstensen og Frandsen Mat1 side 63). Så enten skal man bevise formlen, eller også skal 
man prøve den af på alle tal.” ”Jeg tror ikke, Rolf har prøvet den på alle 
produktfunktioner!” De griner og kommer i tanke om mig, og jeg fortalte dem så, at 
Rasmus ville bevise den næste gang. [Dette er et uddrag af et brev, Bente sendte mig] 

  
Bente mener, eleverne har en bedre forståelse af kernen i differentialregningen, fordi de ”selv 

ligesom har gået igennem sekanterne og tangenterne og så er nået frem til f´”, og hun nævner en 
opgave, hvor eleverne bliver spurgt om, hvor en epidemi udbreder sig hurtigst, og hvor halvdelen af 
klassen kunne gennemskue, at de kunne løse opgaven ved at finde maksimum for den afledede 
funktion v.hj.a. nDerive. 

Da jeg beder Bente vurdere, om der er enkelte elever, der har gjort sig anderledes bemærket i 
dette forløb, svarer Bente, at der er et par stykker, der har haft meget svært ved det, men at det 

                                                 
13 I denne forbindelse synes Bente, at det er fint at være koblet af. 
14 Rasmus var omgængeren. Han havde aftalt med Bente, at han skulle bevise formlen for klassen. 
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snarere skyldes det højere abstraktionsniveau end vore forløb. Der er også en enkelt elev, der er gået 
helt i top, men ”det kan der jo være så mange årsager til”.  

Bente mener, forløbet har indvirket på holdets grafregnerbrug: 
 

Når de får en stor funktionsundersøgelse, tegner de ofte grafen for f´, før de tegner 
grafen for f, og bruger den som argumentation for monotoniforhold. De synes, det er lidt 
overflødigt, at man skal differentiere pr. håndkraft, når man nu kan finde alt på 
grafregneren <..> De har problemer med optimeringsopgaver, men det er mest med at læse, 
hvad der står i opgaven, og få sat funktionen op. Når de har funktionen, kan de godt bruge 
grafregneren til at finde max/min og tegne grafen. Her bruger mange f´ til at finde stedet og 
så Trace til at finde y-størrelserne, så de kan få et fornuftigt vindue.  

 
De bruger imidlertid ikke grafregneren meget til kontrol af udregnede differentialkvotienter. 

Bente har på et tidspunkt nogle bekymringer over, om elevernes brug af grafregneren vil være 
acceptabel for censorerne til den afsluttende skriftlige eksamen, og det udveksler vi et par emails 
om: 

 
2x argumenterer udfra grafen for f eller grafen for differentialkvotienten på 

grafregneren. Hvis de tegner den graf de bruger og fortæller, hvad de ser og så opskriver 
monotoniforholdene; er det så nok? Jeg kan ikke se i bekendtgørelsen, at man forlanger den 
gammeldags form for argumentation, og der er ingen vejledende opgaver, hvor de bliver 
nødt til det. Jeg vil da helst være fri for den, men jeg kender censorkorpset gennem 18 år, 
og der er nogle meget konservative personer imellem.  

 
I opsamlingen af gruppearbejdet fik holdet en snak om grafregnerens begrænsninger. 

Diskussionen opstod naturligt i forbindelse med opgave 6 (Bilag B2, 5, se nedenfor), hvor en elev 
havde fået sin grafregner til at beregne f´(4,5), selvom funktionen ikke er defineret der:  

 
6. Opgave 

 

Find ekstrema-steder ved hjælp af f´ og de tilsvarende funktionsværdier, lav et fornuftigt vindue og 

tegn grafen for 
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Rødderne i nævneren er 
2
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5
og .  De er ikke rødder i tælleren, så der må være lodrette 

asymptoter i 
2

9

3

5
== xogx . Alligevel vil grafregneren godt beregne differentialkvotienten: 

 

 



Kapitel 11: De fire lærertrekanter. 

 21 

  (Billede 9) 
 
Ligeledes var der i forløbet en episode med numerisk værdi, som jeg vil vende tilbage til i 

kapitel 13. Snakken om grafregnerens begrænsninger blev genoptaget i forbindelse med asymptoter, 
hvor en elev undrede sig over, at grafregneren tegnede de lodrette men ikke de skrå eller vandrette 
asymptoter15. I den forbindelse snakkede holdet om at blive snydt af grafregneren, om pixels og om 
at huske også at bruge hovedet. 

Bente vurderer, at hun har brugt mindre tid på emnet end normalt: 
 

Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at bruge mindre tid end ”normalt” på det her 
emne, da vi har undgået en del kedelige beviser for ”indlysende” ting, og vil så bruge tid på 
opgaver. De fleste i klassen har nu et godt overblik over emnet, men der er nogen, for hvem 
det ikke hænger sammen, men det er vel meget normalt på det her trin. Jeg er nok ikke helt 
objektiv, for jeg tror selv på det her og synes, det har været sjovere at gøre det på denne 
måde, men jeg føler helt klart, at forståelsen er kommet hurtigere 

 
Jeg har helt givet skåret beviserne ned på minimum. Og det har jeg det fint med rent 

matematisk, fordi de andre år har jeg kørt middelværdisætningen og ligesom – nu var den 
kommet ind igen, og så syntes man, nå ja, men så skal man jo nok.... det har ikke været 
særlig morsomt, for eleverne kan ikke se finesserne i, at så beviser man det fra den ene vej 
og så den anden vej, der er nogen enkelte, der kan se det, men.... og det første de sagde, da 
vi lavede eksamensopgivelser, det var: Alt andet undtagen middelværdisætningen.  

 
Det kan godt være, at eleverne i forløbet er blevet lidt for afhængige af deres grafregner, men til 

gengæld har holdet fået mere tid til at tage nogle forløb, hvor de regner opgaver uden hjælpemidler, 
fordi de har vundet tid i forhold til et mere traditionelt forløb. 

Mange af Bentes bemærkninger i den kritiske refleksion omhandler elevernes evne til at regne 
opgaver, deres resultater i de 2 prøver og deres hjemmeregningsopgaver. Bente siger f.eks.:  

 
Da vi var færdige med projektet, så kunne de jo faktisk differentiere alle 

standardfunktionerne <..>, og det gjorde så, at vi kunne regne mange forskellige slags 
opgaver, både med ln og ax og alle de andre – så kan du selvfølgelig sige, at <..> det er en 
ulempe, at når du så har de bøger, så havde jeg så 6 kapitler, hvor jeg skulle sidde og pille 
opgaver frem. Det var eleverne ligeglade med, de kunne godt finde dem, men det var så  
<..> et større arbejde for mig. 

 
For læreren er der altså en ulempe ved ikke at holde sig til bogen – det bliver et større arbejde at 

finde de gode opgaver. I forbindelse med elevernes afleveringsopgaver er Bente inde på endnu en 
ulempe for læreren i forbindelse med projektet: 

 
Jeg glemmer ikke,  de første hjemmeopgaver, det var de mest hjemmelavede, jeg 

nogensinde har set, <..> vi gik jo heller ikke rundt og tjekkede deres notation, da de sad og 
lavede <..> projektet, det gjorde vi jo ikke, vi lod dem jo bare skrive og udtrykke sig, som 

                                                 
15 Det gør den ikke, den beregner en række støttepunkter, som den forbinder. Derfor vil det se ud som om den 

tegner den lodrette asymptote, hvis f(x) →∞ på den ene side af asymptoten og f(x)→-∞ på den anden side af 
asymptoten. Se kapitel 6. 
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de ville, så det første <..> sæt hjemmeopgaver, det var faktisk ret morsomt, det sagde jeg 
ikke til dem, det var virkelig påhitsomt, den måde, de havde udtrykt sig på. 

 
Jeg har senere fået Bente til at tilsende mig eksempler på elevernes formuleringer. Det vil jeg 

tage op igen i kapitel 14. Bente frygtede, hun skulle slås med den hjemmelavede notation længe, 
men det rettede sig meget hurtigere, end hun havde forventet. 

I evalueringen af forløbet får eleverne 2 prøver, som Bente sender til mig med kommentarer. 
Eleverne får i begge prøver et snit på omkring 8, hvilket både de og Bente er skuffede over. Der er 
imidlertid mange høje karakterer, og Bente mener, det især er de 3-5, der skulle have været på B-
niveau, der trækker snittet ned.  

Eleverne har især svært ved optimeringsopgaverne, og de klarer sig omtrent, som ethvert andet 
hold ville have klaret sig. 

 

Revidering og nye ideer. 
 

Bente er glad for forløbet og materialet:  
 

Jeg synes, det var spændende at lave det på den her måde, og det tror jeg også smitter 
på eleverne. Det er vel lidt svært at være helt objektiv, men  <..> det gør heller ikke noget. 
Jeg ved i hvert fald, at hvis jeg får en klasse en gang til og skal lave det her emne, så vil jeg 
gøre det på den her måde. 

 
Det eneste problem, man har, og det tror jeg, man vil få uanset, hvordan man skruer de 

der sider sammen, det er, at de får enorm informationsmængde i starten, og så indimellem, 
så kan det kokse. Det tror jeg måske nok er lidt mere end før, hvor man ligesom kørte ud af 
en ret linje, og byggede på og byggede på og byggede på. Jeg kan godt huske den tegning, 
du lavede i starten16, der hælder du sådan på fra forskellige sider, og jeg tror de der lidt 
kaotiske øjeblikke, de har været mere end ved traditionel undervisning. Men det gør mig 
ikke noget, for så har jeg bare taget det op <..> De har godt nok brugt de sider der, de er 
simpelthen tyndslidte, krøllede, fordi de har bladret frem og tilbage. De bruger dem som 
støtte stadigvæk. 

 
Man skal ikke lave for mange af den slags forløb, selvfølgelig i perioden. Man kan godt 

lave nogle stykker, det synes jeg <..>  at de ligesom selv skal finde ud af, hvad det er, de 
har behov for. Og så guide dem igennem, sådan som vi gjorde. Det kunne man sagtens lave 
i andre emner også.  

 
Samarbejdet. 

 

Bente havde på forhånd været meget bekymret for, at der skulle videooptages i timerne. Hun 
frygtede, at kameraet skulle få hende og/eller eleverne til at stivne og være unaturlige. Det var 
derfor en lettelse for både hende og mig, da hun spontant efter den første optagelse i klassen 
udbrød: Gud, jeg glemte helt, at du var der, da jeg først kom i gang. Bente bad om at få videoen, og 
hun sendte mig et brev, efter at hun havde gennemset den: 

 
Jeg har set en del af videoen; især i starten er det lidt svært at høre, hvad eleverne siger, 

men så går du tættere på i de følgende timer, og der kan man forstå det. Der er naturligvis 

                                                 
16 Her henviser Bente til det begrebskort, vi sammen udviklede på det første møde. 
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mange gentagelser, men den fortæller også klart, hvor problemerne for eleverne ligger, og 
hvor der skal tydeliggøres noget i projektpapirerne. Så på den måde kan jeg bruge den til 
næste gang, jeg skal igennem det emne. Jeg har aldrig set mig selv på video før, og 
naturligvis er stemmen ”forkert”, men kommunikationen med eleverne synes jeg sådan set 
er ok. Ellers husker jeg en masse rynker og nogle meget levende og flyvende hænder. Jeg er 
personligt glad for videoen som et minde om min lærertid, som jo er ved at ebbe ud. 

 
Bente har også vist en kort passage fra videoen til elevernes i forbindelse med juleafslutningen: 
 

Vi så videoen i går, og de grinede dejligt af sig selv og syntes, det var en god afslutning 
på emnet. De grinede også af nogle af deres egne bemærkninger og syntes, de var ret 
"dumme", men det var jo også lige i begyndelsen. 

 
Ellers siger Bente om vores samarbejde: 
 

Rent personligt har det jo været utrolig lækkert at have en at snakke matematik med, 
også på den baggrund, vi har på skolen, det kan du næsten forstå17. Og så har det været 
sjovt at prøve noget nyt, det har jeg lyst til, fordi jeg er jo gammel og hænger jo selvfølgelig 
nok i nogen traditionelle ting, men har også eksperimenteret med mange ting undervejs, alt 
efter hvad jeg sådan har fået af ideer rundt omkring fra. Men det her er noget af det mere 
<..> revolutionerende at lave, og der synes jeg, det har været sjovt, at vi har været to om 
det. Jeg ville ikke have gjort det alene. Altså, hvis jeg havde læst om dine ideer et eller 
andet sted, så <..> havde det været for stor en mundfuld at gøre alene. Jeg synes, der da jeg 
sådan lavede selve papirerne, der var jeg meget tryg ved at – ah, men de er lige en tur oppe 
at vende hos Dinna Balling, så hvis det er helt gak, så skriver hun det. Og jeg rettede mange 
ting ind efter det, du sagde. <..> Men jeg følte mig tryg ved, <..> at vi var to om det <..>. 
Jeg er glad for, at jeg har gjort det i dag, fordi som jeg også skrev til dig i den der 
spørgeskemaundersøgelse, for at gribe helt tilbage, det er, at jeg slet ikke synes, at vi bruger 
den grafregner nok. 

 

Det her det ligner jo meget det, de kalder projekttanken, med det her med at eleverne 
selv stiller målene op. Det har jeg været ret skeptisk overfor, fordi jeg egentlig ikke rigtig 
vidste, hvordan jeg skulle – men det tror jeg da, jeg har mere mod på nu og ville godt turde 
gøre alene. 

 

Karakterisering af Bentes kritiske ræsonnement. 
 

Bente er meget reflekterende gennem hele forløbet, og den sidste email med kommentarer til 
forløbet fik jeg d. 13/6, altså ¾ år efter forløbet, i forbindelse med klassens årsprøve. Bente 
evaluerer ikke selve arbejdsformen meget, gruppearbejde er ikke det nye for hende i dette forløb.  

Bentes pædagogiske fantasi om projektarbejde har udviklet sig i forløbet. Hun har fået mod på 
at afprøve egentligt projektarbejde i matematik og nævner også muligheden af et tværfagligt 
projektarbejde med oldtidskundskab – Bente er, som det også fremgik af kapitel 10, meget optaget 
af matematikkens historie. Hun føler også, at hun kan bruge ideen med at lade eleverne selv opstille 
mål for et forløb i matematik igen.  

Efter min mening er Bentes fantasi om grafregnerens potentialer i forvejen meget rig. Der er 
imidlertid ingen tvivl om, at Bente har savnet en støtte for at turde afprøve sine ideer. Hun har haft 

                                                 
17 Her henviser Bente til nogle problemer i faggruppen, som vil blive taget op i kapitel 15. 
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behov for at diskutere ideerne med en anden og for at have et sikkerhedsnet i materialeudviklingen. 
De lokale rammers betydning tages op i kapitel 15. Den arrangerede situation har således betydet, at 
Bente har kunnet afprøve sine ideer i en situation med et ”sikkerhedsnet” og derigennem har fået 
selvtillid til at kunne realisere flere af sine fantasier om grafregneren på egen hånd. Bentes 
nuværende situation har dermed ændret sig. 

 

11.3 Carstens trekant. 
 

Nuværende situation. 
 

Carsten arbejder på et lille landgymnasium uden store forsømmelser, som han selv 
karakteriserer som et ”stalddørsgymnasium”.  Eleverne bor meget spredt, og de fleste møder 
forberedte hver dag. Skolen har en politik med, at de elever, der vælger det 3-årige forløb til A-
niveau i matematik, arbejder med MathCad, men i øvrigt selv vælger, om de vil gå til eksamen efter 
forsøgsordningen. Der er ca. 20%, der vælger det 3-årige forløb til A-niveau. Skolen har 55 
minutters moduler. 

Holdet, vi arbejdede med, var et B-niveau-hold med 19 elever. Holdet var en ægte delmængde 
af den oprindelige 1.x. Holdet havde set MathCad i forbindelse med valg af niveau for at vise dem, 
hvad der bliver arbejdet med på A-niveau. 

 

Pædagogisk fantasi. 
 

Det indledende møde. 
 

Som det fremgår af kapitel 10, havde Carsten en fantasi om, at grafregneren kunne bruges til at 
fremme de eksperimenterende arbejdsformer, og det var baggrunden for, at han havde meldt sig til 
dette projekt. Dette sås især under vores første møde. Han mente, eleverne skulle lære 
differentialregning, fordi der er så mange væsentlige anvendelser af differentialregningen og 
differentialligninger næsten uanset, hvilken videreuddannelse eleverne skulle have. Han mente ikke, 
emnet kan reduceres til at lære et værktøjsprogram: 

 
Jeg synes, det ville være uforsvarligt at sende nogen på gaden og påstå, de havde lært 

differentialregning, hvis det de har lært, det er noget intuitivt og så, hvordan man bruger et 
regnedyr. De er nødt til at lære det grundlæggende. Men der er ingen, der siger, at de skal 
lære det grundlæggende helt fra starten, der er man måske nok bundet af vanetænkning 
som matematiklærer gennem mange år, at vi starter med en definition og så om nogle 
timer, så begynder vi at regne noget ved hjælp af det her. 

  
Han ville gerne bruge den eksperimenterende tilgang til matematikken i differentialregningen, 

og han havde på forhånd gjort sig nogle tanker om, hvordan det kunne gøres: 
  

Man skal jo, inden man overhovedet begynder <..> på at bruge grafregneren til det, 
forklare dem ordentligt, hvad det er, hvad en differentialkvotient er, hvad det vil sige, at en 
funktion er differentiabel. Men man kan måske gøre det ved at benytte muligheden for at få 
tegnet tangenter, og <..> man kan bare begynde på det uden at fortælle eleverne, at der er 
et problem der, og så når de har gjort det mange gange og synes, at det er da helt naturligt, 
så kan man spørge dem, hvordan tror I egentlig, at grafregneren kender sådan en tangent. 
Har den købt et øjemål nede i brugsen, eller... der må være en eller anden objektiv 
definition af en tangent, hvad det er. 
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Hans overvejelser over, hvorfor differentialregningen er svær, lå på linje med nogle af de 

teoretiske overvejelser i kapitel 4 og 6 om elevernes funktionsbegreb: 
 

En af de ting, der gør differentialregning svær <..>, det er efter min mening at det 
generelle begreb differentiabilitet i x0 <..> giver <..> rum for så mange funktioner, <..> at 
der vil være funktioner, man aldrig nogensinde vil støde på i praktiske anvendelser og slet 
ikke i gymnasiet. Jeg kan huske, når Lars Mejlbo holdt forelæsninger på matematik 2, så 
brugte han tit vendingen, at ”Vi antager, at denne funktion er tilstrækkelig pæn til at..”, og 
de funktioner, vi beskæftiger os med i gymnasiet, der er alle sammen vældig pæne, de er 
stykkevis kontinuerte, det er det væmmeligste, man kan komme ud for. 

 
Carstens ”begrebskort” ser således ud: 

 
 grænseværdi 
 Anvendelser:  
 Regneregler Funktionsundersøgelse,  
 modeller, optimering,  
 differentialligninger 
 numerisk løsning 
 
 Differentialkvotient tangent, approx. 1. 
 
Begrebsforståelse Kontinuitet, uniform kont. 
 
 
 Udvidelse af funktionsbegrebet 
 Differentiabilitet i x0, afledet funktion 

 
   (Figur 11) 
 
Derefter skitserede vi en løs plan, der på mange måder mindede om de ideer, der blev diskuteret 

med Bente og Anders. 
 

Materialeudviklingen. 
 

Efter det første møde gik der en måned, inden jeg hørte fra Carsten igen: 
 

Efter moden (!) overvejelse er jeg nået til den opfattelse, at det er bedst at lave et "rent" 
matematikforløb uden "fremmedelementer" fra andre fag som fx. fysik, når målet er at 
undersøge den grafiske lommeregners pædagogiske muligheder. Jeg kan jo altid inddrage 
anvendelserne senere. 

 
Dagen efter havde vi en telefonisk diskussion af Carstens ideer. Senere modtog jeg den første 

sides materiale fra Carsten. Han betegnede det som ”en hård fødsel”. Jeg kommenterede siden den 
samme dag. Jeg kommenterede hans brug af ordet hastighed og foreslog, at opgaverne måske i 
højere grad skulle lægge op til en diskussion af, hvad hastighed er for noget. Jeg kom med en 
konkret kritik af hans opgave 2, der i det oprindelige udkast lyder: 
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Indtast tallene i lister, lav lineær regression og et STAT PLOT. 
Er resultatet acceptabelt? Nej vel? 
Kan du gætte, hvad det er for en slags kurve, der bedst tilpasser sig punkterne?  
Prøv kvadratisk regression 

 
Min kommentar var: 
 

I øvelse 2 spørgsmål 2 om hvilken funktion, det er, beder du dem gætte og giver dem i 
næste linje det "rigtige" svar - det bryder jeg mig ikke om. Enten skal det være et reelt gæt, 
hvor de ikke får svaret, eller også skal de have en metode givet. 
 

I det endelige materiale bliver det derfor valgfrit for eleverne, hvilken slags regression, de vil 
bruge, hvilket har nogle sjove konsekvenser, fordi der i den givne opgave er en række regressioner, 
der kan bruges udover den kvadratiske, f.eks. potensregression og den regression, der tilpasser med 
et fjerdegradspolynomium. Jeg vil vende tilbage til denne opgave i kapitel 12. 

Jeg modtog senere flere sider af materialet, som jeg umiddelbart kommenterede kort: 
 

En lille advarsel måske: pas på, du ikke guider eleverne for meget, det er også sjovt at 
opdage noget selv, og så kan du jo spare lidt skrivearbejde :-) 

  
Carsten svarede: 
 

I øvrigt har dine små bemærkninger stor effekt i min ende, i dag var det den om stram 
guidning. Det brugte jeg 1-1½ time på ... men efter nøje overvejelse, bl.a. på baggrund af 
klassens generelle niveau og spredning, vil jeg gerne dels holde tøjlen stram et stykke hen 
ad vejen og dels have grafregnergymnastikken som en skjult dagsorden i lidt højere grad, 
end du måske havde tænkt dig. Effekten har også en ganske lille bitte smule at gøre med 
min samvittighed18 ... 

 
Jeg kommenterede materialet et par gange mere, bla. kommenterede jeg den opgave, hvor han 

skifter fra differentialkvotient til afledet funktion, som nævnt i kapitel 10, og jeg kom med forslag 
til præciseringer. Jeg opfordrede også Carsten til at gøre eleverne opmærksomme på, at ikke alle 
opgaverne i materialet tager lige lang tid. 

 
Materialet. 

 

Eleverne fik udleveret flere udgaver af materialet. Det materiale, der ses i bilag B3, er det, som 
eleverne fik udleveret den anden dag i forløbet med de sidste rettelser. Materialet er på 9 sider. 
Materialet starter med 1 side med 2 opgaver om hastighed og regression på grafregneren, en hvor 
hastighederne er lineære, og en, hvor hastigheden ændrer sig med tiden. Derefter følger et forløb på 
6 sider, hvor eleverne gennem en række tastesekvenser ledes gennem ind- og udzooming på grafen 
og beregning af sekanthældninger i stadig mindre intervaller. Materialet er meget styrende, og 
Carsten kommenterer det selv i materialet: 

 

                                                 
18 Carsten mener, han har brugt grafregneren for lidt på det pågældende hold, det er det, han har dårlig samvittighed 
over. Han vil derfor også gerne bruge forløbet til, at eleverne bliver mere fortrolige med grafregneren. Igen ses, hvordan 
læreren tager ansvaret for undervisningen. 
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Nu skal I ved hjælp af den grafiske lommeregner udforske de ideer, som vi lige har talt 
om, samt nogle, vi ikke har talt om! I det følgende bliver I til at begynde med ”trukket ved 
næsen” gennem nogle tastesekvenser, som I bedes udføre nøjagtigt som anført. Formålet 
med dem skulle gerne blive afdækket af sig selv undervejs, men hvis I bliver i tvivl om, 
hvad der sker, må I endelig spørge … 

 
Eller nederst side 5: 
 

Pænt, ikke? Hvorfor gjorde vi ikke bare det fra starten? Tja, det er jo det med 
pædagogikken. Måske var vi kommet for hurtigt til sagen, så hurtigt, at pointerne ikke 
havde bundfældet sig ordentligt hos alle. Omvendt er der jo en fare for, at de er druknet i 
grafregnergymnastik. Men jeg har altså valgt at tro på, at en smule overindlæring ikke kan 
gøre skade – og så har I jo også lært grafregneren lidt bedre at kende 

 
På side 7 og 8 i materialet introduceres eleverne til, hvordan grafregneren kan beregne 

differentialkvotienter og tegne grafen for den afledede, og på sidste side i materialet slippes de 
derefter løs på selv at opdage lovmæssigheder om differentialkvotienter. 

Carstens materialet introducerer en masse grafregnermuligheder, og det er det materiale, der 
indeholder flest tekniske detaljer og muligheder. Det har været et af Carstens mål for forløbet, at 
eleverne skulle blive mere fortrolige med grafregneren. 

 

Karakterisering af Carstens pædagogiske fantasi. 
 

Carstens pædagogiske fantasi på vores første møde var meget rig og velbegrundet. Jeg havde 
introduceret ham til mine ideer med at vippe med sekanten og med at lade eleverne selv opdage 
regneregler for differentialkvotienter, og begge ideer har han gjort til sine og brugt og 
videreudviklet i materialet. Det er ikke mit indtryk, at mine kommentarer ellers har været meget 
styrende på processen. Mine kommenteringsmuligheder forringedes af det betydelige tidspres, vi 
var under. Det er min fornemmelse, at Carsten arbejdede bedst under tidspres, og at det var en af 
hovedbegrundelserne for, at der gik næsten en måned, inden materialeudviklingen kom i gang, 4 
dage før, forløbet skulle afvikles. Et andet element, der vanskeliggjorde min kommentering, var, at 
en del af den foregik telefonisk. 

Jeg kunne have valgt at kommentere Carstens materiale mere for at få ham til at nedtone de 
mange tastesekvenser til fordel for mere selvstændig elevaktivitet. Jeg antydede flere gange over for 
Carsten, at jeg synes, materialet var for styrende og for teknisk, men Carstens forestillinger om 
potentialerne var ikke de samme som mine, han havde lyst til det tekniske og derfor er det endelige 
materiale også meget teknisk. Diskussionen om teknik i forhold til matematik vil jeg tage op igen i 
kapitel 12. 

 

Praktisk organisering. 
 

En del af diskussionerne omkring materialet foregik efter Carstens ønske som nævnt telefonisk. 
Det gjorde det sværere for mig at kommentere planerne i situationen og sværere at huske 
diskussionerne efterfølgende, selvom jeg straks skrev referat. Materialet er udviklet i løbet af meget 
kort tid, hvilket gav problemer med min kommentering, især fordi jeg i den pågældende uge havde 
en masse andre opgaver at løse. 

Jeg har filmet holdet 3 gange. Første gang filmes 2•55 minutter, de to næste gange kun 55 
minutter. På den tid kom klassen gennem siderne 1-6, og enkelte elever var i gang med at lave 
sildebenet side 7. Holdet fortsatte med at arbejde med materialet i 3-4 timer efter, at jeg forlod dem.  
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Efter at du havde været her og filme, og vi var færdige med den direkte brug af 

lommeregneren og de noter, jeg lavede dertil, der gik vi over til en mere traditionel 
gennemgang af stoffet efter bogen – selvfølgelig med afsæt i det, de allerede da kendte.  

 
Carsten fik undervejs i samarbejdet tildelt en lærerkandidat, der fulgte undervisningen i det 

sidste modul, jeg filmede, og som derefter ret hurtigt skulle overtage undervisningen af holdet, og 
Carsten fortæller, at de i den forbindelse gik tilbage til en traditionel gennemgang efter bogen, fordi 
det ikke ville være en fordel for hende, hvis hendes undervisning skulle bindes op på vores forløb. 

 

Karakterisering af Carstens praktiske organisering. 
 

I selve processen var der ikke mange praktiske forstyrrelser. Det har muligvis virket 
forstyrrende på både Carsten og eleverne, at lærerkandidaten fulgte undervisningen i det sidste 
modul, jeg filmede. Jeg kan ikke udelukke, at forløbet af det modul blev præget af, at Carsten har 
følt et vist ansvar for at skulle vise kandidaten noget undervisning, og at han derfor har lavet sine 
opsamlinger længere, end han ellers ville have gjort. På den anden side er det ikke noget, Carsten 
selv kom ind på i andet interview, hvor jeg spurgte til en meget lang, fælles sekvens, som han havde 
i det modul. 

 

Kort karakterisering af undervisningsforløbet. 
 

Carsten valgte en arbejdsform i klassen vekslende mellem pararbejde og tavlegennemgang. 
Eleverne bestemte selv, hvem de ville samarbejde med. De valgte at samarbejde med elever på 
samme faglige niveau som dem selv og med elever af samme køn som dem selv, og i de fleste 
tilfælde var det bare deres sidemand. De fleste elever arbejdede i realiteten alene og sammenlignede 
facitter i et vist omfang. 

Carsten samlede op flere gange i løbet af en blok. I begyndelsen af den første time repeterede 
han fælles med klassen, hvordan man lavede en regression. Alligevel laver rigtig mange af eleverne 
den første regression forkert. I en meget lang sekvens i 3. blok gennemgår Carsten, hvordan 
grafregneren kan programmeres til at tegne sekanter.  

De mange fælles opsamlinger gjorde, at Carsten havde brug for en meget stram styring af 
eleverne for at sikre sig, at de fulgtes nogenlunde ad, så opsamlingerne af opgaverne kunne afvikles. 
Carsten gjorde det også klart, at der efter hans mening var tale om et hold, hvor der var mange 
svage og dovne elever, og det var muligvis derfor, han følte behov for en stram styring. 

På trods af Carstens intentioner om at bruge andre arbejdsformer og lave plads til 
eleveksperimenter blev det filmede forløb præget af en helt traditionel undervisning, som den er 
beskrevet i kapitel 7. Afslutningen af forløbet, hvor eleverne selv skulle gætte differentialkvotienter, 
er ikke filmet, men der er der muligvis tale om mere eleveksperimenteren. 

 

Kritisk ræsonnement. 
 

Forløbet. 
 

Carsten fortæller, hvordan nogle af eleverne har været utrygge ved arbejdsformen: 
 

Nogen af de <..> fagligt gode piger, sagde allerede tidligt, at de egentlig ville have 
foretrukket et mere traditionelt forløb, hvor man går frem efter næsen med definition, 
eksempler, sætninger, beviser, øvelser i den rigtige rækkefølge i stedet for den der 
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eksperimenterende tilgang, den gjorde dem usikre – sådan er vi ikke vant til at lære noget, 
sagde de. Og det havde ikke noget som helst at gøre med, om vi brugte mange eller få af 
<..> mekanismerne på lommeregneren, det var simpelthen det, at de skulle bringes til at 
erkende og acceptere matematiske sandheder ved at prøve sig frem i stedet for at få det 
bevist. De ville i virkeligheden have lettere ved at acceptere en matematisk sætnings 
rigtighed ved at læreren siger – skriver op på tavlen sætning: Sådan og sådan. Bevis: Det 
gør vi ikke, men det kan bevises, og nu skal I se, hvad vi kan bruge det til  

 
Her ses, hvordan elevernes reaktion på de nye arbejdsformer er præget af den traditionelle 

didaktiske kontrakt, som den er beskrevet i kapitel 4: Læreren kender sandheden, og det er hans 
opgave at formidle den til eleverne. Carsten mener, som det allerede er fremgået af hans udtalelser i 
kapitel 10, at de mere eksperimenterende arbejdsformer er vigtige, og han udtaler i den  forbindelse: 

 
Det vi jo er interesserede i <..> er jo først og fremmest, om man kan ændre deres 

holdning til, hvordan man lærer matematik, og den modstand, jeg mødte fra nogen af dem 
mod overhovedet at skulle lære matematik på den her lidt eksperimentelle måde, <..> ville 
jeg <..> jo helt sikkert ikke have mødt, hvis de havde været vænnet til den måde at tilegne 
sig noget på på et tidligere tidspunkt, og så kan det jo godt være, at det vil vise sig at være 
en meget bedre måde at lære ting på <..> Der er ingen tvivl om, at den måde at tilegne sig 
stof på, den er så god og så værdifuld, det gælder om at dyrke den op i lidt højere grad på et 
lidt tidligere tidspunkt, og det kunne det her jo være en af vejene til, og det er det 
spørgsmål, der har interesseret mig mest – og det er jo ikke en bagatel. 

 
Inden andet interview spiste Carsten og jeg frokost sammen, og han påbegyndte allerede under 

frokosten en snak om forløbet. Denne snak er derfor ikke på bånd. Jeg bemærkede under frokosten, 
at hans forløb havde været det mest tekniske af de 4 forløb, jeg havde observeret. Carsten opfattede 
helt oplagt dette som en kritik, som han forsvarede sig mod flere gange i løbet af andet interview, 
f.eks. her: 

 
Jeg mener ikke, at det har været noget, der har haft nogen sådan væsentlig 

skadevirkning at jeg har brugt lommeregneren på den måde, jeg har. Det har bare taget 
måske lidt længere tid. Man kunne have gjort det samme lidt hurtigere, hvis man havde 
brugt nogle lidt enklere mekanismer på lommeregneren. <..> Det er klar, at de mekanismer, 
som vi ikke har brugt undtagen den ene gang der, eller skal vi sige undtagen i den ene 
sammenhæng der, dem glemmer de jo igen, specielt eller først og fremmest den der med de 
anførselstegn, det er ikke noget, vi bruger ret tit. Men nogen af dem kan stadig huske det. 
Jamen, sådan vil det vil altid være, når man lærer fra sig, så hænger det godt ved nogen 
steder og ikke så godt ved andre steder, og det gælder sådan en speciel ting, men det gælder 
jo også sådan noget som definitionen af differentiabilitet, der er nogen, der ikke engang har 
det siddende ordentligt endnu. Så det er vel ikke noget specielt. 

 
Jeg spørger Carsten i interviewet, hvorfor han valgte i 3. blok at bruge forholdsvis lang tid på 

den omtalte programmeringssekvens. Han har ikke nogen fornemmelse af, hvor lang tid det tog, 
men gætter på, at det var, fordi han i situationen fandt ud af, at han ikke kunne forvente, at de selv 
kunne finde ud af det. 

Carsten vurderer, at elevernes forståelse af grænseværdibegrebet i hvert fald ikke er bedre, end 
den plejer at være, snarere tværtimod. Deres forståelse af tangenter og sekanter er god. Carsten 
mener ikke, forløbet har ændret meget på elevernes forståelse af de centrale begreber: 



Kapitel 11: De fire lærertrekanter. 

 30 

 
<..> ellers synes jeg ikke, det egentlig har påvirket deres måde at tænke over det på så 

meget, det er ikke sådan, at der er sket en fuldstændig omkalfatring af den måde, de tilegner 
sig begrebet – den måde, de har fået lagt begreberne på lager på, det er det ikke. 

 

Sammenfattende synes Carsten, at forløbet har styrket elevernes grafregneranvendelse uden at 
have svækket den matematiske indlæring. Muligvis er deres forståelse af monotoniforhold en smule 
ændret, fordi ”voksende” for dem har noget med tangenter at gøre, og derfor bliver det at være 
voksende noget, der er knyttet til et punkt og ikke til et interval. 

Om de gode og de svage elever siger Carsten: 
 

De gode elever er blevet styrket matematisk og med hensyn til lommeregneren, de 
svage er blevet styrket i et vist omfang med hensyn til lommeregneren og har <> derved 
opnået en vis tryghed ved, at de dog kan gøre noget ved opgaverne.  

 
De gode elever regner opgaverne både i hånden og på grafregneren, og de gør det helt 

automatisk, og de føler sig sikre i det. Om enkelte elever siger Carsten: 
 

Der er især en af pigerne, hun er vokset meget med det. Og hun er en af dem, hvor jeg 
er sikker på, at det med lommeregneren har været med til at løfte hende videre. Og så er der 
to af drengene. To af drengene der virkelig er stukket af fra de andre nu, ikke bare fra 
drengene men fra <..> resten af klassen. 

 
De svage elever bruger grafregneren til at regne opgaverne med, også de eksamensopgaver, hvor 

det ikke er meningen.  
 

De kalder på mig, når jeg nu har stillet dem afleveringsopgaver, hvor det burde være 
tydeligt for enhver også for dem, også fordi jeg har skrevet det eksplicit til dem, at de skal 
løses i hånden, så kalder de alligevel på mig og beder mig om at vise: Hvordan gør man det 
på lommeregneren, og så siger jeg, jamen det er jo ikke meningen du skal gøre det på 
lommeregneren – i hvert fald, den skal højst bruges som støtte – så trækker de på 
skulderen, jeg ved jo godt, hvad det betyder, at det er den eneste måde, de orker at bruge, 
jamen så er vi kommet så langt.  

 
Carsten ser dette både som noget godt og skidt. De kan trods alt skaffe sig lidt point til den 

skriftlige eksamen, men de kan være i tvivl om, hvad de må og ikke må. Eleverne har været i tvivl 
om, hvornår de måtte nøjes med at bruge grafregner, og de har været i tvivl om, hvordan de i givet 
fald skulle dokumentere grafregnerbrugen og formulere besvarelsen. 

 
Revidering og nye ideer. 

 

Carsten er positiv også efter forløbet, og han vil gerne afprøve ideen igen på flere måder. Han 
vil en anden gang træne eleverne i grafregnerfunktionerne på forhånd i løbet af 1.g, så regression er 
noget, de kan til bevidstløshed, så det at bruge grafregneren er rutine. Så kan eleverne i dette forløb 
fokusere på differentialregningen. 

 

Og det kan udmærket tænkes, at det bliver et notemateriale, der meget ligner det her, 
men det vil så være forberedt på en anden måde gennem nogle andre forløb, hvor man har 
brugt et mere afgrænset sæt af mekanismer til et forløb og så nogle andre til et andet og 
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hele tiden repeterer dem i brug i hjemmeopgaver, og så slutter vi det her. Det kunne jeg 
forestille mig, fordi det er nok rigtigt, at der var for mange ting på en gang. 

  
Carsten har mange konkrete forestillinger om i hvilke emner, man kunne lave grafregnertræning 
som forberedelse til et forløb som vores. Han nævner regression og trigonometri. Han mener, 
grafregnerbrug skal trænes i forbindelse med matematiske emner: 
 

Man kan jo ikke på nogen måde for mig at se træne brugen af lommeregneren uden også 
at have noget matematik med i spillet, men bare det er let nok, så gør det ikke noget.  

 
Han vil gerne lave flere forløb af denne type, men det kan være et problem at få tid til at lave 
materialet.  
 

Der vil ikke være noget som helst fagligt eller pædagogisk, der ville forhindre mig i det, 
tværtimod <..> Nu har jeg fået endnu mere lyst, jeg er også blevet lidt klogere på det. 

 

Samarbejdet. 
 

Carsten fik en kopi af videoen efter andet interview og sendte mig efterfølgende en email med 
sin reaktion på den: 

 
Videoen har jeg set en enkelt gang. Min reaktion? Det er uvant at være udenforstående 

tilskuer til sig selv, og det skal jeg have lidt tid til at fordøje. Spotlyset er ubarmhjertigt 
skarpt, og man er sikkert selv den hårdeste dommer. Man spørger jo altid sig selv om, hvad 
man skulle have gjort, for at flere elever kunne have fået mere ud af det. Du skal endnu en 
gang have tak for den mulighed, du tilfældigvis gav mig.  

 
Han er tilfreds med vores samarbejde: 
 

I princippet kunne man da forestille sig, at der kom en, som man slet ikke kunne 
sammen med, som havde nogle helt andre ideer, end man selv har, og som måske vil styre 
en i høj grad, men det har der jo slet ikke været noget af. Det har været et godt samarbejde, 
synes jeg, det har været <..> givende for mig, vil jeg sige. Jeg har fået en mulighed, jeg ikke 
ellers ville have fået, for at lave noget, som jeg ikke bare lavede <..> på eget initiativ, men 
noget, som bliver brugt i en anden sammenhæng, og det er spændende – altså din disputats, 
og mine elever synes da, det var sjovt at være med til det, og det har de også sagt, når de nu 
ved, at det også skulle indgå på den måde i en anden sammenhæng, få lov at medvirke til 
det, og jeg er jo kommet til at tænke over de her ting på en helt anden måde, end jeg ellers 
ville, fordi der er kommet et modspil fra dig og indirekte fra en 3 andre personer. Så jo, det 
opfatter jeg som et 100% positivt samarbejde – og vellykket, det kan jo altid diskuteres, 
men det har i hvert fald bragt mig noget videre, end jeg ellers ville være kommet. 

 
Jeg ville aldrig have lavet netop de noter der, uden du havde været med i <..> spillet. 

Jeg har godt nok sat mit navn på <..>, men de har da været påvirket af det, du har sagt – 
altså, hele ideen om at vippe med en sekant, den kom jo fra dig fra starten, den har jeg så 
virkelig sat mig på, kan man sige, den har jeg taget til mig, som var det min egen. 
Selvfølgelig er den oplagt, men bare den tanke at gå i krig med det lige på den måde der, 
den tror jeg ikke, ville være faldet mig ind så <..> At bruge lommeregneren til det på den 
måde, det ville jeg have betragtet som noget i retning af et kuriosum, ikke som sådan et 
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kraftigt pædagogisk instrument. Så helt klart, det havde jeg ikke lavet, uden du havde meldt 
dig.  

 

Karakterisering af Carstens kritiske ræsonnement. 
 

Carstens forløb bliver meget traditionelt med helt traditionelle undervisningsformer. Det 
tekniske kommer til at fylde meget, som det vil fremgå af de følgende kapitler. Carsten er i en 
vanskelig situation, fordi han har to mål med forløbet, nemlig at lade eleverne arbejde 
eksperimenterende med differentialregningen og at styrke elevernes kendskab til og anvendelse af 
grafregnerens forskellige faciliteter. Disse to mål kommer i forløbet til at modarbejde hinanden.  

Carsten har ellers under første interview og første møde en rig fantasi om grafregnerens 
muligheder, men han kan ikke få dem realiseret i den konkrete kontekst. Han har nogle forstillinger 
om, at det er en god ide at introducere mange grafregnerfunktioner, og disse forestillinger ændres 
ikke i forløbet, kun hans fantasi om, hvornår de skal introduceres. 

Han har også en fantasi om værdien af de eksperimenterende arbejdsformer, som ikke ændres 
under forløbet. 

Han har gjort ideen med at vippe tangenten til sin egen, og på dette konkrete plan er der tale om 
en egentlig udvikling af Carstens fantasi i forløbet. 

 

11.4 Eriks trekant. 
 

Nuværende situation. 
 

Erik arbejder på et mellemstort gymnasium i en større by. Han karakteriserer skolen som 
”småborgerlig” uden den store forskel mellem eleverne. Skolen kører med 90-minutters moduler. 
Bygningerne er organiseret i klynger, og i hver klynge er der et stort fællesareal, hvor klasserne kan 
rykke ud for at arbejde i grupper. Der er ca. 20-25%, der vælger det 3-årige forløb til A-niveau i 
matematik. 

Holdet var et B-niveau-hold med 16 elever. Holdet var en ægte delmængde af den oprindelige 
1.x. Erik følte, at det 3-årige forløb til A-niveau havde drænet holdet for de dygtige elever. Holdet 
var vant til at arbejde i grupper og havde haft små ”projekter” i matematik før. Holdets lærere havde 
været på kursus om projektarbejde, og der havde været debatter med eleverne om, hvad det er for 
mekanismer, der fungerer i grupper, og hvad kravene til et velfungerende gruppearbejde er. 

  

Pædagogisk fantasi. 
 

Det indledende møde. 
 

Erik var, som det fremgik allerede i kapitel 10, skeptisk overfor grafregnerens potentialer. Han 
var også kritisk overfor bekendtgørelsens indhold og kommenterede f.eks. differentialregningen 
således: 

 
Differentialregning, som du nu har taget frem, det er jo specielt på den måde, synes jeg, 

at håndværket kan jeg jo godt lære dem uden problemer, og det terper vi også igen og igen, 
lære at differentiere, lære at finde maksimum og minimum, monotoni  og alt det der, ikke 
noget problem. Men teorien... den ligger jo lidt ude i.. det er et sidespor. Du skal ikke 
bruge beviset i teorien til noget som helst, ikke direkte. 
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Det er da de færreste, der husker at f´ det er hastigheden – væksthastigheden, og 
hvorfor du egentlig skal have alt det der grænseværdi ind i billedet – måske også fordi 
matematikken altid virker. Hvornår får du en opgave, hvor det ikke virker? Og hvornår får 
du nogle eksempler, hvor den er ravenes gal – en funktion, der ikke er differentiabel de 
fleste steder, det har du heller ikke i det virkelige liv. 

 
Differentialregningen, differentialligninger, det er lidt matematik i en nøddeskal: Det, 

langt de fleste matematiklærere brokker sig over, det er, at du når aldrig nogensinde så 
dybt og så langt, at vi når ud til det interessante. Det er den historie, man hører igen og igen 
og igen, og det er da rigtigt, at differentialregning er da et kynisk projekt. Den skal op at 
køre. Og det er vel egentlig først, når man er i gang med håndværket, at man når det 
interessante. 

 
Erik havde brugt Multimat til at tegne sekanter og tangenter, da det kom frem for 9-10 år siden, 

og han havde også kørt projekter i Mathematica med introduktion af differentialkvotienter, og han 
følte, at grafregneren i den forbindelse var at gå ”tilbage til stenalderen”. Den eneste fordel ved 
grafregneren er, at den er tilgængelig hele tiden, jævnfør vores diskussion refereret i kapitel 10.  

 
Der, hvor det egentlig begynder at blive rigtig interessant, det er, hvor du går ind og 

modellerer, hvor jeg også har kørt med både Excel og med Dymos og med Mathematica, 
hvor vi har været ude at hente talmateriale på Internettet og lagt logistiske vækstmodeller 
og andre vækstmodeller ind over de der talmateriale, jamen det kan du jo ikke her på 
samme måde, der er lidt for mange krumspring der skal til for at få den der 
graflommeregner til at fungere. 

 
I de efterfølgende diskussioner af begrebet nåede vi frem til følgende kort: 
 

 Teori: Det tunge   Anvendelser: 
Håndværket =  

Differentiabilitet, definitioner funktionsundersøgelse 
Max/min,  
væksthastighed, Vm 

 Differentialregning  
  
 
Forstå begreberne.  Vækstmodeller 
Tangent, væksthastighed, geometri 
 
 Newton-Raphson 
    
Grænseværdibegrebet, differentialkvotient. 
Tretrinsraketten. Sekant - tangent  
 
Her bruges grafregneren til at gøre begreberne Her bruges grafregneren som kontrol 
mindre abstrakte 

 
   (Figur 12) 
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Det var svært for Erik at frigøre sig fra lærebøgerne i vores diskussioner. Som det fremgår af 
kortet ovenfor, og som det også fremgik af hans udtalelser i kapitel 10 og tidligere i dette kapitel, 
anså Erik anvendelserne af differentialregningen for at være det centrale, og hans mål med forløbet 
var derfor at fremme anvendelsessiden og nedtone teorisiden. Da vi læste i bekendtgørelsen blev 
han overrasket over, hvor lidt der stod i bekendtgørelsen for B-niveau om grænseværdi, Han valgte 
på den baggrund at nedtone gennemgangen af dette begreb, fordi eleverne alligevel aldrig forstod 
det. 

Den plan, vi skitserede på det første møde, var, at der skulle tages udgangspunkt i anvendelser af 
differentialregningen som motivation for forløbet. Dette skulle ske via opgaver, hvor der skulle 
bestemmes ekstrema, laves optimering og bestemmes tangenter. Efterfølgende skulle eleverne 
slippes løs på at finde formler for differentialkvotienter, og forløbet skulle afsluttes med teorien. 
Erik blev i diskussionerne især inspireret af mine ideer om at anvende grafregneren til at opdage 
regler med og af nogle af de konkrete opgaver, som jeg havde med til inspiration. 

 
Materialeudviklingen. 

 

Mange af mine kommentarer til materialet var forsøg på at få Erik til at vælge, om han ville 
indlede med hastighedsbegrebet eller med tangentbegrebet for ikke at indføre begge begreber 
samtidig, men Erik ville have begge begreber indført fra begyndelsen. Derfor var der en række af 
mine kommentarer, som han så helt bort fra. Jeg kom også med forslag til flere tænkeopgaver 
undervejs i teksten. Disse forslag tog Erik til sig. Jeg kommenterede også skiftet fra 
differentialkvotient i et punkt til afledet funktion og foreslog at pensle det skift mere ud, og også 
den ide tog Erik til sig. 

Erik kommenterede som den eneste af lærerne mine kommentarer, f.eks. på følgende vis, hvor 
mine forslag til hans materiale er med almindelig skrift, og hans kommentarer til mine kommentarer 
er med kursiv: 

 
Opgave 5.3 handler igen ikke kun om tangenter, og måske er det bedre at skyde både 

den første opgave og denne til senere? Næ. Formålet med de første kapitler er, udover at 

introducere tangenter og differentialregning, at se og øve eksamensopgaver. Og der er to 

typer: Funktionsundersøgelser og geometriske opgaver, de er her repræsenteret. 

  

I opgave 5.4 omtales for første gang begrebet hastighed. Jeg ville omformulere sidste 
spørgsmål til: ”Find hældningen for tangenten i det punkt”  og vente med 
hastighedsbegrebet til senere. En anden mulighed er at tage begrebet op her, men så skal 
det omtales mere – det er ikke et velkendt begreb, og eleverne ved ikke , hvordan de finder 
den.  Ideen: Lad dem se problemet, spekulere over det, komme med forslag. Konklusionen 

kommer faktisk i starten af side 13, som de ikke har fået udleveret på det tidspunkt de 

regner 5.4. De spørger sikkert, men i modsætning til, hvis de blot fik udleveret metoden, 

planter jeg her nogle spørgsmål, hvor de selv skal ”genopdage” teknikken. 
 
Erik argumenterede her for sit valg. Det første argument omhandler kravene til den skriftlige 

eksamen, den anden viser, hvordan det på Eriks hold tilsyneladende var i orden, at der stilles 
opgaver, som eleverne ikke har værktøjer til at løse, i modsætning til den traditionelle didaktiske 
kontrakt. 

Erik takkede for den konstruktive kritik og sendte mig en ny udgave, som jeg igen 
kommenterede, men ingen af disse kommentarer valgte Erik at bruge til noget. 
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Materialet. 
 

Eriks endelige noter er på 10 sider og ses i bilag B4. Materialet er en fortsættelse af en række 
noter, Erik har givet eleverne i 1. og 2.g, og derfor nummereres de fra side 11. 

Eriks materiale er udarbejdet, så det kan erstatte brug af en lærebog, dvs. han har en del opgaver, 
men han har også hele sider, der gennemgår teori, og som det er meningen, at eleverne skal læse 
sammen i grupperne. 

Den første opgave omhandler bestemmelse af hastigheder på en forelagt graf og har intet med 
grafregneren at gøre. Nederst på den første side introduceres eleverne til, hvordan grafregneren kan 
tegne tangenter. På den næste side skal eleverne så løse nogle opgaver om tangenter vha. 
grafregneren. 

Side 13 er en helt teoretisk side, der opsummerer, hvad eleverne nu burde vide og definerer 
differentialkvotienten mere teoretisk. På side 14 indføres den afledede funktion. Side 15 er igen en 
teoretisk side. 

På side 16 arbejdes der med sammenhængen mellem motononiforhold og fortegn for f’, og fra 
side 17 slippes eleverne løs på at gætte differentialkvotienter. Side 19 er eksamensopgaver. 

 

Karakterisering af Eriks pædagogiske fantasi. 
 

Erik arbejdede i dette forløb ikke med sekantbegrebet. Store dele af hans materiale er 
uafhængigt at grafregneren. Han fravalgte mange af de mere tekniske elementer, f.eks. havde han i 
forbindelse med at gætte formler for differentialkvotienter ikke lyst til at skrive noget om at lave 
regression på de fremkomne tabeller for at finde formlen. 

Eriks forestillinger om grafregnerens anvendelighed var begrænset, dels af hans manglende 
erfaringer med værktøjet, dels af hans erfaringer med andre og mere avancerede værktøjer. Han 
havde ikke lyst til at ”vippe med sekanterne” på grafregneren, fordi det ville blive for grimt og for 
teknisk. 

Det er interessant at se, hvordan det ser ud til, at Eriks undervisning er styret af hans 
forventninger til bekendtgørelsens indhold snarere end det faktiske indhold. 

 

Praktisk organisering. 
 

Erik planlagde, at eleverne skulle arbejde med materialet i grupper uden opsamlinger på klassen. 
Han regnede med at skulle vejlede og kontrollere den enkelte gruppe meget undervejs. Han indledte 
gruppearbejdet med følgende ord til eleverne: 

 
Opgaverne er forholdsvis svære, så jeg tror ikke på, at I i hvert fald kan komme 

igennem dem uden min vejledning, men det ville da være flot, men det det også handler 
om, det er, at vi skal i dialog – så jeg skal sådan stikke lidt til jer, og I skal komme med 
løsningsforslag og jeg skal kritisere dem, og I skal lave om på dem, indtil vi har fået det på 
plads, der skal på plads. 

 
Når Erik planlagde, at arbejdet skulle foregå på denne måde, udnyttede han, at der kun var 16 

elever på holdet og dermed kun 4 grupper. I en klasse med 28 elever ville denne arbejdsform være 
meget mere besværlig og mindre givende for den enkelte elev. Erik fortæller i andet interview, 
hvordan han havde dannet grupperne: 

 
Jeg havde <..> delt dem ud med de stærke og de svage i hver gruppe, sådan at jeg ikke 

havde samlet de stærke, og så må jeg nok indrømme, at den gruppe, det gik godt for, havde 
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jeg nok sørget for at sætte dem sammen uden sådan, at det skulle gå for meget ud over de 
andre grupper, fordi jeg kunne godt tænke mig at belønne dem, fordi jeg vidste, de lavede 
meget, vidste, at de var seriøse, så det synes jeg, de skulle have lov til at være sammen. 

 
Jeg videofilmede de første 3 blokke. I den første blok sad der et par grupper inde i 

klasserummet, men i de efterfølgende blokke rykkede alle elever ud i klyngen for at arbejde. I den 
midterste blok, der filmes, blev halvdelen af blokken pludselig inddraget til et 
fællestimearrangement, så den var kun på 45  minutter. I den sidste blok, der filmedes, havde 
eleverne lige fået en efter deres mening nedslående besked om deres studietur, og det tog meget af 
deres opmærksomhed i den blok. I den første blok var der en elev, der kom for sent, hvilket 
forstyrrede den gruppes arbejde. I den sidste blok, jeg filmede, kom der en elev, der har været 
fraværende i de første to blokke. Hun sad for sig selv og gennemarbejdede materialet. En elev var 
bortrejst hele den periode, der blev filmet. 

Eriks hold fortsatte med at arbejde i grupper i cirka 14 dage efter, at jeg var ophørt med at filme. 
Derefter samlede de op på gruppearbejdet, gennemgik mere præcise definitioner og udledte formler 
v.hj.a. tretrinsraketten. Som evaluering af forløbet fik klassen en todelt prøve, hvor de i den første 
del skulle skrive, hvad differentialregning er, og hvad det kan bruges til. Det fik de 10 minutter til. 
Anden del var mere almindelige opgaver, hvor de skulle bestemme differentialkvotienter og 
tangenter og bevise et par små formler. 

De fleste elever varr kommet til slutningen af kapitel 5 eller begyndelsen af kapitel 6, da jeg 
sluttede med at filme, dvs. på side 14-15. 

 

Karakterisering af Eriks praktiske organisering. 
 

Der var problemer med elevernes fremmøde og med elevernes hjemmearbejde i forløbet. Det er 
problemer, der ikke er usædvanlige ved gruppearbejde. At andre forhold på skolen, fællestimer og 
studieture havde en væsentlig indflydelse på forløbet af matematiktimerne, er heller ikke 
usædvanligt.  

I organiseringen af gruppearbejdet udnyttede Erik, at der var tale om et usædvanligt lille hold. 
Han turde derfor lave svære opgaver, som han forventede, at eleverne ikke ville kunne klare selv. 
Eriks forløb illustrerer, hvordan vilkårene for gruppearbejde bliver bedre, hvis klassestørrelsen er 
mindre end 28. 

 

Kort karakterisering af forløbet. 
 

Erik indledte timerne med nogle få praktiske bemærkninger, men det meste af tiden arbejdede 
eleverne i grupper. De virkede til at arbejde godt med materialet i den periode, der filmes. De 
lavede ikke rigtig noget derhjemme, og de havde måske en tendens til at fortabe sig i detaljer, men 
selvom de hyggede sig, så lavede de fleste af grupperne noget. I en af grupperne var eleverne meget 
flittige, og en anden af grupperne var meget ustruktureret, men alt i alt er det en fornøjelse af se 
videoen og høre på de diskussioner, Erik havde med grupperne. Stemningen i grupperne blev mere 
og mere løssluppen, som blokkene skred frem. 

 

Kritisk ræsonnement. 
 

Forløbet. 
 

Erik mener, forløbet har taget 1½ gang så lang tid, som det ville have taget, hvis han havde lavet 
en traditionel, lærerstyret gennemgang af det samme: 



Kapitel 11: De fire lærertrekanter. 

 37 

 
Det vil det gøre, når det er gruppearbejde, også måske fordi man ved, de får ikke lavet 

så meget derhjemme. Men hvis man har kørt det som lærer, så ville man jo kun have taget 
det vigtige frem, og hvis man er rigtig dygtig, så ville man vel også have markeret de 
steder, hvor <..> man ved, der er problemer, men så er vi lidt ovre i den der lærerrolle, der 
hedder tankpassermodellen, hvor du bare hælder på, og fortæller dem, at sådan er det <..> 
Der har de fået lov til i meget højere grad her at være på gyngende grund og <..> være lidt 
frustrerede over, hvad det egentlig er for noget, inden de fik løsningen – det er sundt, synes 
jeg. Så det er da en undervisningsmåde, som jeg synes er – rent indlæringsmæssigt – 
optimal, eller burde være, men den tager tid. Lærerstyret undervisning er da effektiv, rigtig 
effektiv, man når meget, og de kommer ikke ud i så mange spekulationer. 

 
Et godt spørgsmål her er, hvad Erik mener med effektiv. Han mener formentlig, at den 

traditionelle matematikundervisning er en måde at nå at gennemgå pensum indenfor den afsatte 
tidsramme, ikke at det er den undervisningsform, der lærer eleverne mest. Erik tror på 
arbejdsformen, men han er i sit kritiske ræsonnement meget kritisk overfor elevernes indsats i 
gruppearbejdet. Han mener, de har været sløve og uselvstændige, og at de har ladet en elev lave 
opgaverne, og de andre har bare skrevet af. Det er ikke, fordi eleverne ikke har lært at arbejde i 
grupper. Elevernes lærere har været på kursus i projektarbejde, og eleverne har arbejdet med 
projekter i flere fag. De har snakket om de mekanismer, der fungerer i grupper og hvordan det er 
vigtigt ikke at gå videre, før alle er med. Erik har evalueret forløbet med eleverne: 

 
Så brokkede de sig over i den evaluering, at der ikke var noget opsamling på det der 

stykke papir – at læreren ikke tog over, lærer dem de rette ord og de rette konklusioner. Og 
det vil jeg heller ikke give dem ret i, fordi <..> hver eneste gang er der jo rent faktisk også 
en konklusion i papirerne, hvor de lige selv skal summere op, hvad har de fundet ud af de 
foregående to papirer.  

 
Der er ikke nogen, der har læst bagud, der er ikke nogen, der, <..>  når vi så har 

gennemgået de opgaver, som de ikke har forberedt sig til, er gået hjem og har kigget på 
dem bagefter. <..> Og det var noget, de gav mig ret i, så ud over, at jeg skældte dem hæder 
og ære fra og snakkede om seriøsitet og ansvarlighed, og jeg ikke ville tage det ansvar for 
deres undervisning, så sad de også med røde ører, fordi det vidste de jo godt. 

 
Her ses, hvordan eleverne henviser til, at det er lærerens ansvar at samle op, men at Erik i 

evalueringen nægter at påtage sig det ansvar. Han mener, alle elever får en periode i 2.g, hvor de er 
”skide sløve”, og at hans hold desværre var der i forbindelse med dette projekt, og at det er en stor 
del af forklaringen på, hvorfor gruppearbejdet ikke fungerede. 

Eriks evaluering af elevernes udbytte fokuserer på, hvordan forløbet har forberedt dem til den 
skriftlige eksamen. Han er ikke i tvivl om, at forløbet har givet dem en god forståelse af de centrale 
begreber, og det viser sig også i den prøve, han stiller dem, men de er ikke blevet gode til at regne 
opgaver, og det er det afgørende kriterium for Erik. I en samlet vurdering af forløbet i sommeren 
2002 skriver Erik: 

 
Eleverne fik en god forståelse for det abstrakte, men fik ikke meget regnetræning ud af 

projektet. Jeg tror, man som elev skal være i den bedre halvdel af klassen for at kunne 
arbejde med det abstrakte samtidig med det håndværksmæssige. Det var for svært og for 
langt et forløb. Eleverne var ikke motiverede/selvstændige/modne(hverken fagligt eller 
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indsatsmæssigt) nok til et forløb med selvkontrol. Vi trænede meget i regning af 
eksamensopgaver bagefter - forløbet tog for lang tid i en klasse, der havde det svært med 
matematik. 

 
Han er skuffet over, at forløbets grafiske tilgang ikke har båret mere frugt. Eleverne studser, når 

de præsenteres for en graf for den afledede funktion, og de har svært ved at skelne mellem 
differentialkvotient og afledet funktion. Han tror, de dygtige har fået meget ud af forløbet, men at 
det ikke har gjort nogen forskel for de andre.  

Den prøve, der ligger til grund for hans evaluering, var 2-delt. I det første spørgsmål skulle de 
med egne ord redegøre for differentialregningen, og det slap de godt fra. Anden del af prøven var 
eksamensopgaver, og det gik ikke godt. Erik overvejer kort, om han skulle have stillet opgaver, 
hvor grafregneren blev anvendt mere, men afviser det selv, fordi han ikke mener, det ville forberede 
eleverne på de krav, de møder til eksamen.  

Erik er blevet gladere for grafregneren i forløbet. Han mener, man kunne have gjort det samme 
uden grafregner, men så ville det have taget længere tid, og eleverne ville være blevet frustrerede 
over, at de ikke fik det samme. Det ville også have taget for lang tid at gætte formler for 
differentialkvotienter uden grafregneren. Men han er stadig kritisk overfor grafregnerens 
programmeringsdel, og han mener heller ikke, den duer til animeringssekvenser eller dynamiske 
modeller. Om elevernes grafregnerbrug efter forløbet siger Erik: 

 
I forhold til tidligere, så går de jo straks ind og tegner grafen og går ind og finder ud af, 

om der er maksimum eller minimum. <..> Der dukker der jo også problemer op nogen 
gange, for den viser sig jo ikke lige præcis i standardvinduet. <..> De har utrolig svært ved 
at finde et vindue, der passede. Så sidder de og bruger tid på det, det er jo ærgerligt. 

 
Revidering og nye ideer. 

 

Under interviewet har Erik nogle konkrete ideer til revidering af materialet, hvor han vil 
stramme nogle af opgaverne op og eventuelt inddrage sekantbegrebet, og så vil han som en reaktion 
på kritikken fra eleverne indføre flere opsummeringer undervejs. Han er  inde på, at 
differentialregningen måske skal påbegyndes i 1.g, så eleverne får 1½ år til at øve sig, inden de skal 
til eksamen. I den samlede evaluering fra sommeren 2002 skriver han: 

 
Det vil begå sig bedst på et A-niveau hold. Jeg tror, jeg vil omformulere materialet til 

små arbejdsark til supplering af klassestyret undervisning. Dermed vil forløbene være 
kortere og meget mere lærerstyret. Ideen med at benytte graflommeregnere til at 
introducere diff. er god, og jeg vil bruge den næste gang - i en anden form. 

 
Han mener ikke, materialet kan anvendes af andre lærere umiddelbart, dels bygger 

arbejdsformen på, at der er små hold, dels ville en anden lærer ikke umiddelbart vide, hvad der var 
intentionerne med en given opgave. I så fald var det måske nødvendigt med en lærervejledning. 

 
Samarbejdet. 
 

Erik har ikke ønsket at se videoen. Han har kvitteret for modtagelsen af videoudskriften men har 
ikke kommenteret det udover, at det var underligt at læse den, fordi der var så meget indforstået 
snak. 

Om vores samarbejde siger Erik: 
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Jeg synes, det har været sjovt at få input fra en, der også <..> har berøring med andre 
lærere, som gør det på en helt anden måde og kan se det fra en hel 4. synsvinkel, hvor mine 
kolleger ikke ville kunne gøre det, fordi vi er sådan på samme ide og har måske svært ved 
at se ud over den. På den front synes jeg da, det har været rigtig spændende. At få nogen 
impulser også et andet sted fra, hvor man måske nok er fastkørt på et lærerværelse <..> i de 
ideer, man har her, med mindre der er nogen, der har været på kursus. 

 
Jeg får mest ud af det <..> her med de her evalueringer – altså det der med, at du sætter 

mig lidt under pres til også at begynde at tænke over, hvordan det er jeg gør, og hvorfor jeg 
gør det. <..> Jeg har haft forrygende travlt, det er lækkert nok, at du har stået der med de 
deadlines der, fordi ellers så kunne det godt have sejlet lidt for mig, men jeg synes da ikke, 
at du har sat mig under pres på nogen måde fagligt eller formmæssigt. 

 
Erik mener godt, han kunne have lavet noget lignende alene, men så ville materialet have været 

mindre gennemarbejdet, der ville have været flere upræcise formuleringer og flere trykfejl. Jeg har 
også givet ham nogle ideer, han ikke selv ville have fundet på. Eriks evaluering af forløbet hænger 
sammen med, hvordan faggruppen fungerer, se kapitel 15. 

 

Karakterisering af Eriks kritiske ræsonnement. 
 

Det fremgår, at Eriks evaluering af hele forløbet hænges op på, hvordan eleverne klarer de 
skriftlige opgaver. Det er en del af den didaktiske kontrakt for forløbet, som den fremgår af kapitel 
13. Dette hænger fint sammen med Eriks pædagogiske fantasi om at lægge hovedvægten på 
anvendelserne af differentialregningen og nedtone teorien. Forløbet har efter Eriks vurdering ikke 
styrket elevernes opgaveregning, og han er derfor ikke klar til at genbruge forløbet i sin nuværende 
form. Han forkaster imidlertid ikke ideen totalt, men vil i stedet bruge ideerne til små indslag i et 
mere lærerstyret forløb, måske lidt i retning af, hvad Carsten valgte at gøre. 

Eriks syn på grafregneren har udviklet sig i forløbet. Han ser flere potentialer i at anvende den 
udover som et kontrolværktøj. Den kan sikre, at eleverne ikke bliver frustrerede over ikke at få det 
samme i grupperne, og den kan gøre det lettere at overkomme at tegne mange tangenter. Eriks 
forestillede situation har altså ændret sig på flere måder: Han vil ikke lave så lange 
gruppearbejdsforløb i 2.g, han vil gerne flytte introduktionen af differentialkvotientbegrebet til 1.g, 
og han vil gerne bruge grafregneren som andet og mere end et kontrolværktøj. Især det sidste er 
relevant i forhold til herværende projekt. 
 

11.5 Fællestræk og forskelle. 
 

Efter denne gennemgang af de enkelte lærertrekanter findes fællestræk og forskelle mellem de 4 
forløb, og disse relateres til teorierne fra kapitel 4 og analyserne i kapitel 6. 

Processerne gennemløbes igen, og der suppleres med mere generelle bemærkninger undervejs. 
 

Nuværende situation. 
 

Bentes hold er et A-niveauhold, dvs. det består af elever, der har tilvalgt matematik på det højest 
mulige niveau. De andre 3 er B-niveau-hold. Bentes hold består af 24 elever, der alle er fra den 
oprindelige 1.x, og på Bentes skole vælger alle, der overhovedet kan, A-niveau. Anders’ hold består 
tilsvarende af 23 elever alle oprindeligt fra 1.x. Der er derfor ikke grund til at antage, at der er stor 
forskel på de to hold. 
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Hos Carsten og Erik er der tale om, at de mest motiverede elever har forladt holdet. Til gengæld 
er der kun 19 henholdsvis 16 elever på de to hold, og det giver nogle andre muligheder for 
arbejdsformer. 

Bentes elever må som udgangspunkt antages at være en smule mere motiverede end de andre 
elever, da de har tilvalgt og ikke fravalgt matematik, og holdet har desuden den fordel, at de ikke 
skal afslutte forløbet efter 2.g. Dette vil jeg tage op igen i kapitel 15. 

Alle skolerne kører med forskellig lektionslængde. Bentes skole har 45 minutters moduler, 
Carstens 55 minutters, Eriks 90 minutters og Anders 95 minutters. Lektionslængden påvirker 
forløbet på flere måder, 45 minutter er meget kort tid til at få alting arrangeret, og 95 minutter er 
meget lang tid at koncentrere sig. Timernes placering på dagen betyder ligeledes meget. Det ses 
f.eks. hos Anders, hvor det midterste modul er et 4. modul, og eleverne er meget trætte og uoplagte. 
Der er her en oplagt forskel på de 4 forløb. Betydningen af denne forskel er svær at vurdere. 

Lektionslængden har betydning for, hvor lang tid der er optaget på video: 
 
 Anders: 3 blokke af 90 minutter giver ca. 4½ time. 
 Bente: 1 blok af 45 minutter og 2 dobbeltblokke giver ca. 3 ¾ time. 
 Carsten: 2 blokke af 55 minutter og en dobbeltblok giver ca. 3 ¾ time. 
 Erik: 2 blokke af 90 minutter og ½ blok giver ca. 3 ¾ time. 
 
Der er altså filmet mest hos Anders. 
Alle skolerne er helt traditionelle skoler. Eriks og Carstens er de nyeste skoler med de mest 

moderne faciliteter. De lokale rammers betydning tages i øvrigt op i kapitel 15. 
 

Pædagogisk fantasi. 
 

Lærernes ”begrebskort”. 
 

Mit oprindelige formål med denne aktivitet var at frigøre lærerne fra lærebøger og 
bekendtgørelsestekst. Kortet skulle støtte dem i at udfolde deres egen fantasi om begrebet. I praksis 
viste det sig, at aktiviteten forekom de fleste af lærerne mærkelig, og de havde ikke den nødvendige 
viden og erfaring til at gøre kortet til et arbejdsredskab. De kort, der er udviklet, er ikke begrebskort 
i Novaks forstand, der er f.eks. ikke mange af forbindelseslinjerne, der er relationer på. Den eneste 
af lærerne, der efterfølgende har brugt kortet og henvist til det, er Bente. For de andre lærere var det 
at bruge begrebskort i planlægningen af undervisningen ikke en del af deres nærmeste 
undervisningszone. 

Eriks kort adskiller sig fra de andre ved det skarpe skel mellem teori og anvendelser, og det 
hænger sammen med hans udtalelser både i kapitel 10 og 11. Anders er den eneste, der ikke nævner 
anvendelser af differentialregningen på sit kort. Anders’  kort er i det hele taget det mindst 
detaljerede af de 4 kort. Carstens har flest forbindelseslinjer, og Bente sætter som den eneste 
relationer på nogle af linjerne. 

Lærerne er på kortene rimeligt enige om det faglige indhold af emnet. De nævner alle 
grænseværdi, differentialkvotient, differentiabilitet og tangent. Desuden taler de om sekanter eller 
differenskvotienter. Erik, Anders og Carsten snakker om tretrinsraket eller regneregler. Bente sætter 
som den eneste begrebet ind i en større matematisk sammenhæng med forbindelser til 
integralregning og asymptoter. 

Det faglige indhold af de 4 begrebskort og dermed det faglige indhold af lærernes pædagogiske 
fantasi er således meget ens og meget præget af indholdet af bekendtgørelse og lærebøger. De 
begreber, der nævnes i kortene, er en delmængde af de begreber, der nævnes i mit begrebskort i 
kapitel 6, og det er alle begreber, der nævnes i bekendtgørelsen, se igen i kapitel 6.  
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Alle begrebskortene inklusive mit eget er meget knyttet til gymnasiefaget matematik. Lærerne 
har lavet kortet udfra, hvad eleverne skal vide og hvilke opgaver, de skal kunne regne. Det er i den 
givne situation meget rimeligt, men er endnu en grund til, at kortene bliver så ens og så 
udetaljerede, og det viser også, at formålet med kortene ikke fuldt er opnået. 

 
Materialeudviklingen. 

 

Anders’ materiale blev udviklet på 6 dage i 3 udgaver. Tidspresset skyldtes, at Anders ønskede 
at komme i gang med forløbet 11 dage efter første interview af hensyn til holdet. Der gik 8 dage fra 
interviewet, til jeg modtog første udgave af materialet. En enkelt opgave i materialet blev rettet efter 
den første dags filmoptagelse. 

Bentes materiale blev udviklet på 10 dage i 3 udgaver. Der gik 3 dage fra interviewet, til jeg 
modtog første udgave af materialet. 

Carstens materiale blev diskuteret i telefonen undervejs, men fra jeg modtog første oplæg, til 
forløbet skulle afvikles, gik der 3 dage. Materialet forelå i 3 udgaver, sidste udgave efter den første 
dags filmoptagelse. Der gik 25 dage fra interview, til jeg modtog første udgave af materialet. 

Eriks materiale blev udviklet over 13 dage i 2 udgaver. Der gik 23 dage fra interview, til jeg 
modtog første udgave af materialet. 

Dette giver vidt forskellige tidsrammer for materialeudviklingen. Jeg oplevede forløbet med 
både Anders og Carsten som ret stressende for mig, og flere af mine kommentarer ville måske have 
været anderledes, hvis jeg havde haft bedre tid til at tænke mig om. Det er min oplevelse, at Carsten 
arbejder bedst under pres, og denne forskel i arbejdsform er et eksempel på den type problemer, 
som min tilfældige udvælgelse af lærerne ikke kan sikre imod, jævnfør diskussionerne i kapitel 9. 

 
Materialerne. 

 

Materialerne er vidt forskellige. De er forskellige i længde, fra Anders’ 3 sider til Eriks 10. Det 
er meget forskelligt, hvor meget teori lærerne inkluderer i materialet. Anders og Bente definerer kun 
de begreber, der er nødvendige, mens Erik og Carsten har hele teoriafsnit, der kan træde i stedet for 
en lærebog. 

Talls ide (Artigue 1991) med at arbejde med den lokale linearitet, som blev diskuteret i kapitel 
6, minder om de ideer, der ligger bag Anders’ og Carstens arbejde med at zoome ind på en funktion. 
Anders, Bente og Carsten bruger grafregneren til at arbejde med sekanter og tangenter. Anders og 
Bente udnytter ideen stort set som den står i Felsager og Schomacker(1997), mens Carsten laver sin 
egen udgave af ideen. Ideen minder  om den anvendelse af grafregneren, som jeg beskriver i afsnit 
6.3 i analysen af differentialkvotientbegrebet baseret på APOS-teorien. På den måde er ideerne i 
kapitel 6 og i de 4 undervisningsmaterialer ikke forskellige, og forløbene viser, hvordan disse 4 
lærere har anvendt og personliggjort de teoretisk baserede ideer. 

Ser vi på principperne for ”konstruktivistisk baseret undervisning” og de kognitive teorier i 
kapitel 4, lægger de op til, at der i udarbejdelsen af undervisningsmateriale f.eks. skal arbejdes med: 

 
1. At afdække elevernes forudsætninger og forforståelser og motivere det nye med eksempler, 

der ikke kan løses med de værktøjer, eleven allerede har. 
2. At stimulere elevernes refleksion og kommunikation. 
3. Begrebet i flere kontekster og at stille åbne opgaver. 
4. Lærerens rolle. 
5. Både proces- og objektsiden af begrebet. 
6. Flere repræsentationer af begrebet. 
7. Det intuitive, det formelle og det algoritmiske aspekt og sammenhængen mellem dem. 
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Ad 1: Materialerne lægger ikke op til en afdækning af elevernes forudsætninger og 

forforståelser. Det ses f.eks. i den ændring, Anders må lave i sit materialer efter den første gang, 
hvor det viser sig, at elevernes forudsætninger for at opskrive ligningen for sekanten ikke er i orden, 
fordi de ikke har styr på lineære funktioner. Det samme ses på videoerne fra Erik og Bente, det vil 
jeg vende tilbage til. Der er heller ikke nogen af lærerne, der lægger op til en diskussion af begreber 
som tangent eller hastighed, begreber, som eleverne må have en forforståelse af, der  vil spille ind 
på deres forståelse. Anders motiverer mundtligt emnet med, at det er det, de skal lave resten af 2.g, 
og at det er vigtigt, men starter i øvrigt forløbet med en række repetitionsopgaver om grafregnerens 
funktionsmåde. Carsten og Erik starter begge forløbet med opgaver om hastighed og lægger dermed 
på sin vis op til en diskussion af, hvad hastighed er. Bente motiverer forløbet med en side, hvor 
eleverne skal opdage problemet ved at finde et fornuftigt tegnevindue på grafregneren. Carsten 
forsøger at motivere eleverne for opgaverne undervejs ved at udlove belønninger i form af 
chokolade og cola. 

Ad 2: Alle materialerne lader eleverne selv opdage lovmæssigheder om differentialkvotienter 
ved hjælp af grafregneren. Bente og Erik stiller desuden en række opgaver, hvor de lægger op til, at 
eleverne skal overveje, hvad de nu ved, f.eks. Bente: 

 
”Når en funktion har en differentialkvotient i alle punkter, dvs. en afledet funktion siges den at 

være differentiabel. 

Hvad kan man sige om udseendet af en sådan differentiabel funktion? 

Kan I komme i tanke om en funktion, der ikke er differentiabel?” 

Og Erik: 
 
 

”Opgave 5.5: Tænkeopgave. 
Hvorfor er tangenter interessante? Hvad fortæller tangentens hældning om funktionen? Benyt 

evt. grafen fra opgave 5.1 til at overvej sammenhængen mellem tangenthældningens fortegn og 
funktionens monotoniforhold.” 

 
Ad 3: Ingen af lærerne stiller egentligt åbne opgaver uden et givet svar. De mest åbne er dem, 

der er angiver herovenfor. Lærerne arbejder udelukkende med begrebet i en matematisk kontekst, 
men Erik og Bente anvender begrebet i en række matematiske kontekster i forbindelse med 
hastigheder og optimering. 

Ad 4: Lærerens rolle vil fremgå af de efterfølgende kapitler, måske især kapitel 13. 
Ad 5: proces- og objekt: Alle materialerne gør på min opfordring en del ud af skiftet fra den 

afledede i et punkt til den afledede funktion. Ideen med at arbejde med sekanter og tangenter, som 
Anders, Bente og Carsten bruger, er som tidligere nævnt i overensstemmelse med ideerne i APOS-
teorien og arbejder på denne måde også med proces-objekt-problematikken. 

Ad 6: Bente, Carsten og Anders arbejder med differentialkvotienten som grænseværdien for 
sekanthældningerne, og Erik og Carsten arbejder med differentialkvotienten som den øjeblikkelige 
hastighed. I et introducerende forløb er det nok svært at inddrage mange flere repræsentationer. 
Som Dreyfus(1991) siger det, starter læringen af et begreb med, at der arbejdes med én 
repræsentation. 

Ad 7: De fire materialer indeholder mange traditionelle opgaver i overensstemmelse med den 
traditionelle didaktiske kontrakt, hvor opgaven består af en række delspørgsmål, der kan løses 
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simpelt, og hvor opgaven er løst, når delspørgsmålene er løst. De stiller opgaver fra 
eksamensopgavebogen(Eksamensopgaver 1998, eksamensopgaver 1998a). Disse opgaver styrker 
det algoritmiske aspekt af begrebsforståelsen. Carsten og Erik inddrager en del teori og arbejder 
dermed med det formelle aspekt, mens Bente og Erik gennem de udfordrende tænkespørgsmål 
arbejder en smule med det intuitive aspekt. 

 
I denne karakterisering af materialerne er det oplagt, at materialerne ikke lever op til alle de 

krav, der i kapitel 4 stilles til ”konstruktivistisk undervisning.” Givet lærernes viden og holdninger, 
som den er diskuteret i kapitel 10 er dette ikke mærkeligt.  

Carsten laver i sit materiale deciderede tastesekvenser, som f.eks. de følgende: 
 

”Zoom ind  på funktionen y = f(x) = x2, som vi stadig vil tænke på som kuglens sted i tidens 

løb. Allerførst skal I tegne grafen i et passende vindue: 
 

• Y= → sæt Y1=X2 

• WINDOW → sæt Xmin=Ymin=0, Xmax=Ymax=1, Xscl=Yscl=0.25 og Xres=1 

• ZOOM → 5:Zsquare 

 
Nu skal I zoome ind på punktet (0.25,0.252). Gør følgende 3 gange efter hinanden: 
 

• TRACE → med piletasterne til venstre/højre så tæt mod x=0.25 som muligt 

• ZOOM → 2:Zoom In → ENTER 

 
Hvad er nu det for noget … grafen ser ud fuldstændig som en ret linie!” 

 
Her ses, hvordan Carsten også skriver de konklusioner, eleverne skal lave udfra deres arbejde, 

hvilket ikke lægger op til en øget elevrefleksion. I Forster(1999), hvor en gruppe lærere arbejdede 
med at få eleverne til at arbejde i grupper overvejer hun, om meget programmeret materiale måske 
opmuntrer eleverne til individuelt arbejde fulgt af lærerkontrol i stedet for til samarbejde. Carstens 
forløb bekræfter til en vis grad denne hypotese. 

Lærernes mål med udviklingen af materialet har været inddragelse af grafregneren, ikke at lave 
en konstruktivistisk undervisning, og det ville derfor være forkert at sige, at materialerne ikke 
opfylder lærernes mål. Materialerne indløser givet ikke alle potentialerne beskrevet i kapitel 4-6, 
men de realiserer nogle af dem, og Anders’ og Bentes materialer realiserer umiddelbart flest af 
potentialerne i forhold til grafregneren, mens Bentes og Eriks realiserer flest i forhold til 
undervisningsprincipperne. 

I Skovsmose(2000) opstiller han undersøgelseslandskabet som et alternativ til 
opgaveparadigmet. I de herværende 4 materialer er der ikke tale om hverken et rent opgave-
paradigme eller et egentligt undersøgelseslandskab, snarere en blanding, som jeg vil kalde et 
orienteringsløb: Materialet forsøger at styre eleverne gennem en opdagelsesrejse. Det er ikke bare 
en samling opgaver, på den anden side slippes eleverne ikke løs i et landskab, og det overlades ikke 
til dem selv at finde og formulere et matematisk problem. De er på et orienteringsløb, hvor en lærer 
har tænkt på en rute, hvor der er kontrolpunkter undervejs og en fælles mållinje.  

I forløbene viser det sig, at eleverne ofte behandler materialerne som en samling almindelige 
opgaver, men indimellem er der opgaver, hvor eleverne selv opdager noget. Selvom de fleste 
”opdager” det, læreren havde tænkt sig de skulle, så gør de det ikke altid af traditionelle veje eller 
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på den måde, læreren havde tænkt, og der er på videoerne også enkelte eksempler, hvor eleverne 
opdager noget andet eller noget mere end læreren havde tænkt sig. Her kan f.eks. nævnes: 

 

• Hos Bente finder en gruppe formlen for differentiation af 10-talslogaritmen, som det er 
fremgået af dette kapitel. 

• Hos Anders finder en gruppe formlen for differentiation af xn, selom det ikke var en opgave. 

• Hos Carsten løser eleverne en opgave med flere typer af regression – dette diskuteres i kapitel 
12 og 13. 

• Hos Erik forsøger eleverne at svare på Eriks mangelliste. Dette diskuteres i kapitel 13. 
 

Praktisk organisering. 
 

Forløbene har forskellig længde. Anders’ afvikles på en uge, Bentes og Carstens tager et par 
uger og Eriks tager 3 uger. Erik vurderer, at hans forløb tager for lang tid, mens de andre er 
tilfredse.  

Anders, Bente og Erik lader eleverne arbejde i grupper, mens Carsten arbejder med 
tavlegennemgang og individuelt eller par-arbejde. Anders og Erik har selv dannet grupperne, mens 
Bente har lavet grupperne i samarbejde med eleverne. Bentes gruppearbejde fungerer bedst, så 
udfra et så lille empirisk materiale ser det ud til, at det er en god ide at inddrage eleverne i 
gruppedannelsen. Hoyles et al(1994) beskriver, hvordan det ingen betydning har for gruppernes 
arbejde, om eleverne er venner, men at direkte fjendskab kan blokere for konstruktivt arbejde.  

Elevernes kendskab til gruppearbejdsformen spiller oplagt ind på, hvordan gruppearbejdet 
fungerer. Anders’ hold er kendt for ikke at kunne få gruppearbejde til at fungere, og for dem er 
forløbet en succes simpelthen, fordi der er flere grupper, der fik samarbejdet til at fungere. På Eriks 
hold er der ligeså mange grupper, der fungerer, men han er skuffet over dem, fordi han forventede, 
at de alle sammen magtede arbejdsformen. Bentes elever magter alle arbejdsformen, og hun vil slet 
ikke evaluere den. 

Eleverne er ikke inddraget i planlægningen af forløbet, som det er diskuteret i kapitel 9. Dette 
kunne givet have øget elevansvarligheden. 

Hos alle lærerne ses praktiske forstyrrelser af undervisningen, og det er en normal del af en 
gymnasielærers tilværelse. Læreren må i den sammenhæng være fleksibel. 

 

Kritisk ræsonnement. 
 

Forløbet. 
 

I punktform er lærernes evaluering således: 
1. Tidsforbrug: Bente mener, forløbet har taget kortere tid end normalt, mens Erik mener, det 

har taget for lang tid. Anders og Carsten mener, det er stort set som altid. Eriks forløb er 
også det længste. Det ser ud til, at forløbet kan afvikles på forholdsvis kort tid og stadig 
fremme elevernes læring. 

2. Matematikken: Alle lærerne mener, forløbet har styrket elevernes forståelse af de centrale 
begreber. Anders, Carsten og Erik mener ikke, eleverne er blevet gode til at regne opgaver i 
forløbet. 

3. Evaluering af eleverne: Alle lærerne evaluerer elevernes udbytte af forløbet ved at se på, 
hvordan de er blevet til at regne opgaver. Bente og Erik afslutter forløbet med skriftlige 
prøver, hvor de bla. stiller eksamensopgaver. (Eksamensopgaver 1998, eksamensopgaver 
1998a) 
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4. Grafregnerbrug: Alle lærerne mener, forløbet har ændret elevernes grafregnerbrug. Eleverne 
bruger grafregneren mere til kontrol. Eleverne løser eksamensopgaverne anderledes. 
Lærerne er bekymrede over, hvordan elevernes besvarelser med grafregneren vil blive 
bedømt til den afsluttende skriftlige eksamen. 

5. Stærke/svage elever: Alle lærerne mener, at forløbet har styrket de stærke elever. Erik 
mener, forløbet har været for svært for de svage elever, mens Carsten mener, det har givet de 
svage nogle redskaber, så de kan gøre noget ved opgaver, de ellers ikke ville have kunnet 
regne. 

 
Lærernes vurdering af forløbet er forskellig, fordi de har forskellige succeskriterier: 
Erik er, som det tydeligt fremgår af hans udtalelser i kapitel 10 og i dette kapitel, især optaget af, 

at eleverne skal klare sig godt til eksamen, og hans vurdering er derfor negativ, fordi forløbet har 
taget for lang tid, og fordi det ikke har styrket elevernes opgaveregning. Han mener, det har styrket 
deres begrebsforståelse, men det vurderer han ikke som værende væsentligt. Han vurderer 
gruppearbejdet negativt, fordi hans succeskriterium var, at alle grupperne fungerede. Han vil ikke 
gøre noget lignende igen. 

Anders er, som det fremgår af hans udtalelser, meget optaget af elevernes matematiske 
forståelse, og han vurderer derfor forløbet positivt, fordi elevernes forståelse af især 
grænseværdibegrebet blev god. Han vurderer gruppearbejdet positivt, fordi der var 2-3 grupper, der 
fungerede godt.  

Carsten er, som det fremgår, meget optaget af både matematik og teknik. Hans vurdering af 
forløbet er overvejende positiv, fordi det har givet de svage elever nogle værktøjer til den skriftlige 
eksamen, og fordi det i det hele taget har styrket elevernes grafregnerbrug. Han er i sin vurdering 
meget præget af mine bemærkninger om, at forløbet var stærkt præget at teknik. 

Bente er, som det fremgår, først og fremmest optaget af, at eleverne har det godt og lærer noget. 
Hendes vurdering af forløbet er entydigt positiv. Hun mener, eleverne var arbejdsomme, at de 
trivedes med materialet, og at de lærte noget. De er ikke dårligere til at regne opgaver end normalt 
på det tidspunkt i gymnasieforløbet, og de har vundet tid. 

 
Forskellene i lærernes vurdering af forløbet lægger op til, at der i et forsker-lærer-samarbejde 

bruges tid på at få klarlagt lærerens succeskriterier for forløbet. En sådan klarlægning kan tage 
udgangspunkt i punkterne ovenfor. Det ser ud til, at vigtige spørgsmål f.eks. er: 

 
1. I hvor høj grad skal elevernes udbytte af forløbet evalueres i forhold til deres evne til at 

regne relevante eksamensopgaver? 
2. Hvor lang tid kan og skal der afsættes til forløbet? 
3. Hvis eleverne skal arbejde i grupper, hvordan skal gruppearbejdet så forberedes og 

evalueres? Kender klassen til arbejdsformen, kan det forventes at alle grupper fungerer? 
Hvordan skal der dannes grupper? 

 
Revideringer og nye planer. 

 

Alle lærerne har ideer til revideringer af materialet. Bente vil revidere materialet udfra det, hun 
ser på videoen. Anders vil lave om på den opgave, som eleverne ikke magtede at løse selv. Carsten 
vil forberede forløbet med flere grafregnerforløb. Erik vil omskrive til små arbejdsark til supplering 
af bogens fremstilling. 

Bente vil gerne genbruge ideen med at motivere eleverne med en side inden det egentlige 
arbejde. Hun har også fået mod på at afprøve egentligt projektarbejde i matematik. Anders 
overvejer et lignende forløb i forbindelse med differentialligninger. 
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Samarbejdet. 

 

Alle lærerne vurderer samarbejdet positivt, og Anders, Bente og Carsten mener ikke, at de af sig 
selv ville have lavet noget lignende, mens Erik mener, at han kunne have lavet noget lignende uden 
min støtte. 

I forløbet med Carsten var min funktion mest fastholdende: Det er tvivlsomt, om Carsten i et 
efterår, der på mange måder var travlt og stressende for ham, ville have fået gjort materialet færdigt, 
hvis ikke han havde følt sig forpligtet overfor mig. Samme funktion har jeg haft i forhold til Erik. 

I forløbet med Bente var min funktion mest støttende: Bente havde mange af de gode ideer på 
forhånd, men var nervøs for at kaste sig ud i det på egen hånd. 

Hos Anders var min funktion mest at inspirere. Jeg kom med nye ideer, som han afprøvede. 
For alle lærerne var det usædvanligt at blive bedt om og fastholdt i at skulle udvikle eget 

materiale, men det lå åbenbart indenfor deres nærmeste undervisningszone.  
Bente er meget reflekterende og sender mig flere gange undervejs i forløbet breve og emails, der 

er en del af hendes kritiske ræsonnement. Erik har suppleret sine bemærkninger i andet interview 
med et par emails, mens jeg kun har snakket med Anders og Carsten i forbindelse med andet 
interview. Min indsigt i lærernes kritiske ræsonnement er derfor ikke ens for de 4 lærere. Jeg har 
ikke på noget tidspunkt været nede og spørge til lærernes detailplanlægning – hvorfor sagde du det, 
hvorfor gjorde du det etc., og der er også af den grund begrænsninger i, hvad jeg kan sige om 
lærernes kritiske ræsonnement. Hvis jeg havde haft mere tid med den enkelte lærer, kunne jeg have 
fået større indsigt i det kritiske ræsonnement. Se diskussionerne i kapitel 3 og kapitel 9 om 
vilkårene for samarbejdet og det kritiske ræsonnement. 

Lærernes meget positive vurderinger af samarbejdet viser potentialerne i den metode, der er 
valgt til lærersamarbejdet. Alle lærerne vurderer selv, at de har lært noget, og det er de glade for. De 
vurderer også, at forløbet har igangsat en udvikling. Dermed er et af målene for afhandlingen nået. I 
kapitel 16 vil jeg vende tilbage til, hvordan disse forløb viser metodens udviklingspotentialer. 

Det er vigtigt her at præcisere, at det ikke har været tanken at dokumentere nogen form for 
udvikling i lærernes holdninger eller undervisning. Også i dette tilfælde er det vigtige lærerens egen 
oplevelse af sin udvikling, og at lærerens lyst til videreudvikling bevares. 

 

11.6 Afslutning. 
 

I det foregående er det empiriske materiale set gennem Skovsmoses briller. I kapitlet er givet en 
meget kort karakterisering af de 4 forløb, som de ses på videoerne. I de næste kapitler vil jeg se 
nærmere på videotransskriptionerne og uddybe 4 temaer, der er faldet i øjnene under gennemsynet, 
og som hver især siger noget centralt om potentialer ved og forhindringer for introduktionen af 
grafregneren som et undervisningsværktøj i matematikundervisningen. De 4 temaer er: 

1. Kapitel 12: Teknik og matematik. Som det fremgik af diskussionerne af de 4 materialer, 
indeholder de ikke lige mange tekniske detaljer. Der viser sig at være en klar 
sammenhæng mellem materialets indhold af tekniske detaljer, lærerens optagethed af 
teknikken og så forholdet mellem de matematiske og de tekniske diskussioner i 
klasserummet. Dette forhold belyses i kapitel 12. 

2. Kapitel 13: Kommunikationen. Det viser sig tydeligt, at lærer-elev-kommunikationen 
påvirkes og ændres af grafregnerens tilstedeværelse, og dette forhold tages der hul på i 
kapitel 13, der dog kun kan antyde dette forhold. En dybere analyse af kommunikationen 
er et forskningsprojekt i sig selv. 

3. Kapitel 14: Matematikken i forløbet. Hvad siges der om de centrale begreber? Hvilken 
form for forståelse af begreberne lægger læreren op til? Hvad ses i kommunikationen? 
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Dette kapitel ser ikke direkte på læringsspørgsmålet, men det er nok det kapitel, der 
kommer tættest på. 

4. Kapitel 15: Rammernes betydning. Hvilken rolle spiller bekendtgørelsen, lærebøger, 
eksamen, faggruppen etc. for forløbene? Det er allerede antydet i dette kapitel, at den 
skriftlige eksamen spiller en stor rolle. I kapitel 15 vil det vise sig, at der også er andre 
rammer, der har betydning. 

 
Efter disse kapitler, der i hovedsagen er baseret op videotransskriptionerne, vil jeg i kapitel 16 

vende tilbage til det kritiske ræsonnement vedrørende metoden og til forskningsspørgsmål og teser. 
I kapitel 10 og 11 har vi stiftet bekendtskab med den analyserende lærer i modellen i kapitel 2. I de 
følgende kapitler skal vi stifte bekendtskab med den undervisende lærer. 
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Kapitel 12: Teknik og matematik. 
 
Dette er det første af 4 kapitler baseret på videooptagelserne af undervisningen. I analysen af 

disse optagelser bliver fremdraget interessante episoder, der for det meste vil blive refereret og kun 
sjældent citeret direkte. Udfra disse episoder vil jeg via et kritisk ræsonnement analysere, hvad de 
siger om grafregnerens potentialer og hvilke problemer, der opstår ved at bruge grafregneren som et 
undervisningsværktøj. 

I gennemgangen af videoerne er det vigtigt at være opmærksom på, hvor stor en del af forløbet, 
der er filmet og dermed indgår i mine analyser. På Anders´ hold filmede jeg hele forløbet. Også 
Bentes hold nåede frem til at sidde og gætte differentialkvotienter, mens både Carsten og Erik ikke 
var nået så langt, da jeg forlod dem. Det spiller naturligvis ind på hvilke potentialer, der kan påvises 
på deres videoer. 

I gennemgangen af de 4 materialer i kapitel 11 var det tydeligt, at der var stor forskel på 
materialernes indhold af tekniske detaljer. Det samme ses i videotransskriptionerne, og det er fokus 
for dette kapitel. Analyserne vil se på, hvordan teknikken bliver brugt i elevers og lærers arbejde 
med matematikken. Jeg vil finde eksempler, hvor tekniske problemer afsporer læreprocessen, og 
vise, hvordan teknikken i andre eksempler støtter elevernes læring. 

I eksemplerne i teksten vil der blive henvist til opgaver i appendiks B. Det vil også fremgå, i 
hvilken klasse episoden fandt sted. 

 

12.1 Tekniske problemer. 
 

I gennemlæsningen af videotransskriptionerne er identificeret en række tekniske problemer, der 
har med grafregnerens pålidelighed at gøre. Man kunne synes, at sådanne problemer var 
uinteressante, men når jeg efterfølgende har snakket med læreren, eller når læreren har evalueret 
med eleverne, så kommer sådanne problemer til at fylde meget i deres opfattelse af, hvad de har 
brugt tid på. Jeg vil i det følgende give 5 forskellige eksempler. 

 

Eksempel 1. 
 

Det skete et par gange, at elevernes grafregnere løb tør for batterier. Når det sker, slettes alle 
formler og programmer fra hukommelsen. Elevernes fokus flyttes derfor fra det aktuelle 
matematiske stof til en ren praktisk men meget reel og altoverskyggende bekymring for, hvorledes 
de tabte formler genindlæses i grafregneren. Gruppens koncentration og arbejdsrytme spoleres 
fuldstændig, og lærerens tankegang brydes også.  

 

Eksempel 2. 
 

I dette eksempel sidder en pige og arbejder med opgaven øverst på side 2 i Carstens materiale. 

(Bilag B3, 2) Hun skal zoome ind på grafen for 2xy =  i punktet ))
4

1
(,

4

1
( f . Når hun beder 

grafregneren zoome, bliver skærmen helt hvid. Carsten forsøger uden held at forklare og reparere 
fejlen ved at ændre på grafregnerens indstillinger – sætter stat-plot1 til ”off”, vælger funktionstypen2 
til ”real” og sætter den til at regne i radianer. Mange af disse indstillinger burde ikke have noget 

                                                 
1 Stat-plot bruges i forbindelse med .f.eks. lineær regression til at få tegnet ikke bare den bedste rette linje men også de 
punkter, der er brugt, så en eventuel systematisk afvigelse kan ses. 
2 Der er forskellige funktionstyper. Real dækker fra R til R. Et rimeligt bud på, hvorfor det kunne gå galt her. 
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med indzoomingen at gøre, men mit kendskab til grafregnerens virkemåde er, at sådanne 
indstillinger kan have betydning. Da Carsten har rettet disse indstillinger, giver han eleven 
grafregneren tilbage, og hun prøver igen. Senere tilkalder eleven Carsten igen: Det virker stadig 
ikke. Han prøver nu selv at zoome ind overbevist om, at eleven har lavet en tastefejl, men 
grafregneren er konsekvent og bliver også hvid for ham. Han henter sin egen grafregner, men kan 
ikke længere se nogen fejlindstillinger på pigens grafregner. Til sidst bliver de enige om, at der nok 
skal skiftes batterier. Dagen efter har eleven skiftet batterier, men grafregneren virker stadig ikke. 
Det bliver aldrig opklaret, hvad der er i vejen. Carsten og pigen bliver enige om, at grafregneren er 
”syg”, og pigen låner derefter en af Carstens grafregnere. 

Denne episode tager lang tid for eleven, der ikke kommer videre i sit matematiske arbejde. Også 
på de andre hold er der grafregnere, der opfører sig sært, men på disse hold kompenserer grupperne 
for sådanne fejlfunktioner ved simpelthen at anvende en anden grafregner. Dermed hæmmes 
gruppens arbejde ikke af de tekniske problemer. Dette viser en ulempe ved den arbejdsform, som 
Carsten lægger op til i sit forløb: Når eleverne arbejder individuelt med de tekniske opgaver, kan 
tekniske problemer forhindre det matematiske arbejde. Det er en mulighed at gøre som Carsten gør 
og have ekstra grafregnere med til undervisningen, som eleverne kan låne, når der sker noget 
sådant. 

 

Eksempel 3. 
 

En elev skal på viewscreenen demonstrere for holdet, at han har fundet en funktion, der ikke 
bliver lineær, når man zoomer ind på den. Han bruger en af Carstens grafregnere og indtaster 

funktionen 2)( xxf = . Han zoomer ind omkring )0,0( , men grafen bliver skæv og går 

tilsyneladende ikke gennem )0,0( mere. Han prøver at reparere det med nogle parenteser, men 

grafen bliver ved med at være forkert. Til sidst må eleven tegne grafen på en anden grafregner, hvor 
det fungerer fint. Det bliver aldrig opklaret, hvad der er galt med grafregneren, og elevens oplevelse 
af at være ved tavlen og demonstrere sin opdagelse bliver ikke så god, som den kunne have været. 

Denne episode viser ligesom den første, hvordan grafregneren kan være ustabil og uberegnelig. I 
dette eksempel skal en elev fremlægge sine opdagelser for de andre, og det er en situation, der ofte 
vil opstå i en klasse, uanset valg af arbejdsform i øvrigt. Man kan selvfølgelig vælge at undlade at 
bruge viewscreenen, som Anders lægger lidt op til, men der er også en pædagogisk ide i, at eleverne 
kan illustrere deres opdagelser vha. det medie, hvor de har opdaget dem. 

 

Eksempel 4. 
 

På side 4 i Carstens materiale (Bilag B3, 4) bliver eleverne bedt om at overveje hvilken 
betydning, gåseøjnene om formlen i L2 har. En elev prøver at opklare dette ved at slå op i den 
manual, der følger med grafregneren. Hendes grafregner er med engelske taster3, og hun skal derfor 
slå op under et engelsk ord i manualen. Hendes spørgsmål til Carsten er, hvad gåseøjne hedder på 
engelsk. Det ved han ikke, men han prøver at hjælpe hende med at finde det i manualen. Da han har 
fundet det rigtige sted, rækker han hende manualen tilbage med ordene: ”Der. Jeg skal garantere 
for, at det kan du få nogen tid til at gå med. Sådan nogle manualer, de er ikke altid sjove at læse.”  

                                                 
3 Som nævnt i kapitel 6 var de første grafregnere ikke oversat, sådan at forstå, at de ordrer, grafregneren skulle have var 
engelske – skulle et tal omskrives til brøker, hed det ”frac”. Der er siden kommet mere ”fordanskede” udgaver af 
grafregneren på markedet. 
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Eksemplet viser,  hvordan elevens arbejde besværliggøres af, at manualen er svær at slå op i og 
svær at læse i. De fleste elever vil i dag være vant til en betydelig bedre og mere udbygget online 
hjælp. 

 

Eksempel 5. 
 

I diskussionerne af, hvordan grafen for en differentiabel funktion se ud (Bilag B2, 3), hæmmes 
Bentes elever af grafregnerens virkemåde. Det er diskuteret i kapitel 6, hvordan alle grafer ser ikke-
differentiable ud, og hvordan grafregneren uden problemer kan beregne differentialkvotienter også i 
punkter, hvor funktionen ikke er differentiabel. Dermed er grafregnerens differentialkvotientbegreb 
et andet end det traditionelle matematiske. Der er flere eksempler, hvor eleverne har svært ved dette 
spørgsmål. I et eksempel diskuterer Bente meget længe med en elev, hvorvidt den numeriske værdi 
er differentiabel i 0, og eleven fastholder sin påstand om, at det er den og henviser i den forbindelse 
til, at grafregneren gerne beregner den afledede til |x| i 0. Det kan hævdes, at grafregnerens 
virkemåde i disse eksempler vildleder eleverne. 

 
Eksemplerne viser, at der, selvom grafregnerne er forholdsvis stabile, stadig kan ske egentlige 

funktionsfejl, hvor grafregneren af uforklarlige grunde gør noget andet, end den skal. Som lærer kan 
man f.eks. forebygge, at sådanne episoder kommer til at fylde for meget, ved at have ekstra 
grafregnere med. At batterierne pludselig løber ud, kan selvfølgelig ske. Det er dog sådan, at 
grafregneren som regel vil advare om, at det vil ske et stykke tid, før det sker. Det kan ikke undgås, 
at der opstår funktionsfejl, hvis der anvendes teknik i undervisningen, men følgerne af disse 
funktionsfejl kan minimeres ved at lade eleverne arbejde i grupper, så de har adgang til flere 
grafregnere og ikke er afhængige af én. 

Manualerne udarbejdes af producenterne, og brugerne har kun en begrænset indflydelse på, 
hvordan de udarbejdes. Det er sandsynligt, at der i en nær fremtid vil blive udarbejdet online-hjælp 
til de avancerede lommeregnere. 

Det sidste eksempel illustrerer vigtigheden af, at man som lærer er opmærksom på de 
transpositioner, der er indbyggede i grafregneren og de forskelle, der dermed er mellem 
grafregnerens differentiabilitetsbegreb og det traditionelle. Det er vigtigt at have forløb, hvor disse 
forskelle trækkes frem og diskuteres. Bente havde som følge af disse diskussioner netop et forløb 
med sine elever, hvor sådanne emner blev diskuteret. 

De tekniske vanskeligheder og de nye transpositioner kan begrænse lysten hos både lærer og 
elever til at basere for meget af undervisningen på teknologi. Det er demotiverende, når teknikken 
bryder sammen og dermed sletter en hel formiddags arbejde på et par sekunder. Det, der er skrevet 
med kridt på tavlen eller med blyant i en bog, er bevaret, mens det, der er på grafregneren, er 
skrøbeligt og forsvinder igen.  

 

12.2 Elevernes tekniske kunnen. 
 

Der er en lang række problemer, der skyldes elevernes usikkerhed overfor grafregneren. 
Sådanne problemer er meget afhængige af den konkrete kontekst, men hyppigheden af dem og 
typen af dem kan alligevel være vejledende. Jeg kommer først med en række konkrete eksempler, 
hvor grafregneranvendelsen ikke bliver et vindue ind til matematikken men snarere en forhindring 
for at se matematikken, hvor både elever og lærer fokuserer på teknikken i stedet for matematikken. 
I slutningen af afsnittet diskuteres i hvor høj grad, eksemplerne kan sige noget mere generelt. 

 

Eksempelgruppe 1: Talforståelse. 
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I de første eksempler støder eleverne ind i problemer med at anvende grafregneren til 
forholdsvis simple og velkendte opgaver. Det er bemærkelsesværdigt, hvor mange af den slags 
eksempler der er, taget i betragtning, at der arbejdes med 2.g-klasser, der har brugt grafregneren i 
over 1 år. 

 
I Carstens anden opgave (Bilag B3, 1) skal eleverne lave en regression. En gruppe elever bruger 

kvadratisk regression og får beregnet koefficienterne til andengradspolynomiet: 
 

  
  (Billede 10) 
 
De angiver i første omgang koefficienterne med alle decimaler. Carsten beder dem angive, hvad 

tallene sådan cirka er. Hans skjulte dagsorden er, at de skal se, at der er tale om funktionen 
2)( xxf = . 

 
”Carsten: ... Hvad med koefficienterne der, a, b og c? hvad vil I sige? Hvad er de cirka, hvad vil 
I sige? a? 
Rasmus4: a, den er 1. 
Carsten: Og b og c? 
Rasmus: De er negative. 
Carsten: Ja, men hvor store er de? 
Rasmus: 4½.  
Carsten: Når der står det der underlige e-4, hvad betyder det så? 
Rasmus: Nåh, i –4. At det er 0,00... 
Carsten: Ja, at kommaet skal 4 pladser til højre. Hvor store er de tal? 
Rasmus: De er ikke ret store. 
Carsten: Hvad er de så? 
Rasmus: De er 0,00.. 
Carsten: Skal vi ikke sige, at de er 0, sådan groft sagt?...” 
  
Eleven er ikke i stand til at fortolke grafregnerens resultat, og han er ikke opmærksom på den 

eksponentielle notation. Der er flere eksempler på dette problem også på de andre hold. Problemet 
ses også, når grafregneren foretager en numerisk beregning af et tal. Den numeriske beregning er 
ikke altid eksakt men bliver i elevens videre arbejde betragtet som et eksakt tal. En gruppe beregner 

f.eks. differentialkvotienten for 3)( xxf = i 0 til at være 610−  og kan derfor ikke finde systemet i 

tabellen over differentialkvotienter for funktionen. Eleverne er flere gange i tvivl om, hvornår de må 
afrunde. At fortolke og afrunde grafregnerens resultater og have en fornemmelse af tallenes status 
er ikke på plads for alle elever i disse forløb, selv ikke efter 1 års grafregnerbrug. 

Eksempelgruppe 2: Standardteknikker på grafregneren. 
 

                                                 
4 Jeg minder om, at elever i disse uddrag alle hedder noget, der begynder med R. 
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Der er i materialet fra alle 4 hold mange eksempler, hvor eleverne ikke kan taste rigtigt ind på 
grafregneren udfra tasteanvisninger i materialet. Ofte afhjælpes problemet ved at læreren står ved 
siden af og iagttager elevens indtastning. Det er sandsynligt, at lærerens tilstedeværelse gør eleven 
mere omhyggelig med sin indtastning. Det er også muligt, at læreren bevidst eller ubevidst 
signalerer til eleven, når der tastes forkert. I hvert fald er det blandt matematiklærere et velkendt 
fænomen, at lommeregnere opfører sig pænest, når matematiklæreren er i nærheden. 

Der er en række standardteknikker ved grafregnerbrug, som flere af eleverne i alle 4 forløb ikke 
har inde på rygraden. Der ses flere eksempler hvor eleverne f.eks.: 

 
1. Ikke kan få beregnet en vinkel korrekt, fordi de ikke har indstillet grafregneren til at regne 

i grader. Dette sker hos Erik, hvor en gruppe elever kæmper længe med opgaven med 
skihoppet (Bilag B4 opgave 5.3), som jeg vender tilbage til, før det går op for dem, at de 
har regnet rigtigt, men i radianer. 

2. Ikke kan få rettet i en formel, fordi de ikke kan huske teknikken med at bruge second-
entry til at genkalde sig tidligere indtastninger. De må i stedet begynde forfra med deres 
indtastninger. 

3. Ikke kan få grafregneren til at tegne koordinatsystemet med ved graftegning. Dette sker 
ved Anders. Eleverne må til sidst gå ind i ”Balck-Jack”-spillet for at få genskabt 
koordinatakserne. 

4. Ikke er klar over, at grafregneren husker indstillinger og indtastninger, når den slukkes. En 
elev giver direkte udtryk for bekymring for, om grafregneren nu glemmer indtastningerne, 
mens andre elever starter forfra med indtastninger dagen efter, at de succesfuldt var 
indtastet. 

 
Alle disse eksempler illustrerer grundlæggende elementer af grafregnerbrug. Det gør 

grafregneren betydeligt vanskeligere at anvende, hvis eleverne ikke har styr på dette. 
Mange elever får på et tidspunkt divideret med 0. Dette skete f.eks. i de opgaver, hvor de skulle 

arbejde intuitivt med grænseværdibegrebet og vælge tal ”tæt på” x0 for at finde grænseværdien. 
Mange fik her den ide simpelthen at indtaste x0, og så bliver der divideret med 0. Grafregneren 
giver en fejlmeddelelse og forlader den aktuelle udregning. Mange elever fortvivler, fordi det har 
taget dem lang tid at indtaste formlerne, og de kan ikke finde ud af at rette fejlen uden at starte 
forfra. 

 

Eksempelgruppe 3: Carstens regressioner. 
 

Carsten indleder som allerede nævnt sit forløb med to opgaver, hvor eleverne skal lave 
regression. Det burde ikke være nyt for eleverne, der i følge Carsten har arbejdet med regression 
før. 

I den første opgave (Bilag B3, 1) har Carsten konstrueret tabellerne således, at hvis eleverne 
taster dem ind i listerne som de står på papiret, så kommer x-værdierne til at stå i L2 og y-værdierne 
til at stå i L1. Det betyder, at den lineære regression skal laves på følgende vis for at give den 
korrekte forskrift: 

 
LinReg L2, L1, y1. 
 
Carsten mere end antyder dette i sin introduktion til opgaven. Alligevel går det galt for mange 

elever bagefter. Eleverne taster bare LinReg, hvorefter de får beregnet forskriften for den omvendte 
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funktion. En fortolkning af dette er, at de ikke har hørt efter, en anden er, at de er så usikre på, hvad 
regressionen gør, at de ikke er i stand til at opfatte Carstens hint. 

Den anden opgave (Bilag B3, 1) indeholder de tal, der allerede er vist i sidste afsnit, hvor der 
blev lavet kvadratisk regression på dem. Det var den opgave, jeg i min kommentering fik Carsten til 
at lave mere åben, se kapitel 11. Opgaven kan løses med flere typer af regression. Det første 
eksempel virker kun, hvis punktet (0,0) fjernes fra listen: 

 
  (Billede 11) 
 
Desuden vil regressionen QuarticReg, der tilpasser tabellens tal til et fjerdegradspolynomium, 

virke perfekt, da der er 5 punkter i listen: 
 

 
  (Billede 12) 
 
Eleverne forvirres i denne opgave over, at der er flere mulige regressioner, der duer, og som alle 

mere eller mindre giver ”det rigtige”, nemlig 2)( xxf =  (De andre koefficienter bliver meget små). 

De forvirres også over, at de skal fjerne et punkt fra listen for at kunne bruge potensregressionen. 
Carsten selv bliver i situationen også forvirret over dette, og det er tydeligt, at det ikke har været 
Carstens intention, at opgaven skulle kunne løses på flere måder. Dette vil jeg vende tilbage til.  

 

Eksempelgruppe 4: Tegnevinduet. 
 

Der er en række eksempler på, at eleverne har problemer med at få valgt et fornuftigt 
tegnevindue og med at zoome ind og ud på grafen. I et eksempel prøver en elev at tegne en tangent i 
et punkt, der ligger udenfor grafvinduet, og kan ikke forstå, at grafregneren ikke vil udføre ordren. I 

et andet eksempel forsøger en elev at gætte den afledede funktion for 2)( xxf =  udfra grafen for 

den afledede på grafregneren, men forvirres af grafens udseende i standardvinduet: 

 
  (Billede 13) 
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Eleven gætter på forskriften y=x for den afledede, fordi sådan ser det ud i dette vindue. Eleven 
forvirres altså af, at inddelingen på akserne ikke er lige stor. 

En gruppe af Carstens elever bliver forvirrede, da de får zoomet meget ud på en graf uden at 
ændre Xscl og Yscl. Akserne bliver ”tykke”, fordi inddelingen på akserne fastholdes til 1. 

En gruppe af Bentes elever diskuterer i forbindelse med opgave c (Bilag B2, 1), om grafen rører 
x-aksen udover i punktet (0,0). Diskussionen har ikke noget med den stillede opgave at gøre, men 
det er åbenbart vigtigt for gruppen. Ved beregning kan det nemt indses, at funktionen har 
nulpunkter i 0 og 6, men gruppen insisterer på at løse opgaven udfra grafen på grafregneren. De 
tænker næppe over, at de ved at kigge på den symbolske repræsentation i dette tilfælde kunne have 
besvaret spørgsmålet hurtigere. I gruppen har de forskellige tegnevinduer, og de har derfor svært 
ved at blive enige om, om grafen skærer igen: 

 
   (Billede 14) 
 
I det første tegnevindue ser der ud til at være en skæring i (6,0), i det andet ser det ikke sådan 

ud. Gruppen afgør deres uenighed ved at zoome ind omkring 6. 
 

Eksempelgruppe 5: De nye grafregnerfunktioner, der introduceres i forløbet. 
 

Mens de hidtidige problemer er problemer med grafregnerteknikker, som de fleste af eleverne 
vil have set før, er der også en række grafregnerteknikker, som eleverne introduceres til i 
forbindelse med dette forløb. Der er mange eksempler på, at eleverne har vanskeligheder med disse 
nye teknikker. Jeg medtager kun enkelte eksempler her. Problemerne er f.eks. 

 
1. Beskeden i materialet om at ændre XRes5 fra 1 til 5: Flere af eleverne har svært ved at 

acceptere at blive bedt om at gøre det uden at få en forklaring på, hvorfor det skal gøres, 
og hvad det ændrer. Nogle får en forklaring og mener derefter, at den altid bør stå højt, 
hvilket læreren afviser uden forklaring. Andre sætter den højere end 5 udfra devisen ”jo 
højere, jo bedre”. 

2. Manipulation af listerne, regning med lister og anvendelse af formler og gåseøjne: Der er 
rigtig mange elever hos Anders, der har svært ved at opskrive og indtaste formlen i L2, og 
der er også elever hos Bente, der har svært ved det. Eleverne er i tvivl om, om gåseøjnene 
skal med i indtastningen, og de undrer sig over gåseøjnenes funktion. Denne undren fik, 
som vi så det i første afsnit, en pige til at slå op i manualen. 
Mange elever sletter listerne, når de prøver at tømme dem for indhold.6 De er sjældent i 
stand til at gendanne disse lister igen. I et eksempel hos Anders affinder en gruppe sig 
med, at nogle af gruppens medlemmer har slettet liste 1, mens andre har slettet nogle 
andre. Det er svært for Anders at følge deres argumenter, fordi de henviser til forskellige 
lister, og især viser vanskelighederne sig i 2. blok, da Anders har gennemgået formlen for 

                                                 
5 Se beskrivelsen af XRes i kapitel 6. 
6 Hvis man går ind på en liste og trykker delete, slettes hele listen. I stedet skal lister renses for indhold var at man i 
listemenuen vælger ClearList. 
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sekanthældningen på tavlen under den forudsætning, at den skal indtastes i L2, mens x-
værdierne skal ligge i L1. Gruppen her har faktisk indtastet formlen for sekanthældningen, 
men den ligger hos dem i L5. Det giver nogen forvirring i kommunikationen. 
I flere tilfælde forstår eleverne tilsyneladende ikke den matematiske baggrund for 
formlen, men bruger al deres energi på at få den tastet rigtigt ind. Dette ses f.eks., når 
Bente eller Anders spørger dem, hvad der egentlig beregnes i L2. 
Når formlen i L2 skal indtastes, virker det kun, hvis der i forvejen står noget i både y1 og 
L1. Der er mange elever, der får problemer med det. Ligeledes bygger funktionsforskriften 
for sekanten i y2 på, at der står noget i L2.

7 Nogle elever bliver så forvirrede over, hvilken 
rækkefølge det skal indtastes i, at de insisterer på at bruge lang tid på at nedskrive den 
rigtige rækkefølge omhyggeligt, også efter at de er blevet introduceret til, hvordan 
grafregneren direkte kan tegne tangenter. 

3. At beregne differentialkvotienter på op til 3 forskellige måder på grafregneren, herunder at 
tegne og slette tangenter: En gruppe elever bliver så forvirret over de mange metoder, at 
de faktisk får differentieret 2 gange. De er ved at gætte en formel for differentiation af 

3)( xxf = . De gemmer deres resultater og laver regression på tallene. De får resultatet 6x, 

men de har set, at resultatet skal være en parabel, så de tilkalder Bente. 
 
Udover de rent tekniske problemer ses i materialet en række andre problemer. Der er en del af 

grupperne, hvor ikke alle elever har medbragt en grafregner, eller hvor formler og funktioner på 
grafregneren bliver slettet fra dag til dag. Disse problemer er ikke tekniske i deres karakter, men 
besværliggør elevernes brug af teknikken i processen. 

Som konklusion på dette afsnit kan det siges, at der ses mange eksempler i materialet, hvor 
elevernes usikkerhed overfor det tekniske hjælpemiddel bliver en distraktion i forhold til 
matematikken, hvor det tekniske kommer til at fylde meget, og hvor meget af arbejdet bliver til 
indtastninger uden forståelse. Elevernes kendskab til grafregneren bliver større jo mere den 
anvendes, men det er sandsynligt, at der i en given klasse vil sidde elever, der ikke på de 3 år i 
gymnasiet vil blive trygge ved at anvende grafregneren, enten det så skyldes manglende teknisk 
snilde eller manglende teknisk interesse. Ved at arbejde med grafregneren i et gruppearbejde kan 
også dette problem afhjælpes, fordi eleverne i en gruppe kan kompensere for manglende tekniske 
kundskaber hos et gruppemedlem. Omvendt kan der argumenteres for, at med de gældende 
eksamenskrav skal den enkelte elev være i stand til at betjene grafregneren til den individuelle 
skriftlige eksamen med alle hjælpemidler, men måske vil den mere skeptiske elev kunne blive 
inspireret til at anvende grafregneren via et gruppearbejde som dette. 

 

12.3 Lærernes tekniske kunnen. 
 

Der er ingen eksempler, hvor lærernes tekniske kunnen ikke slår til. Hos Bente er der 2 
eksempler, hvor hun kunne have reddet eleverne ud af nogle vanskeligheder, men hvor hun ikke gør 
det.  

I det første eksempel, hvor en elev har indtastet x0 i L1, og derfor får divideret med 0 i L2, kan 
han ikke få adgang til listerne for at ændre det. Bente hjælper ham ikke med at ændre indholdet af 
listen udefra hovedskærmen, og eleven er nødt til at starte forfra på sine indtastninger. 

 

                                                 
7 Det er gennemgået i kapitel 6, hvordan der kan tegnes sekanter. Jeg vil ikke gennemgå det igen. 
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  (Billede 15) 
 
Det andet eksempel strækker sig i virkeligheden over flere blokke. Allerede i den første lektion, 

hvor gruppen arbejdede med opgave c (Bilag B2, 1) og skal finde et godt tegnevindue til grafen for 
funktionen, er der en elev i den pågældende gruppe, der foreslår, at opgaven kunne løses ved at 
bede grafregneren beregne maksimum for funktionen8. Bente reagerer ikke på dette forslag. Da 
gruppen senere (Bilag B2, 4 opgave 4) bliver bedt om at vende tilbage til den samme funktion og nu 
skal løse den ved at finde nulpunkterne for f´, går det igen galt. Funktionsforskriften er, som vi så 

det allerede tidligere: 423 )6()( xxxf −= . Denne har nulpunkt i 0 og i 6. 

)4()6(12)123()6(4)(' 372323
−−=−−= xxxxxxxxf . Denne har nulpunkt i 0, 4 og 6. Funktionen f 

er aftagende, så voksende, så aftagende og endelig voksende. Maksimum findes i 

1048576)4( =f og minimum i 0)6()0( == ff . Udfra disse oplysninger kan grafen tegnes i et 

fornuftigt vindue, her valgt, så f’ også kan tegnes med: 
 

  
  (Billede 16) 
 
(Disse grafer kan eventuelt sammenlignes med graferne for den samme funktion på billede 14.) 
Gruppen tegner grafen for f og grafen for f’ tegnes som nDeriv(y1,x,x). Da de skal finde 

nulpunkterne for f’, glemmer de at skifte funktion fra y1 til y2 og kommer i stedet til at finde 
nulpunkter for f. Her får de to problemer: 

 
1. 4 er ikke nulpunkt for f, og når de forsøger at finde det, siger grafregneren ”no significant 

change”, fordi den finder nulpunkter ved bisektionsmetoden og forventer et fortegnsskift 
omkring 4 for at finde nulpunktet. 

2. 0 er dobbeltrod for f, så grafregneren kan ikke finde dette nulpunkt men giver samme 
besked. 

 
Elevernes vanskeligheder med opgaven skyldes deres egen usikkerhed over hvilken funktion, 

det er, de skal finde nulpunkt for, men Bente kunne have ledt dem på rette vej ved at gøre 
opmærksom på, at de så på den forkerte funktion. Eleverne tilkalder Bente flere gange, og til sidst 
opgiver de at komme igennem med at finde nulpunkterne for f’, og den elev, der allerede tidligere 
havde ideen med at bestemme minimum for funktionen v.hj.a. minimumsfunktionen på 

                                                 
8 Opgaven kan faktisk løses på den måde.   
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grafregneren, vender til tilbage til denne mulighed. Gruppen bruger det meste af lektionen på at 
komme igennem denne opgave. 

Der er kun disse to eksempler i materialet på, at læreren ikke ”redder” eleverne, selvom det var 
muligt. I kapitel 13 vil jeg redegøre for den didaktiske kontrakt for forløbet, og i denne kontrakt er 
det underforstået, at lærerne hjælper eleverne, hvis han eller hun er i stand til det. Jeg vurderer 
derfor, at Bente i situationen ikke kan overskue, hvad det er for problemer, eleverne har, og hvordan 
de kan hjælpes. 

Jeg konkluderer, at lærernes tekniske kunnen er tilstrækkelig til at kunne realisere de potentialer, 
der er i disse forløb. Det er også klart udfra de 2 foregående afsnit, at lærerne skal have en ret stor 
teknisk viden for at kunne afhjælpe både de rent tekniske problemer med grafregneren og kunne 
assistere eleverne, når elevernes viden ikke slår til. Dette er formentlig en væsentlig begrundelse 
for, at lærerne først efter flere år bruger grafregneren som en naturlig del af undervisningen, som det 
f.eks. er diskuteret i kapitel 8. 

 

12.4 Materialet og tilrettelæggelsen af undervisningen. 
 

Jeg fortolker her i hvilket omfang, lærernes valg af arbejdsformer og det udarbejdede materiale 
har påvirket elevernes anvendelse af grafregneren. Materialerne og arbejdsformerne er præsenteret i 
kapitel 11. 

 

Arbejdsformer. 
 

Anders og Carsten har fælles opsamlinger på klassen, hvor de også samler op på de tekniske 
problemer, eleverne har haft i grupperne. Det ser imidlertid ud til på videoerne, at eleverne bruger 
lang tid på disse tekniske problemer også efter en tavlegennemgang, hvis de da ikke helt opgiver 
opgaven. Gennemgang af tastesekvenser på tavlen er vanskelig, og det er ikke min erfaring som 
datalogilærer, at man kan lære ret meget om anvendelse af teknologi ved at høre andre fortælle om 
det eller se andre gøre det – man skal selv have fingrene i det. 

Når lærerne vejleder grupper eller enkeltelever, er der mange sekvenser, hvor læreren overtager 
grafregneren og foretager indtastninger for eleverne. I nogle tilfælde er det tilsyneladende 
fremmende for processen, at læreren hjælper med nogle få besværlige indtastninger, men hvis 
læreren beholder tasteretten9 længe, ser det ud til, at eleverne overlader ham eller hende ansvaret og 
forsøger at huske, hvad læreren gør, i stedet for at forstå, hvad grafregneren gør, og hvorfor det er 
interessant. Det er især Carsten, der har tendens til hurtigt at hjælpe eleverne ved at foretage 
indtastninger på deres grafregnere, og det hænger formentlig sammen med, at han havde valgt at 
køre med hyppige opsamlinger og derfor havde brug for, at eleverne var på samme sted på 
nogenlunde samme tid flere gange i forløbet. 

 

Materialer. 
 

Jeg har sammenlignet materialerne i kapitel 11. Her ser jeg kort på, hvor meget tekniske 
oplysninger, instruktioner og detaljer fylder i materialet. Det er min egen vurdering, hvad der er 
teknisk: 

 
Anders:  2 siders teknik ud af 3 sider. 67% teknik. Eleverne har især problemer med formlen til 

beregning af sekanthældningen.  

                                                 
9 Det viser sig, at dette begreb om at have tasteretten – hvem der har retten til at foretage indtastninger på grafregneren, 
hvem der har grafregneren i hånden – har stor betydning, og jeg vil vende tilbage til dette begreb. 
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Bente: 1 side med teknik ud af 7 sider. 14% teknik. Eleverne har ikke nogle særlige 
problemer med teknikken. 

Carsten: 6½ sides teknik ud af 9 sider. 72% teknik. Siderne inkluderer detaljerede 
tastesekvenser. Eleverne har meget svært ved at følge disse tastesekvenser, og i flere 
tilfælde bliver det Carsten selv, der følger tasteanvisningerne. Eleverne virker 
forvirrede og har ikke overblik over, hvad de laver. 

Erik:  ½ sides teknik ud af 10 sider. 5% teknik. Eriks materiale trækker meget lidt på 
grafregneren. 

 
Det ser umiddelbart ud til, at elevernes vanskeligheder med f.eks. at indtaste formlen i L2, bedst 

overvindes ved at skrive så lidt som muligt om det. I Bentes materiale står stort set bare: Indtast 
følgende formel, det gør eleverne, og det virker tilsyneladende rimeligt uproblematisk. At håbe på, 
at de selv kan opskrive formlen, som Anders gør, virker ikke, og en gennemgang på tavlen gør dem 
ikke mere sikre. Hvad der ville være sket på det hold, hvis de blot havde fået formlen til indtastning, 
er imidlertid ikke til at vide.  

Det er oplagt ved gennemsyn, at der er flest tekniske diskussioner, spørgsmål og problemer i 
Carstens klasse stærkt efterfulgt af Anders´ klasse. I Bentes og Eriks klasse er der også mange 
spørgsmål, men de er af en matematisk natur, se kapitel 15. Det ser ud til, at jo flere tekniske 
detaljer, der er i materialet, jo mere bliver der diskuteret teknik i klassen og deraf følgende mindre 
matematik. Der er også en sammenhæng mellem materialets indhold af teknik og lærerens måde at 
bruge teknikken på i undervisningen, men læreren har jo også selv lavet materialet. 

 
I kapitel 10 er lærernes syn på grafregneren karakteriseret. Jeg mener, at der for de fleste af 

lærerne er en fin sammenhæng mellem de synspunkter, de giver udtryk for i kapitel 10, de 
materialer, de udvikler i kapitel 11, og den undervisning, de har leveret, og som jeg har set: 

 
Anders:  Anders er glad for ”de gamle dyder” men har øje for, at eleverne har brug for noget 

andet. Han lægger i sine udtalelser meget vægt på matematikken, men hans forløb 
bliver alligevel meget teknisk. Jeg har, som der er redegjort for i kapitel 10, haft meget 
indflydelse på dette forløb, og jeg er i tvivl om, hvorvidt dette forløb er mit eller 
Anders’. Det er det forløb, hvor sammenhængen mellem udtalelserne i kapitel 10 og 
resten af forløbet er sværest for mig at få øje på. 

Bente: Af kapitel 10 fremgår det, at Bente kan bruge grafregneren, hvis den fremmer 
elevernes læring, men hun finder den ikke interessant i sig selv. Hun gør på intet 
tidspunkt i forløbet grafregneren til et undervisningsobjekt. Formlen for 
sekanthældningen postuleres, hvorefter hun beder eleverne oversætte det tekniske 
sprog til matematik og forklare, hvad der beregnes. Der er en god overensstemmelse 
mellem Bentes matematik- og teknologisyn og forløbet. 

Carsten: Af kapitel 10 fremgår det, at Carsten opfatter teknologien som værende interessant i 
sig selv. Han har to formål med forløbet: At introducere differentialkvotienten og at 
introducere eleverne til mere grafregnerteknik. Eleverne arbejder i forløbet meget med 
grafregnerteknikken, men det er mit indtryk, at mange elever har en negativ oplevelse, 
hvor det bliver til indtastning uden forståelse i stedet for, at eleverne bliver mere 
trygge ved grafregneren. Der er en god overensstemmelse mellem Carstens 
matematik- og teknologisyn, hans materiale, hans mål for forløbet og selve forløbet. 

Erik: Af kapitel 10 fremgår, at Erik er meget skeptisk overfor grafregneren. Han inddrager 
den ikke meget i forløbet. Mange af de filmede diskussioner har ikke noget med 
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grafregneren at gøre. Hans syn på grafregneren som sekundær i forhold til andre 
teknologier hænger fint sammen med materialet og forløbet. 

 

12.5 Teknikken i matematikkens tjeneste. 
 

Der er masser af eksempler i materialet, hvor eleverne bruger grafregneren som et vindue ind til 
matematikken, hvor det at bruge grafregneren gør det lettere for eleverne at arbejde med 
matematikken. I kapitel 14 vil jeg se nærmere på matematikken i forløbet, og der vil det også 
fremgå nærmere, hvordan dette sker. Her skitseres kort de steder, hvor teknikken tilsyneladende 
især har hjulpet eleverne til en større matematisk forståelse. 

I en række eksempler på både Bentes og Anders´ hold overraskes eleverne positivt over, at 
grafregneren kan regne med lister som med tal, og at de kan få tegnet flere sekanter ved at bruge L2 
som hældningskoefficient10. De bruger dette til at få tegnet mange sekanter, til at se, hvad der sker, 
når tallene i L2 kommer tæt på x0 men først og fremmest bruger de det til at opdage de fejl, de har 
lavet, når de har forsøgt at huske linjens ligning fra 1.g. De ser fejlen, når de opdager, at linjerne 
ikke er sekanter til grafen. 

Elevernes arbejde med grænseværdibegrebet på Anders´, Bentes og Carstens hold lettes også af 
grafregneren. Det bliver overkommeligt for dem at beregne en masse værdier for 
sekanthældningerne, fordi ”det bare var at trykke ind”, og i de fleste grupper er de ikke i tvivl om, 
hvad det vil sige at komme tæt på x0, se diskussionen om grænseværdibegrebet i kapitel 14. I dette 
arbejde belønnes elevernes anstrengelser for at få indtastet formlen for sekanthældningen, som de, 
som allerede nævnt, har brugt lang tid på. 

I de opgaver senere i materialerne hos alle lærerne, hvor eleverne skal gætte formler for 
differentialkvotienter, har de igen stor glæde af grafregneren. Det ville, som Erik også siger i sit 
sidste interview, have været alt for besværligt uden grafregneren. Eleverne bruger grafregneren på 
forskellig vis som værktøj til at gætte disse formler. Nogle elever beregner en masse 
differentialkvotienter for en given funktion på grafregneren, opskriver dem i en tabel og ”gætter 
systemet”, andre elever tegner grafen for den afledede funktion på grafregneren11 og bruger deres 
kendskab til funktioner til at gætte formlen. Denne metode ville de ikke kunne bruge, hvis de ikke 
kunne få tegnet den afledede funktion på grafregneren. Atter andre elever lægger de beregnede 
værdier for f´ ind i en liste og laver regression på listen for at finde forskriften. Disse elever 
kombinerer egentlig de to andre metoder, fordi de bruger grafkendskab til at vælge, hvilken 
regressionstype, de skal bruge. 

Der er desuden en række enkelttilfælde, hvor eleverne laver nogle matematiske overvejelser, der 
ville have været meget besværlige uden grafregneren. Nogle af disse eksempler vil jeg tage op i 
kapitel 14. Her nævnes et enkelt eksempel hos Bente, hvor en gruppe er bekymrede, fordi de ikke er 
trygge ved at beregne nulpunkter for f’ vha. grafregneren: Der kunne jo være flere nulpunkter for f’ 
længere ude, som de ikke ser. Eleverne er her opmærksomme på begrænsningerne i 
grafregnermetoden og dermed motiverede for at lære at løse f’(x)=0 symbolsk. 

Eleverne anvendte i deres arbejde med sekantbegrebet, med grænseværdibegrebet og med at 
gætte differentialkvotienter grafregneren som et værktøj til at lave beregninger eller tegne grafer, 
som de ikke ville have kunnet eller ikke ville have overkommet at lave uden dette værktøj. Det er 
min vurdering, at alle elever på denne måde har kunnet bruge grafregneren som et læringsværktøj til 
at lære matematik med. 

 

                                                 
10 Hvis eleverne beregner f.eks. 3 sekanters hældning i L2 og så efterfølgende i y2 skriver y2=L2(x-x0)+y1(x0), sås tegner 
grafregneren 3 sekanter. 
11 Dette gøres ved at indtaste funktionen i y1, og så skrive y2=nDeriv(y1,x,x) 
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12.6 Afslutning. 
 

Det er illustreret, hvordan tekniske problemer, elevernes ukendskab til teknikken, 
undervisningens tilrettelæggelse og undervisningsmaterialets indhold af tekniske detaljer kan lægge 
forhindringer i vejen for en hensigtsmæssig udnyttelse af grafregneren som et undervisnings- og 
læringsværktøj. Mange af disse forhindringer kan mindskes, hvis læreren bliver opmærksom på 
dem og f.eks. bruger ideerne med at medbringe ekstra grafregnere og med at lægge op til, at 
eleverne skal støtte hinanden i brugen af grafregnerne. Hvis eleverne arbejder sammen, kan de 
supplere hinanden i omgangen med teknikken og dermed minimere de tekniske problemer, og hvis 
en grafregner bryder sammen, har det heller ikke de samme altoverskyggende konsekvenser, hvis 
der er mere end en grafregner. Det er muligt, at de mange tekniske problemer hos Anders og 
Carsten i lige så høj grad skyldes, at grupperne ikke fungerer, som de skyldes materialet og 
arbejdsformen. 

Nogle af forhindringerne i dette kapitel vil afspejle sig i elevernes og lærerens evaluering af 
forløbet. Sådanne evalueringer vil påvirke lærerens holdning til grafregneren som et 
undervisningsværktøj og måske få læreren til at være mere forsigtig i et eventuelt senere forløb. 

Samtidig viser hovedparten af materialet potentialerne ved at bruge grafregneren. De eksempler, 
der er refereret i afsnit 12.5, fylder meget mere end dem, der er refereret i resten af kapitlet. Der er 
elever, der begejstres over mulighederne og har gode oplevelser med grafregneren i forløbet. I det 
følgende uddrag fra Anders’ video er gruppen lige blevet introduceret til, hvordan de kan tegne en 
tangent direkte og dermed spare at skulle ændre på indholdet i L2 og tage tangenten hver gang: 

 
Rikke(Med stor begejstring): Nej, kunne du bare lave en tangent sådan lige med det samme! 
Anders: Det går lynende stærkt. 
Rikke: Må jeg se, hvordan lavede du den? [Hun tager Rasmus’ grafregner] 
 
Rikke er begejstret og meget motiveret for at lære metoden, især fordi de har haft så meget 

besvær med sekant-metoden, så denne metode er en utrolig lettelse. 
Konklusionen på kapitlet er, at der i de konkrete forløb opstod forhindringer, som forsker og 

lærer ikke havde diskuteret på forhånd, og som det i en ny forestillet situation vil være muligt at 
minimere f.eks. med de tiltag, der er redegjort for i kapitlet. 
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Kapitel 13: Lærer og elevers interaktion. 
 

Jeg karakteriserer i kapitlet interaktionen ved dels at opstille mit bud på en didaktisk kontrakt for 
forløbet, dels ved at karakterisere kommunikationen i klasserummet. Karakteristikkerne omhandler 
lærer-elev-interaktionen, ikke elev-elev-interaktionen, som jeg ikke har haft i fokus. I afsnittene 
giver jeg nogle få eksempler, der belyser karakteristikkerne. Jeg afslutter kapitlet med at fremdrage 
nogle elementer af forløbene, der ikke har med teknologi at gøre, men som oplagt har haft 
indflydelse på forløbene og lærer og elevers interaktion.  

I diskussionerne vil Jaworski(1994)’s begreber om ”Organisering af læring”, ”Følsomhed 
overfor eleverne” og ”Matematisk udfordring” også blive brugt, se kapitel 4. 

 

13.1 Den didaktiske kontrakt for de 4 forløb. 
 

Gennem mit samarbejde med lærerne, deres udtalelser især i andet interview og mine 
iagttagelser af lærer-elev-interaktionen på videoerne, har jeg en klar fornemmelse af den didaktiske 
kontrakt, der ligger bag interaktionerne. Den kunne f.eks. formuleres således: 

 
1. Hvis eleverne omhyggeligt følger det udleverede materiale, vil de lære det, de har brug for1. 
2. Læreren har udviklet materialet, så der er en rimelig matematisk udfordring i det undervejs. 
3. Eleverne har krav på lærerens kontrol og bedømmelse af opgaverne undervejs og hjælp, når 

de går i stå. 
4. Opgavebesvarelserne kan angives kort. 
5. Opgaverne er relevante for den skriftlige eksamen. 
6. Forløbet stiller ikke eleverne ringere2 end den traditionelle tilgang. 
7. Opgaverne er entydige og kan regnes på netop én måde. 
8. Eleverne gør deres bedste. 
9. Elevernes læring kan bedømmes på, om de efterfølgende kan regne eksamensopgaver i 

stoffet. 
10. Lærerne har styr på stoffet og kan svare på alle spørgsmål. 
11. Lektier: 

a. Bente: Eleverne administrerer selv deres gruppearbejde, så de får en rimelig 
arbejdsmængde.  

b. De andre: Læreren giver lektier for i materialet. 
12. Grafregneren:        

a. Carsten: Det er en vigtig del af forløbet at lære at bruge grafregneren. 
b. De andre: Grafregneren er i forløbet et middel til at lære matematik, ikke et mål i sig 

selv. 
 
Denne didaktiske kontrakt for de 4 forløb har mange fællestræk med den didaktiske kontrakt for 

traditionel matematikundervisning, som den er beskrevet i kapitel 4. I kapitel 10 og 11 har jeg 
allerede fremlagt en række udtalelser, der viser, hvordan lærernes pædagogiske fantasi og kritiske 
ræsonnement er bundet af især den skriftlige eksamen og af, at forløbene ikke må stille eleverne 
ringere, end de ellers ville være stillet. Punkterne 1, 5, 6, 9 og 10 er således allerede diskuteret i 
disse kapitler. I det følgende vil jeg udfra videotransskriptionerne give nogle få eksempler på det, 

                                                 
1 Her tænkes mest på brug for til den afsluttende skriftlige og eventuelt mundtlige eksamen, men det kan også være 
mere generelt, og det vil være forskelligt fra lærer til lærer, hvad den pågældende lærer mener, eleverne har brug for. 
2 Her tænkes igen mest på den afsluttende eksamen. 
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man kunne kalde ”kontraktbrud”, hvor lærer og elever taler forbi hinanden. Disse eksempler 
illustrerer den didaktiske kontrakts indflydelse. 

 

Brud med, at opgaven er entydig og kan regnes på netop en måde. 
 

Disse eksempler bryder kontraktens punkt 7, 1 og måske 2. 
 
Eriks første opgave i materialet (Bilag B4, 11): 

 
Opgave 5.1: Et firma. 
Nedenfor ses en graf over et firmas overskud i året 2000. 

  (Figur 13) 
 
a) Hvornår var overskuddet størst, og hvor stort var det? 
b) Hvad var den gennemsnitlige stigning i overskud dette år, målt i 1000 kr. pr. måned? 
c) Hvornår var stigningen størst, og hvor stor var den? 
d) Hvornår var stigningen mindst, og hvor lille var den? 
e) Hvor meget havde firmaet tjent i løbet af dette år? 

 
I denne opgave har flere af spørgsmålene flere løsninger eller er uklart formulerede. Det første 

spørgsmål snyder, fordi maksimum for funktionen ligger til sidst, men det er ikke længere år 2000. 
Eleverne mener, det må være en fejl, og Erik er i sine bemærkninger til mig efter timen selv inde på, 
at det er uheldigt, at grafen ikke stopper til nytår. Det ses også i følgende bemærkning til en gruppe 
elever: ”Der er en lille krølle der, for jeg har klokket i det”. 

I spørgsmål d spørges efter, hvor stigningen var mindst. Dette fører til diskussioner om, hvorvidt 
svaret er ”næsten 0”, 0 eller der, hvor der er størst fald: 

 
Erik: .. Så skal man lige passe på med d-eren, for hvad mener jeg med mindste? 
Rasmus: Ja, hvad mener du med mindste – ja, det er vel der, hvor man tjener mindst? 
Erik: Nej, det er… 
Rasmus: Nej, shhh, nej, hvad hedder det…. 
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Erik: Men er det der, hvor den er negativ størst? 
Rasmus: Det må det næsten være. 
Erik: Der er i hvert fald nogle problemer der, kan vi ikke godt blive enige om det? Det er 
rigtigt nok, som du siger… 
Rasmus: Du har ikke formuleret det ordentligt. 
Erik: Nej, eller også er det med vilje. 
 

Det ses, hvordan eleverne og Erik forholder sig til kontrakten. Eleven mener, Erik har lavet en 
fejl, mens Erik antyder, at det var med vilje. I diskussion af samme opgave kommenterer Erik det i 
andre grupper f.eks. således: ”Vi må håbe, at til eksamen at I får en opgave, der er lidt mere præcist 
formuleret”. Eleverne bliver sure over, at opgaven ikke er klar, og det er uklart, om Erik har gjort 
det med vilje for at udfordre eleverne til at tænke selv, eller om det er en ”fejl”. 

Jeg har allerede i kapitel 12 set på opgave 2 i Carstens materiale, der kan løses med flere former 
for regression. Carsten omtaler det selv som en fejl, at der er flere måder at løse opgaven på. Se 
kapitel 12 for en nærmere gennemgang af de forskellige måder, opgaven kan løses på. 

 
Brud med, at alle opgaver er relevante og skal regnes. 

 

Dette er brud på kontraktens punkt 1, 2 og 5. 
Der er en række eksempler hos Erik, hvor han pludselig beder en gruppe springe en opgave 

over. Han siger på et tidspunkt til mig, at han har medtaget de svære opgaver som buffere, for at de 
hurtige elever ikke skal løbe fra de andre, men den oplysning har eleverne ikke. Der er en enkelt 
gruppe, der når at kigge på de fleste af opgaverne, så på den måde opfylder disse ”bufferopgaver” 
deres funktion. De elever, der får besked på at undlade at regne en opgave, bliver frustrerede og 
irriterede: ”Det er træls, når du siger sådan noget”, ”Hvorfor skal vi det?” etc. Eleverne er helt 
åbenbart utilfredse med, at der er opgaver, de ikke skal regne, og de opfatter det som et brud på den 
didaktiske kontrakt angående materialet, hvor alle opgaver er relevante for deres forberedelse til 
eksamen. 

Bentes elever finder det utilfredsstillende at blive bedt om at gøre noget uden at få en forklaring, 
f.eks. i forbindelse med ændringen af XRes, som allerede er diskuteret: ”Det der Xres der, altså, jeg 
ved godt hvordan, men hvad?” 

 
Brud med, at materialet er rigtigt og fuldstændigt. 
 

Dette er brud på kontraktens punkt 1 og 2. 
I forbindelse med konkurrencen på side 3 i Carstens materiale, hvor eleverne skal finde en 

funktion, der ikke bliver lineær, når der zoomes ind, har et par elever fundet frem til den numeriske 
værdi. De demonstrerer på viewscreenen, hvordan der vedbliver at være knæk, uanset hvor mange 
gange, der zoomes ind. Eksemplet er omtalt i kapitel 12. Carsten afslutter dette forløb med følgende 
dialog: 

 
Carsten: Men hør nu lige her, nu har jeg sagt flere gange, at I har snydt mig, eller jeg har 
dummet mig – den formulering af den opgave, selvom jeg tænkte mig grundigt om, da jeg 
skrev den, så var der alligevel noget, der gik galt for mig, og det var faktisk ikke tilsigtet, 
det gik virkelig galt åbenbart, jeg havde slet ikke tænkt den tanke selv. Hvad er det, der er 
gået galt for mig i den formulering af opgaven, jeg har givet? 
Rasmus: Du har glemt at skrive, at den ikke må knække. 
Carsten: Netop. Det skulle jeg have forbudt jer.   
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Og i den endelige udgave af materialet, som Carsten har sendt mig efterfølgende, er 
formuleringen af opgaven ændret, så der står, at grafen ikke må knække. Carsten fremstiller det her 
som en fejl i formuleringen af opgaven. 

I tredje blok brugte Carsten tid på klassen på at gennemgå noget af teorien, og i den forbindelse 
brokkede eleverne sig over den manglende figur på side 6: ”Vi sad faktisk og snakkede om, at vi 
synes, det var svært at forstå, når man bare læser det, <..> når man ikke har en tegning”. Carsten 
påtager sig ansvaret for den manglende tegning og lover, at den snarest vil følge.  

I disse eksempler er Carsten og eleverne enige om, at det er Carstens ansvar, at opgaven er 
”forkert”, eller at der mangler en figur i materialet. 

 
Brud, hvor eleverne misforstår det, de læser. 
 

Her er der tale om brud på kontraktens punkt 1 og 2, og der er tale om, at eleverne ikke læser 
teksten, som den er tænkt, dvs. på sin vis også et brud med punkt 8. 

Erik har på side 13 en opsummering af hvilke elementer af teorien, der endnu mangler at blive 
taget stilling til. Manglerne er formuleret som spørgsmål, og langt de fleste elever kaster sig ud i at 
forsøge at besvare disse spørgsmål: 

 
Rasmus: Hvad mener de med: ”Er den veldefineret?” 
Erik: Jamen, du kan ikke svare på spørgsmålene der. 
Rasmus: Kan jeg ikke? 
Erik: Kan du det? Hvad er det første spørgsmål der, nu skal jeg lige… 
[Og så gennemgår de drengens svar på spørgsmålene] 
Rasmus: Jeg har jo svaret på dem 
Erik: Det er fint nok. Altså det man kan sige er, at du ikke kan bevise det, men du kan i 
hvert fald modbevise det ved at komme med et modeksempel. 
<…> 
Rasmus: [Mens han visker ud på sit papir:] Kostbar spild på pjat. 
Erik: Der står heller ikke opgave foran. 
Rasmus: [Læser højt] ”Vi har nogle uafklarede spørgsmål” – det er da normalt, at når der 
kommer nogle spørgsmål, at man plejer at skulle svare på dem. 

 
Erik afviser ikke i første omgang, at eleven kan svare på spørgsmålene, men han signalerer til 

eleven, at han har gjort noget, der ikke var meningen, og seancen slutter med, at eleven visker sine 
svar ud og mener, han har spildt sin tid. Det er imidlertid min opfattelse, at der er mange 
læringspotentialer i de svar, eleven har givet på spørgsmålene og at han ikke har spildt sin tid. 

Dette sker i flere grupper, og der sker lidt det samme på side 11, hvor Eriks opskrift til, hvordan 
grafregneren tegner tangenter, opfattes som en opgave af eleverne. Det fremgår, at Eriks elever 
opfatter materialet som en samling opgaver, der skal regnes alle sammen, jævnfør også eksemplerne 
ovenfor om deres reaktion, når de bliver bedt om at springe noget over.  

Hos Bente ses noget lignende i en enkelt gruppes forsøg på at løse opgaven på den motiverende 
side. De kan ikke få tegnet grafen og tilkalder Bente: 

 
Bente: hvad ville det være rart at vide noget om? 
Rikke: Hvor det er henne. [Hvor den har ekstrema] 
Bente: Ja, hvor den vender – at få en metode til at regne sådan nogle ting ud. Det må vi så 
prøve, om vi kan få. 
Rikke: Nå for Søren. 



Kapitel 13: Lærer og elevers interaktion. 

 5 

Bente: Ja, men det er jo det, der er dit problem, ikke? 
Rikke: Jo. Jeg troede, du ville have os til at løse det nu selvfølgelig. 
Bente: Nej. 

 
Brud, hvor eleverne ikke gør det, de skal. 
 

Det er brud på kontraktens punkt 8, 2 og 3. 
Der er flere elever, der opgiver, når de går i stå i en opgave. Der er mange elever, der møder 

uforberedte til timerne med bemærkninger som ”Jeg har kigget på det, men jeg har ikke fået så 
meget ud af det”.  

Erik starter forløbet med at sige til eleverne, at materialet er svært, og at de ikke må regne med 
at kunne klare alle opgaverne selv. Senere i den samme time giver han dem lektier for, og eleverne 
er ikke sene til at kommentere dette: 

 
Erik: Jeg regner med, at I bliver færdige med det der stykke papir i dag, så. 
Rikke: Okay. 
Rasmus: Du starter med at sige, at det er meget svært. 
Rikke: Ja, og at vi nok højst sandsynligt ikke kan finde ud af at regne dem alle sammen, 
men vi kan godt nå at blive færdige i dag. 
Rie: 20. juni. [Svar på en opgave, Rie regner under diskussionen her videre selv.] 
Erik: Det sagde jeg ikke, jeg sagde, at I ikke kunne gøre det uden hjælp. 

 
Her påpeger eleverne en uklarhed i Eriks signaler. De opfatter det som brud på kontraktens 

punkt 10 om, at læreren skal have styr på det. 
Der er hos Carsten en enkelt elev, som Carsten har nogle personlige konflikter med, og hans 

holdning til materialet og faget er præget af hans holdning til Carsten. Eleven bliver ved flere 
lejligheder aggressiv og sarkastisk. I slutningen af første blok er eleven nået til opgaven midt på 
side 2, hvor han skal aflæse to punkter på grafen og beregne ligningen for linjen gennem de to 
punkter. Eleven kan godt beregne hældningskoefficienten men går i stå i at beregne 
skæringspunktet på y-aksen: 

 
Rasmus: Det står fandeme ikke her, det kan jeg ikke huske [Han griber sin formelsamling]. 
Jeg prøvede at kigge her i, så stod der ikke noget. 
Carsten: Okay, det vil jeg vædde med, at der gør. Skal vi vædde en Rittersport? 
Rasmus: Nej, det går jeg ikke med til. 

 
Dagen efter arbejder eleven videre med opgaven: 
 

…. 
Carsten: Du skal ikke finde b. 
Rasmus: Jo, det skal jeg. Jeg har fundet a. 
Carsten: Ja, det her er a. Er det det her spørgsmål med, hvad den næste den er? 
Rasmus: Puh, nej, det ved jeg ikke. Du sagde, jeg skulle finde et eller andet, jeg skulle 
finde det der i går. 
Carsten: Ja. Hvis det – altså det tal, du har regnet ud, det ser meget fornuftigt ud. Det er 
hældningstallet. Det er hastigheden – hældningstallet. 
Rolf: Hældningstallet, er det hastigheden? 
Carsten: Det er det, vi har fortolket som hastigheden, ja. 
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Rasmus: Men du sagde, jeg skulle finde b, så…  
Carsten: Nej, det er … nå ja, det er jo rigtigt, der står her, at du skal finde den rette linje. 

 
Der ses her også et brud med kontraktens punkt 1 og 2, for efter denne ordveksling er det næppe 

klart for eleven, hvorfor han skal finde b.  
 

Brud hvor eleverne skal lave ”bogstavregning”. 
 

Dette er brud på kontraktens punkt 2, 4 og 5. 
Hos Erik ses dette i opgave 6.3 (Bilag B4, 15), hvor eleverne skal bevise formlen for 

tangentligningen. De bliver meget forvirrede over, at de skal lave disse omskrivninger selv, og de 
fleste grupper kan ikke komme igennem det: 

 
Rikke: Det ved jeg ikke – kunne man ikke… jo, fordi hvis den rammer i et bestemt punkt, 
kan man så ikke bare sætte det punkt ind i formlen, så har man b? 
[Erik bekræfter med en armbevægelse] 
Rikke: hvad skal man så bruge sådan en sjov formel til? 
Erik: Jamen, det er bare at skrive det på en anden måde. 
Rasmus: Åhr. Jamen, det er typisk sådan nogle genier, de tror… 

 
Både på Anders’ og Bentes hold er der forvirring i forbindelse med opgaven, hvor eleverne 

bliver bedt om at opskrive en formel for, hvordan man differentierer en sum af to differentiable 
funktioner. De er ikke klar over, hvad der er facit, og mange insisterer på, at der må være tale om 
nogle bestemte funktioner. Flere grupper gætter f.eks. på, at differentialkvotienten for h(x) i denne 
opgave så må være 1)(' −

=
hhxxh , og opskriver formlen for differentiation af en sum således: 

11)(' −−

+=
gh gxhxxf .  

 
Eleverne har meget svært ved at acceptere svaret )(')(')(' xgxhxf +=  som et endeligt svar. 

Den didaktiske kontrakt bliver brudt i de teoretiske øvelser, hvor eleverne ikke skal løse opgaver 
men opskrive eller bevise formler med bogstaver. Eleverne bliver usikre på, hvad de skal, og hvad 
der er facit. 

 
Eksempler, hvor læreren bevidst bryder den didaktiske kontrakt. 

 

Sådanne eksempler ses flere gange hos Erik. Han udfordrer ofte eleverne med provokerende 
eller fejlagtige påstande. Eleverne er i nogen grad vant til denne adfærd, og Erik har en teknik med 
at banke i bordet, hvis eleverne ikke straks opfatter, at de skal passe på. Dette ses f.eks. i opgave 1 
d) (Se tidligere i dette afsnit), hvor nogle elever ser efter det største fald i overskuddet,  hvorefter 
Erik siger ”Dvs., der er faktisk underskud?”3 Det ses også i forbindelse med opgave 5.2 (Bilag B4, 
12), hvor eleverne tegner to tangenter på deres grafregnere.  

 

                                                 
3 Der er tale om, at virksomheden har overskud hele året, der er kun tale om et fald i overskud. De kan eleverne godt 
gennemskue. 
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   Tangent til y1 Tangent til y2 

   (Billede 17) 
 

Erik: Er det virkelig en tangent, I har fået tegnet der? 
Rasmus: Nej. [Men det er det nu!] 
Rikke: Det er den der anden der måske ikke? 
 

Eleverne kommer i tvivl og må undersøge situationen nøjere ved at zoome ind på grafen.  
Med sine provokerende spørgsmål og påstande kan Erik et øjeblik få eleverne til at tro på hvad 

som helst, fordi de har tillid til ham i følge punkt 10 i den didaktiske kontrakt. Dette fører tit til 
meget rige matematiske diskussioner, se evt. kapitel 14. 

 
Eksempler, hvor der sker udfordring af lærerens rolle. 

 

Der er flere eksempler, hvor der sættes spørgsmålstegn ved lærerens autoritet. Det er beskrevet i 
kapitel 4, hvordan lærerne ”lider” af et Atlaskompleks og gerne vil have styr på det hele. Det er 
også det, der ligger bag punkt 10 i den didaktiske kontrakt, og til dels også punkt 1 og 2 i disse 
forløb, hvor læreren har udarbejdet materialet. Det er oplagt ikke acceptabelt for hverken lærer eller 
elever, hvis materialet ikke fungerer, eller hvis læreren ikke kan svare på noget. 

Det sker flere gange i forløbet med Carsten, at han kommer i en situation, hvor han ikke har helt 
styr på det hele. Der er som nævnt i afsnit 12.1 to tilfælde, hvor Carsten ikke kan få en grafregner til 
at virke. Det sker også i opgave 2, hvor Carsten ikke har forudset, at opgaven kan løses på flere 
måder, og hvor han i første omgang forsøger at tvinge gruppen til at bruge den form for regression, 
han på forhånd havde tænkt på.  

Bente kommer som nævnt i afsnit 12.3 i et par situationer, hvor hun ikke hjælper grupperne med 
deres tekniske problemer, og det er et oplagt kontraktbrud. Hun har flere diskussioner med den 
omgænger, der er omtalt i kapitel 11. Han har helt oplagt ikke den respekt for lærerautoriteten, som 
elever normalt har. Den første situation ses i forbindelse med opgave f (Bilag B2, 2), hvor eleven er 
blevet bedt om at opskrive ligningen for tangenten og bruge L2 som hældning. Han har i første 
omgang bare udregnet den i 3 tilfælde i stedet for at bruge L2. Bente har derefter bedt ham om at 
lave det om. Det har han gjort, han har ganget ud og har fået en b-værdi, der afhænger af L2: 

 
Rasmus: Så fik jeg da ret med, at b var udtrykt v.hj.a. L2. 
Bente: Ja, det kan man også godt. 
Rasmus: Det er den eneste måde, du kan gøre det på for at få de rigtige værdier. 
Bente: Nej, det er det sådan set ikke, fordi …[Og Bente viser ham, hvordan det også kunne 
gøres] 
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Senere følger den episode med numerisk værdi, som jeg er vendt tilbage til nogle gange. I den 
episode ses, hvordan Rasmus har overført autoritet fra Bente til sin grafregner. Først har de en 
diskussion af, hvad en differentiabel funktion er. Vi taler her om en elev, der har gået i 2.g før: 

 
…. 
Bente: ….. Nej, det er ikke helt rigtigt svaret. Du svarer noget om f´. Hvordan er udseendet 
af en differentiabel funktion – der har du ikke helt forstået spørgsmålet. 
Rasmus: Udseendet af en differentiabel funktion? Det er vel bare en funktion? 
Bente: Er alle funktioner differentiable? 
Rasmus: Ja, det vil jeg mene. 
[Bente overlader her Rasmus til at gennemse sine matematikbøger og overveje spørgsmålet 
en gang til. Derefter vender hun tilbage. Rasmus har nu en ide om, at alle funktioner, der 
har et monotoniforhold, er differentiable. Bente siger, hun kan modbevise det og tegner 
grafen for numerisk værdi:] 
Bente:… Er den differentiabel dér?  
[Hun peger på (0,0). Rasmus tegner en vandret linje gennem punktet. Der følger en 
diskussion, hvor Rasmus tegner grafen for numerisk på grafregneren og også får tegnet 
grafen for den afledede funktion.] 
Rasmus: Men jeg kan stadig ikke se det. 
Bente: Du kan stadig ikke se det, hvorfor det? 
Rasmus: Her i 0, der har den differentialkvotienten 0 – hældning 0. Så er den 1 i de andre. 
Jeg vil sige, at den stadig er defineret i x=0. 
Bente: Funktionen er defineret i x=0, ja. 
Rasmus: Og det er differentialkvotienten også. 
Bente: Ja, ifølge den der. [Hun peger på grafregneren] 
Rasmus: Derfor må den jo også være differentiabel i  0. 
Bente: Kan du altid stole på en lommeregner? Hvad er tangenthældningen? Tangenten på 
den ene side løber her, og på den anden side løber den her. Hvilket tal skulle du sætte som 
tangenthældningen i det punkt der? 
R.: 0. 
Bente: Du vil sætte 0. Det er jeg ikke enig med dig i. 
Rasmus: Hvad vil du så sætte den til? 
Bente: Jeg vil sige, at den ikke er defineret. 

 
Eleven støtter sig i dette klip til grafregneren mere end til læreren, og der er tale om en 

illustration af det, der blev diskuteret i kapitel 4-6 om, hvordan introduktionen af teknologi kunne 
ændre lærerens rolle. I virkeligheden er der ikke mange eksempler på, at der rokkes ved 
lærerautoriteten i forløbet. I langt de fleste tilfælde bevarer lærerne overblikket, autoriteten, 
indsigten og ansvaret. Lærerne har meget at holde styr på, og mange episoder illustrerer 
Atlaskomplekset, ligesom også mange af lærernes udtalelser i kapitel 11 viser, at forløbene ikke har 
ført til, at lærerne har afgivet meget af deres ansvar. Erik er den eneste, der taler om, at grupperne 
må påtage sig et ansvar. Hos Bente påtager grupperne sig naturligt et betydeligt ansvar, men det 
endelige ansvar er stadig Bentes. 

 
Et sidste aspekt ved elevernes kritik af materialet og af grafregnerens virkemåde er en form for 

selvforsvar: Hvis en opgave i materialet ikke giver mening for eleven, er det mere bekvemt at skyde 
skylden på en dårlig formuleret opgave og dermed indirekte på læreren, end det er at måtte påtage 
sig ansvaret selv. Hvis en grafregner gør noget uventet, er det også mere bekvemt at skælde ud over 
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teknikkens utilstrækkelighed og uberegnelighed, end det er at erkende, at man muligvis har 
fejlbetjent den. En sådan ansvarsforflygtelse er formentlig normal og meget menneskelig, og for 
nogle elevers selvværd kan det være en stor fordel at kunne lægge noget af ansvaret for de fejlagtige 
forsøg over på nogle andre. For andre elever skyldes denne tendens snarere almindelig dovenskab 
og tjener ikke noget konstruktivt formål. 

 

13.2 Kommunikationen i forløbet. 
 

Jeg opstiller udfra mine analyser 3 kommunikationsformer, som jeg finder dominerer 
kommunikationen mellem lærer og elever i forløbene. Jeg kalder de 3 former for lærerforedraget, 
den sokratiske dialog og den lærerstyrede diskussion. Følgende skema, der karakteriserer de 3 
former, er inspireret af  

1. Alrø og Skovsmose(2002) og de 8 elementer, de bruger til at karakterisere en dialog. 
Elementer taget fra dem er markeret med 1 nedenfor i første søjle. 

2. Dolin(2002, 207)’s skema over forskellige samtaleformer og deres karakteristik, 
elementer taget fra ham er markeret med 2 i første søjle nedenfor. 

3. Jaworski(1994)’s karakteristik af ”følsomhed overfor eleverne”, elementer taget fra hende 
markeret med 3 i første søjle nedenfor. 

 
 Lærerforedraget Den sokratiske dialog Den lærerstyrede dialog 
Antal deltagere 1 lærer, et vilkårligt antal 

passive elever, evt. 1-2 
aktive. 

1 lærer og 1-2 aktive 
elever, et vilkårligt 
antal passive elever. 

1 lærer og en mindre 
gruppe aktive elever (2-
5) 

Intention (2) Transmission af 
autoriseret viden. 

Opdagelse af 
autoriseret viden. 

Fælles 
videnskonstruktion 

Kontakt (1) Læreren påkalder sig 
opmærksomheden. 

Eleven tilkalder 
læreren. 

Eleverne tilkalder 
læreren. 

At tale for. (1) 
 

Læreren argumenterer. Elev og lærer 
argumenterer. 

Eleverne argumenterer. 

Udfordring. (1) Læreren stiller opgaver i 
stoffet. 

Læreren kommer med 
udfordrende 
spørgsmål og 
modeksempler. 

Eleverne udfordrer 
hinanden, læreren 
udfordrer gruppen. 

Taletid Læreren taler langt det 
meste af tiden. 

Lærer og elev taler på 
skift. 

Eleverne taler mest, 
læreren styrer 
diskussionen. 

Følsomhed overfor 
eleverne (3) 

Ikke nødvendig. Nødvendig overfor de 
aktive. 

Nødvendig overfor hele 
gruppen. 

Elevselvstændighed. 
(3) 

Ikke nødvendig – men 
hvis eleven vil lære noget, 
er det elevens eget ansvar. 

De aktive elever skal 
helst tænke selv. 

Nødvendig. 

Elevkommunikation 
(3) 

Ikke nødvendig. Kun de aktive elever 
skal kunne 
kommunikere. 

Nødvendig. 

 

   (Tabel 8) 
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Lærerforedraget. 
 

Eleverne kan deltage i lærerforedraget med spørgsmål eller kommentarer, og læreren kan 
undertiden invitere til kommentering ved at stille spørgsmål. Lærerforedraget er typisk i 
klasseundervisningen, men jeg vil også kalde det et lærerforedrag, når læreren i sin vejledning af de 
enkelte grupper f.eks. 

 
a. gennemfører en indtastning på grafregneren, mens eleven ser på. 
b. dikterer til eleven hvilke indtastninger, hun skal foretage. 
c. gennem længere tid er den eneste der taler. 

 
Betegnelsen lærerforedraget dækker således en bred vifte af aktiviteter i klasserummet, der 

tilsyneladende ikke er ens. De har det tilfælles, at det stort set kun er læreren, der taler, og jeg 
vurderer, at elevernes læringsudbytte er det samme, hvad enten læreren taler til en mindre gruppe 
eller til hele klassen. Lærerens rolle er foredragsholderens. Læreren behøver ikke holde øje med, 
om eleven er med – det er elevens eget ansvar. Lærerforedraget har træk tilfælles med det, 
Dolin(2002) kalder den monologiske samtaleform, men også med det, han kalder den dialogiske 
samtaleform. Lærerforedraget kræver ikke elevselvstændighed for at kunne gennemføres, men hvis 
eleven skal lære noget, kræver det selvstændighed.  

 
Den sokratiske dialog. 
 

Læreren vejleder en enkelt elev, og de skiftes stort set til at sige noget. Læreren forsøger 
gennem denne samtale at lede eleven til at se sine fejl og sine opdagelser og til at indse den rigtige 
måde at løse opgaven på. Den sokratiske dialog minder om det, Dolin(2002) kalder den sokratiske 
samtaletype og om det, Alrø og Skovsmose(2002) kalder ”lærersandwichen”, hvor kommunikation 
bliver til quiz, og eleven skal gætte, hvad læreren tænker. I den sokratiske dialog bruger læreren 
ofte tiltaleformen ”du”, selvom han er ved at vejlede en gruppe. En god sokratisk dialog befordrer 
selvstændig tankevirksomhed hos eleven, mens en dårlig sokratisk dialog bliver til ”gæt hvad 
læreren tænker”. En god sokratisk dialog kræver elevselvstændighed, mens en dårlig sokratisk 
dialog ikke gør. Som led i en sokratisk dialog vil læreren som regel stille spørgsmål, som han 
kender svaret på på forhånd – såkaldte quizspørgsmål. Disse spørgsmål er en del af den sokratiske 
dialog og kan virke befordrende, men de kan også virke for ledende. 

 
Den lærerstyrede diskussion. 
 

Læreren stiller undersøgende eller provokerende spørgsmål, stimulerer til meningsudveksling 
mellem eleverne og lader den enkelte elev tale sin sag. Formen bruges f.eks., når en gruppe er 
uenige om den rigtige fremgangsmåde, og læreren opfordrer dem til en intern diskussion af 
problemet. Denne diskussion foregår enten, mens læreren lytter, eller også vender læreren tilbage 
for at høre konklusionen. Lærerens rolle er dommerens eller quizmasterens, der, når gruppen har 
afgivet deres endelige bud, evaluerer svaret, og som kommer med hints undervejs. Den lærerstyrede 
diskussion har træk tilfælles med det, Dolin(2002) kalder den dialogiske samtaleform, men den har 
ikke helt den samme kvalitet, f.eks. tager den ikke udgangspunkt i fælles problemløsning. I den 
lærerstyrede diskussion vil læreren bruge tiltaleformen ”I” næsten konsekvent, undtagen  ved 
henvendelser til en bestemt elev i gruppen, der er i opposition til resten af gruppen. 

 
Dolin beskriver, hvordan det, han kalder den sokratiske samtaleform, er den dominerende i den 

traditionelle undervisning, og hvordan den er demotiverende og giver ringe læring. Han mener, 
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denne form er dominerende, fordi den er effektiv, tidsbesparende og tilsyneladende inddrager 
eleverne.  

Jeg er enig i, at den traditionelle undervisning, som den er karakteriseret i kapitel 7, er domineret 
af lærerforedraget i klassegennemgangen og den sokratiske dialog i opgavegennemgangen,  men jeg 
mener, alle kommunikationsformerne giver mulighed for læring, jævnfør mine diskussioner af 
læringens kompleksitet i kapitel 4. Jeg vil ikke argumentere for, at den ene kommunikationsform er 
bedre end den anden, men jeg vil argumentere for, at det er uheldigt, hvis en time domineres af én 
form for kommunikation. Jeg vurderer også, at der er stor forskel på kravene til elevaktiviteten i de 
forskellige kommunikationsformer, og jeg er ikke i tvivl om, at eleven skal være aktiv for at lære. 
Det er derfor nemmest at undlade at lære, hvis lærerforedraget dominerer. 

I de observerede forløb er der ikke mange eksempler på det, Alrø og Skovsmose(2002) kalder 
en dialog. Anders, Bente og Erik valgte gruppearbejdsformen, og i den arbejdsform arbejder 
eleverne selvstændigt i grupper og tilkalder læreren, når de har problemer. Det er derfor ikke 
mærkeligt, hvis læreren kommer til at sige meget, når han er der. Når grupperne arbejder 
selvstændigt, er der givet tale om en anden form for kommunikation, men denne kommunikation 
hverken kan eller skal karakteriseres i dette projekt. 

Kommunikationen bliver meget lærerstyret, og der stilles mange quizspørgsmål. Der er især hos 
Bente og Erik eksempler på mere åbne spørgsmål, hvor læreren spørger efter, hvad eleverne har 
gjort eller tænkt. Dette er ikke spørgsmål, som læreren kan kende svaret på på forhånd.  

 
Eksempel på ”Lærerforedraget”. 

 

Der er masser af eksempler på lærerforedraget i materialet, især i Anders’ og Carstens materiale. 
Det forekommer oplagt i forbindelse med klassegennemgangen. Jeg vil ikke give eksempler fra 
klassegennemgangen men henviser interesserede til at rekvirere videotransskriptionerne. Carsten 
gennemgår f.eks. på siderne 33-38 et program og nogle sider i materialet vha. lærerforedraget. 
Eksemplerne på disse sider viser, at introduktionen af grafregneren i undervisningen ikke behøver at 
ændre grundlæggende ved kommunikationsformen ”lærerforedraget”. Anders’ tavlegennemgang er 
efter min vurdering ikke anderledes, end den ville have været uden grafregnerens tilstedeværelse, 
mens Carsten demonstrerer meget på viewscreenen i stedet for at bruge tavlen. Carstens 
gennemgang bliver dermed en anden og måske mere dynamisk, fordi eleverne ser graferne blive 
tegnet og programmet blive skrevet. Samtidig er det mit indtryk, at det at indtaste på grafregneren 
under gennemgangen komplicerer Carstens situation yderligere, hvilket gør ham mindre tilbøjelig 
til at inddrage eleverne i gennemgangen, end han er, når han bruger tavle og kridt.  

Der forekommer også lærerforedrag i lærernes vejledning af eleverne. Der er mange eksempler 
på, at Carsten gennemgår indtastninger. Jeg vil vælge her kun at bringe et eksempel. Carsten er i det 
følgende ved at vejlede en elev i, hvordan hun skal lave indtastningerne på side 4 i hans materiale, 
hvor der beregnes sekanthældninger ved hjælp af regression, hældningerne tilføjes til liste 3, der 
efter flere gennemløb indeholder en række sekanthældninger tættere og tættere på 
tangenthældningen. Eleven har kæmpet sig igennem indtastningerne, men er gået i stå i opgaven 
der, hvor hun skal gentage det hele ved at genkalde sig tastetrykkene. Hun tilkalder Carsten, der 
overtager grafregneren. Han peger på grafregnerens display under følgende samtale. Jeg 
understreger, at det ikke er meningen at forklare, hvad det er, Carsten siger, men at illustrere 
kommunikationen. 

 
Carsten: <..> Tænk dig, du har en pind, som du sømmer fast på tavlen ved at slå et søm i 
der og vipper den omkring det sted. Det gør vi matematisk ved at flytte det punkt og holde 
det punkt fast. Så du lader det punkt løbe ned af grafen. Hvis linjen fortsat skal gå gennem 
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de to punkter, det med sømmet og det løbende, så må linjen vippes. Det er det, vi er ude 
efter. Hvordan kan vi flytte det punkt? Det kan vi gøre ved at ændre på den x-tilvækst 
derfra og derhen til – ved at gøre den mindre. Det får det punkt til at løbe nedad her, og 
linjen til at vippe. Det er det, vi gør. Så starter man med at tegne grafen, og så giver vi den 
i starten den der x-tilvækst – den skal være 1. Og så kan du se, så vil sekantens hældning, 
den har vi jo lige regnet ud her, så er den halvanden. Og det vi gør her, det er simpelthen, 
at vi gemmer den her x-værdi. Så vil vi lave en liste – i L3 vil vi lave en liste over de 
hældninger, vi frembringer efterhånden ved at vippe sekanten. Og den første værdi, vi 
havde, det var altså halvanden, så det gemmer vi lige i liste 3 – en liste over en hældning. 
Vi har gjort det, der hedder initialisering. Du har skrevet dem der, og dem tjekker jeg lige – 
går ind og taster second entry, og det har du faktisk tilsyneladende tastet rigtigt. Der kan du 
se, hvordan man taster det ind. Og så gjorde jeg lige det der. Så gør vi det der med at gøre 
3 ting plus kigge på grafen: Først halverer vi x-tilvæksten, så vipper vi jo linjen ved at 
halvere x-tilvæksten, så beregner vi en ny hældning og gemmer den i liste 3, og hvis vi vil, 
kan vi kigge på grafen. Så tager vi en ny halvering, gemmer den nye hældning osv. Det er 
det, der er ideen. Og det kan vi gøre ved at bladre i det – det var det første – halvering af 
den der. Det næste er at lave lineær regression, og der har du altså for meget med – sådan 
skal den se ud.  Det accepterer den. 
Rikke: Hvad er y2? 
Carsten: Det er den funktionsvariable, hvor du gemmer sekantens ligning. Sekanten er jo 
den bedste rette linje gennem de to punkter – dvs. det er linjen gennem de to punkter. Og 
dens forskrift gemmer vi. Det er det, den skriver. Og nu kan det godt være, det går galt, 
fordi jeg har lavet second entry, hvis vi nu laver det sidste, så kan det være...det gjorde den 
faktisk, det var godt nok. Altså, det der augment, det er et sært ord. På dansk der hedder det 
på de nye lommeregnere ”Sæt sammen”, sæt to lister sammen, dvs. den kæder den der liste 
i enden af den der, og den liste består af et led, dvs. den udvider den der liste med et 
element. Hvor der før var 1,5, det var sådan vi startede, er der nu skrevet et tal mere, 
nemlig den a-værdi, vi lige har fundet. I stedet for at skrive de a-er ned på papir, så skriver 
du dem ind på lommeregneren. Så kan du kigge på grafen – der har du så den sekant. Du 
har dit faste punkt hele tiden, og så har du flyttet det punkt længere ned af grafen. <..> Nu 
gør vi det samme en gang til: 1, 2, 3, ja tak, halver x-tilvæksten 1, 2, 3, Jeg bladrer tilbage 
gennem de handlinger, jeg har foretaget mig, og vælger den rigtige: Skriv det nye a til i 
listen, ja tak. Der kom det. 
Rikke: Okay. 
Carsten: 1, 2, 3, ja tak, 1, 2, 3, ja tak, 1, 2, 3, ja tak. Det kan du bruge til at gøre det et par 
gange mere lige om lidt. Hvis vi nu kigger ind i liste 3, du har dem alle sammen der, så står 
de også der, og så ved at se,  hvad der sker med de tal, så kan du regne ud, hvad der 
egentlig sker, når sekanterne vipper ned langs kurven – de bliver jo ikke ved med at køre 
rundt sådan, vel? Der sker et eller andet med, at de går i stå, kan man sige. 
Rikke: Jah. 

 
Det ses, at Carsten taler og taster. Rikke har 3 kommentarer i sekvensen, to bekræftende ord og 

et teknisk spørgsmål. Carsten overholder i gennemgangen punkt 10 i den didaktiske kontrakt og 
viser, at han har styr på stoffet. Carsten taler om flere elementer af matematikken i eksemplet, og 
det er ikke umiddelbart klart, hvilket element han er i gang med. Han taler generelt om 
matematikken i sekanter og tangenter, han taler om den konkrete opgave, og han taler generelt om 
grafregnerteknik. Jeg vil gennemløbe Carstens udtalelser igen og prøve at dele op i de 3 elementer. 
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Jeg skriver bare begyndelsen og slutningen på sekvensen og henviser i øvrigt til hele teksten 
ovenfor. 

 
Generelt om matematik Konkret om opgaven Generelt om grafregneren 
Tænk dig ....må linjen vippes.   
 Det er det, vi er ude efter. 

....gemmer den her x-værdi. 
 

  Så vil vi lave en ....du gemmer 
sekantens ligning. 

Sekanten er jo den bedste rette 
linje gennem de to punkter – 
dvs. det er linjen gennem de to 
punkter. 

  

  Og dens forskrift gemmer vi..., 
så står de også der 

og så ved at se...kan man sige. 
 

  

   (Tabel 9) 
 
Carsten snakker i eksemplet mest om teknik og mindst om den konkrete opgave. Han laver 

imidlertid opgaven, imens han snakker, fordi opgaven er at lave indtastningerne. Carsten stiller 
ingen spørgsmål. Han siger vi, men det er ham, der gør det hele. 

Der er i materialet mange eksempler, hvor læreren vælger lærerforedraget, når de skal formidle 
noget grafregnerteknisk. 

 
Eksempel på ”Den sokratiske dialog”. 

 

Der er rigtig mange eksempler på den sokratiske dialog hos alle lærerne. Jeg vil bare give et par 
eksempler. 

I det første eksempel arbejder en elev med den allerførste opgave i Carstens materiale. Opgaven 
er omtalt tidligere. Det er den opgave, hvor eleverne skal lave en lineær regression: 

 
”Freja og Tilda cykler  begge med konstant fart forbi de samme 100 m mærker. 
På deres ure aflæser de hver især følgende tider for passage af mærkerne: 
 
mærke Freja Tilda 
(meter) (sek) (sek) 

100 0 55 
200 22 39 
300 39 27 
400 60 13 
500 78 0 

 (Tabel 10) 
 
• Indtast tallene i lister og lav lineær regression for begge cyklisterne.” 
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Indtaster eleverne tallene, som de står, skal de skrive LinReg L2, L1, y1 for at få stedet som 
funktion af tiden. 

 
Rikke: Jeg forstår ikke den her. 
Carsten: Hvad er det, der er x? [Quizspørgsmål] 
Rikke: Det er dem der. 
Carsten: Og hvis I ser, hvad I har tastet ind, så har I tastet tallene ind, som de står i 
tabellen. Så hvad for en liste er det, I har x-erne i? [Quizspørgsmål] 
Rikke: Det er L2. 
Carsten: Ja, og vejen i liste 1. 
Rikke: Nå, så skal man skrive liste 2 først og så  liste 1. 

 
Det næste eksempel er fra Anders’ hold. En gruppe elever har fået tegnet de første sekanter og 

skal i gang med at arbejde med grænseværdibegrebet ved at tegne sekanter gennem (5,f(5)) og 
(x,f(x)), hvor x kommer tættere og tættere på 5: 

 
Rikke: Hvad er det så, vi skal? Tegne flere sekanter og se, hvad der sker med dem tæt ved 
5? 
Anders: Ja, altså, målet med de her sekanter, hvad var det? [Quizspørgsmål] 
Rikke: Det var at finde tangenter. Men det  er jo bare så tæt, man kan komme på 5, eller 
hvad? 
Anders: Ja. De sekanter, du har tegnet, hvilke hældninger har de? [Quizspørgsmål] 
Rikke: Kan man vælge x til at være 5? 
Anders: Ja... Hvad kommer der til at stå i nævneren? [Quizspørgsmål] 
Rikke: Så står der jo nul.  
Anders: Nej, så du kan ikke vælge x til at være 5.  
Rikke: Så kan jeg vælge 5,01. 
Anders: Det er et godt sted at prøve.  

 
Det ses, at læreren har cirka hver anden replik, at han stiller mange quizspørgsmål, og at han 

hyppigt evaluerer eller reformulerer elevernes svar. Dermed samler han op på, hvad eleven nu burde 
vide. 

 
Eksempel på ”Den lærerstyrede diskussion”. 

 

Der er eksempler på denne kommunikationsform i materialet fra Bentes og Eriks hold. Den er 
typisk sammenblandet med sekvenser, der minder mere om den sokratiske dialog.   

I det følgende eksempel fra Eriks hold arbejder gruppen med den allerførste opgave i Eriks 
materiale, den opgave, der er gengivet tidligere i dette kapitel. De er ved at finde det gennemsnitlige 
overskud pr. måned. 

 
Erik: Hvordan finder I det, siger du? [Formentlig undersøgende, han ved ikke, hvad de har 
gjort] 
Rasmus: Det gør vi ved at lægge alle tallene sammen – de 12 punkter. 
Erik: Er I enige? [Starter diskussionen] 
Rikke: M-m.  
Rita: Men det er jo ikke gennemsnittet. 
Rikke: Altså det er ikke stigningen. 
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Rita: Det er ikke stigningen. 
Rie: Det er ikke stigningen, det er gennemsnittet af overskuddet det der. 
Erik: Den holder ikke, den der. Jeg tror, Rie har noget der. [Her fælder Erik dom] 
Rasmus: Men det var hende, der fandt på det. [Latter] Jeg foreslog at tage minimum og 
maksimum og så regne stigningen ud for hver af dem, eller... 
Erik: Den holder heller ikke, prøv at se, den kan jeg hurtigt argumentere imod, for hvis du 
nu ser på hele forløbet, og du har et stort maksimum, som fylder meget – en periode, hvor 
du har et virkeligt stort overskud, og så 4 små – så har du ikke sådan vægtet længden af 
dem. [Dom, udfordring med et modeksempel] 
Rasmus: Er det så bare at tage - hvad hedder det - 80.000 minus med de nogen og 30? 
Erik: Hvad får du så? [Quizspørgsmål]  
[Her følger en samtale mellem Erik og Rasmus, hvor forskellen mellem begyndelsesværdi 
og slutværdi bliver beregnet.] 
Rie: Det er det gennemsnitlige overskud igen, er det ikke det? 
Erik: Hvad siger I andre? [Lokalisering, start af diskussion] 
Rikke: Er det ikke overskuddet herfra og hertil? 
Erik: Jo, men det giver 47000, men hvad er det for et tal? Hvad betyder det tal? Hvordan 
finder man det gennemsnit? Det er jo ikke det gennemsnitlige pr. måned. [Reformulering, 
udfordring] 
Rasmus: Nej, det er det nemlig ikke. De der 47 er den gennemsnitlige indtægt – overskud 
i.. 
Rebekka: Indtægt, hvad snakker du om? 
Rasmus: Overskud... det er der, hvor, hvad hedder det... 
Erik: Nej, Rita, hvad var det, du sagde? [Støtte til elevide] 
Rita: Dividere med månederne fordi at hvis vi skal have pr. måned? 
Rasmus: Dividere 47 med.. 
Rita: Med hvor mange måneder der er. 

 
Og gruppen fortsætter med diskussionerne et stykke tid endnu. Det ses, hvordan kun meget få af 

Eriks spørgsmål er quizspørgsmål. Han giver ikke selv svar, men opfordrer andre 
gruppemedlemmer til at komme med ideer. Der er ikke tale om nogen egentlig dialog, fordi Erik 
hele tiden i sin egen og i gruppens bevidsthed kender det rigtige svar, men ikke giver det. Alligevel 
er mange af eleverne engagerede i diskussionen, og de vil gerne argumentere for deres synspunkter. 

 
Som nævnt ovenfor er det min opfattelse, at lærere normalt under opgaveregning bruger den 

sokratiske dialog eller den lærerstyrede diskussion, når de vejleder eleverne. Disse 
kommunikationsformer kræver, at læreren kan følge elevernes tankegang, og det kan blive meget 
svært, hvis der desuden skal holdes styr på grafregnere og indtastninger. Under lærerforedraget 
behøver læreren ikke holde øje med eleverne og kan koncentrere sig om at få teknikken til at virke. 
Hos Carsten og til dels hos Anders introduceres grafregneren på en måde, der fremmer brugen af 
lærerforedraget. 

Bromme(1994) beskriver, hvordan kun lærere med god indholdsviden i matematik er sikre nok 
på dem selv til at kunne styre klasserumsaktiviteter, hvor eleverne går nye veje. Dette er en mulig 
anden forklaring på lærerens valg af lærerforedraget i forbindelse med tekniske diskussioner: Hvis 
læreren føler, at hans indholdsviden på det rent tekniske område måske ikke er på samme niveau 
som hans matematiske viden, er han mere tilbøjelig til at undgå at lade eleverne gå deres egne veje i 
de tekniske dele af forløbet. 
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13.3 Grafregnerens rolle i kommunikationen. 
 

Grafregneren anvendes på forskellige måder i lærerens kommunikation med eleverne. Nogle af 
pointerne i dette afsnit kan ikke ses på transskriptionerne men kræver gennemsyn af videoerne, hvor 
lærers og elevers brug af grafregneren kan iagttages nøjere, mens andre fremgår af 
transskriptionerne. 

 
Tasteretten. 

 

Jeg har allerede i sidste kapitel været inde på betydningen af begrebet tasteretten – hvem i 
gruppen har fået overladt eller har tilkæmpet sig retten til at taste på grafregneren? Det er oplagt, at 
den, der har tasteretten, styrer arbejdet i gruppen meget. Når eleverne arbejder i grupper med 
grafregneren, bliver den et fælles kommunikationsmedie på en helt anden måde end papir og blyant. 
Eleverne anvender ofte kun en eller to grafregnere i kommunikationen, og de hiver først deres egen 
frem, hvis de bliver uenige med den, der har tasteretten. Det er i det hele taget ofte afgørende i 
diskussioner, hvem der har tasteretten, og der er ofte elever, der bliver næsten aggressive, hvis de 
fratages grafregneren på et tidspunkt, der ikke passer dem. I følgende eksempel ses denne irritation. 
Eksemplet er fra Eriks klasse. Eleverne er ved at vise Erik, at de har lavet opgaven øverst side 12 
med at tegne to tangenter. Erik beder om at se det: 

 
Erik: Prøv lige at zoome ind på det sted der. 
Rikke: [Til Rasmus]Du har jo slettet den! 
Rasmus: Det var for, at Erik lige skulle se den anden. [Rasmus tager Rikkes grafregner] 
Rikke: Ja, men så kan jeg jo ikke – må jeg lige prøve at se.... [Rikke tager Rasmus’ 
grafregner] 
Erik: Zoom ind. 
Rasmus: Jamen, jeg har zoomet ind. [Til Rikke:] Ehj! [Tager grafregneren tilbage]. 
Rikke: Jamen, det er jo også det. [Lægger Rasmus’ grafregner mellem dem, så de begge 
kan se] 

 
Her løser eleverne selv konflikten om tasteretten. I andre eksempler må læreren gribe ind, og i 

atter andre overtager læreren tasteretten. Der er også eksempler, hvor læreren forsøger at gribe ind 
for at overlade en anden elev tasteretten, men hvor lærerens indgriben er uønsket. Det ser ud til, at 
der er en kønsmæssig forskel på, hvem der har tasteretten og hvem, der helst er fri, men det er ikke 
fokus for denne afhandling. 

Der er enkelte eksempler, hvor tasteretten deles, men det er ikke mange. Grafregnerens tastatur 
og display er ikke nemt at deles om, som det allerede er diskuteret i kapitel 5 og 6. 

Der er mange eksempler, hvor læreren overtager tasteretten. I nogle tilfælde virker det godt. 
Eleven er kørt fast i nogle indtastninger og kan ikke komme videre, og læreren kan med nogle enkle 
indtastninger fremme processen betydeligt. I flere tilfælde virker det ikke overbevisende, at læreren 
overtager ansvaret for indtastningerne, og eleven bliver tilskuer. Eleven reagerer i disse tilfælde 
ikke med aggression, som vi så det i elev-elev-interaktionen, men med resignation og ligegyldighed 
overfor opgaven og indtastningerne. Dette sås f.eks. i eksemplet på lærerforedraget i sidste afsnit. 

Der er en klar sammenhæng mellem om læreren har tasteretten og kommunikationsformen 
lærerforedraget. Enten er det sådan, at en lærer, der trives med at have tasteretten, også trives med 
lærerforedraget, eller også er det en forudsætning for lærerforedraget, at læreren har tasteretten. 
Endelig kan det at have tasteretten lede til lærerforedraget uden lærerens bevidste ønske. Elevernes 
kommentarer bliver meget korte og uden relation til det matematiske indhold, som det sås i 
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eksemplet: ”Hvad er y2?”, ”Jah” og ”Okay”. Andre bemærkninger er f.eks. ”Skal jeg så starte 
forfra?” 

I følgende eksempel forsøger Anders at afgive tasteretten til en elev efter at have tastet en stor 
del af formlen i L2 ind: 

 
Anders: Ja, i liste 1, så det skriver jeg ind her, parentes slut minus, så skal jeg have y1 igen, 
og så skal jeg have en variabel til y1, og der skal jeg skrive 5-tallet, så parentes slut oppe i 
tælleren, og så divideret med, og så kan du taste den ind. [Her giver Anders Rikke 
grafregneren] – ja, parentes begynd. 
Rikke: Hvor finder man den der liste1 – nå, det var inde i den der ”vars” – nåh ja. 
Anders: Men lad os sige, at vi får den tastet ind – nu er det i og for sig det, der skal skrives 
ind som L2. Hvad var det, der var en god ting at få sat? 
Rikke: Det var det der med store... 
Anders: Nej, vent nu lige lidt [Anders taler hurtigt og lidt højt her for at forhindre pigen i at 
taste enter] 
Rikke: Nå, det var det der med anførselstegn. 

  
Eleven aflæser her Anders’ signaler og undlader lige akkurat at taste noget forkert. Det er oplagt 

sværere for Anders at styre forløbet, når han afgiver tasteretten. I nogle tilfælde kan det være næsten 
umuligt at få tastet ”det rigtige” ind, og i de tilfælde er det meget fristende for læreren at overtage 
tasteretten. 

 

Grafregneren som fælles visualiseringsværktøj. 
 

Grafregneren bliver også brugt i flere sammenhænge, hvor der ikke tastes på den, men hvor det 
allerede indtastede vises frem enten til godkendelse eller som argument i en lærerstyret diskussion. I 
sådanne eksempler kan det være både lærer og elev, der bruger grafregneren som argument. Der er 
også mange situationer, hvor en elev beder om at se en anden elevs grafregner, sandsynligvis for at 
kunne følge argumentationen. I følgende eksempel er en gruppe elever ved at arbejde med opgave 
5.2 i Eriks materiale, hvor de skal tegne to tangenter på grafregneren. Opgaven er illustreret i afsnit 
13.1. Rikke har tegnet begge graferne på sin grafregner: 

 
Erik: Er det en tangent det der? 
Rikke: Den rører ikke dem begge to... 
Rasmus: Må jeg lige se [Tager Rikkes grafregner] Ha. 
Rikke: Det ser lidt underligt ud. 

Der er også mange eksempler, hvor eleverne hjælper hinanden med genstridige grafregnere, 
f.eks. når lister eller koordinatakser er forsvundet. Sådanne situationer er meget korte, f.eks. siger en 
dreng til en anden: Kan du få min over på L2 og L1? Hvorefter han holder sin grafregner frem , den 
anden overtager den og taster lidt på den og rækker den tilbage. De taler ikke om, hvordan det 
gøres. 

 
Der er i materialet mange eksempler på meget indforstået snak både om matematik og om 

grafregneren, men nok mest om grafregneren. Der er dele af transskriptionen, der er stort set 
uforståelige for udenforstående, og som næsten kun giver mening, hvis man læser det, mens man 
ser videoen, men ikke desto mindre er det det, der er blevet sagt, og det har hjulpet eleverne videre i 
deres proces, selvom det ikke giver mening. Der er også mange eksempler på, at diskussionerne 
fortaber sig i teknisk snak og indtastninger, og at læreren i modsætning til sine intentioner, som de 
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fremgår af kapitel 10 og 11, kommer til at overtage ansvaret og tasteretten. Læreren kommer på den 
måde til at undervise i noget andet eller på en anden måde, end han havde planlagt. 

Grafregneren kommer i nogle sammenhænge til at virke som en yderligere distraktor i 
kommunikationen, den komplicerer situationen mere, så både lærer og elever måske bliver mere og 
ikke mindre tilbøjelige til at bruge kommunikationsformer som lærerforedraget og den sokratiske 
dialog. Selvom intentionen, som lærerne gør rede for den i kapitel 10 og 11, er at aktivere eleverne 
mere, og som Carsten eksplicit siger – at fremme mere eksperimenterende arbejdsformer, – så er det 
ikke det, der bliver dominerende i praksis. 

Samtidig er der muligheder i, at grafregneren tilsyneladende er et meget fælles medie, som alle 
har lov til at taste på, og hvor tasteretten kan skiftes rundt. På den måde bliver grafregneren meget 
mere fleksibel og fælles end papir og blyant, hvor eleverne efter min erfaring i forbindelse med 
gruppearbejde sidder med hver deres papir, som  sjældent sendes rundt til andre eller vises frem til 
andre gruppemedlemmer, allerhøjst til læreren. I forløbene her deles eleverne om grafregneren, de 
taster på hinandens, de sender dem rundt, og de viser dem frem for hinanden i forbindelse med 
diskussioner i gruppen.  

 

13.4 Aspekter af interaktionen, der ikke har med teknologien at gøre. 
 

Ved gennemsynet af videoerne er der en række andre aspekter, der falder i øjnene, som ikke har 
noget med lærerens anvendelse af grafregneren at gøre. Jeg vil kort redegøre for dem, men jeg vil 
ikke gøre meget ud af dem i forbindelse med denne afhandling. Mange af disse aspekter kunne 
gøres til genstand for andre forskningsprojekter. 
 
Organisering af arbejdet. 

 

Lektier. 
 

• Bente signalerer helt klart, at hun forventer, at eleverne bestiller noget. Hun minder dem 
om, at de skal give hinanden lektier for, og det gør de. Der er enkelte grupper, hvor hun må 
gribe ind, fordi de er for ambitiøse og giver hinanden for meget for. 

• Anders forventer ikke, at eleverne bestiller noget hjemme, og han laver forholdsvis 
omfattende fælles opsamlinger, som eleverne kan vente på i stedet for at arbejde med 
materialet. I sidste modul giver Anders dog eleverne besked på at gøre materialet færdigt 
hjemme som individuelt arbejde. 

• Erik giver eleverne den samme lektie for alle sammen uanset, hvor de er. Han sender 
dermed tvetydige signaler til eleverne om, hvorvidt de eller han er ansvarlig. 

• Carsten giver eleverne lektier for fra gang til gang.  
 
Den overordnede styring af timerne. 
 

• Carsten kører med hyppige opsamlinger, og han har derfor brug for, at eleverne flere gange 
i løbet af en time er nået cirka lige langt. Det giver behov for en stram styring af arbejdet. 
Nogle elever bliver ikke færdige med opgaverne inden de gennemgås. 

• Anders lader eleverne arbejde i deres eget tempo, men giver dem til sidst hele materialet 
for, hvilket giver de svage elever meget arbejde til det modul. I opsamlingerne tager han 
udgangspunkt i elevernes oplysninger om, hvor langt de er kommet i grupperne. 

• Erik styrer, hvad eleverne skal lave fra gang til gang. Det giver de svage elever meget 
hjemmearbejde, som er svært for dem. 
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• Bente lader eleverne arbejde i deres eget tempo. Hun lader dem være forskellige steder i 
materialet og tage den tid, det tager, men hun giver i bemærkninger til mig undervejs 
udtryk for bekymring over, hvor langt den langsomste af grupperne er nået. 

 
Det ser ud til, at det kan virke forstyrrende på elevernes arbejde, hvis der er hyppige 

opsamlinger på klassen, men det ser også ud til, at på mindre seriøse hold kan gejsten gå af dem, 
hvis de arbejder i grupper i lang tid uden fælles opsamlinger. 

 
Lærernes vejledning af grupperne. 
 

• Det kunne godt se ud til, at det generelt er de ressourcestærke elever, der får mest tid. 
• Anders og Carsten vejleder eleverne meget, mens Bente og Erik kan finde på at give 

gruppen en hurtig ide og så forlade den igen. 
• Carsten og Anders bruger næsten konsekvent tiltaleformen ”du”, mens Erik og Bente 

konsekvent bruger tiltaleformen ”I”. Der er en sammenhæng mellem valg af tiltaleform og 
valg af kommunikationsform. 

 
Det ser ud til, at læreren i vejledningen af eleverne bør tilstræbe at lade eleverne beholde 

ejerskabet til problemet. Hvis læreren gør problemet til sit, så fralægger eleverne sig ansvaret og 
lader læreren løse problemet. Hvis læreren virker som en mur, der spiller problemet tilbage til 
eleverne, fremmer det gruppens samarbejde og ansvarlighed. 
 
Kommunikationsformerne. 
 

Der ses på optagelserne en tydelig tendens til, at første gang, en lærer præsenteres for et 
problem, tager det længere tid at få det klaret, mens de sidste og måske svagere grupper, der når til 
det samme problem, får en hurtigere og mere afpudset forklaring. Vejledningen af de første grupper 
har karakter af den lærerstyrede diskussion, hvor læreren sammen med eleverne søger efter 
problemets kerne og den bedste måde at løse problemet på, mens de sidste gruppers vejledning 
mere er den sokratiske dialog eller lærerforedraget. Skott(2000) taler om, at lærerne udvikler en 
prototypisk reaktion, og det ses også i forløbene her. Dette er formentlig en del af forklaringen på, 
at de ressourcestærke elever tilsyneladende får mest af lærerens tid. En anden del af forklaringen er, 
at læreren måske føler et behov for at ”pace” de svage gruppers tempo, jævnfør diskussionen 
ovenfor, og derfor vælger en mere tidsbesparende kommunikationsform. 

I Alrø og Skovsmose(2002) taler de om modstandsgrupper som de elevgrupper, der ikke 
arbejder med opgaven, og som er stolte af det. Hos Carsten er der tale om ”modstands-elever”, 
elever, der kommer med dumme bemærkninger og på anden vis indikerer, at de finder 
undervisningen kedelig. Hos Erik og Anders ses ikke egentlige modstandsgrupper, men der er 
elever, der kun arbejder, når læreren er i gruppen. De virker ikke stolte, bare ligeglade og 
opgivende. 

Alrø og Skovsmose(2002) taler også om, at eleverne ”zoomer ud” fra opgaven og laver noget 
andet. I forløbene ses utallige eksempler på elever, der zoomer ud. På Anders’, Eriks og Carstens 
hold har jeg enkelte eksempler, hvor det er læreren, der zoomer ud – Anders har en diskussion med 
en gruppe om tipning, Erik har en snak med en gruppe om klassens studietur, og Carsten snakker i 
en meget lang sekvens med et par elever om,  hvordan Galilei har målt tid. 

Jeg har mange eksempler, hvor eleverne zoomer ud. De fortaber sig måske i en opgaves 
formulering, hvorvidt de skal have lektier for, hvornår de skal have afleveringsopgaver tilbage etc.  
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De fleste af sådanne udzoominger handler om matematik, grafregneren eller undervisningens 
organisering. 

 
13.5 Afslutning. 

 

Mine analyser i dette kapitel har ændret mine forestillinger om potentialerne ved at indføre 
grafregneren i gymnasiets matematikundervisning. I modsætning til Noss og Hoyles(1996)’s ide 
om, at teknologien kan støtte elever og lærers kommunikation, ser det i disse forløb ud til, at 
grafregnerens introduktion lukker kommunikationen og fremmer kommunikationsformen 
lærerforedraget især i forbindelse med elevernes tekniske problemer. 

Det viser sig afgørende for kvaliteten af kommunikationen, hvordan tasteretten administreres, og 
hvem der har den. Hvis læreren beholder tasteretten for længe, bliver kommunikationsformen til 
lærerforedraget. 

Den didaktiske kontrakt for forløbene viser, at mange træk i forløbet har været fælles med mere 
traditionelle forløb. I kapitel 15 vil jeg se nærmere på rammernes betydning for forløbene, men det 
er allerede klart, at den skriftlige eksamen har stor indflydelse også på, hvordan lærere og elever 
interagerer i forløbet, og den har en betydelig plads i den didaktiske kontrakt. 

Når lærerne selv udarbejder materiale, ses det i den didaktiske kontrakt, at lærerens ansvar 
bliver større og ikke mindre. Eleverne forventer, at materialet er relevant, fejlfrit, velformuleret og 
sammenhængende. De ser det som en samling opgaver, der, uden at de selv behøver overveje 
hvordan, vil føre dem frem til den erkendelse, de har brug for for at kunne klare sig til den 
afsluttende eksamen. Et materiale, der ikke lever op til elevernes forventninger, vil føre til en kritik 
af læreren i følge den didaktiske kontrakts punkt 1, 2, 5, 7 og 10.  

Det er oplagt, at elevernes og lærernes matematikforståelse ligger bag den didaktiske kontrakt, 
der afspejler et syn på matematik som levering af et færdigt pensum og på læreren som den, der ved 
alt og har ansvaret for alt. Der er behov for længerevarende lærerudviklingsprojekter, hvis sådanne 
grundholdninger skal ændres, og det bekræfter min tese 4. 
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Kapitel 14: Matematikken i forløbet. 
 
Uden at ville beskæftige mig med læringsspørgsmålet har jeg følt et behov for at se på, hvad der 

bliver sagt om matematik i de 4 forløb. Jeg vil komme med eksempler, hvor lærer og elever 
diskuterer matematik, og jeg vil analysere disse eksempler bla. vha. begreberne fra sidste kapitel. 
Kapitlet følger på den måde op på kapitel 12, hvor jeg så på, hvordan teknikken blev diskuteret, og 
på kapitel 13, hvor kommunikationen blev analyseret generelt. Analyserne viser, hvordan eleverne 
og læreren i disse eksempler bruger grafregneren som et vindue ind til matematikken – som det var 
intentionen. 

Jeg vil se på de centrale matematiske begreber, der arbejdes med i forløbet, det matematiske 
sprog, der anvendes, den formelle matematiks rolle og de få modelleringsopgaver, der er i 
materialet. 

 

14.1 De centrale matematiske begreber. 
 

De centrale matematiske begreber, som diskuteres i forløbene, er grænseværdibegrebet, sekant- 
og tangentbegrebet og differentialkvotientbegrebet.  
 
Grænseværdibegrebet. 

 

Anders, Bente og Carsten arbejder intuitivt med grænseværdibegrebet ved at arbejde med 
sekanter, der kommer tættere og tættere på en tangent. Anders og Bente vælger en metode, der 
ligger tæt op ad det, der er beskrevet i kapitel 6, og får beregnet sekanthældningerne i L2. Carsten 
laver en variant af dette og får beregnet en række sekanthældninger i L3.  Erik arbejder ikke med 
grænseværdibegrebet men introducerer tangenten direkte ved at kaste eleverne ud i at bestemme 
øjeblikshastigheder grafisk. 

Der er mange eksempler i materialet på, at eleverne har en god forståelse af, hvad det er, de skal 
gøre for at finde grænseværdien på grafregneren. Jeg giver i det følgende bare nogle få eksempler. I 
det første eksempel diskuterer eleverne alene først, inden Anders slutter sig til gruppen: 
 

Rasmus: Jamen tangenthældningen, det er jo den hældning, du har her lige, hvor den lige 
præcis snitter 5, dvs. hvis man har et punkt, der ligger helt vildt tæt på, vi har jo de to der, 
hvor vi går ind og markerer der. [Rasmus bruger naturligt sprog her til at give mening til 
grænseovergangen] 
Rolf: Kan vi ikke bare sige 5? [Rolf får ikke svar på dette spørgsmål. Svaret er, at så 
divideres der med 0. Her slutter Anders sig til gruppen, og han bliver lige sat ind i, hvor 
gruppen er og kontrollerer deres sekanter. Derefter følger følgende diskussion:] 
Anders: …. Er det så tangentens hældningskoefficient, der står der i liste 4 og 
3?[Kontrolspørgsmål] 
Rolf: Nej, det er ikke tangentens – om det er tangentens? Det er det jo ikke. Det er 
sekantens. 
Rasmus: Det er den linje, der går noget længere inde.[Uklart hvad han mener med dette.] 
Anders: Hvordan kunne man komme tættere til at få tangenten? [Quizspørgsmål] 
Rasmus: Så lave 4,99  
Anders: Ja, 4,99 [Bekræfter, gentager] 
Rasmus: 5,01 
Anders: Var det hurtigt at få lommeregneren til at klare det?  
Rasmus: Ja, det er bare at trykke ind. Det har jeg gjort, så får jeg 0,24988 i stedet for. 
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Anders: Ja. Og så stillede Rolf et spørgsmål, om I havde et godt gæt på 
hældningskoefficienten? 
Rikke: Det må være 0,25. 
Anders: Så har du et kvalificeret gæt på det. Så har du ikke noget problem, Rolf, fordi dine 
makkere, de synes, at der er …[Bekræfter, opsummerer] 
Rasmus: 0,25. Det passer med, at det så nogenlunde er gennemsnittet mellem de to. Altså 
gennemsnittet hvis man tager 5,001 og 4,99 og så tager gennemsnittet, det er … [Det er en 
god ide, der lægger op til numerisk differentiation. Den tages ikke op.] 
Anders: Hvis du er usikker på det, så kan man da godt tage gennemsnittet, men du sagde 
selv 4,99. Hvis du nu var usikker, hvad kunne du så gøre? [Uklar udfordring fra Anders] 
Rasmus: Jeg kunne da godt tage en anden tættere på 5. 

 
Det ses, at eleverne ikke er i tvivl om, hvad de skal gøre. Kommunikationsformen minder om 

den sokratiske dialog, men alle eleverne i gruppen siger noget, selvom Rikke er meget tavs. Det er 
imidlertid hende, der kan sige, hvad hældningskoefficienten for tangenten må være. I det følgende 
eksempel er Anders ved at vejlede en af de meget svage grupper, der har været præget af meget 
fravær og ikke har arbejdet særlig seriøst: 

 
Anders:… For at få bestemt hvad f´(5) var, hvad var det så for nogle ændringer, I skulle 
foretage? 
Rasmus: Vi skulle have noget tæt på 5, er det ikke rigtigt? [Søger Anders’ bekræftelse] 
Anders: Jo. [Bekræfter]  
Rasmus: Du kan bare tage f.eks. 4,9. 
Anders: Ja, tast lige 4,99. Har I ikke det samme på jeres lommeregnere?[Konkret 
tasteanvisning] 
Rikke: Jeg ved ikke – mit er blevet slettet siden i går. [Ikke-matematisk problem] 
Rita: Jeg havde den ikke med i går.[Ikke-matematisk problem] 
Anders: Lidt over 5 også – 5,01. Nu har Rasmus i hvert fald 2 x-værdier, 4,99 og 5,01, og 
hvad beregnes i L2? [Konkret anvisning, quizspørgsmål] 
Rasmus: Så har jeg vel bare y-værdierne? [Gætter forkert] 
Anders: Nej, hvad er det, du har i L2? [Gentager spørgsmålet] 
Rasmus: Jamen det… det var jeg ikke helt med på. [Giver op] 
Anders: Rasmus var der ikke i sidste time? [Undskylder] 
Rasmus: Nej, det var jeg ikke. [Bekræfter] 
Anders: [Til de andre i gruppen] Så er det jer, der skal træde til. 
Rikke: Er det mig? [Forbavset. Rikke er ikke en elev, der normalt bliver bedt om at komme 
Rasmus til hjælp.] 
Anders: Ja. Hvad var det, I havde tastet ind i L2? 
Rita: Der har vi tastet det der ind [Peger på formlen. Oplagt ikke det svar, Anders søger. 
Bruger ikke-matematisk sprog] 
Anders: Ja. Hvad er det så, der bliver beregnet? 
Rita: Det er liste 2. [Gentager svaret] 
Anders: Ja, ja, det er den formel, som…[Lægger ordene i munden på eleverne] 
Rasmus: Så er det vel hældningskoefficienten? [Pigerne kommer ikke på banen, Rasmus 
gætter igen] 
Rita: Det er hældningen. [Bekræfter Rasmus’ svar] 
Anders: Hældningen af…[Lægger igen ord i munden på eleverne] 
Rasmus: Sekanten. [Rasmus gætter rigtigt] 
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Anders: Ja. Og de to sekanthældninger, når I valgte nabopunkterne til at være 4,99 og 5,01, 
så har beregninger afsløret nogle sekanttal, sekanthældninger, som – hvad ligger de tæt 
ved? [Anders må selv formulere det, så han ved, at pigerne har hørt det rigtigt] 
Rikke: 0,25. [Gæt] 
Anders: Rikke har sagt det – 0,25. Lidt over og lidt under. Så hvad er så konklusionen? 
Rita: At hældningen er 0,25. [Det er uklart, om Rita har forstået det] 
Anders: Ja, og det er så hældningen af.. 
Rasmus: Tangenten i 5. [Rasmus er tilsyneladende med nu.] 

 
I eksemplet her er der tale om, at Anders efter at have gennemgået dette her på tavlen et par 

gange må hive denne gruppe gennem ræsonnementerne via en gætteleg, der ikke engang minder 
rigtigt om den sokratiske dialog, fordi den sokratiske dialog bygger på, at eleven leger med, mens 
disse elever i flere tilfælde tilsyneladende bare gætter i blinde. Anders fristes i flere replikker til at 
fortælle eleverne, hvad de skal gøre, men han vælger alligevel at fastholde dialogen i stedet for at 
give et lærerforedrag.  

Hos Bente er der et par eksempler, hvor eleverne er i tvivl om, hvad Bente mener, når hun i 
opgaven skriver ”Vælg nogle nye x – værdier i L1, som ligger tæt på 2.” Nogle elever prøver i første 
omgang med heltal og må provokeres til at indse, at der er tal mellem 1 og 2. Hvis eleverne selv 
skulle kunne tage kontrol over undersøgelserne, burde det måske præciseres i opgaven, at der skulle 
prøves med tal, der ikke var heltal. Eksemplerne illustrerer problemerne med at formulere relevante 
faglige udfordringer i en opgavetekst. 

I forbindelse med følgende formulering: 
 
”Hvad sker der med sekanterne, når x kommer uendelig tæt på 2? 

Hvad tror I, at hældningen bliver for den linie? ”[Min fremhævning] 

 – får Bente en diskussion med et par grupper om opgavens formulering. Eleverne bliver i tvivl 
om, hvad for en linje, der er tale om. De kritiserer Bentes formulering af opgaven, og i 
overensstemmelse med den didaktiske kontrakt påtager hun sig ansvaret for deres problemer med at 
forstå opgaven. I det følgende eksempel har en gruppe arbejdet med disse spørgsmål, og de er ved 
at fremlægge deres resultater for Bente. Hun læser i deres papirer, hvor eleven tilsyneladende har 
skrevet, at hældningen for linjen bliver næsten 4. Hun undrer sig: 

 
Rasmus: Vi har bare aflæst det der 4 inde i L2. 
Bente: Men hvorfor skriver du næsten? [Undersøgende] 
Rolf: Det er afrundet. Fordi det kan ikke blive 2. Den kan ikke komme helt derop. [Eleven 
giver udtryk for en forståelse af grænseværdi som noget, der aldrig nås. Bente følger ikke 
op] 
Ricard: Vi har 3 værdier her oppe et eller andet sted. Vi har 3,98, 3,99 og 4,01. Det er 
derfor, det er afrundet. [Redegør for, hvordan de har fundet grænseværdien, og at den 
aldrig nås] 
Bente: Ja, det er sekanterne. [Fortolker Ricards svar] 
Rolf: Jamen, er det tangenten, de spørger om? [Her viser Bentes formulering af opgaven 
sig at forvirre] 
Bente: Ja, det er det. [Bekræfter] 
Rolf: Det står der jo ikke helt. … Der står: ”Hvad sker der med..” [Kritik af opgaven] 
Bente: Nej, det kan jeg forstå [En anden gruppe har lige brokket sig over det samme] 
Rolf: Der står uendelig tæt på, men ikke helt.  
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Bente: ”Hvad sker der med sekanterne…” Der har I selv skrevet, at så bliver den til 
tangenten? [Undersøgende] 
Rolf: Nej, næsten, at den nærmer sig. [Igen ses, at elevens opfattelse tilsyneladende er, at 
grænseværdien aldrig nås.] 

 
I det følgende eksempel ses, hvordan Bente og eleverne arbejder med sammenhængen mellem 

den numeriske repræsentation af sekanthældningen i liste 2 og den grafiske repræsentation af 
sekanten på graf-displayet. Eleverne har lige redegjort for, at sekanterne kommer tættere og tættere 
på tangenten, når x-værdierne kommer ”uendelig uendelig uendelig tæt på 2”. Så følger dette: 

 
..... 
Bente: Og hvad bliver så hældningen for den tangent? 
Rikke: Den må blive det samme som hældningskoefficienterne for sekanterne i L2. 
[Elevens forståelse af sammenhængen mellem den grafiske og den numeriske 
repræsentation ses] 
Bente, Ja, når de kommer tættere og tættere på. Hvor er de hældninger henne? [Kontrol] 
Rita: Inde i L2. 
Bente: … Hvis du nu…. [Rita taster, Bente kigger på] Ja, men du kan godt komme tættere 
på 2 – er der ikke et tal, der er tættere på 2 end det der? [Igen skal eleven provokeres til at 
overveje ikke-heltal.] 
Rita: Nå, du tænker på sådan nogen små tal. [Eleven er straks med på, hvad Bente vil] 
Bente: prøv at tage et tal, der er endnu tættere på 2 – endnu tættere. [Giver metoden] 
Rikke: Men se, så siger den jo 2? [Grafregneren runder op. Eleven er ikke tryg ved denne 
virkemåde.] 
Bente: Ja, fordi den runder op, det skal du ikke tage dig af. Du skal kigge herovre. Hvad 
tror du så, at hældningen for tangenten er? [Bente henleder elevens opmærksomhed på liste 
2 og giver en metode. Hun beroliger også.] 
Rikke: Den er 3,95. [Giver det konkrete tal i liste 2] 
Bente: Nej. Der er der gået lige over på den anden side? [Peger på et andet tal i liste 2, der 
er større end 3,95] 
Rikke: Altså hældningen for tangenten ligger på 4 i 2. [Nu forstår eleven tilsyneladende, at 
Bente vil have tangentens hældning, ikke de konkrete tal i listen. Svaret her følger, som om 
eleven hele tiden har været klar over dette, men blot ikke forstod Bentes spørgsmål] 

 
Hos Carsten arbejder eleverne med grænseværdibegrebet ved hele tiden at tilføje nye 

sekanthældninger til en liste. I langt de fleste tilfælde drukner elevernes arbejde med begrebet i de 
komplicerede indtastninger, og elevernes arbejde bliver til blind indtastning uden refleksion. 
Kommunikationen mellem lærer og elev tømmes for matematik-fagligt indhold og bliver rent 
teknisk, og eleverne gætter sig frem, som i det andet eksempel fra Anders’ hold.  

På Anders’ og Bentes hold er elevernes arbejde med grænseværdibegrebet på dette intuitive 
niveau generelt ikke noget problem. Eleverne er ikke i tvivl om, hvad de skal gøre og hvordan de 
skal fortolke svaret. I Anders’ evaluering i kapitel 11 spiller elevernes forståelse af 
grænseværdibegrebet i øvrigt ind som en betydelig positiv faktor. At arbejde med 
grænseværdibegrebet på dette niveau er i øvrigt i fin overensstemmelse med 
bekendtgørelsesteksten, se kapitel 6. 
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Sekanter og tangenter. 
 

I elevernes arbejde med sekanter og tangenter viser der sig problemer med at overføre deres 
viden om lineære funktioner til denne nye kontekst. De har problemer med at genkalde sig formlen 
for den rette linje, især formlen )( 00 xxayy −=− , der bruges, når hældningskoefficienten og et 
punkt er kendt. Denne formel skal bruges, når ligningen for sekanten skal indskrives på 
grafregneren, og hældningen for sekanten er beregnet i liste 2, se kapitel 6. Formlen følger i øvrigt 
direkte af formlen til beregning af hældningskoefficienten, som eleverne ikke har svært ved at 
huske. Hos Anders blev det så tydeligt, at eleverne ikke kunne huske denne formel, at han i andet 
modul udleverede en ny udgave af materialet, hvor formlen var indskrevet, se kapitel 11. 

I det følgende eksempel har eleverne lavet en fejl i indskrivningen af formlen, som de opdager, 
da de får tegnet sekanterne på grafregneren. De tilkalder Bente, der ikke i første omgang er klar 
over, hvad deres problem er: 

 
Bente: Nej, men hvilket punkt har I sat ind i den generelle ligning for sekanten? (2,4)? Så 
må det være rigtigt nok. Og så har I L2 som hældningskoefficient, ikke? [Bente kontrollerer 
elevernes tænkemåde]] 
Rikke: Der er jo mange linjer… 
Bente: Hvor mange er der? [Kontrol af forståelse] 
Rikke: Der er 3. 
Bente: Ja, der er 3, hvorfor er der 3? [Kontrol igen] 
Rikke: Der er 3 hældningskoefficienter i L2. 
[Herefter følger en diskussion, hvor eleverne i gruppen bliver enige om, at det ikke passer. 
Til sidst ser Bente på deres grafregner og må give dem ret] 
Bente: … Men det gør de1 jo ikke, det har Rita ret i, det gør de ikke. Er jeres sekantligning 
rigtig, det er jo så det næste spørgsmål, fordi der er et eller andet, der ikke passer her. Kan I 
huske den ligning, vi havde sidste år, da vi havde linjens ligning? Jeg tror, I skal bruge lidt 
tid på det, og så sætte de størrelser ind, som I kender. [Bente identificerer her problemet, 
giver eleverne en ide og overlader dem til sig selv.] 

 
Eksemplet viser, hvordan eleverne kan bruge grafregneren til at opdage fejl i deres 

ræsonnement. 
I Bentes materiale bliver eleverne bedt om at overveje, hvad der bliver beregnet i liste 2, men 

der er et par grupper, der ikke gennemskuer formlen, og som senere kommer i problemer, fordi de 
ikke forstår, at der beregnes hældninger i liste 2. Bente må lede dem gennem en oversættelse af 
formlen til matematiksprog, inden de indser, at det er den ”normale” formel til beregning af en 
hældningskoefficient. Eriks elever får problemer med at anvende deres viden om lineære funktioner 
flere gange i materialet, første gang i forbindelse med en skihopopgave, hvor de bla. skal beregne 
vinklen mellem en linje og førsteaksen. Jeg vender tilbage til denne opgave i afsnittet om 
modellering senere i dette kapitel. 

Eksemplerne viser problemerne med, at elevernes viden er kontekstbundet og ikke umiddelbart 
kan anvendes i denne nye matematiske sammenhæng. 

I forbindelse med indzoomingsopgaven, som både Anders og Carsten har, hvor eleverne skal 
zoome ind på en graf og se, at den bliver lokalt lineær, er der mange elever, der ikke er i tvivl om, at 
det må være sandt, og de kan også argumentere for det: ”Jo længere du kommer ind, jo mindre er 
de, og så er det jo klart.” eller ”Det bliver større, når man zoomer ind på det, det stykke der, og så 

                                                 
1 Linjerne går ikke gennem det faste punkt (2,4) 
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lige pludselig vil det være helt lige.” Eleverne udtrykker sig her uklart, men udtalelserne rummer 
formentlig indsigt. Anders beder dem ikke uddybe, så det er svært at vide. At funktionen pludselig 
bliver lineær, skyldes grafregneren og dens pixelstørrelse. 

En række elever forvirres undervejs af, hvad der er sekant, og hvad der er tangent. Følgende 
eksempel viser en elev, der tilsyneladende har store forståelsesvanskeligheder: 

 
Rasmus: Men Carsten, jeg er bare ikke helt sikker på, jeg sådan helt kan finde ud af, hvad 
den der sekant den er – hvad er det? [Beder om en lærerforklaring i henhold til den 
didaktiske kontrakt. Carsten forklarer det, opfylder sin forpligtelse] 
Rasmus: Men kunne det ikke lige så godt være den der? [Peger på grafen for funktionen] 
Carsten: Den? Men det er jo grafen, det er selve grafen, men en sekant er en ret linje. 
Dreng: Den skal være ret? [Åbenbart en ny oplysning for eleven] 
Carsten: Ja. 
Dreng: Okay.  

 
Elevernes intuitive forståelse af tangentbegrebet dukker op flere gange i materialet. Bente 

spørger nederst på side 2 i materialet eleverne, hvordan en differentiabel funktions graf ser ud, og 
om de kan komme i tanke om en, der ikke er differentiabel. Dette fører til mange diskussioner i 
grupperne, blandt andet den om numerisk værdi, som jeg så på i både kapitel 12 og 13. Mange 
andre grupper mener, at lineære funktioner eller tredjegradspolynomier ikke er differentiable, fordi 
de kan tegne tangenter, der skærer grafen mere end et sted. Denne forståelse af tangentbegrebet 
hænger sammen med Artigue(1991)’s beskrivelse fra kapitel 6 af, at elever kan opfatte tangenten i 
punktet A som en linje gennem A, der ikke krydser kurven i nærheden af A, men i følge Bentes 
elevers opfattelse må linjen slet ikke have andre punkter tilfælles med kurven. Følgende er f.eks. 
efter elevernes opfattelse af tangentbegrebet ikke en differentiabel funktion, fordi tangenten i –1 
skærer grafen igen i (2,0): 

 

  
 
  (Billede 18) 
 
De fleste elever må have ideen om den numeriske værdi af Bente. Bente er i evalueringen selv 

inde på, at opgaven blev stillet for tidligt, og som det sås i kapitel 11, var det den opgave, der måtte 
klistres på efterfølgende pga. problemer med teknikken. 

I det følgende eksempel er en gruppe ved at se, om de kan finde en funktion, der ikke er 
differentiabel. De har gættet på en lineær funktion, men Bente har fået dem til at indse, at den er 
differentiabel. En elev konkluderer derefter: 

 
.... 
Rasmus: Så er alle funktioner differentiable. [I stil med omgængerens konklusion] 
Bente: Nej, den konklusion, at fordi den rette linje er differentiabel, så behøver alle 
funktioner jo ikke være det. Nu den parabel, I sad med før, der fandt vi tangenthældningen 
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i (2,4). Kunne vi have lavet nøjagtig den samme proces for andre punkter på parablen? 
[Bente vælger her at tage fat i det eksempel, eleverne har arbejdet meget med i forløbet] 
Rasmus: Ja, vi kunne da godt finde tangenter andre steder.  
Bente: Er der nogen steder på parablen, vi ikke kan finde tangenter? 
Rolf: Måske i toppunktet? [Et fornuftigt bud. Det eneste punkt, der adskiller sig fra de 
andre.] 
Bente: Hvordan ville tangenten ligge i toppunktet?  
Rolf: Ville den ikke ligge fladt udad? [Naturligt sprog, tilsyneladende fin forståelse. De 
diskuterer og bliver enige om, at den er differentiabel i toppunktet med differentialkvotient 
0] 
Bente:… Hvad kan vi konkludere om parablen – er den differentiabel, eller er den ikke 
differentiabel? [Opsummerende, kontrollerende] 
Rikard: Den er differentiabel. Men hvis vi nu har en rigtig [Viser et v med hånden], så kan 
den lige pludselig ikke – så går den jo sammen med sig selv. Så er den ikke differentiabel. 
[Eleven får her en ny ide. Bente forlader kort efter gruppen] 

 
Følgende gruppe er meget forvirrede over spørgsmålet og kommer til at rode rundt i de nye 

begreber: 
 

Rikke: Er det tangenten, der er differentiabel? [Roder i definitionen af differentiabilitet] 
Bente: Nej, det er funktionen. 
Rikke: Hvis den har en tangent, så er grafen differentiabel? [Mere rod] 
Bente: Ja, nu kokser det. Funktionen er differentiabel, hvis du kan tegne en tangent til 
grafen i ethvert punkt. Var den der? [Bente opsummerer og gentager definitionen] 
Rie: Og en vandret linje, der kunne du godt tegne…[Opsummerer, at en vandret linje er 
differentiabel, noget gruppen lige havde diskuteret] 
Bente: Det kunne du godt. Hvad med parablen?  
Rie: Det har vi sådan set gjort. 
Bente: Ja, I har gjort det i et punkt. Kunne I gøre det i et vilkårligt punkt? [Kontrol af 
forståelsen] 
Rie: Ja.  
Bente: Den er også differentiabel. [Opsummerer] 
Rikke: En lodret linje? [Et nyt bud] 
Bente: Hvad med en lodret linje? [Bente afviser ikke straks] 
Rikke: Jamen, den har ikke nogen hældning. [... og kunne derfor være differentiabel i følge 
definitionen] 
Bente: Den har ikke nogen hældning, det er rigtigt. Er det en funktion? [Quizspørgsmål] 
Rikke: Nej. 

 
Denne forståelse af tangentbegrebet ses i flere eksempler hos flere af lærerne, her hos Erik, hvor 

en gruppe elever har kastet sig over at besvare spørgsmålene i mangellisten, som det er diskuteret i 
kapitel 13: 

 
Rasmus: [Læser højt] ”Eksisterer den afledede altid?” 
Erik: Gør den det? 
Rasmus: Nej. 
Erik: Hvor eksisterer den ikke henne? [Udfordrer Rasmus’ svar] 
Rasmus: Ved lineære funktioner.  
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Rikke: Hvor den springer2.  
Erik: Hvorfor eksisterer den ikke ved lineære funktioner? [Udfordrer igen Rasmus’ svar] 
Rasmus: Fordi der er den jo en tangent i sig selv.  
Erik: Må den ikke det? [Åbent spørgsmål] 
Rasmus: Jamen, det er jo ikke noget punkt, så er der jo uendelig mange punkter? 

 
I Eriks opgave 5.2 (Bilag B4, 12) skal eleverne tegne to tangenter, en der ligner en tangent og 

en, der ser forkert ud. Opgaven er illustreret i afsnit 13.2. Denne opgave fører til en række 
diskussioner i grupperne af, hvad en tangent er, og om det er grafregneren der har lavet en fejl. Det 
fører også til diskussioner om svingninger. I det følgende har eleverne tegnet de to grafer, og de har 
zoomet ind på graf nummer 2, så det ligner en tangent mere, f.eks. som jeg gør det her: 

  
  
  (Billede 19) 

 
Erik: … Hvad gælder der om tangenter?  
Rikke: De rammer et sted. [Rikke giver udtryk for sin forståelse af, hvad en tangent er] 
Erik: Jamen, du tegner da tangenter i punkter, ikke også? Så du går ind og siger, her har du 
– prøv at se her, Rasmus, her har du din kurve, det er det punkt, du vil have en tangent i, så 
tegner du en tangent. Hvordan kurven opfører sig bagefter, det har ikke noget med det at 
gøre. [Erik redegør for, hvad en tangent er] 
Rikke: Men det er jo ikke noget svar – den går faktisk lige ind over. [Pigen er ikke tilfreds 
med redegørelsen og er bekymret, fordi tangenten skærer grafen igen] 
Erik: Det er en tangent til kurven. [Stopper diskussionen] 

  
Differentialkvotient. 
 

Eleverne har generelt ikke svært ved at forstå og bruge dette begreb. De accepterer det som et 
navn til hældningen for tangenten, og der er ikke mange eksempler, hvor eleverne skal have hjælp 
til at arbejde med dette begreb. I det følgende eksempel skal eleverne i overensstemmelse med den 
didaktiske kontrakt have kontrolleret deres udregninger: 

 
Rasmus: .. om det her kan passe, fordi når der står det der f og så f(6), om så inde i stat-
menuen og inde i edit, så kan man bare gå op og rette på den der formel, og så kan man 
taste dem ind og så finde nogle tal, der ligger tæt på. [Redegør for metoden, beder om 
bekræftelse] 
Anders: Ja. [Bekræftende]  
Rasmus: Ved du så, om 0,5 kan passe? 
Anders: Det er… 

                                                 
2 Dette svar ignorerer Erik i første omgang, men han vender senere tilbage til det og giver pigen ret i, at dette er et 
modeksempel. I et ”springpunkt” er funktionen ikke kontinuert og derfor ikke differentiabel. 
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Rasmus: Det giver den nemlig der, hvis du taster dem ind der. [Upræcist sprog. ”Den” er 
differentialkvotienten] 
Anders: Ja. Så har I på lyntempo fundet f´(6). Og hvad var det, det betød, det der f´(6)? 
[Kontrolspørgsmål] 
Rasmus: Det var hældningskoefficienten af… 
Rikke: Tangenten. 
 

Skiftet fra differentialkvotienten til den afledede funktion var der på min foranledning gjort 
meget ud af i de 4 forløb, se kapitel 9 og 11 for en diskussion af dette. Dette skift voldte 
tilsyneladende ikke eleverne store problemer, og de kom godt fra at ”gætte formler”. I det følgende 
eksempel har en gruppe elever gættet formlen for differentiation af 2)( xxf = . Rikke rejser derefter 
et interessant spørgsmål: 

 
Rikke: Giver den så det for alle f´(x)? [Lidt uklart] 
Anders: Altså, det er jo temmelig overbevisende. I kunne jo tage en eller anden meget stor 
x-værdi og så se, om det passede der også. [Anders fortolker Rikkes spørgsmål derhen, at 
hun er usikker på, om formlen holder for alle Rx ∈ ] 
Rasmus: Men det er kun, hvis det er en parabel, er det ikke? Den går sådan….  
Rikke: Men det jeg mener er, om det også gælder for f.eks. 3x2+2-2x…[Rikke forklarer sit 
spørgsmål] 
Rasmus: Men det er vel kun, hvis funktionen af x er lig med x2?  
Anders: Rikkes spørgsmål er fornuftigt nok: Hvis vi skifter regneforskriften ud til noget 
med 3x2?  
Rasmus: Så skal forskriften for f´(x) også ændres. 

 
Og eleverne fortsætter deres undersøgelser af flere funktioner. Gruppen er opmærksom på, at 

hvis funktionen skifter, så skifter differentialkvotienten også. Der er flere eksempler, hvor 
grupperne uden problemer gætter formlen for differentiation af 2)( xxf = . I det følgende eksempel 

arbejder eleverne med at finde en tilsvarende formel for differentiation af 3)( xxf = : 
 

Anders: Men spørgsmålet er, om I kan opnå et system i de tal, I har stående der. [Opfordrer 
til analyse af tallene] 
Rikke: Nej, fordi –1, hvis man sætter det i tredje, så giver det ikke 3. 
Anders: Nej.  
Rikke: Vi kan gange med –3, men det hjælper ikke noget her. [Eleven kan ikke se 
systemet] 
Anders: Prøv lige at tage x til at være 4, og så se, hvad der kommer ud af det – det kunne 
måske være, at det…[Anders opfordrer til at beregne flere tal til støtte for gætteriet] 
[Rikke skal lige have sin grafregner tilbage og have indtastet tallet. Anders remser de tal 
op, de nu har beregnet for f´, og så falder 10-øren:] 
Rikke: Kunne man ikke sige 3 gange med sig selv… det giver 9… gange 3 måske….. 
ganget med sig selv, og så gange 3? [Tøvende men rigtigt] 
Anders: Hvis nu Rikke har ret i det, så har I næsten et bud på en regneforskrift. 
Rikke: x2 gange 3. [Kan nu sige formlen mere præcis] 
Rie: [Kontrollerer formlen på sin grafregner] Det passer i hvert fald også med 4-tallet, hvis 
man ganger med sig selv og ganger med 3.  
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I Eriks opgave 5.9 (Bilag B4, 14) skal eleverne gætte differentialkvotienten for 1)( 2
+= xxf . 

Erik beder dem efterfølgende tegne grafen for både f og f’ i samme koordinatsystem: 

   
 
  (Billede 20) 
 
Det ses, at den afledede funktion bliver tangent til grafen for f i punktet (1,2). Det giver 

anledning til en masse diskussioner mellem Erik og eleverne om, om det er en tilfældighed eller en 
nødvendighed. Eleverne diskuterer også, hvad grafen for f’ egentlig kan bruges til, og hvad 
sammenhængen egentlig er mellem grafen for f og grafen for f’. Eleverne kan efter nogen 
overvejelse godt forklare, hvorfor f’ er 0 i når x=0 og sammenhængen mellem fortegnene for f’ og 
monotoniforholdene for f. En enkelt gruppe er også inde på symmetrien omkring y-aksen.  

 
Anvendelser af differentialkvotientbegrebet. 

 

Hos både Bente og Erik bliver eleverne bedt om at overveje, hvad differentialkvotienten siger 
om funktionens monotoniforhold, og det kan de generelt godt finde ud af. Jeg vil kun give et par 
eksempler: 

 
Bente: Ja. Hvad har I svaret på det andet heroppe? 
Rasmus: Når f(x) er voksende er f´(x)´s fortegn positivt, men når f(x) er aftagende er 
f´(x)´s fortegn negativt, og i b har vi svaret, at så er den 0. Derfor kan vi så gå ind og vide, 
at når f´(x) er lig nul, så har den f(x) et ekstremum, men hvordan vi finder det der, det ved 
vi ikke helt. 

 
Elevernes bekymring ved at bestemme nulpunkter for f’ grafisk er også tidligere diskuteret, og 

det er en fornuftig bekymring, for hvordan kan de vide, at de får alle nulpunkter for f’ med. 
 

Erik: .. Når funktionen den er voksende, hvad kan I så sige om differential… hældningen 
for tangenten? [Erik er ved at kontrollere gruppens overvejelser] 
Rasmus: At den er positiv.  
Erik: Aftagende? 
Rasmus: Så er den negativ. 
Erik: Hvad så hvis hældningen for tangenten er nul? 
Rasmus: Så har den ingen hastighed. [Det er korrekt, men Erik vil have et andet svar] 
Erik: Hvordan ser grafen ud? 
Rasmus: Så er den [Rikke tegner en vandret streg i luften] 
Erik: Yes 
Rasmus: Så ligger tangenten bare på toppunktet. [Uklart formuleret] 

 
I opgave 4 på side 4 i Bentes materiale skal eleverne finde et godt tegnevindue til en besværlig 

funktion ved at finde nulpunkterne for f’. Det er den samme funktion, som eleverne har arbejdet 
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med på den introducerende side. Elevernes problemer med at tegne denne funktion er allerede 
diskuteret flere gange, og funktionen er også illustreret flere gange i kapitel 13. Eleverne har meget 
svært ved at gennemskue, hvad de skal gøre, når de har fundet nulpunkterne for f’ for at finde 
tegnevinduet. Bente er i flere situationer lidt forbavset over, at eleverne ikke kan indse, at de bare 
skal indsætte nulpunkterne for f’ i forskriften for f. Eleverne gætter sig frem: 

 
Bente: … Du indstiller jo ikke grafvinduet efter de ekstremumssteder? Hvad er det for 
nogen….[Ledende spørgsmål] 
Rikke: Værdierne? x-værdierne? [Gætter] 
Rie: Jeg tror godt nok, vi er gået lidt i baglås på den her. [Giver op] 
Bente: Nej, I er meget tæt på, I skal bare lige omkring et hjørne her. Når I har 
ekstremumsstederne, hvordan kan I så finde ekstremumsværdierne? [Omformulerer 
spørgsmålet til termer, der ikke bruger differentialregningen] 
Rikke: Så de x-værdier her, dem sætter vi så ind, så får vi y-værdierne. [Et korrekt svar] 
Bente: Så får vi de store udsving. [Opsummerer] 

 
Når eleverne har fundet metoden til at bestemme ekstremumsværdierne, er de ikke i tvivl om, 

hvad de skal gøre:  
 

Bente: Hvad kan den værdi – viden om den værdi hjælpe jer med? 
Rikke: Jamen så kan vi jo se, at hvis vi skal se det punkt, der ligger deroppe, så skal vi 
have ymax til at være lidt større den det der, og minimum til at være lidt mindre. 
 

I opgave 5.10 (Bilag B4, 14) beder Erik eleverne overveje, om der altid er lokalt ekstrema, når 
0)(' 0 =xf . Der er to grupper, der i denne opgave selv kan finde et modeksempel, nemlig en 

vandret linje: 
 

Rasmus: Men så hvis grafens stigningstal nu var nul, hvis det bare var en lige linje, så ved 
jeg ikke, om man kalder det et lokalt minimum? [Uklar formulering] 
Erik: Nej, det gør vi ikke. Det var et modeksempel i hvert fald. 
 

I følgende eksempel fører diskussionerne i gruppen til, at eleverne får behov for en mere præcis 
definition af lokalt ekstremum. Her er tale om en diskussion mellem 2 elever, som Erik næsten ikke 
deltager i: 

 
Rasmus: ”Er der altid lokalt ekstrema i (x0, f(x0))…” 
Rikke: Nej. 
Rasmus: Det er der da. 
Rie: Nej. Ikke hvis du har en linje, der siger y=0, for så vil stigningstallet hele tiden være 
nul. 
Erik: På tangenten være nul. [Præciserer Ries argument] 
Rasmus: Jamen, når du definerer ekstrema, så – ekstrema, det er jo i forhold til noget 
andet? [Diskuterer definitionen af lokalt ekstrema] 
Rie: Det er jo noget med nogle udsving.  
Rasmus: Jamen det må være i forhold til noget andet, den har jo ikke noget til sig selv, den 
linje.[Og diskussionen om, hvad et lokalt ekstremum er fortsætter.] 
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I kapitel 13 er allerede nævnt, at eleverne går i stå, når de skal regne på udtryk, hvori der indgår 
bogstaver. Det sker på Eriks hold, når de skal opskrive ligningen for tangenten generelt, og det sker 
på Bentes og Anders’ hold, når de skal opskrive regneregler for differentialkvotienter. I disse 
sekvenser kan eleverne ikke selv men skal have meget hjælp. 

 
 

14.2 Det matematiske sprog. 
 

Erik er på forhånd bekymret for, hvordan elevernes matematiske sprog skal udvikle sig i et 
gruppearbejde, hvor han ikke har kontrol med, hvordan de formulerer sig. Bente er efter forløbet 
inde på, at elevernes første afleveringsopgaver sprogligt var meget ubehjælpsomme. Også i 
forløbene er der mange eksempler på, at eleverne sprog afviger fra den matematiske standard, og de 
har til tider meget svært ved at få udtrykt, hvad de mener. Det er f.eks. typisk, at eleverne ikke kan 
huske ordet maksimum. I stedet bruger de ordet toppunkt, som de har fra gennemgangen af 
andengradspolynomiet.  

Jeg vil i det følgende give 2 eksempler på, at eleverne mangler ord for deres opdagelser. I det 
første eksempel har eleverne gættet formler for differentialkvotienter i et stykke tid, da Bente slutter 
sig til dem for at se, hvad de laver: 

 
Rasmus: Den ligger oven på den der nDerive, som vi lavede. [Det første ”den” henviser til 
deres gæt på differentialkvotienten. Når gættet ligger oveni grafen for den afledede, er 
gættet korrekt] 
Bente: Så den ligger oveni? Hvad har I så fundet? [Opsummerer] 
Rasmus: Den der formel for …  ja for a. [Eleven mangler ord] 
Bente: Ja, og nu kalder vi den ikke a mere, nu hedder den noget helt andet, hvad hedder 
den? 
Rasmus: Differentialkvotienten. 
Bente: Ja. Hvordan skrives det, har du fod på det også?  
Rasmus: På det der f´? Nej, ikke rigtig, jeg ved ikke rigtig, i den der, vi skulle lave før, der 
har vi så bare skrevet at 2x, det var lig med a. [Notationen mangler] 
Bente: Skal vi ikke prøve at få den rigtige skrivemåde ind også? Prøv at se: f´(x)=3x2. 
Sådan skal du skrive. Differentialkvotienten er lig 3x2, så har du den. Du behøver ikke 
skrive x0, bare generelt x. [Bente viser tilrette notationsmæssigt] 
 

Bentes bemærkning i slutningen af eksemplet om, at der gerne må skrives x i stedet for x0,viser 
forskellen mellem differentialkvotienten og den afledede funktion. Denne problematik er meget 
almindelig for eleverne på dette tidspunkt i forløbet. 

I det næste eksempel forsøger eleven at formulere, at differentialkvotienten for f er nul i et 
ekstremumspunkt, men hun har store problemer med at få det sagt, så Bente kan forstå det: 

 
Rikke: Kan ekstrema så være i 0? [Meget upræcis. Meningen er som ovenfor, men Bente 
misforstår. På dette tidspunkt har hun vejledt mange grupper, der refererer til f(x)=x2 i 
dette spørgsmål, og hun tror Rikke gør det samme] 
Bente: Om der kan ligge ekstrema i 0? Ja. 
Rikke: Er det den generelle, der har ekstrema i 0? [Rikke forsøger at se, om reglen er 
generel. Bente er stadig ikke med] 
Bente: Jeg forstår ikke, hvad du mener. En funktion kan godt have ekstrema i (0,0), det har 
x2.  
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Rikke: Nej, men her, værdien af f´(x), der hvor f(x) har ekstrema, er det 0? [Nu er Rikke 
mere præcis] 
Bente: Ja. Hvorfor er det det? [Bekræfter, udfordrer]  
Rikke: Fordi hvis man tegner tangenten i det toppunkt der, så er det 0º til x-aksen. [Igen 
har Rikke svært ved at formulere, hvad hun mener] 
Bente: Ja, hvad er nul? Du siger 0º til x-aksen, det er også rigtigt, men hvad er 
tangenthældningen? [Bente giver hende det rigtige ord] 
Rikke: Det er nul.  

 
I øvrigt ses elevernes vanskeligheder med at formulere sig også i mange af de eksempler, der 

tidligere er givet. 
Bente har efterfølgende sendt mig eksempler på elevernes formuleringer fra de første 

afleveringer. Det er vanskeligt at fortolke disse udsagn udenfor den kontekst, de er givet i. Nogle af 
dem tyder på store forståelsesvanskeligheder, mens andre snarere kan klassificeres som 
”udtryksfejl”, hvor eleverne får sagt det forkert men formentlig mener det rigtige. Eksempler på de 
sidste er f.eks. 

  
"Hældningen på grafen er voksende" [Eleven mener formentlig, at funktionen er voksende]  
"Jeg afleder f(x) for at finde tangenten"  
"nDerive -grafen viser en nogenlunde kurve for tangenterne". [Eleven mener formentlig, at 
nDerive er en tilnærmet graf for den afledede funktion] 
"mellemtoppunkt" [Formentlig lokalt maksimum] 
"f mærke x= " [Her har eleven ikke styr på notationen] 
"Bruger reglen x^n><nx^n-1" [En hjemmelavet måde at skrive på, hvordan en 
potensfunktions afledede ser ud]. 
"f mærke har ingen vandrette hældninger" [Formentlig: Der er ingen nulpunkter for f’] 
"x=1,6 er max" [Formentlig: f har maksimum for x=1,6] 
"Finder hvor nDerive er 0, og finder så yderpunkterne" [Her menes formentlig 
ekstremumspunkterne]  

 
Eleverne har altså, som det fremgår, problemer med at få sagt det, de mener. Det er svært at 

sige, om disse problemer er større end normalt. I en traditionel matematikundervisning har eleverne 
sjældent behov for at formulere sig mundtligt om egne opdagelser, og de vil ofte have set en masse 
eksempler på opgaver, inden de selv skal formulere sig skriftligt. 

Det er oplagt, at formuleringer som at ”nDeriv”e en funktion kun optræder, fordi eleverne har 
lært at differentiere v.hj.a. grafregneren, så på den måde har forløbet introduceret flere nye ord, der 
skal holdes styr på. Brugen af teknologien i undervisningen udvikler måske et nyt sprog, som er en 
blanding af det traditionelle matematiske sprog og teknikkens sprog. Dette kunne følges op i nye 
forskningsprojekter om, hvordan teknologi ændrer det matematiske sprog.  

 

14.3 Den formelle matematiks rolle. 
 

Eleverne kontrollerer deres resultater ved at bede læreren se på dem, og de prøver ikke at bevise 
noget. De er tilfredse med at gætte noget udfra en graf på grafregneren eller en tabel over værdier, 
hvor de kan gætte systemet. De har ikke noget imod at arbejde med begreber, der er uformelt 
definerede eller ikke definerede. De arbejder f.eks. meget med tangentbegrebet, og der er ingen, der 
spørger, hvad en tangent egentlig er, selvom de formentlig indtil nu kun er stødt på det begreb i 
forbindelse med cirkler. Al denne matematiske ”sløsethed” generer ikke eleverne. 
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Carsten og Erik har teoriafsnit i deres materiale, hvor de definerer begreberne mere formelt, og 
Carsten taler i sine opsamlinger meget om grafregnerens repræsentationer i forhold til den rigtige 
matematiske virkelighed, men det er ikke noget, der bekymrer eleverne. 

Bentes elever udtrykker matematisk bekymring ved to lejligheder. Den ene er filmet, nemlig den 
episode, hvor eleverne bliver bedt om at bestemme nulpunkterne for f’ grafisk og er bekymrede for, 
om de så får alle nulpunkterne med. Den anden er refereret i kapitel 11, hvor eleverne i frustration 
over ikke at kunne gætte en formel for differentiation af et produkt snyder og kigger i 
formelsamlingen, hvorefter de har en længere diskussion, hvor Bente ”er koblet helt af”, om, om 
der er behov for at bevise formlen.  

Det ses af dette, at det ikke nødvendigvis er de matematiske beviser, der overbeviser eleverne 
om rigtigheden af de matematiske sætninger. De accepterer de sandheder, de støder på i disse 
forløb. De sætninger, som er indlysende sande, er der for eleverne ingen begrundelse for at bevise, 
mens den mærkelige formel for differentiation af et produkt måske kræver et bevis.  

Eleverne er tilfredse med lærerens kontrol. Dette er i overensstemmelse med den didaktiske 
kontrakt, hvor læreren har styr på stoffet. Eleverne har tillid til læreren, og hvis han siger, det er 
rigtigt, er det godt nok for dem. 

 

14.4 Modellering. 
 

Differentialregningen har mange vigtige anvendelser, og en af anbefalingerne i kapitel 4 var at 
arbejde med et matematisk begreb i mange kontekster, også ikke-matematiske kontekster. I 
forløbene arbejder Anders og Bente helt indenfor et matematisk univers, selvom Bente afslutter 
forløbet med en række optimeringsopgaver, der er på grænsen. Disse er ikke med i den del af 
forløbet, jeg har filmet. 

Carsten og Erik arbejder begge med hastighedsbegrebet, og Erik har i materialet en række 
opgaver, der omhandler emner udenfor matematikken og kan ses som små modelleringsopgaver. 
Her tænker jeg f.eks. på den indledende opgave 5.1 om overskuddet hos en virksomhed, opgave 5.3 
om et skihop og opgave 5.4 om en slankekur. Jeg ser på, hvad der siges om hastighedsbegrebet i 
Carstens og Eriks forløb, og hvordan der arbejdes med modellering i skihopopgaven i Eriks forløb. 

 
Hastighedsbegrebet. 

 

Carsten indleder forløbet med at arbejde med hastighedsbegrebet i de to opgaver på side 1. Først 
skal eleverne udregne hastigheden for to cyklister, der kører med konstant hastighed frem (Freya) 
og tilbage (Tilde) ved at lave lineær regression på en tabel og derigennem finde 
hældningskoefficienten for de 2. Derefter skal eleverne regne på en opgave, hvor en kugle triller i 
en bestemt bane, og hvor hastigheden ikke er konstant. Igen skal forskriften for funktionen findes 
ved regression på en tabel. Eleverne har, som vi har set i de tidligere kapitler, store problemer med 
at få regressionerne til at virke, og det meste af Carstens tid går med at hjælpe med det tekniske. 
Derfor er der ikke mange eksempler, hvor eleverne arbejder med spørgsmålene om hastighed. Det 
følgende eksempel er et af de få, hvor eleven når frem til spørgsmålet om hastigheden: 

 
Carsten: <..> Når det nu er stedet som funktion af tiden, er hastigheden så konstant? 
[Ledende spørgsmål] 
Rasmus: Nej.  
Carsten: Hvad vil I sige om hastigheden? 
Rasmus: Den er jo aftagende, efter den har nået toppunktet.  
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Carsten: Den når ikke noget toppunkt. Den starter oppe for oven, så slipper man, og så 
ruller den ned – jeg kan vise jer det i næste time. Hvad vil du sige om hastigheden? 
[Eleven ved nu, at hastigheden ikke er aftagende, så ville Carsten have reageret 
anderledes:] 
Rasmus: Så er den vel konstant. [Gæt] 
Carsten: Nej, det har du jo også selv lige sagt, at den ikke er. Hvad sker der, hvis du slipper 
et stykke kridt? [Henviser til en fysisk oplevelse, Rasmus må have haft] 
Rasmus: Jamen så får det mere fart på til sidst. [Sidste mulige svar] 
Carsten: Ja. Hvad med kuglen tror du? [Ledende] 
Rasmus: Jamen det er det samme. [Nu har Rasmus styr på, hvad Carsten vil høre] 
Carsten: Det er det samme. Så hvad med hastigheden? [Kontrolspørgsmål] 
Rasmus: Jamen, den bliver hurtigere og hurtigere. 

 
Der bliver ikke arbejdet mere med hastighedsbegrebet i det filmede forløb hos Carsten.  
I den første opgave i Eriks materiale bliver eleverne bedt om at beregne den gennemsnitlige 

stigning i et firmas overskud gennem et år, men det kaldes ikke en hastighed. I opgave 5.4 bliver 
eleverne bedt om at finde en øjeblikshastighed. Det er første gang i materialet, at ordet hastighed 
bliver nævnt. Jeg diskuterede dette med Erik under materialeudviklingen, se kapitel 11, men han 
gjorde det for at udfordre eleverne og se, hvad de ville gøre. En gruppe gennemskuer selv, at de skal 
finde hældningen for tangenten, mens de andre grupper ikke selv får denne ide men skal have hjælp 
fra Erik, f.eks. i følgende eksempel: 

 
Rasmus: Fordi den har sådan set ændret sig 7 kg. i løbet af 25 døgn – 25½ døgn, og så har 
vi bare divideret dem. [Eleverne har beregnet gennemsnitshastigheden gennem de første 
25½ døgn. Her følger en intern diskussion af udregningen. Til sidst samler Erik op på, 
hvad de har gjort, og så udfordrer han eleverne:] 
Erik: Hvad er det for en hastighed, I har fundet der? Hvad fortæller den? 
Rasmus: Den fortæller hvor meget han taber pr. døgn. 
Erik: Ja, men over en periode, ikke? [Ledende] 
Rasmus: Nå ja. 
Erik: Det er over en periode – men det er rigtigt nok. [Trøst?] 
Rolf: Vi skal have et tidspunkt. [Konkluderer på Eriks udfordring. Eleverne når frem til, at 
det må gå langsommere og langsommere. Erik samler igen op:] 
Erik: Det går langsommere og langsommere. Det, der bliver spurgt om, det er lige præcis 
der, lige præcis efter de der 25½ døgn, hvor meget taber han der pr. døgn. Det, I har 
fundet, det er jo gennemsnittet over de første 25½ døgn. [Opsamlende] 
Rolf: Lige præcis der, hvor meget han taber lige præcis der? [Opklarende] 
Erik: Pr. døgn.  
Rolf: Lige præcis der? <..> Skal vi så ikke ind og have fat i tangenten?  
Erik: Jo. Hvad vil I bruge fra tangenten? 
Rolf: Stigningstallet. 

 
Andre grupper udtrykker i forbindelse med denne opgave bekymring over, at hastigheden bliver 

negativ, og viser derigennem en forståelse af hastighed som fart. 
I opgave 5.5 i Eriks materiale skal eleverne tænke over, hvorfor tangenten er interessant, og på 

det tidspunkt er der ingen på holdet, der er i tvivl om, at tangenten har noget med hastigheden at 
gøre. Det ses f.eks. i bemærkninger som ”Fortæller den ikke også noget om hastighed? Hvor hurtigt 
aftagende den er, og hvor hurtigt den stiger?”. 
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Der kunne i disse forløb have været arbejdet mere med hastighedsbegrebet, som det også er 
diskuteret i kapitel 6 og 11. Der kunne f.eks. have været generaliseret til situationer, hvor det ikke er 
tid og sted, der beskrives. 

 
Skihopopgaven hos Erik. 
 

Opgave 5.3: Tangenter og skihop. 

En skihopbakke har form som en del af en parabel. Bakken er 60 meter høj, og den vandrette 
afstand mellem laveste og højeste punkt er 40 meter – derfra er der 1 meter til bakkens afslutning. 
Sættes det højeste sted ved y-aksen og toppunktet ved (40,0), bliver forskriften 
for grafen: 

f(x) = 0,0375 ( x – 40 ) 2 
 
Benyt graflommeregneren til at løse de næste 
opgaver: 
 
a) Hvor meget stiger grafen på den sidste meter? 
b) Med hvor stor en vinkel i forhold til vandret 

sendes skihopperen ud fra skihopbakken? 
(Vink: Din graflommeregner kan tegne 
tangenter og bestemme deres ligning. Se 
foregående side.) 

 

(Figur 14) 
Grupperne har nogle lange diskussioner om denne model. Flere elever er i tvivl om, hvad et 

skihop er. Andre er i tvivl om, hvad det er for en vinkel han hopper ud med. Erik tegner i flere 
omgange en lille figur, der skal illustrere situationen omkring toppunktet i nærbillede. Figuren ser 
cirka således ud: 

 
  (Figur 15) 
 
Den vinkel, eleverne skal finde i opgaven er vinklen u. Mange af grupperne beregner i stedet 

vinklen v ved at se på den retvinklede trekant. 
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Eleverne skal i det første spørgsmål beregne den lodrette afstand a. a bliver med den givne 
funktionsforskrift cmmmf 75,30375,0)4041(0375,0)41( 2

==−= . Ligningen for tangenten for 
grafen i punktet 41 kan findes på grafregneren: 

 

 
 
   (Billede 21) 
 
Vinklen u bliver derfor: °==

− 28,4)075,0(tan 1
u .  

Vinkel v i den retvinklede trekant kan findes ved °==
− 14,2)

1

0375,0
(tan 1

v . 

Eleverne diskuterer mange elementer af denne model. En gruppe undrer sig meget over 
formuleringen ”sendes han ud med”: ”Ud i luften? Han flyver da ikke?”. Andre undrer sig over, at 
han kun kommer 3,75 cm op i luften, det stemmer ikke med deres fornemmelse af et skihop. En 
gruppe er meget i tvivl om, hvad der menes med ”Hvor meget stiger grafen på den sidste meter?” 
”Er det den sidste meter i toppen eller den sidste meter i bunden?” og ”Når man snakker om 
bakken, så kan man jo ikke vide, hvad der er en sidste meter.” En af gruppens medlemmer er inde 
på, at meteren skal måles på kurven. Så bliver opgaven meget svær at regne. I følgende eksempel 
ses, hvordan eleverne diskuterer modellen: 

 
Erik: Hvordan ser en skihopbakke ud? 
Rikke: Den går sådan lige op, og så går den nedad [De andre gør også fagter] Han kommer 
jo opad til sidst. 
Rita: Han kommer da nedad, han kommer da ikke opad. 
Rikke: Jo, den går lige op på det sidste stykke, han skal jo ryge opad, skal han ikke? 
Erik: Jamen, hvor meget…  
Rie: Det kan han da ikke på 3,75 cm. 
Rikke: Nej, nej, det ved jeg godt, han ikke kan, men… 
Erik: Jo, det er rigtigt nok – den flader faktisk meget ud. 
Rikke: Ja, og så stiger den en lille smule. 

 
Der er potentialer i denne opgave og i disse diskussioner, som ikke følges op. En opfølgning af 

opgaven kunne være at undersøge, hvordan en skihopbakke faktisk er udformet og hvorfor. Jeg er 
personligt blevet belært af en gruppe nordmænd om, at en skihopbakke bestemt ikke er udformet 
som i denne opgave. 

 

14.5 Afslutning. 
 

Kapitlet illustrerer, hvordan det i de matematiske diskussioner er den sokratiske dialog, der 
dominerer lærer-elev-kommunikationen. Der er også enkelte eksempler på den lærerstyrede 
diskussion i de gennemgåede eksempler, mens der ingen lærerforedrag forekommer. I 



Kapitel 14: Matematikken i forløbet. 

 18 

overensstemmelse med den didaktiske kontrakt svarer lærerne for det meste på de stillede 
spørgsmål, og de føler ansvar for at lede eleverne frem til den ønskede indsigt og for at kontrollere 
elevernes udregninger. Eleverne stoler på lærerne og materialet, og de føler ikke  behov for selv at 
eftervise nogle af formlerne. Eleverne har tilsyneladende en god fornemmelse af de centrale 
begreber. 

Kapitlet bekræfter på denne måde mange af de teoretiske overvejelser over grafregnerens 
potentialer, og eksemplerne illustrerer, at anvendes grafregneren som et undervisningsværktøj i 
undervisningen, kan det give anledning til matematisk rige diskussioner. Det vises også, hvordan 
introduktionen af grafregneren som et undervisningsværktøj ændrer det matematiske sprog. 
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Kapitel 15: Rammernes betydning. 
 

I kapitel 7 er der redegjort for de rammer, der bliver sat for grafregneranvendelsen i form af 
bekendtgørelsen og den skriftlige eksamen. I kapitlet blev dokumenteret, at hverken 
bekendtgørelsen eller eksamen er ændret betydeligt i forhold til tidligere. I kapitel 8 blev det klart, 
at introduktionen af grafregneren ikke havde ændret lærernes valg af arbejdsformer. I 
lærersamarbejdet er det blevet undersøgt, hvad der kan lade sig gøre indenfor gældende 
bekendtgørelse og eksamensregler, men det er oplagt, at rammerne har haft en begrænsende 
indflydelse på forløbene. Dette er allerede fremgået af diskussionerne i kapitel 9, 10 og 11, og det 
uddybes i dette kapitel. 

Rammer dækker over den skriftlige eksamen, bekendtgørelse, lærebøger og lokale rammer. 
Faggruppens samarbejde beskrives i et selvstændigt afsnit. 
 

15.1 Den skriftlige eksamen. 
 

I kapitel 3 er Bauersfelds 3 mængder diskuteret, og det er både teoretisk og empirisk oplagt, at 
der er en stor sammenhæng mellem evalueringsformer, undervisningsformer og elevernes læring. 
Den skriftlige eksamens store betydning ses gennem hele forløbet flere steder. I kapitel 11, hvor 
lærerne planlægger forløbet og udarbejder materialet, ses det, hvordan de hele tiden overvejer, 
hvordan forløbet vil forberede eleverne til den afsluttende skriftlige eksamen, og de fleste af lærerne 
vælger at inkludere en lang række eksamensrelevante opgaver i deres materiale. Når lærer og elever 
ikke bruger meget tid undervejs i forløbet på at diskutere rammernes betydning, skyldes det den 
didaktiske kontrakt, især punkterne 5 og 6: De stillede opgaver er relevante for eksamen, og 
forløbet forbereder eleverne mindst lige så godt som et traditionelt forløb til den skriftlige eksamen. 
Der er derfor ingen grund til at diskutere, hvorvidt det, der arbejdes med, er eksamensrelevant, det 
er underforstået. 

Lærerne evaluerer elevernes udbytte ved at give dem en prøve eller ved at se på, hvordan de 
klarer deres afleveringsopgaver, som igen er eksamensrelevante. Elevernes udbytte af forløbet 
bliver altså vurderet i forhold til gældende eksamensregler. Selve forløbets evaluering, som den ses 
i kapitel 11, hænger også meget sammen med, hvordan forløbet har forberedt eleverne til den 
afsluttende skriftlige eksamen. 

 

Anders. 
 

Anders er bekymret over, at forløbet har fået en del af eleverne til at bruge grafregneren for 
meget i forhold til kravene til den skriftlige eksamen. Han mener imidlertid at have vundet tid i 
forhold til at nå pensum, så han har tid til at få det rettet til. 

 

Bente. 
 

Bente er undervejs meget opmærksom på at forberede eleverne på kravene til den skriftlige 
eksamen. Hun spørger mig f.eks. i en email til råds angående den metode, eleverne udvikler 
undervejs i forløbet til at bestemme monotoniforhold for en funktion, fordi hun er i tvivl om, om 
metoden vil give dem fuldt pointtal til den skriftlige eksamen. Bentes meget positive holdning til 
forløbet hænger sammen med, at hun mener, forløbet har gjort, at eleverne hurtigere er kommet i 
gang med at regne eksamensrelevante opgaver, og at de efter forløbet kunne regne opgaver i hele 
det skriftlige pensum.  
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Carsten. 
 

Carsten er opmærksom på, at de svage elever på holdet bruger grafregneren ”forkert” i forhold 
til kravene til den afsluttende skriftlige eksamen, men han mener, det, de gør, er bedre end 
ingenting, og at ingenting ville have været alternativet, hvis eleverne skulle have klaret sig uden 
grafregneren. Han mener, forløbet har givet de mange svage elever på holdet nogle værktøjer, så de 
i det mindste kan gøre noget ved opgaverne til eksamen. 

 

Erik. 
 

Erik er også bekymret over elevernes grafregnerbrug og kravene om dokumentation ved 
grafregnerbrug ved den skriftlige eksamen. Han vurderer forløbet negativt, fordi det ikke i 
tilstrækkelig grad har forberedt eleverne til den skriftlige eksamen, og fordi det har taget for lang tid 
i forhold til at nå pensum. Han har efterfølgende måttet bruge lang tid på at regne eksamensopgaver. 

 
Det ses heraf, at den skriftlige eksamen har haft stor indflydelse på forløbene, både i 

planlægningen og evalueringen af dem. Især på de 3 B-niveau-hold har det haft betydning, at 
eleverne skulle til en eksamen allerede ¾ år efter forløbene. Det er en vigtig del af lærernes arbejde 
at forberede eleverne på de eksterne evalueringskrav, der stilles, og disse krav vil altid være meget 
styrende for undervisningen. Dette ses også i Antonius(2003). Anders har allerede som omtalt i 
kapitel 10 gjort klart, at han underviser i grafregneren, fordi den er et obligatorisk værktøj til 
eksamen, og at han ikke mener, grafregneren generelt er en fordel som værktøj til eksamen. Dette 
underbygges af mine undersøgelser af eksamenskravene og eksamensopgaverne i kapitel 7. 
Grafregneren kan friste eleverne til at angive udokumenterede resultater, og det tæller ikke som en 
fuld besvarelse, og eleverne skal også lære at afkode opgaverne for hvilke hjælpemidler, det er 
tilladt at bruge. 

 

15.2 Bekendtgørelsen. 
 

Forsøget er afviklet indenfor den gældende bekendtgørelse(Undervisningsministeriet 1999). Vi 
tog i den indledende diskussion udgangspunkt i lærerens eget begrebskort, men derefter blev der 
læst i bekendtgørelsen. Det at læse bekendtgørelsesteksten var ikke sædvanlig praksis for lærerne, 
og de blev i nogen grad overraskede over, hvad der stod i dem. Erik bliver f.eks. i vores samtale 
efter første interview forundret over, hvor lidt der står i bekendtgørelsen for B-niveau om 
grænseværdibegrebet og om beviser, og han vælger efter vores fælles læsning af bekendtgørelsen at 
nedtone disse elementer.  

Der var ingen elever i forløbet, der gav udtryk for et ønske om at læse bekendtgørelsen, og det 
er ikke mit indtryk, at bekendtgørelsens indhold blev diskuteret med eleverne. I min egen praksis 
var det heller ikke sædvane at læse bekendtgørelsen med eleverne. 

På denne baggrund er det min vurdering, at bekendtgørelsen ikke har haft den store indflydelse 
på forløbene, og at de heller ikke i det daglige har megen indflydelse på, hvad der foregår i timerne. 
Bekendtgørelsens indflydelse på undervisningen er indirekte og foregår gennem 
opgavekommissionens fortolkning af bekendtgørelsen til den skriftlige eksamen og 
lærebogsforfatternes fortolkning af den, se næste afsnit. 

 

15.3 Lærebøger. 
 

I sidste afsnit har jeg gjort gældende, at lærernes pædagogiske fantasi hverken generelt eller i 
dette forløb er præget af bekendtgørelsens indhold. Indirekte er bekendtgørelsen selvfølgelig 
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styrende for undervisningens indhold, men det meste af denne styring sker via de lærebøger, der 
udvikles til gymnasiet. (F.eks. Hebsgaard og Sloth 1997, 1999, Carstensen og Frandsen 1998, 
Felsager og Schomacker 1997) 

I dette forløb har det været tanken, at lærerne skulle frigøre sig fra de eksisterende lærebøger og 
med udgangspunkt i egen fantasi og bekendtgørelsens indhold lave selvstændige forløb. Som jeg 
var inde på i forbindelse med begrebskortene i kapitel 11, så er lærernes fantasi alligevel i nogen 
grad formet af, hvad de har set af forskellige lærebøger gennem en årrække. De enkelte forløb er 
således ikke udviklet uafhængigt af lærebøger, disse har haft en stor indirekte indflydelse på 
forløbene. Dette ses mest direkte i Anders’  forløb, hvor han lægger op til at kopiere nogle sider fra 
en eksisterende bog, men indflydelsen fra bøgerne er også tydelig flere steder hos de andre både i 
begrebskort og i undervisningsmateriale, måske især i valg af opgaver. 

Det er også min vurdering, at det er lærebøgerne, der er med til at give tidspresset i 
undervisningen, mere end det er den faktiske bekendtgørelsestekst. Der står mere i lærebøgerne, end 
der står i bekendtgørelsen. Samtidig tager det selvfølgelig tid at forberede eleverne på den skriftlige 
eksamen, herunder at lære dem at regne typeopgaverne. Det er noget, der kommer ud over indholdet 
af lærebøger og bekendtgørelsen. 

 

15.4 Lokale rammer. 
 

I kapitel 11 er der redegjort for nogle af de vigtigste lokale rammer. De tages kort op igen. 
 

Holdstørrelse. 
 

Det er oplagt, at størrelsen på holdene har haft betydning for forløbene. Det er nemmere at 
undervise eksperimenterende og med udgangspunkt i den enkelte elev på små hold, og det udnytter 
f.eks. Erik, mens Carsten med sin undervisningsform ikke har det store udbytte af, at hans hold er 
lille. Holdstørrelsen afgøres dels lokalt ved holddannelser i forbindelse med elevernes valg af fag og 
niveau, dels på amtsplan, hvor bevillingerne til antal hold gives , og hvor klassestørrelsen på en 1.g 
fastsættes. Der er ikke nogen tendenser til at gøre holdstørrelser og klassestørrelser mindre i 
øjeblikket, i den nye bekendtgørelsestekst lægges snarere op til større hold. Denne ramme har stor 
betydning for, hvad der kan lade sig gøre af elevaktiverende undervisning med udgangspunkt i den 
enkelte elev. 

 

A- og B-niveau. 
 

Der er i forløbet arbejdet med et A- og 3 B-niveau-hold. Der er forskel på disse hold. A-niveau-
eleverne har tilvalgt matematik, mens mange på B-niveau-holdene har fravalgt det. A-niveau-holdet 
er derfor på forhånd mere positive. A-niveau-holdet skal heller ikke til en afsluttende skriftlig 
eksamen efter 2.g men først efter 3.g, og det giver mere ro på holdet. Det er meget forskelligt fra 
skole til skole, hvor mange der vælger A- og B-niveau. Eriks og Carstens B-niveau-hold er små, 
fordi der er mange elever fra 1.x-klasserne, der har valgt A-niveau, og derfor er det faglige niveau 
på B-niveauet måske lavt. Vejledningen af eleverne i forbindelse med valget af niveau er meget 
forskellig fra skole til skole, og det fører givet til vidt forskellige valgmønstre, fra Bentes skole, 
hvor alle, der kunne, valgte A-niveau for ikke at ende i ”splatterklassen” til Anders’ skole, hvor kun 
meget få tog det 3-årige forløb. Denne ramme bliver ændret i den nye bekendtgørelse. 
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Lektionslængden. 
 

Anders og Erik har meget lange moduler, og der er måske en tendens til, at eleverne bliver 
ukoncentrerede i slutningen af et langt modul. Omvendt bliver det lidt hektisk, når der på Bentes 
hold kun er 45 minutter til at stille op til gruppearbejde, arbejde og rydde væk igen. På alle skoler er 
skoledagen delt op i en række lektioner med pauser imellem, hvor eleverne skifter lokale. Det 
kunne være spændende at lave et forskningsprojekt, der nærmere undersøgte fordele og ulemper 
ved forskellige tilrettelæggelser af elevernes skoledag. Projektet skulle i givet fald undersøge 
betydningen for alle fag, også de fag, eleverne har sidst på dagen. Tilrettelæggelse af elevernes 
skoledag og lektionslængden fastlægges af den enkelte skole. 

 

Skolens bygninger. 
 

Det har betydning for forløbene, at undervisningen foregår i helt traditionelle lokaler med borde 
stillet op i en hestesko eller i rækker med front mod tavlen. På Bentes hold møder eleverne før tiden 
for at stille bordene op til gruppearbejdet og de bliver efterfølgende for at stille dem tilbage. På 
Anders’ og Carstens hold flytter eleverne højst en stol rundt om bordet men rører ikke ved den 
grundlæggende bordopstilling. Dermed kommer bordopstillingen i gruppearbejdet til at se tilfældig 
og kunstig ud, og det er sandsynligt, at det kan medvirke til, at eleverne tager arbejdsformen mindre 
alvorligt. Eriks hold har mulighed for at rykke ud i et andet arbejdsområde, og det virker 
hyggeligere, men måske bliver det en anelse for hyggeligt, når eleverne sætter sig i 
sofaarrangementerne for at lave gruppearbejde.  

For både Anders og Erik er det et problem, at nogle elever sidder i lokalet og andre udenfor. 
Eleverne bliver meget spredt, læreren skal bevæge sig meget rundt, og det er svært at følge med i 
alle grupper. Det har også betydning for Anders, at det er svært at få arbejdsro ude på gangen. 

Indretningen af skolen afgøres af den enkelte skole, men mange skoler er mindst 25 år gamle, og 
en ombygning af skolen, så lokalerne blev tilpasset nye arbejdsformer og ny teknologi, vil koste så 
mange penge, at en ekstraordinær økonomisk bevilling ville være nødvendig.  

 

Skolens liv. 
 

På en gymnasieskole foregår der meget andet end matematikundervisning, og det ses også i 
disse forløb. Hos Erik ses de i anden blok, hvor sidste halvdel af blokken inddrages til et 
fællestimearrangement, og i tredje blok, hvor eleverne er meget optagede af, hvor de skal hen på 
hyttetur. Det ses hos Anders, hvor to elever i den anden blok er fraværende pga. et elevrådsmøde. 
Det ses hos Carsten, der i 3. blok har en lærerkandidat, hvilket fører til, at forløbet afbrydes før 
planlagt. Det ses hos Bente, hvor kravene om at give terminskarakterer vinder over pædagogiske 
hensyn. 

Det er en slet skjult hemmelighed, at mange elever vælger det almene gymnasium af grunde, der 
bestemt ikke er faglige: Der er gode fester, der er et godt kammeratskab, der er en årlig revy, der er 
gode studieture,.... Den enkelte skole udvikler på denne måde en række aktiviteter, der er en del af 
deres image, og som er med til at fastholde eller øge antallet af elever, der søger skolen, og dermed 
fastholde lærerstillinger og økonomiske bevillinger. Det er derfor svært at forestille sig, at der bliver 
skåret ned på sådanne aktiviteter. Der vil således altid være mange praktiske forstyrrelser af 
undervisningen på det almene gymnasium. Disse aktiviteter planlægges af skolen selv, og nogle af 
dem kan med den nye årsnorm planlægges bedre, så de ikke virker så forstyrrende på 
undervisningen men måske i højere grad vil blive aktiviteter, som lærere og elever alle kan nyde at 
deltage i. 

 



Kapitel 15: Rammernes betydning. 

 5 

 

Elevgrundlag. 
 

Eleverne på de 4 skoler kommer fra områder, der ikke har den samme gymnasiefrekvens, og 
nogle af gymnasierne er landgymnasier, mens andre er bygymnasier. Det har betydning for 
elevgrundlaget og dermed for den motivation og flid, eleverne går ind i et projekt som det 
foreliggende med. Givet, at Eriks skole er den, der ligger i den største by med den største 
gymnasiefrekvens, og at Carstens skole er et landgymnasium i et område med en lav 
gymnasiefrekvens, vil jeg dog sige, at det ikke ser ud til, at denne faktor har den store betydning for 
forløbene sammenlignet med alle de andre faktorer. Eriks elever virker mindst lige så motiverede 
og flittige som Carstens. 

 

15.5 Faggrupperne. 
 

Faggruppernes samarbejde har stor betydning for den enkelte lærers udvikling. Jeg indleder med 
en kort gennemgang af de 4 læreres faggrupper for at afslutte med en mere generel diskussion af 
faggruppens betydning i et udviklingsprojekt. 

 

Anders. 
 

Anders er glad for sin faggruppe. De har diskuteret grafregneren i faggruppen: 
 

De opgaver, hvor grafregneren direkte er det naturlige hjælpemiddel i forbindelse med 
en opgaves løsning, der har vi diskuteret hvilke krav, der skal stilles til en 
opgavebesvarelse, hvor det detaljeret skal det beskrives, hvad eleverne faktisk gør, og vi 
har ikke sat det på tryk endnu, men vi har planer om at tage 4 til 6 typiske opgaver, hvor vi 
så til internt brug og udveksling af erfaringer lærerne i matematik indbyrdes får sat det ned 
på et stykke papir. 

 
Af og til så afleverer en lærer et eksemplar af noget, han har brugt i en klasse som 

demonstration af,  hvad han har gjort, og så udveksler vi erfaring på den facon. <..> Så vi 
drøfter <..> ikke meget hyppigt, men når nogen har opdaget noget nyt og spændende, at så 
udveksler vi erfaringer. 

 
I følge disse udtalelser diskuterer faggruppen altså kravene om dokumentation ved anvendelse 

af grafregner til skriftlig eksamen, og de udveksler undervisningsmateriale. Anders fortæller også 
om, hvordan de gør en samlet indsats for at koordinere undervisningen i 1.g, og hvordan de af og til 
demonstrerer noget for hinanden, bla. har en kollega demonstreret, hvorfor det ikke er nok at angive 
korrelationskoefficienten, når der skal redegøres for, at nogle tal stammer fra en bestemt model. 

Inden andet interview med Anders var jeg nede og holde oplæg på et regionalmøde, hvor der 
kom en del fra Anders’  skole, og han var også selv med. Under andet interview spørger jeg til, 
hvordan hans fagkolleger har reageret på hans og mit forløb: 

 
Vi tør lidt mere måske end mange af de andre1, men der er ikke så mange nye, kreative 

ting, som mine kolleger sådan tør, og det som de2 oplevede <..>– jeg tror, de synes, det var 
spændende, jeg tror også, der var flere af dem, der tør prøve det, og har fået nogle gode 

                                                 
1 ’Vi’ er her kollegerne på Anders’  skole, mens ’andre’ er kolleger på andre skoler. 
2 De af Anders’ kolleger, der deltog i regionalmødet. 
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ideer til at tage fat på næste gang, at de når til differentialregningen og lige prøve <..> også 
[at] gøre brug af grafregneren efter de anvisninger, som enten du har lokket dem til, eller 
måske jeg har lokket dem til, når vi har siddet og snakket. <..> Matematiklærere er måske 
nok, når de når op i årene, sådan lidt mere vant til, at når noget kører godt, som det plejer, 
det skal der ikke ændres på. <..> Velfungerende lærere, der kan lære deres elever noget, 
ændrer ikke så forfærdeligt meget. 

 
Anders giver udtryk for, at selv om de på hans skole er godt kørende med især én meget kreativ 

kollega, som Anders roser meget, så er hans kolleger ikke lette at lokke til at ændre noget, der 
fungerer. Men de er i følge Anders’  vurdering positive overfor at afprøve nogle af ideerne i 
forløbet.  

 

Bente. 
 

Bentes faggruppe er meget speciel. Pga. nogle gamle fjendtligheder har faggruppen ikke snakket 
sammen i flere år. Bente har samarbejdet en smule med en enkelt kollega: 

 
Jeg har en kollega, jeg snakker meget med, <..> hvis jeg laver et eller andet selv, så 

giver jeg det til ham om at læse det igennem, og omvendt, og nogen gange<..>, når vi så 
har haft klasse sammen, så har vi selvfølgelig samarbejdet. 

 
I et brev fra oktober 2001 fortæller Bente følgende i et PS: 
 

Til trods for, at jeg havde fortalt mine kolleger, at jeg var med i dette projekt, udviste de 
jo ikke den store interesse for det, mens du var her. Men nu er to kolleger kommet og 
spurgt, fordi deres elever har spurgt dem om, hvorfor x’erne pludselig er så langt foran 
dem. 

 
I andet interview uddyber Bente dette: 
 

Der var en <..> lærer, hvor <..> hans elever havde sagt: Hvordan kan det være, at de 
inde i x-erne allerede kan differentiere ln, det kan vi slet ikke, og den kom han jo så tilbage 
med: Hvad er det, du laver med det der differentialregning, hvorfor kan du allerede det 
sidste, og jeg er her henne. <..> det kunne han da egentlig godt tænke sig at høre lidt om, 
<..> men det var <..> egentlig <..> eleverne, der puffede ham over til mig for at høre det. 

 
På Bentes skole sker der det det samme efterår, og måske ikke helt uafhængigt af vores projekt, 

at ledelsen indkalder faggruppen til et møde om samarbejdet i faggruppen, hvor der bliver tager hul 
på diskussionerne. En af konklusionerne på mødet med ledelsen, som Bente har været til dagen før 
vores andet interview, er, at Bente på et faggruppemøde skal fortælle om vores projekt. Det 
diskuterer vi lidt under andet interview: 

 
<..> så kunne vi mødes på onsdag, og så skulle alle love at komme, men det var 

stemningen jo også til lige, da vi sluttede i går. <..> Jeg har tænkt lidt over det, men jeg har 
jo ikke rigtig fået det forberedt endnu  <..> den der tegning3, du også laver på det første, du 
sender mig, med den der i midten og de der muligheder, <..> fordi alle de andre på nær en 

                                                 
3 Her henviser Bente til det begrebskort, jeg tegnede udfra det, hun sagde. 
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er fysikere også, og <..> man kan starte med væksthastighed, det er en meget oplagt måde 
at indføre det på. <..> det behøver ikke at være lige som det her, det er bare tankegangen i, 
hvordan man bruger lommeregneren til det, det er det, jeg synes er det væsentlige. Og så 
skal jeg nok være lidt fræk og sige, det er dejligt ikke at skulle igennem alle de beviser, og 
se, hvad der sker. Der er nogen, der vil være enig med mig, det er jeg ret overbevist om.  

 
I en email fra 10/12 beretter Bente så om, hvordan faggruppemødet gik: 
 

Faggruppemødet gik over forventning. Vi kunne tale sammen om end lidt forsigtigt, 
men det er et stort fremskridt.  

Kommentarerne til mit oplæg om vores projekt var:  
 1. Det er helt sikkert, at jeg vil lave det med den 2g b-niveau jeg skal have næste år. 

Jeg er dødtræt af alle de beviser, som ikke siger eleverne ret meget, og jeg er blevet 
gladere med tiden for lommeregneren, efterhånden som jeg lærer den mere at kende.  
2. og 3. Alene det, at man kan komme hurtigt i gang med rigtige opgaver må være en 
enorm fordel for forståelse. Men jeg vil nok tage udgangspunkt i væksthastighed.( jeg 
havde vist dem den figur vi lavede)  
4. Det må have taget lang tid at lave, det er nu det nemmeste bare at følge bogen.  

De sidste tre sagde ikke noget.   
Jeg har givet dem en kopi af dit oplæg og af selve projektet og peget på nogle ting, som 
jeg selv vil lave om til næste gang.  

 

Carsten. 
 

Carsten er meget kritisk overfor sin faggruppe: 
 

..Det er ikke kun de unge mennesker, der er egoister. Jeg ved ikke, om det er specielt 
her, jeg synes ikke, der nogensinde har været sådan et udpræget aktivt samarbejde i 
faggruppen, ikke i vores faggruppe i hvert fald. Vi har tidligere haft noget med at have et 
fælles arkiv af vejledninger og den slags ting, men.... folk arbejder meget individuelt i 
øjeblikket, og så er det sommetider, to og to finder ud af at lave noget sammen, men sådan 
med at tage en aften, hvor en kollega, der har sat sig grundigt ind i noget, demonstrerer for 
andre, det fungerer ikke rigtigt. Og slet ikke i matematik. Der er det meget – det er 
udelukkende noget på tomandshånd. 

 
Der er kun en enkelt kollega, der har set Carstens materiale, og der er ingen, der egentlig har 

ytret interesse for at se det: 
 

..På vores lille skole her og i vores specielle faggruppe, hvor aldersfordelingen er, som 
den er, der er altså nogen, der er ved at – takke af, og de er ikke så aktive <..> der er ikke 
noget sådan virkelig fælles fodslag. Det er jeg lidt træt af. I matematik er der ikke noget 
som helst.  

 

Erik. 
 

I Eriks faggruppe arbejder de noget sammen, og de har bla. planlagt et fælles forløb for alle 2.g 
B-niveau-holdene, hvor de skal arbejde med FPro4 i forbindelse med matematiske modeller og 

                                                 
4 FPro er et værktøjsprogram, der kan virke bla. som et regneark. 
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numerisk løsning af differentialligninger. Men faggruppen diskuterer ikke grafregneranvendelsen. 
Han mener, de fleste bare har oversat noget af det materiale, de havde udviklet fra computer til 
grafregneren. Faggruppen udveksler af og til materialer: 

 
.. Nogen gange har man nogle forløb, nogen har skrevet et eller andet, så får de andre 

det da... 
 

Hvis der er nogen, der er tvivl om, hvordan noget skal gøres, eller efterlyser gode ideer, så får de 
hjælp, men det foregår meget uformelt og ikke i forbindelse med faggruppemøder. Under andet 
interview fortæller Erik, at han har tænkt sig at give sine kolleger en kopi af materialet, når han 
engang får det revideret, så 1.g-lærerne eventuelt kan bruge ideerne. Han har også udleveret 
materialet til en kollega, han har på en anden skole. Men han mener ikke, forløbet kan bruges 
direkte på større hold, og han mener også, at ideerne i forløbet ikke klart fremgår af materialet, og at 
det faktisk ville være nødvendigt med en lærervejledning. I en email fra 16/9 2002 skriver Erik, at 
han har valgt ikke at revidere materialet, fordi: 

 
1. Han ikke har en matematikerklasse i det skoleår 
2. Efter hans mening egner det sig bedst til A-niveau. 
3. Han vil omskrive det til små arbejdsark til supplering af klassestyret undervisning. 
 
I evalueringen af forløbet er Erik kort inde på, hvordan man i en faggruppe kan komme til at 

køre lidt rigeligt i de samme ideer, og at det derfor har været rart at få ideer fra én udefra: 
  

Jeg synes, det har været sjovt at få input fra en, der også <..> har berøring med andre 
lærere, som gør det på en helt anden måde og kan se det fra en hel 4. synsvinkel, hvor mine 
kolleger ikke ville kunne gøre det, fordi vi er sådan på samme ide og har måske svært ved 
at se ud over den. På den front synes jeg da, det har været rigtig spændende. At få nogen 
impulser også et andet sted fra, hvor man måske nok er fastkørt på et lærerværelse <..> i de 
ideer, man har her, med mindre der er nogen, der har været på kursus. 

 

Generelt om faggruppens betydning. 
 

Hos alle lærerne beskrives en faggruppe, der kunne give bedre faglig sparring, og hvor 
mødefrekvens og erfaringsudveksling er begrænset. Erik er inde på faggruppens konserverende 
betydning i sin sidste udtalelse om, at gruppen let kommer til at køre i de samme ideer. 
Faggruppernes erfaringsudveksling begrænses til, at de giver hinanden kopier af 
undervisningsmateriale, men de mødes ikke for at diskutere de pædagogiske ideer bag udviklingen 
af materialet. Erik er inde på, at det kan gøre det svært at anvende andres materiale, hvis man ikke 
får den diskussion med. 

Faggruppernes manglende samarbejde har betydning for de 4 forløb på i hvert fald 2 måder: 
 
1. De 4 lærere har til dels meldt sig til samarbejdet med mig, fordi de savnede faglig 

sparring. Det fremgår af mange af deres udtalelser i kapitel 11. I evalueringerne af 
samarbejdet fremhæver de alle, at det har været dejligt at have én at diskutere med, og 
Bente har tilsyneladende kun savnet den faglige sparring og støtte for at gå i gang. Hvis 
faggrupperne havde været mere velfungerende, ville lærerne måske ikke have meldt sig, 
fordi de ikke ville have haft behov for det. 
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2. Efter afviklingen af de 4 forløb er lærerne igen til dels uden faglig sparring. På Bentes 
skole lægges op til et øget samarbejde, og på Anders’ skole har en stor del af faggruppen 
deltaget i et regionalmøde, hvor ideerne er præsenteret, men både hos Carsten og Erik har 
faggruppen ikke udvist interesse. Faggruppernes begrænsede funktionalitet kan dermed 
betyde, at de gode ideer i de 4 forløb ikke kan overleve. 

 
Der er mange forskere, der har indset faggruppens støttende og fastholdende funktion i 

forbindelse med udviklingsprojekter. Norton og Cooper(2001) fandt i deres undersøgelse, at 
faggruppens og skolens kulturelle pres havde stor betydning for udviklingsprojektet og 
konkluderede, at effektiv professionel udvikling skulle involvere hele faggruppen. Noss og 
Hoyles(1996) beskriver i kapitel 9, at der er flere og flere, der har indset, at lærerudvikling skal ske 
på skolebasis og ikke på individbasis. De mener, at lærere kan gøre meget lidt alene over for den 
kollektive praksis på en skole, dens institutionelle vaner og rutiner, og at mening skabes i et miljø, 
den kan ikke bringes ind i det. Denne erfaring vil have betydning for mit videre arbejde som omtalt 
i kapitel 2. 

Aldersfordelingen af matematiklærerne bliver kommenteret af både Anders og Carsten, og som 
det fremgår af figuren i kapitel 7 er denne aldersfordeling ikke usædvanlig. Hvis Carsten har ret i 
sine bemærkninger om ”at tage farten af cyklen ned af bakken”, er det et problem for alle projekter, 
der har til formål at udvikle matematikundervisningen. I min spørgeskemaundersøgelse ser det 
imidlertid ikke ud til, at de ældre matematiklærere er mere konservative end de yngre. 

 

15.6 Rammernes betydning for forløbene som del af et 

forskningsprojekt. 
 

Der har været aspekter af grafregnerbrug, der ikke har kunnet testes i dette forløb, fordi jeg har 
valgt at holde mig indenfor gældende bekendtgørelse og eksamensregler. Forløbene bekræfter, at 
der kan ske fornyelser indenfor den gældende bekendtgørelse, men de viser også, at de eksisterende 
rammer har stor betydning for, hvordan forløbene bliver. Alt dette er overvejet i kapitel 9. 

Min baggrund i feltet har betydet, at jeg f.eks. har kunnet følge lærernes henvisninger til 
konkrete lærebøger, men den har givet også betydet, at min egen pædagogiske fantasi, som den er 
eksemplificeret i kapitel 6, også er påvirket af mine mange år som lærer og dermed af de lærebøger, 
jeg har kendt og anvendt. 

Som forskningsprojekt er forløbet forholdsvist kort, og den 3-årige ramme, der er sat for et PhD-
forløb, har i denne sammenhæng virket som en begrænsende ramme for forskningen. Jeg ville gerne 
have samarbejdet længere og mere intensivt med lærerne, og jeg ville også gerne have set på 
elevernes udbytte af forløbene. Det ville også have været spændende at inddrage eleverne mere i 
både planlægning og evaluering.  

 

15.7 Afslutning. 
 

Rammerne, og måske især den skriftlige eksamen, har haft stor betydning for forløbene. I 
forhold til min pædagogiske fantasi om, at det kan lade sig gøre at lave noget indenfor gældende 
regler og bekendtgørelse, har denne ramme fået større betydning, end jeg på forhånd havde 
forestillet mig, at den ville. Dette ses også i den didaktiske kontrakt for forløbene, som jeg omtalte i 
kapitel 13. 

Selvom rammerne og den deraf følgende didaktiske kontrakt spiller en stor rolle i forløbene, vil 
jeg henvise til de mange eksempler i kapitel 14, der viser, at der er flere situationer i materialet, 
hvor eleverne og læreren bliver optaget af noget matematik for matematikkens egen skyld, og hvor 
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der med Brousseau(1997)’s ord opstår en adidaktisk situation. Eleverne har tilsyneladende følt sig 
stolte over deres opdagelser og formler uden at overveje, om det var eksamensrelevant. 
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Kapitel 16: Opsamling på metode og forskningsspørgsmål. 
 

I kapitel 2 opstillede jeg forskningsspørgsmålet og den grundlæggende antagelse bag det. Jeg 
opsplittede spørgsmålet i en række teser. Jeg genovervejer nu disse teser i forhold til det, som mine 
undersøgelser har vist, og jeg udarbejder en liste med svar på det opstillede forskningsspørgsmål. 
Jeg vurderer Skovsmoses model, og jeg skitserer, hvordan min egen Skovsmosetrekant har udviklet 
sig i forskningsprocessen. Jeg samler også op på de teoretiske elementer i min forskning. 

 

16.1 De 4 teser. 
 

De 4 teser, der opstilles i kapitel 2, er i afhandlingen analyseret og undersøgt både empirisk og 
teoretisk.  

 

Tese 1: Grafregneren bliver ikke i særlig udstrakt grad anvendt som et 
undervisningsværktøj i gymnasiets matematikundervisning i dag. 

 

Indførelsen af grafregneren har ændret lærernes undervisningssituation. I kapitel 7 er der 
redegjort for, at disse ændringer i forhold til bekendtgørelse og eksamensopgaver er minimale, men 
det fremgår også tydeligt af både spørgeskemaundersøgelsen i kapitel 8 og lærerinterviewene i 
kapitel 10 at lærerne oplever, at situationen i klasserummet har ændret sig, og at eleverne har ændret 
adfærd. Denne tese undersøges mest i kapitel 8, hvor det gennem spørgeskemaundersøgelsen 
konstateres, at lærerne hovedsageligt ser grafregnerens potentialer i forbindelse med opgaveregning 
og graftegning, mens en meget mindre del af lærerne mener, grafregneren kan bruges i forbindelse 
med begrebsdannelse. Disse resultater støtter tese 1. I lærerinterviewene i kapitel 10 taler f.eks. 
Bente om, hvordan hun bruger grafregneren til at lade eleverne opdage ting selv, og hun bruger 
derfor i nogen sammenhænge grafregneren som et undervisningsværktøj. Både Anders, Bente og 
Carsten mener imidlertid, at de kunne udnytte grafregnerens potentialer mere. På dette grundlag 
finder jeg det forsvarligt at konstatere, at afhandlingens empiriske resultater støtter tese 1. 

 

Tese 2: Der er i bekendtgørelse og gældende eksamensregler stillet meget 
stramme og eksplicitte krav til indholdet af matematikundervisningen, og der er 
ikke meget plads til at eksperimentere med indhold og arbejdsformer/Det er 
muligt med fordel at anvende grafregneren som et undervisningsværktøj selv 
indenfor de eksisterende rammer. 

 

Jeg har som grundlag for afhandlingen gennemlæst bekendtgørelse og gældende regler, og i 
kapitel 6 så jeg f.eks. på, hvad der stod i bekendtgørelsen om begrebet differentialkvotient. I 
bekendtgørelsen nævnes eksplicitte beviser og formler, der skal gennemgås, men der er også en del 
frihedsgrader. Det er derfor efter min vurdering ikke korrekt, at bekendtgørelsen står i vejen for at 
eksperimentere med arbejdsformerne. Det faglige indhold ligger i store træk fast, men også her er 
der plads til variation. I de 4 afviklede forløb er bekendtgørelsesteksten heller ikke blevet oplevet 
som en forhindring. 

Anderledes forholder det sig med kravene til den skriftlige eksamen. Gennem læsning af 
censorrapporterne fra før og efter grafregnerens indførelse har jeg erfaret, hvordan kravene til 
elevernes opgavebesvarelser nærmest er blevet større efter indførelsen af grafregneren, og hvordan 
det også er blevet sværere at gå til eksamen, fordi eleven skal kunne bryde koden i opgaven for at se 
hvilke hjælpemidler, der er tilladte. Den skriftlige eksamen er meget styrende for undervisningen, 
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og det tager meget undervisningstid at forberede eleverne til eksamen. I de 4 forløb sås den 
skriftlige eksamens betydning ved mange lejligheder – måske især i lærernes planlægning og deres 
evaluering. Den didaktiske kontrakt for de 4 forløb var også meget præget af den skriftlige 
eksamen.  

De 4 forløb er i sig selv empiriske bevis for, at der kan laves noget, der er anderledes end det 
traditionelle indenfor gældende regler – hvor anderledes, forløbene reelt er, er diskuteret undervejs, 
men alle de 4 lærere følte i hvert fald, at de lavede noget, de ikke ellers ville have gjort. 

Konkluderende vil jeg om tese 2 sige, at det ikke er bekendtgørelsesteksten, der lægger 
hindringer i vejen for fornyelser af matematikundervisningen, men udformningen af den skriftlige 
eksamen. Det kan lade sig gøre at forny undervisningen indenfor gældende regler, men en 
opblødning af den skriftlige eksamen eller et mindre skriftligt pensum ville gøre det lettere. Et 
mindre skriftligt pensum er i øvrigt en af ideerne i mange af de forsøg, der i øjeblikket afvikles på 
gymnasier rundt omkring. 

 

Tese 3: De eksisterende undervisningsmaterialer binder lærerne meget i deres 
planlægning. 

 

I kapitel 6 så jeg på de eksisterende lærebøger i forbindelse med differentialregningen, og i 
kapitel 7 så jeg mere generelt på lærebøgerne og vurderede, at bekendtgørelsesændringen fra 1997 
kun førte til meget få ændringer i lærebogsteksterne. Jeg har ikke empirisk undersøgt i hvor høj 
grad, lærerne holder sig til en lærebog, og i hvor høj grad, de udarbejder materiale selv, selvom det 
kunne have været en del af spørgeskemaundersøgelsen og interviewene. 

 I de 4 forløb udarbejdede lærerne eget materiale, og alle materialer er meget forskellige fra 
lærebøgerne. Nogle af lærerne var uvante med at udarbejde sådanne forløb, og i mange tilfælde 
havde jeg en støttende og fastholdende rolle i forbindelse med denne udarbejdelse af materiale.  

Baseret på de 4 forløb er min fornemmelse, at lærere ikke i særlig udstrakt grad udarbejder eget 
materiale, men i stedet vælger en lærebog og så supplerer denne lærebog med noter i forskelligt 
omfang. Hvis denne fornemmelse er korrekt, kunne det støtte tese 3. På basis af mine undersøgelser 
kan jeg ikke sige mere om tese 3. 

 

Tese 4: Hvis grafregneren generelt skal anvendes som et undervisningsværktøj, 
er der behov for lærerudvikling. 
 

Denne tese ligger i forlængelse af tese 1. Når tese 1 er eftervist, er tese 4 også. I de 4 forløb har 
jeg eftervist, at hvis læreren støttes, så er det muligt at anvende grafregneren som et 
undervisningsværktøj. Flere af forløbene viser også, at læreres holdninger til og erfaringer med 
matematik, matematikundervisning og elevernes matematiklæring bygges op gennem mange år, og 
at det tager mere end de 3 måneder, vi havde til rådighed at ændre dem, hvis en ændring også skal 
ses i deres materialer og deres undervisning.  

 

16.2 Potentialer og forhindringer. 
 

Forskningsspørgsmålet for afhandlingen lød: Hvilke potentialer er der ved introduktionen af 
grafregneren som et undervisningsværktøj i gymnasiets matematikundervisning, og hvilke 
forhindringer er der for denne introduktion? I kapitel 2 opstilledes a priori en liste over mulige 
forhindringer. I dette afsnit genovervejes potentialer og forhindringer. Listen over potentialer 
underbygger samtidig den grundlæggende påstand om, at anvendelsen af grafregneren som et 
undervisningsværktøj kan øge elevernes læring. 
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Potentialer. 
 

Teoretisk fra kapitel 4, 5 og 6: 
I kapitel 4, 5 og 6 er omtalt teorier og empiriske undersøgelser, der viser betydelige potentialer 

ved at anvende teknologi som grafregneren i matematikundervisningen. Grafregneren kan i følge 
disse teorier og undersøgelser bla.: 

 

• Fremme elevernes motivation, kommunikation, ansvarlighed, selvstændighed og 
samarbejde. 

• Gøre det overkommeligt at lave mange eksempler og arbejde med flere repræsentationer.  

• Øge elevernes refleksion over valg af metoder, give dem nye metoder og nye 
kontrolmuligheder. 

• Bruges til at afdække elevernes forudsætninger, deres tankegang og deres forståelse. 

• Muliggøre arbejde med de svære begreber tidligere og styrke begrebsforståelsen. 

• Muliggøre arbejde med grafiske ræsonnementer og grafgenkendelse. 

• Muliggøre en nedtoning af det algoritmiske aspekt og fremme brugen af mere 
elevaktiverende arbejdsformer. 

 
I de 4 undervisningsforløb realiseres ikke alle disse potentialer. De empiriske undersøgelser 

afslørede ikke nye potentialer, der ikke allerede var omtalt i de teoretiske kapitler, men de 
kontekstualiserede dem. I flere af de eksempler, der vises især i kapitel 14, ses elevernes 
arbejdsomhed, ansvarlighed, motivation, selvstændighed og deres refleksion over matematikken. 
Det ses også, hvordan eleverne anvender grafen for ”nDeriv” som et nyt værktøj til at lave 
ræsonnementer om den afledede. Da afhandlingen ikke ser på læring, er det ikke muligt at komme 
tættere på de læringsmæssige potentialer. 

 

Forhindringer. 
 

De teoretiske analyser i kapitel 4, 5 og 6 afdækkede en række mulige forhindringer for en 
realisering af potentialerne ovenfor. Disse var f.eks. 

 

• De indbyggede transpositioner i grafregneren er ikke alle fremmende for den matematiske 
forståelse. F.eks. kan det være et problem for transferværdien af den matematiske viden, at 
alle grafregnerens uafhængige variable hedder x eller t, mens de afhængige variable hedder 
y1 etc., eller at grafregneren skal have et symboludtryk for at kunne tegne en graf.  

• Grafregneren gør det sværere for de svage elever. 

• Brugen af ”det dynamiske lighedstegn” forstærkes. 

• Grafregneren stiller nye krav til eleverne, der skal kunne oversætte fra matematisk problem 
til lommeregnersprog, kunne indtaste formlerne og kunne kontrollere og fortolke 
resultaterne. De skal bla. kunne skelne mellem eksakte og tilnærmede tal. 

• Grafregnerens display og tastatur er meget småt og fremmer individuelle aktiviteter. 

• Indførelsen af grafregneren øger kravene til lærerens viden. De skal påtage sig nye roller, 
finde nye opgaver og udskifte noget velkendt, der virker, med noget, der ikke er bevist 
effektivt. Det er de dårligt forberedt til, og de mangler motivation. Grafregneren mangler 
uddannelsesmæssig legitimitet. 

• Der mangler undervisningsmateriale. 

• Det er ikke nok med gode eksempler, nye bekendtgørelser og korte kurser. 
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I de empiriske undersøgelser er disse forhindringer konkretiseret og udbygget. I kapitel 7 

diskuteredes en række forhindringer for introduktionen af grafregneren som et 
undervisningsværktøj. Disse var: 

 

• Den uddannelse, lærerne har fået. 

• Gældende overenskomstregler og arbejdstidsregler. 

• Aldersfordelingen blandt gymnasielærerne i matematik. 

• Eksisterende efteruddannelsesmuligheder. 

• Bekendtgørelse og lærebøger er stort set som før grafregnerens indførelse. 

• Den skriftlige eksamen er stort set som før grafregnerens indførelse. 
 
I kapitel 8 analyseredes spørgeskemaet, og udfra resultaterne i dette sås, at lærerne generelt er 

tilfredse med eleverne og deres læring, og generelt også er tilfredse med de krav, der stilles til 
eksamen. Lærernes eneste bekymring er, at forskellen mellem de svage elever og de dygtige elever 
bliver større. Dette viser klart, at lærerne er tilfredse med at anvende grafregneren som et 
beregningsværktøj, og dermed er denne tilfredshed måske den største forhindring for at indføre 
grafregneren som et undervisningsværktøj. Hvorfor ændre noget, når man ikke oplever noget behov 
for det, og når eleverne klarer sig godt til eksamen? 

I de 4 forløb afdækkedes en række forhindringer for introduktionen af grafregneren som et 
undervisningsmæssigt værktøj. Det viser sig, at der er en fare for, at det tekniske kommer til at fylde 
for meget og tager tid fra de matematiske diskussioner. Der er i kapitel 12 mange eksempler, hvor 
elevernes manglende tekniske kunnen kommer til at stå i vejen for deres matematiske læreproces, 
og der er i kapitel 13 mange eksempler, hvor lærer og elever kommer til at bruge meget tid på 
tekniske diskussioner. Det viser sig også, at undervisningens tilrettelæggelse har betydning for, hvor 
meget det tekniske kommer til at fylde. 

Andre forhindringer ses i den didaktiske kontrakt. Lærer og elever er enige om, at læreren har 
ansvaret for materiale og opgaver, og at eleverne har krav på hjælp, når de går i stå. Denne 
opfattelse af ansvarsfordeling og lærerrolle er også en forhindring for introduktionen af 
grafregneren som et undervisnings- og læringsværktøj. 

Det ser ud til, at indførelsen af grafregneren ændrer på kommunikationsmønstrene i klassen, og 
at teknologien kan fremme kommunikationsformen lærerforedraget. Dette kunne være en alvorlig 
forhindring for introduktionen af grafregneren som et undervisningsværktøj. 

I kapitel 15 sås, at lærerne ikke havde megen støtte i deres faggruppe. Faggruppernes manglende 
opbakning og den manglende fælles erfaringsdeling og støtte er også en forhindring for en 
anvendelse af grafregneren som et undervisningsværktøj. 

Mine undersøgelser viser klart, at det er den skriftlige eksamen og dens indflydelse på 
undervisningen, der er en af de allerstørste forhindringer for introduktionen af grafregneren som et 
undervisningsværktøj. De viser også, at det for læreren tager tid at ændre sin undervisning, og at det 
næppe vil ske generelt uden lærerefteruddannelse eller anden form for støtte til læreren og 
faggruppen. 
 

16.3 Metodekritik. 
 

I kapitel 8 kommer en lærer i første pilotundersøgelse med en bemærkning om, at det er umuligt 
at fokusere på et enkelt element af den komplekse undervisningssituation. Der er utrolig mange 
elementer af betydning i klasserummet, og grafregneren er ikke det mest betydningsfulde. Alle 
konklusioner om grafregnerens anvendelighed skyldes måske i virkeligheden andre elementer. Når 
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forløbet bliver så vellykket hos Bente, skyldes det måske snarere hendes personlighed og den gode 
kontakt, vi umiddelbart fik, end det skyldes grafregneren. Sådanne overvejelser er vigtige og reelle, 
og de er en betydelig kritik af den valgte metode. Jeg har valgt at skrive om grafregneren, men jeg 
har allerede i kapitel 2 gjort klart, at min egentlige interesse er udvikling af undervisningssystemet. 
Jeg så grafregneren som en vej ind i systemet, og på den måde har metoden virket: Jeg er kommet i 
kontakt med lærerne, og vi har lavet nogle undervisningsforløb sammen, som lærerne ikke ellers 
ville have lavet. Men det er muligt, at de forhindringer, der er påpeget i sidste afsnit, ikke er 
forhindringer, der skyldes grafregneren, men forhindringer, der skyldes de konkrete lærere, som der 
er samarbejdet med. 

Forskningsprojektet havde som delmål at afprøve Skovsmoses model, og også i den forstand 
føler jeg, at der er tale om et vellykket forskningsprojekt: Lærernes udtalelser i kapitel 11 viser, 
hvordan det er lykkedes at komme i kontakt med dem og hjælpe dem i deres nærmeste 
undervisningszone. Alle lærerne er glade for samarbejdet, og Anders, Bente og Carsten har gjort 
noget, som de ellers ikke ville have gjort. 

Den valgte metode er kritiseret i kapitel 3 og 9, og i begge kapitler er metodens begrænsninger 
og alternativer til den valgte metode diskuteret. Hvis de økonomiske og tidsmæssige rammer for 
projektet havde været anderledes , kunne jeg have gjort meget, der ville have kunnet belyse 
forskningsspørgsmålet fra flere retninger: 

 
1. Jeg kunne have inddraget eleverne mere undervejs i forløbet, både i planlægning og 

evaluering. 
2. Jeg kunne have gjort mere ud af at sætte lærerne ind i nogle af de bagvedliggende teorier, 

f.eks. i Skovsmoses model og i teorien om begrebskort. Så kunne lærerne have udviklet 
mere detaljerede og måske mere anvendelige kort, og de kunne selv have været 
opmærksomme på de processer i forløbet, der er beskrevet ved Skovsmoses model. Dette 
kunne også medvirke til en udvikling af lærernes professionelle sprog, så det ville have 
været nemmere for dem at sætte ord på, hvad der skete. 

3. Jeg kunne have vist lærerne uddrag af videooptagelserne og diskuteret nøgleepisoder med 
dem. 

4. Jeg kunne have inddraget lærerne i mine analyser af det empiriske materiale. 
5. Jeg kunne have inddraget faggruppen på skolerne i samarbejdet for at berige den 

pædagogiske fantasi og øge erfaringsudvekslingen. 
 
Metoden er i øvrigt kritiseret i kapitel 9 mht. kriterier for kritisk forskning. 
En sidste overvejelse angående Skovsmoses model vedrører de elementer, som Skovsmose ikke 

selv siger noget om i sit hæfte, men som har vist sig relevante i dette projekt. Disse elementer er 
f.eks.: 

 
1. Hvor lang tid skal et udforskningsprojekt mindst tage? I afhandlingen afvikles det over 3 

måneder – er det tilstrækkeligt? 
2. Hvordan skal samarbejdet mellem forsker og lærer etableres, vedligeholdes og vurderes? 
3. Hvad kan de empiriske data fra udforskningsprocessen f.eks. være? I afhandlingen er det 

interviewene og videooptagelserne – er det i modellens ånd? 
4. Kan der kun læres noget om den forestillede situation vha. et kritisk ræsonnement? Dette 

spørgsmål bliver f.eks. relevant i forbindelse med min iagttagelse i kapitel 11 af, at Anders 
skifter holdning til en intuitiv introduktion af begrebet grænseværdi, men han er 
tilsyneladende ikke bevidst om denne ændring. Han har altså gennem den arrangerede 
situation ændret sine forestillinger, men uden noget bevidst kritisk ræsonnement. 
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I afhandlingen har jeg givet mit bud på svar på disse spørgsmål. Dette kan ses som en supplering 

af Skovsmoses model. 
Min metode adskiller sig fra intentionerne i Skovsmoses model på et helt afgørende punkt: Jeg 

har ikke inddraget lærerne i det kritiske ræsonnement, jeg har foretaget fra indsamlingen af det 
empiriske materiale var afsluttet, og indtil afhandlingen var færdig. Det er et spørgsmål, om det 
overhovedet giver mening i Skovsmoses model at adskille lærerens og forskerens kritiske 
ræsonnement. Begrundelserne for dette valg var dels rent praktiske, dels et ønske om at støtte min 
frigørelse fra feltet, som diskuteret i kapitel 2. Diskussionen hænger sammen med afgrænsningen af, 
hvad der er det empiriske materiale fra et udforskningsprojekt. Det er oplagt, hvordan metoden kan 
give et udbytte som udviklingsprojekt, men hvordan kommer man fra afviklingen af et 
udforskningsprojekt til en afrapportering af projektet? Hvad skal berettes, hvad kan f.eks. være et 
interessant forskningsudbytte?  

 

16.4 Udviklingen i ”min” Skovsmosetrekant. 
 

Jeg har brugt Skovsmoses model til at beskrive det samlede forskningsprojekt. En vigtig del af 
modellen er den udvikling, der sker i trekanten. Jeg overvejer nu, hvordan forskningsprocessen har 
ændret min nuværende situation og min forestillede situation.  

Min nuværende situation er anderledes, end den var, da processen startede. Jeg har gennem 
forskningsprocessen lært en del om matematikdidaktik, om grafregnerens potentialer, om at 
samarbejde med lærere, om at analysere data og om at skrive en afhandling. Alle disse erfaringer 
har ændret min nuværende situation.  

Da jeg påbegyndte processen for 3 år siden var min forestillede situation, at jeg var en god 
gymnasielærer, der ville have godt af en kort pause fra lærergerningen. Nu er min forestillede 
situation en lidt anden. Jeg er ikke så sikker på, om jeg var så god en lærer – jeg har i hvert fald lært 
en masse om, hvorfor andre med en vis ret kunne mene, at min undervisning kunne blive bedre. 
Processen har således ændret mine forestillinger om, hvad god matematikundervisning er. Som 
nævnt i kapitel 2 er jeg spændt på, hvorvidt disse forestillinger kan udmøntes i en ny og anderledes 
undervisning, når jeg vender tilbage som lærer – her kommer forskellen mellem den analyserende 
lærer og den undervisende lærer frem igen. 

Mine forestillinger om lærerudvikling har også ændret sig. Jeg er i dag tilbøjelig til at mene, at 
det ikke er tilstrækkeligt at arbejde med én lærer på en skole, men at der må arbejdes med en gruppe 
lærere, for at de kan støtte hinanden i deres udvikling. Denne ændring i forestilling ville have store 
konsekvenser for mit forskningsdesign, hvis jeg skulle lave et tilsvarende arbejde igen. I givet fald 
ville jeg nok samarbejde med mindst 2 lærere fra den samme skole. Det får også store konsekvenser 
for det arbejde, jeg skal lave de næste 3 år, som omtalt i kapitel 2. 

Mine forestillinger om grafregneren har også ændret sig. Jeg mener at have set på videoerne, at 
grafregneren har potentialer som undervisningsværktøj, men at disse potentialer ikke realiseres 
automatisk, men at der tværtimod er mange faldgruber og forhindringer for, at det bliver en succes. 
Introduktionen bliver kun en succes, hvis læreren er tilstrækkelig forberedt, og hvis materialet er 
tilstrækkelig velgennemtænkt, og det hænger igen sammen med lærerudvikling. 

 

16.5 Teorielementer fra min forskning. 
 

I dette projekt er anvendt en række begreber fra andres forskning, men der er også udviklet 
nogle få teoretiske begreber, som måske kan være andre til gavn i kommende forskningsprojekter. 
Disse ridses kort op igen. 
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Den nærmeste undervisningszone. 
 

Dette begreb er inspireret af Søndergaard(2002) men anvendes i denne afhandling til at beskrive 
de undervisningsformer, som en given lærer er parat til at anvende, givet de undervisningsformer 
læreren allerede behersker. Begrebet omtales i kapitel 4. 

 

Tasteretten. 
 

Det viser sig i forbindelse med den håndholdte teknologi af afgørende betydning for 
kommunikationen i gruppen, hvem der har tasteretten. En lommeregner er ikke på samme måde 
som computeren et fælles værktøj, og eleverne kan meget sjældent dele retten til at taste på den. 
Begrebet omtales i kapitel 13. 

 

3 kommunikationsformer. 
 

Jeg identificerer i kapitel 13 tre kommunikationsformer, der dominerer lærer-elev-
interaktionerne på videoerne. Disse er lærerforedraget, den sokratiske dialog og den 
lærerstyrede diskussion. Disse omtales i kapitel 13. 

 

Orienteringsløbet. 
 

Jeg indfører i kapitel 11 en mellemvej mellem det rene opgaveparadigme og 
undersøgelseslandskaberne, som jeg kalder orienteringsløbet. Denne mellemvej har potentialer til at 
kunne inspirere lærere til at lave de projektforløb, der med den nye bekendtgørelse måske bliver en 
del af alle gymnasielæreres hverdag. 

 
I kapitel 2 laver jeg desuden en model for forholdet mellem forsker, lærer og elev i denne form 

for forsker-lærer-samarbejde, som måske kan inspirere andre, og jeg opstiller i kapitel 13 en 
didaktisk kontrakt for de 4 afviklede forløb, der viser forskelle og ligheder mellem forløbene og 
mere traditionelle forløb. 

 

16.6 Afslutning. 
 

Jeg har trukket linjer mellem afhandlingens forskellige kapitler og det centrale 
forskningsspørgsmål og sammenfattet konklusionerne vedrørende de fire teser. Jeg har suppleret 
min kritik af metoden, og jeg har trukket de teoretiske elementer frem. Afhandlingen har belyst det 
centrale forskningsspørgsmål fra flere sider. I næste kapitel opstilles en række nye 
forskningsspørgsmål. 
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Kapitel 17: Afslutning. 
 

Afslutningsvis ser jeg på de fremtidsperspektiver, der er i dette forskningsprojekts resultater. Jeg 
opstiller en række nye forskningsspørgsmål, som rejses af dette projekt. Jeg ser også på 
perspektiverne i forhold til den nye gymnasiereform og indførelsen af CAS-værktøjer. 

 

17.1 Projektets generativitet. 
 

Ideerne i undervisningsmaterialet. 
 

Projektets generativitet, resonans og relevans, som det er diskuteret i kapitel 9, beskriver, 
hvordan ideerne i de 4 undervisningsforløb har spredt sig fra de 4 involverede lærere til andre 
lærere og forskere. Jeg har holdt mange oplæg for matematiklærere, hvor jeg har skitseret ideerne – 
på regionalmøder, på kurser og på konferencer. Jeg har stillet materialet til rådighed for flere, og jeg 
har kommenteret flere læreres egne fortolkninger af ideerne på samme måde, som jeg gjorde det for 
de 4 lærere i forløbet. Jeg mener på denne baggrund at kunne sige, at ideerne om at arbejde med 
sekanter og tangenter, som de er skitseret i kapitel 6, ideen om at zoome ind og arbejde med den 
lokale linearitet og ideen om at bruge grafregnerens numeriske differentiation til at gætte formler 
for differentialkvotienter er blevet spredt i gymnasielærerkredse. 

 

Forskningsmetoden. 
 

Jeg har diskuteret Skovsmoses metode med en lang række forskere og ph.d.-studerende, og 
gennem disse diskussioner har flere stiftet bekendtskab med denne metode. På Dansk Institut for 
Gymnasiepædagogik har det betydet, at også forskere udenfor matematikkens didaktik har anvendt 
ideer fra metoden. 

 

Forskningsresultaterne. 
 

Jeg har fremlagt nogle af forskningsresultaterne fra min analyse af det empiriske materiale ved 
forskellige konferencer, men de er ikke blevet så udbredte endnu. Det er planen at bruge efteråret på 
at skrive en række artikler om resultaterne, og dermed vil også de kunne spredes til en videre kreds. 
Der planlægges artikler for både gymnasielærere og forskere og på både dansk og engelsk. 

 

17.2 CAS-værktøjernes introduktion. 
 

Denne afhandling har set på, hvordan grafregneren kan introduceres som et 
undervisningsværktøj i gymnasiets matematikundervisning. Man kunne argumentere for, at denne 
problematik er forældet, og at grafregneren, som Erik har sagt det, er en parentes i udviklingen. I 
dag er de mere avancerede CAS-værktøjer tilladte hjælpemidler, og om ikke ret mange år vil de 
formentlig erstatte grafregneren som et obligatorisk værktøj. Imidlertid kan min forskning bruges til 
at forberede CAS-værktøjernes indførelse på en konstruktiv måde. Det blev påpeget i kapitel 7, at 
indførelsen af grafregneren ikke kom som resultat af et massivt ønske fra gymnasielærerne, og at 
der i realiteten ikke var tale om en ændring af hverken pensum eller eksamen. Hvis CAS bliver 
indført, må det derfor være relevant at klargøre, hvad formålet med at tillade eller kræve dette 
værktøj er, og det er også relevant at overveje bekendtgørelsens indhold og eksamensformerne. Det 
ser ud til, at indførelsen af CAS falder sammen med den nye gymnasiereform, hvis erklærede mål er 
at styrke de naturvidenskabelige fag. Dermed bliver det naturligt at genskrive bekendtgørelsen med 
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udgangspunkt i en analyse af, hvad matematik med CAS er, i de mange forsøg og i 
kompetencerapporten (Niss og Jensen 2002).  

I forbindelse med diskussionen om CAS-værktøj, som ellers ikke er denne afhandlings fokus, er 
det værd at bemærke sig, at der er mange lærere, der i forbindelse med både pilotundersøgelserne, 
selve spørgeskemaundersøgelsen og i interviewene og samtalerne i forbindelse med samarbejdet har 
udtrykt stor bekymring ved at indføre CAS. En lærer sagde i forbindelse med første 
pilotundersøgelse: ”Så vil jeg ikke være lærer mere.” Lærerne mener, at værktøjerne er for dyre, og 
at de kan gøre alt det, der i dag er pensum. Hvor grafregneren kan tilpasses det eksisterende system 
– dog uden at alle dens potentialer realiseres – så kan CAS det formentlig ikke. 

På Carstens og Dorthes skole har de arbejdet med CAS-værktøjer. Carsten fortæller, at elever, 
der kender til både grafregner og et CAS-værktøj på en computer, ofte foretrækker grafregneren, 
fordi den hele tiden er tilgængelig, og fordi den hurtigt er klar. Dorthe siger: 

 
”Men det var faktisk et problem med den lommeregner for de svage elever, der var 

nogen elever, der stod fuldstændig af, de syntes, det blev for svært. <..> Så de slet ingenting 
lærte overhovedet. Fordi de ikke forstod selv brugen af en lommeregner.” 

 
En tilsvarende bekymring sås i en af udtalelserne i første pilotundersøgelse: 
 

”Det vil formentlig give de fagligt stærke elever en væsentlig fordel med stor risiko for, 
at de svage tabes på gulvet – eller i hvert fald forstår endnu mindre end før.” 

 
Lærerne er bekymrede for, hvordan de svage elever vil klare sig, hvis der indføres CAS-

værktøjer. Jeg har allerede dokumenteret, at indførelsen af grafregneren har øget kravene til den 
skriftlige eksamen, og noget tilsvarende vil formentlig ske igen, når CAS indføres. Opgaverne 
bliver mere fortolknings- end beregningsopgaver, og det gør det ikke nemmere for eleverne. 
Dermed vil indførelsen af CAS i det nuværende eksamenssystem formentlig øge forskellene mellem 
de dygtige og de svage, sådan som det allerede ses med grafregneren, – de dygtige elever bruger 
teknologien som et læringsværktøj til at lære mere, mens de svage klarer sig som de plejer. Det er 
også sandsynligt, at indførelsen af CAS vil øge diskussionerne om ”black-box”-problematikken, 
som jeg har skitseret i kapitel 4. 

Lærernes bekymring ved introduktionen af CAS er stor, og den må tages alvorligt, hvis 
indførelsen af CAS som et obligatorisk værktøj skal gennemføres. 
 

17.3 Den nye gymnasiereform. 
 

Den nye gymnasiereform(Undervisningsministeriets hjemmeside, se litteraturlisten), der blev 
vedtaget af et stort flertal i folketinget 28. maj 2003 kræver, at eleverne gennem deres gymnasietid 
skal stifte bekendtskab med forskellige arbejdsformer. De eksisterende prøveformer skal suppleres 
med nye, men den nationale standard skal fastholdes. Der skal være projektarbejde og øget fokus på 
intern evaluering, test og screening. Der startes med ½ års grundforløb og derefter 2½ års 
studieretning. Matematik er en del af grundforløbet. Alle skal have matematik på mindst C-niveau. 
Der er ikke endnu lavet nogle fagbeskrivelser. (Refereret fra hjemmesiden) 

I forbindelse med gymnasiereformen afsættes 90 millioner kroner til lærernes faglige og 
pædagogiske efteruddannelse. Da reformen skal være udgiftsneutral, finansieres dette ved, at der på 
ubestemt tid skæres 20% i antallet af skriftlige opgaver, som lærerne skal rette. I matematik betyder 
det, at eleverne skal aflevere 20 sæt hjemmeopgaver om året i stedet for 25. Mange af de 90 
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millioner kroner skal bruges til faglig omskoling af lærere, hvis fag omdefineres af reformen, f.eks. 
geografi, der nu skal hedde naturgeografi.  

Det er umiddelbart svært at forudse, om denne reform styrker de naturvidenskabelige fag. Der er 
tale om en betydelig reducering af antallet af skriftlige opgaver, og hvor alle de matematiske 
studenter tidligere skulle have matematik på mindst B-niveau, åbnes der nu mulighed for at ”nøjes” 
med matematik på C-niveau. Der er også fare for, at efteruddannelsesmidlerne måske i høj grad 
kommer til at gå til faglig og ikke pædagogisk efteruddannelse.  

Den nye bekendtgørelse kommer til at indeholde obligatoriske krav om projektarbejde. Dette 
indgreb i lærernes metodefrihed er en nyskabelse i forhold til den danske undervisningstradition. 
Mit projekt har vist, at bekendtgørelsesmæssige indgreb i undervisningen ikke altid har den effekt, 
som var intenderet. Jeg vil umiddelbart mene, at mange matematiklærere er betænkelige ved tanken 
om projektarbejde i matematik – man kan sige, at projektarbejde ikke er en del af deres nærmeste 
undervisningszone. For at intentionerne med projektarbejdet skal indfries, er der behov for ikke 
bare faglig men også pædagogisk eller måske snarere didaktisk efteruddannelse af lærerne. Mit 
projekt viser også, at en sådan efteruddannelse tager lang tid, og jeg har i projektet vist en måde, 
hvorpå denne efteruddannelse kan foregå. 

Det er en af intentionerne i den nye reform at fremme anvendelsen af teknologi. I den 
forbindelse er mit projekt også relevant. Jeg har i projektet omtalt, hvordan matematik med 
teknologi er noget andet end matematik uden teknologi, og dette bør afspejles i de nye fagbilag. Se i 
øvrigt bemærkningerne om CAS i sidste afsnit. 
 

17.4 Afslutning: Nye forskningsspørgsmål. 
 

Projektet rejser som alle forskningsprojekter mindst lige så mange nye forskningsspørgsmål, 
som det besvarer. Et udvalg af disse er: 

 

• Fremmer anvendelsen af grafregneren som et undervisningsværktøj faktisk elevernes 
læring? 

• Hvilke prøveformer ville fremme brugen af grafregneren som et undervisningsværktøj? 

• Hvordan kommunikerer eleverne indbyrdes, når de anvender teknologi i gruppearbejdet? 

• Har Skovsmoses model potentialer til at støtte faggruppebaseret udviklingsarbejde? 

• Hvordan kan CAS-værktøjer introduceres som undervisningsværktøjer? 
 

Desuden er der beskrevet en række forskningsspørgsmål f.eks. i kapitel 13, som ikke har med 
teknologi at gøre.  
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Appendiks A: Spørgeskemaundersøgelsen. 
 
Bilag A1: Spørgeskema til matematiklærere i det almene 
gymnasium, 1. pilotundersøgelse 
Alle spørgsmål kan uddybes på side 4, hvor der er tomme linjer 
 
Baggrundsspørgsmål: 
 
1. Hvor mange år har du været gymnasielærer? 

# år > 10 □  5 ≤ # år ≤ 10 □ # år < 5 □  
 
2. Er du mand eller kvinde? 

Mand □  Kvinde □ 
 
3. I hvor mange matematiske 1.g-klasser har du brugt grafregneren? (Din nuværende 1.g tæller 
med) 

i 1 klasse □  i 2 klasser □ i mere end 2 klasser □ 
 

4. Hvor mange matematiske 1.g-klasser havde du, før grafregneren blev indført? 

# klasser ≥ 3 □ 0 < # klasser < 3 □  ingen □ 

 
 
Om brugen af grafregneren i undervisningen: 
 
5. Nævn de vigtigste eksempler på, hvordan grafregneren har ændret din undervisning. 
 

 

 

 

 
6. Nævn de vigtigste forhold der gør det vanskeligt for dig at udnytte grafregnerens muligheder i 
din undervisning. 
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7. Nævn de vigtigste gode og dårlige forhold ved den nye bekendtgørelse med indførelsen af 
grafregner, todelt eksamen og med flere veje til A-niveau. 
 

 

 

 

 
 
8. Føler du, at du har behov for efteruddannelse i forbindelse med indførelse af grafregner, og i 
givet fald, hvilken form for efteruddannelse? 
 

 

 

 

 

Der er meget snak om og forsøg med indførelse af endnu mere avancerede, teknologiske 
hjælpemidler som kan manipulere med symboler. Her tænkes f.eks. på computerprogrammer som 
MathCad og Mathematica, eller en lommeregner som f.eks. TI-92. Jeg vil fremover referere til disse 
hjælpemidler med betegnelsen CAS (Computer Algebra Systems) 
 
9. Bør man gøre brugen af CAS til eksamen obligatorisk, som tilfældet er med grafregneren i dag?  

Ja □  Nej □ 
 

10. Nævn de vigtigste konsekvenser du mener, en eventuel obligatorisk indførelse af CAS vil have 
for undervisningen. 

 

 

 

 



Appendiks A: Spørgeskemaundersøgelsen. 

Om undervisning mere generelt: 
 
11. Giv en kort beskrivelse af henholdsvis hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige måder at lære 
matematik på, som du har iagttaget hos nogle af dine elever gennem årene. 
 

 

 

 

 
12. Nævn nogle episoder, hvor nogle af dine elever har haft svært ved at anvende deres matematiske 
viden i andre sammenhænge, f.eks. i modellering eller andre fag som fysik. 
 

 

 

 

 
13. Hvilke arbejdsformer har du brugt i din nuværende 1.g? 
 

 

 

 

 
14. Føler du, at du har behov for efteruddannelse i forbindelse med brug af nye 

undervisningsformer, og i givet fald, hvilken form for efteruddannelse? 
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Tomme linjer, til uddybning af enkelte spørgsmål eller mere generelle kommentarer: 
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Bilag A2: Kommentarer (skriftligt og mundtligt!) til 
spørgeskema til matematiklærere i det almene gymnasium fra 
7 lærere på Viby Amtsgymnasium. 
 
Baggrundsspørgsmål: 
 
1. Hvor mange år har du været gymnasielærer? Er dette spørgsmål eventuelt dækket ind af 

spørgsmål 3 og 4? 

# år > 10 □  5 ≤ # år ≤ 10 □ # år < 5 □  
 
2. Er du mand eller kvinde? Er det relevant? 

Mand □  Kvinde □ 
 
3. I hvor mange matematiske 1.g-klasser har du brugt grafregneren? (Din nuværende 1.g tæller 
med) I Matematik? Hvorfor ikke andre hold, f.eks. 2.g, 3.g, hf tilvalg? 

i 1 klasse □  i 2 klasser □ i mere end 2 klasser □ 
 

4. Hvor mange matematiske 1.g-klasser havde du, før grafregneren blev indført? Samme kommentar 

som i spørgsmål 3. 

# klasser ≥ 3 □ 0 < # klasser < 3 □  ingen □ 

 
Om brugen af grafregneren i undervisningen: 
 
Kunne det være relevant med et spørgsmål om, hvor ofte grafregneren anvendes? Og til hvad den 

bruges (Direkte indtastning, se indtastningernes historie, regnearksfunktion i forbindelse med f.eks. 

grænseværdi,..) 

 

Det kan være svært at skelne ændringer, der følger af grafregnerindførelsen fra ændringer der 

følger af årsnorm, projektarbejde, blokskema, overenskomst,... 

 

Påstand: Det at lære at bruge grafregneren overlades i høj grad til selvstudium, og derfor er det 

kun de dygtigste, der lærer at bruge den. 

 

Hvis grafregneren indføres i 1. hf, vil de aldrig lære at regne eller at tegne en lineær funktion. De 

vil nok heller ikke bruge så mange penge på et fag, som mange af dem prioriterer så lavt. 

 
5. Nævn de vigtigste (Dumt at bede om de vigtigste?)eksempler på, hvordan grafregneren har 
ændret din undervisning. 
 
Ikke alverden, andet end at jeg underviser i den også 

Der bliver kortere tid til at gå i dybden med andre vigtigere emner 
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Grafregneren har sådan set ikke ændret noget i min undervisning, men der er klart flere tekniske 

ting vedr. brugen af lommeregneren, som eleverne skal instrueres i. Hvordan bruges 

lommeregneren f.eks. i forbindelse med normalfordelingen, binomialfordelingen, lineær og 

eksponentiel regression, kurvetegning, tangenter, arealberegning osv.? Alle disse ting skal eleverne 

jo også mere eller mindre kunne klare på ’gammeldags vis’ – blot kan de nu ofte (men altså ikke 

altid) spare en del tid ved at bruge grafregnerens faciliteter.    

Funktionsundersøgelse, behandling af målepunkter. I det hele taget er grafregneren medvirkende til 

at forstærke udviklingen bort fra egentlig matematik og hen mod praktisk anvendt matematik. 

Bruger mere tid på at undervise i brug af lommeregneren 

  
6. Nævn de vigtigste forhold der gør det vanskeligt for dig at udnytte grafregnerens muligheder i 
din undervisning. 
 

Tid og uklare krav: Hvor meget dokumentation kræves til eksamen?  

De skal kunne uden grafregneren alligevel, så vi skal nå begge dele 

Eleverne forstår ikke den teori, de skal anvende grafregneren på 

Eleverne kan ikke huske fra gang til gang, hvordan de skal indtaste i de forskellige situationer 

Det er umuligt at lære eleverne i hvilke situationer grafregneren er henholdsvis 

tilladt/obligatorisk/forbudt hjælpemiddel 

Det er i den grad uklart, hvilke krav der skal stilles til dokumentation ved brug af grafregner i 

skriftlige opgaver 

Tager for lang tid på tilvalg – de har den kun i et år og kun i matematik, hvor matematikerne har 

den i mindst 2 år og også bruger den i fysik 

Det kan være et problem, at eleverne har forskellige slags grafregnere 

Kommer bare oveni det almindelige pensum 

Begrænset adgang til viewscreen 
Når eleverne deles efter 1. g kan det være svært for den nye lærer at samle trådene op efter den 

forskellige brug af grafregner i 1.g 

Af rent tidsmæssige grunde er der mange ting, jeg ikke lærer eleverne. F.eks. lærer jeg ikke 

eleverne at bruge grafregnerens programmeringsmuligheder. 

Jeg synes ikke der har været forhold, som har gjort det vanskeligt at anvende grafregneren i 

undervisningen. 

Elevernes forskellige lommeregnere og min for ringe fantasi 

 

7. Nævn de vigtigste gode og dårlige forhold ved den nye bekendtgørelse med indførelsen af 
grafregner, todelt eksamen og med flere veje til A-niveau. Dele op i 3 spørgsmål? 

 
For meget i et spørgsmål! 

3-årigt A-niveau giver mulighed for at lægge mere vægt på bevisteknik – hvad grafregneren jo ikke 

understøtter 

Prøven uden hjælpemidler gør, at vi kan kræve at eleverne lærer metoder,  at de kan regne, men vi 

skal jo også lære dem det andet. 

Pensum er alt for stramt specificeret i bekendtgørelsen 

Todelt eksamen er positivt 

Med tiden vil grafregnerbrug formentlig føre frem til at eleverne kan løse mere komplicerede 

problemstillinger, og dermed i højere grad fokusere på anvendelser af matematik 
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Indførelsen er sket pludseligt uden de nødvendige forudgående didaktiske og fagspecifikke 

overvejelser om, hvordan og til hvad den skal anvendes, herunder hvilke tidligere anvendte metoder 

der skal erstatte. 

Grafregneren er god i andre fag, som f.eks. kemi (Lineær regression) 

Todelt eksamen giver bedre paratviden 

Det er godt at eleverne kan vælge A-niveau i både 1. og 2. g 

I 2B-klasseb mangler flagskibene måske, men måske er det nemmere at stille dumme spørgsmål 

blandt ligeværdige 

Det er en stor fordel med prøven uden hjælpemidler. Nu véd eleverne, at der er nogle 

grundlæggende færdigheder, de ’bare’ skal kunne. Det vil helt klart også være en fordel for dem til 

prøven med hjælpemidler. Jeg har kun prøvet at undervise elever i 2. g obligatorisk niveau og i 3. g 

1-årige højniveau. Jeg har altså ikke noget sammenligningsgrundlag, men rent umiddelbart 

skønner jeg, at det er en god idé med det 3-årige højniveau, hvor eleverne kan få en lidt dybere 

indsigt i de matematiske begreber – f.eks. forståelse af grænseværdibegrebet. 

Uha, det var et svært spørgsmål. Sådan svaret ”lige fra hoften” kan jeg kun se fordele ved 

anvendelsen af grafregneren. Den todelte eksamen synes jeg også er helt fin. De flere veje til A-

niveau synes jeg er noget rod. Undervisningstilrettelæggelsen er mindre fleksibel, og det er meget 

vanskeligt at vejlede eleverne i at vælge det rigtige A-niveau. 

 

8. Føler du, at du har behov for efteruddannelse i forbindelse med indførelse af grafregner, og i 
givet fald, hvilken form for efteruddannelse? 
 
Eksempler på anvendelsesmuligheder med eksempler på undervisningsmateriale 
Pædagogisk efteruddannelse i, hvordan man bedst underviser i grafregneren, især på hold med stor 

faglig spredning 

En præcisering fra ”højere sted” af, hvad grafregneren kan/skal/bør anvendes til, samt 
standardisering af krav til dokumentation. 

Indblik i grafregnerens muligheder og anvendelse i andre fag 

Jeg føler ikke, at jeg har noget behov for efteruddannelse, så længe vi ikke har tid til at bruge 

grafregnerens mere avancerede muligheder. Knud Nissens ’Eksempelsamling til TI-83’ giver en 

fortræffelig hjælp til den basale brug af grafregneren.  

Både kurser i hvordan grafregneren virker og i hvordan den kan bruges i undervisningen (altså 

kurser af mere pædagogisk karakter) 

 

Der er meget snak om og forsøg med indførelse af endnu mere avancerede, teknologiske 
hjælpemidler som kan manipulere med symboler. Her tænkes f.eks. på computerprogrammer som 
MathCad og Mathematica, eller en lommeregner som f.eks. TI-92. Jeg vil fremover referere til disse 
hjælpemidler med betegnelsen CAS (Computer Algebra Systems). 
 
9. Bør man gøre brugen af CAS til eksamen obligatorisk, som tilfældet er med grafregneren i dag? 

Spørgsmålet er måske forkert: Det kan være, at svaret er ja, om 5 år men ikke nu. Svaret afhænger 

af, hvilke omstændigheder indførelsen sker under.  

Ja □  Nej □ 
10. Nævn de vigtigste konsekvenser du mener, en eventuel obligatorisk indførelse af CAS vil have 
for undervisningen. Deles måske op i bekendtgørelsesændringer, eksamensændringer, 

undervisningsmidler,... 
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Nye bekendtgørelser er nødvendige  

Nye eksamensopgaver, mange af de ting, vi tester nu er meningsløse med CAS-programmer 

Undervisningen vil blive mere eksperimenterende 

Det vil blive dyrere for eleverne og/eller skolen 

Det vil formentlig give de fagligt stærke elever en væsentlig fordel, med stor risiko for at de svage 

tabes på gulvet – eller i hvert fald forstår endnu mindre end før. 

Måske vil der blive fokuseret for meget på brugen af CAS som værktøj – dvs. 

matematikundervisningen bliver meget teknisk. (Ex: Lommeregner i folkeskolen – eleverne kan ikke 

hovedregning) 

En indførelse af CAS vil kræve:  

1) En forudgående grundig overvejelse af, hvad man ønsker at bruge CAS til 

2) En deraf følgende omfattende ændring af bekendtgørelsen, om nødvendigt med 

indførelse af (yderligere) niveaudeling 

3) En grundig instruktion til alle matematiklærere inden man indfører den 

obligatoriske brug af CAS – gerne mindst en måneds kursus til hver. 

CAS/grafregner og 3-årigt forløb til A-niveau løber i to retninger: Beviser/anvendelser 

Det bliver et spørgsmål om matematiksyn. 

Hvis CAS indføres, vil jeg nok ikke være matematiklærer mere. 

For nogle elever er matematik at vi beviser noget, som andre allerede har bevist meget bedre. 

Forløbet Problem – proces – løsning erstattes af forløbet problem – CAS – løsning. 

Skal prøven uden hjælpemidler være vores redning? 

Er problemerne med indførelsen af CAS bare motivationsproblemer? 

Jeg er bange for, at  den grundlæggende forståelse bliver mindre – eleverne vil i for høj grad lægge 

vægten på den tekniske anvendelse af CAS.  

Jeg kender ikke tilstrækkeligt til CAS til at svare kvalificeret på dette spørgsmål. Men generelt 

mener jeg, at vi skal passe på ikke at bruge hele undervisningstiden på teknologi. Der skal vel 
stadig være plads til undervisning i matematiske ræsonnementer. 

Der vil blive lagt mindre vægt på den ”trivielle” rutineprægede indlæring af anvendelse/indsættelse 

i formler, differentiation, integration mm. Hvor vægten så flyttes hen må afhænge af en eventuel 

bekendtgørelsesændring: Teoretisk/praktisk anvendelsesorienteret. 

 
Om undervisning mere generelt:  
11. Giv en kort beskrivelse af henholdsvis hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige måder at lære 
matematik på, som du har iagttaget hos nogle af dine elever gennem årene. 
Lære ting (beviser) udenad i stedet for at lære gangen i det 

Hensigtsmæssig: Læse hjemme, forberede sig, møde op 

En del elever mener, at matematik er det samme som umiddelbar forståelig logik, som kan rummes i 

hovedet. De viger derfor udenom at støtte sig til notater og skriftlige udregninger i deres indlæring. 

Hensigtsmæssig: Nysgerrighed – ”Jeg er stødt ind i et problem – hvordan løser jeg det?” 

Uhensigtsmæssig: Blokeringer overfor faget (Måske specielt hf’ere) 

Nogle elever skriver alt ned fra tavlen. 

Helt banalt: De elever, man kan vænne til som en naturlig ting at spørge læreren om de problemer, 

de har, vil alt andet lige også være de elever, der får udnyttet deres evner bedst muligt. 

Nogle elever har meget svært ved at strukturere og dermed få overblik over beviser: de prøver at 

huske beviserne linie for linie, i stedet for at få et overblik over de store linier i beviset. 

For lidt lektielæsning 

Tage for mange/for få notater i timerne 

Skrive hjemmeopgaver ureflekteret af 
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Lægge for stor vægt på udenadslære og for lidt på forståelsen 

 

12. Nævn nogle episoder, hvor nogle af dine elever har haft svært ved at anvende deres matematiske 
viden i andre sammenhænge, f.eks. i modellering eller andre fag som fysik. 
 
Det kniber jo fra et emne til det næste. 

Kan ikke genkende kendte funktioner med andre betegnelser 

Romananalyse i dansk, tysk, engelsk,... 

Løsning af simple ligninger 

Formelomregninger, herunder brøkregning 

Anvendelse/forståelse af lineære funktioner i fysik 

Svært for eleverne at gennemskue lineære sammenhænge, hvor variablen ikke hedder x 

Nogle (de svage) tegner hellere punkter ind i et koordinatsystem end at bruge lommeregneren. 

Logaritmeregneregler skal altid repeteres i kemi. 

Problemer af denne art møder jeg dagligt i fysikundervisningen. Eleverne har temmelig ofte simpelt 

hen glemt, hvad de har lært i matematik, og de er ikke i stand til at overføre deres eventuelle viden 

til anvendelse på fysiske problemstillinger. 

Et stort problem er, at de variable i matematik for tit hedder x og y, det hedder de aldrig i fysik og 

kemi 

Måske lægger vi for lidt vægt på modelleringsprocessen 

 

13. Hvilke arbejdsformer har du brugt i din nuværende 1.g? 
 
Tavlegennemgang 

Opgaveregning 

Gruppearbejde, hvor eleverne selv sætter sig in i nye emner 
Gruppearbejde styret af arbejdsark 

Elevfremlæggelser af et kapitel i bogen 

Repetition af sidste gangs stof v. elev 

klasseundervisning og projektarbejde i grupper. 

Klasseundervisning med tavle gennemgang af elever og lærer 

Opgaveregning i timerne som gruppearbejde 

Projektarbejde med rapport og fremlæggelse 

 

14. Føler du, at du har behov for efteruddannelse i forbindelse med brug af nye (dumt ord! I stedet 

varierende/andre/utraditionelle/forskellige) undervisningsformer, og i givet fald, hvilken form for 
efteruddannelse? 
Eksempler på, at man kan gøre noget bekendtgørelsesfastlagt med projektarbejde, som man ikke 

kan på traditionel vis. 

Pædagogisk efteruddannelse i konkret anvendelse/udførelse af nye undervisningsformer 

Praktisk/faglig efteruddannelse i, hvilke metoder, der vil være velegnet i forbindelse med hvilke 

emner, herunder bl.a. IT/Internet, hvis det er den vej, vi skal... 

Konkrete eksempler på projektarbejde, tænkeskrivning og andre varierende arbejdsformer 

Et godt oplæg til gruppearbejde/projektarbejde – hvordan ser det ud? 

Jeg vil tro der generelt er behov for at udvikle en tradition for projektarbejde. Vi har i fysik netop 

gennemført et internt efteruddannelseskursus heri – og med stort udbytte-. 

Efteruddannelse i anvendelse af IT og projektarbejde 
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Bilag A3: Udvalgte kommentarer fra LMFK 
Hele undersøgelsen kan/kunne forefindes på LMFK´s hjemmeside, her er udvalgt dem, der har 
inspireret mig til udsagn i mit spørgeskema. 

• Laver flere sammenhængende småprojekter/grafregnerforløb, lidt mere gruppearbejde 
• Bruger meget tid på grafregneren 
• At undervise i grafregnerens muligheder var interessant også for eleverne. Derimod var det 

dødens pølse at undervise i grafregner dokumentation – p.gr.a. urimeligt store krav hertil. 
• Mere tid på lommeregneren 
• Der er sat fokus på andre ting end tidligere, og desværre er mundtligheden nedprioriteret. 
• Mere instrumentelt, mindre åben og undersøgende. Mindre tid til aspekterne 
• Systematisk indlæring af brug af grafregner og vedligeholdelse af færdighedsregning 
• Mere fokus på lommeregner mindre på tabeller. Mere øvning i algebra. 
• Grafregneren giver problemer 
• Det faglige niveau bliver ringere 
• Ærgerligt, at matematik ikke længere er et stamklassefag, faget mister sin status hos 

eleverne 
• Svage elever skal trænes i alt for mange forskellige arbejdsformer 
• Det er blevet sværere for den svage elev. 
• Pensum i det almene gymnasium er ikke egnet til kravet om lommeregnerens brug 
• B-niveauet bør laves helt om. Glem det 1-årige forløb til A-niveau. Lav et praktisk B-

niveau. 
• Savner den gamle opgave 1 til den svage elev 
• Grafregneren fylder for meget i den samlede prøve 
• Jeg tror, det giver eleverne en falsk tryghed at de har hjælpemidler med 
• Det er vanskeligere at motivere eleverne til at indlære. Mange mener, at de kan læse sig til 

løsningerne under eksamen, når de har alle hjælpemidler med. 
• Fint med brug af grafisk lommeregner – gerne mere. Acceptabelt med test i 

færdighedsregning. Men det tager tid. 
• Umuliggør tværfagligt samarbejde med andre obligatoriske fag i 2.g 
• Der er blevet mindre plads til den mere sjove del af matematikken, f.eks. alternative 

opgaver. 
• Pensum er for stort 
• For strenge krav til forklaring i grafregner besvarelser 
• Fjern kravene om aspektforløb. Enhver ordentlig matematiklærer tager disse aspekter op. 

Kravene er en umyndiggørelse. 
• For meget kodesprog i opgaverne (jvf. bestem mv.) 
• For ringe brug af grafregner i skriftlige opgaver (til eksamen, red.) 
• Jeg synes, at anvendelsen af grafregner i for høj grad ødelægger det for de dygtigste elever 

at vise noget matematik 
• Urimelige krav til dokumentation ved brug af grafregner til skriftlig eksamen 
• Der mangler flere opgaver som kræver brugen af elevernes redskaber, dvs. lommeregneren 

og bøgerne. 
• Det er dog lidt skuffende, at der i prøven uden hjælpemidler er så få opgaver, hvor der stilles 

krav til brug af grafregnerens muligheder 
• Opgaverne med hjælpemidler burde indeholde en form for problemløsning og nytænkning. 

Stoffet burde reguleres, så der blev plads til projektorienteret undervisning. 
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Bilag A4: Spørgeskema til matematiklærere i det almene 
gymnasium, 2. pilot. 
1. Hvor mange år har du været gymnasielærer? 

# år > 10 □  5 ≤ # år ≤ 10 □ # år < 5 □  
2. Er du mand eller kvinde? 

Mand □  Kvinde □ 
3. På hvor mange matematikhold har du brugt grafregneren? (Din nuværende 1.g tæller med) 

På 1 hold □  På 2 hold □  På mere end 2 hold □ 

 
4. Nedenfor følger en række udsagn om anvendelsen af grafregneren i matematikundervisningen. 
For hvert udsagn bedes du markere, hvor enig du er i udsagnet i forhold til din egen undervisning. 
Udsagnene er skrevet i jeg-form. 

  Meget 
enig 

Enig Uenig Helt 
uenig 

Hverken/ 
eller 

På trods af grafregneren underviser jeg stort set, 
som jeg altid har gjort 

     

Jeg overlader meget det at lære at bruge 
grafregneren til selvstudium for eleverne 

     

Jeg udnytter ikke alle grafregnerens muligheder i 
min undervisning 

     

Jeg bruger mere eksperimenterende 
arbejdsformer i klassen efter indførelsen af 
grafregneren. 

     

Grafregneren tager i min undervisning tid fra 
andre emner, som er vigtigere 

     

Jeg underviser eleverne i brug af grafregneren      
Jeg har ændret min undervisning i de faglige 
emner p.gr.a. grafregneren 

     

Grafregneren gør mine elevers faglige niveau 
lavere 

     

Grafregneren gør det sværere for mine svage 
elever 

     

Grafregneren gør det sværere at motivere mine 
elever til at lære matematik 

     

Mine elever bliver gladere for matematik, når de  
bruger en grafregner 

     

Mine elever bliver mere eksperimenterende i 
deres opgaveløsning, når de bruger grafregneren 

     

Jeg er i tvivl om, hvordan og til hvad 
grafregneren skal anvendes og hvilke tidligere 
anvendte metoder, den skal erstatte 

     

Grafregneren kan støtte eleverne i opgaveregning 
og modellering. 
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  Meget 
enig 

Enig Uenig Helt 
uenig 

Hverken/ 
eller 

Jeg stiller store krav om dokumentation, hvis 
eleverne løser opgaver v.hj.a. grafregneren 

     

Grafregneren kan støtte elevernes 
begrebsdannelse. 

     

Grafregneren kan støtte elevernes matematiske 
ræsonnementer 

     

Indførelsen af grafregneren gør at jeg 
nedprioriterer mundtligheden 

     

Elevens mestring af grafregneren indgår som et 
væsentligt element i min karaktergivning 

     

 
5. I det næste følger en række udsagn af mere generel karakter. For hvert udsagn bedes du 
tilkendegive, hvor enig du er. 

 Meget 
enig 

Enig Uenig Helt 
uenig 

Hverken/ 
eller 

Kravene om dokumentation ved brug af 
grafregner til skriftlig eksamen er for store 

     

Grafregneren tager tid fra andre emner, som er 
vigtigere 

     

Grafregneren er mere anvendelig i andre fag som 
f.eks. fysik 

     

Pensum i det almene gymnasium er ikke egnet til 
kravet om grafregnerbrug 

     

Der er kommet meget ”kodesprog” i de skriftlige 
opgaver til eksamen. (Ex: bestem/beregn) 

     

Anvendelsen af grafregneren diskuteres i 
faggruppen 

     

 
6. Nedenfor følger en række udsagn om elevadfærd i matematikundervisningen. For hvert udsagn 
bedes du markere, i hvor høj grad det er noget, du oplever i din undervisning. 
 Næsten 

altid 
Ofte Sjældent Næsten 

aldrig 
Elever lærer beviser udenad uden at forstå dem     
Elever møder som regel velforberedt op     
Elever tager for mange notater i timerne     
Elever tager for få notater i timerne     
Elever kan ikke lære matematik     
Elever kan ikke gennemskue lineære 
sammenhænge, hvor variablen ikke hedder x  

    

Elever er umotiverede     
Elever blokerer overfor matematik     
Elever kan ikke huske fra gang til gang, hvordan 
de skal bruge grafregneren 

    

Elever kan selv bedømme, hvornår grafregneren 
med fordel kan anvendes 
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7. I det følgende nævnes nogle forskellige arbejdsformer. For hver arbejdsform bedes du afkrydse, 
hvor ofte du anvender den i din nuværende 1.g. Nogle af arbejdsformerne minder om hinanden. 
 
 Hver 

time/blok 
Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig 

Tavlegennemgang af teori ved lærer      
Tavlegennemgang af opgaver/eksempler 
ved lærer 

     

Tavlegennemgang af teori ved elev      
Tavlegennemgang af opgaver/eksempler 
ved elev 

     

Små gruppearbejder om opgaver      
Små gruppearbejder om teori      
Individuel opgaveregning      
Større gruppearbejder over flere 
timer/blokke      

Virksomhedsbesøg, ekskursioner etc.      
Egentligt projektarbejde i matematik      
Tværfagligt projektarbejde      
Grafregnerforløb/træning i teknik      
Andet, angiv gerne arten: 
 
 

     

 
8. Nedenfor nævnes en række af de muligheder, grafregneren har. For hver anvendelsesmulighed 
bedes du angive, hvor ofte dine elever benytter denne mulighed i din nuværende 1.g. 
 
  Hver 

time/blok 
Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig 

Bruger lommeregnerens display og /eller 
hukommelse til at se indtasningers historie 
og finde fejlindtastninger og forståelsesfejl 

     

Bruger tabelfunktionen som et regneark      
Bruger lommeregneren til brøkregning      
Bruger regressionsmulighederne      
Tegner grafer for funktioner      
Laver numeriske beregninger på 
lommeregneren 

     

Kontrollerer beregninger      
Behandler målepunkter fra praktiske forsøg      
Bruger programmeringsfunktionen      
Andet, angiv gerne arten: 
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9. Prioriter følgende efteruddannelsesmuligheder efter, hvad dit behov er lige nu. Det, du helst vil 
giver du 1. prioritet, derefter 2. prioritet osv. ned til 5.  

Intet efteruddannelsesbehov: □ 
ELLER:  
 Prioritet 
Kursus i grafregnerens tekniske muligheder og dens anvendelser også i andre fag  
Kursus om, hvordan grafregneren kan bruges til at fremme elevernes læring  
Workshop med udvikling af undervisningsmateriale som inkluderer 
grafregnerbrug   

 

Kursus om anvendelsen af IT i matematikundervisningen  
Kursus om hvilke undervisningsmetoder der er gode til hvilke emner, herunder 
inddragelse af grafregner og IT. 

 

 
10. Prioriter følgende efteruddannelsesformer efter, hvad dit behov er lige nu. Det, du helst vil giver 
du 1. prioritet, derefter 2. prioritet osv. ned til 5. 

Intet efteruddannelsesbehov: □ 
ELLER: 
 Prioritet 
Skolebaseret kursus, en kursusdag hver 14. dag i et skoleår  
Skolebaseret kursus i en samlet periode  
Regionalt baseret kursus hver 14. dag i et skoleår  
Regionalt baseret kursus i en samlet periode  
Internatkurser i LMFK-regi, som nu  
 
Kommentarer til enkelte spørgsmål eller selve skemaet. Du kan også give din egen fremstilling her 
af, hvordan og hvorfor du inddrager/ikke inddrager grafregneren i din undervisning. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tak for hjælpen! 
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Bilag A5: Resultat af anden pilotundersøgelse 4. april 2001. 
Deltagende lærere: 8, hvoraf en ikke udfyldte spørgeskemaet 
og en var en lærerkandidat.  
Skrevne kommentarer med kursiv, mundtlige kommentarer med fed. Det tog cirka 20 minutter at 
udfylde skemaet. 
1. Hvor mange år har du været gymnasielærer? 

# år > 10 : 5  5 ≤ # år ≤ 10: 0 # år < 5: 2  
2. Er du mand eller kvinde? 

Mand: 5  Kvinde: 2 
3. På hvor mange matematikhold har du brugt grafregneren? (Din nuværende 1.g tæller med) 
Mange var her i tvivl om, hvad et hold var. Måske skal det præciseres, at både 1., 2. og 3.g 
samt hf-tilvalg tælles med her? 
 

På 1 hold: 1  På 2 hold: 3  På mere end 2 hold: 3 
 
4. Nedenfor følger en række udsagn om anvendelsen af grafregneren i matematikundervisningen. 
For hvert udsagn bedes du markere, hvor enig du er i udsagnet i forhold til din egen undervisning. 
Udsagnene er skrevet i jeg-form. Mangler måske et udsagn om, at eleverne er blevet dårligere 
til at tegne grafer efter at grafregneren er blevet indført. 
 

  Meget 
enig 

Enig Uenig Helt 
uenig 

Hverken/ 
eller 

På trods af grafregneren underviser jeg stort set, 
som jeg altid har gjort 

 3 2 1 1 

Jeg overlader meget det at lære at bruge 
grafregneren til selvstudium for eleverne 

 1 5 1  

Jeg udnytter ikke alle grafregnerens muligheder i 
min undervisning. Mange udtrykte her tvivl 
om, hvad alle er. En bedre formulering kunne 
være: Jeg tilstræber at udnytte grafregneren i 
alle de tilfælde, hvor det er muligt indenfor 
pensum. 

1 4 1  1 

Jeg bruger mere eksperimenterende 
arbejdsformer i klassen efter indførelsen af 
grafregneren 

 3 2  2 

Grafregneren tager i min undervisning tid fra 
andre emner, som er vigtigere 

 3 1 2 1 

Jeg underviser eleverne i brug af grafregneren 2 5    
Jeg har ændret min undervisning i de faglige 
emner p.gr.a. grafregneren. Ikke svaret: 2 

1 2 2   

Grafregneren gør mine elevers faglige niveau 
lavere 

  5  1 

Grafregneren gør det sværere for mine svage 
elever 

 1 3  3 

Grafregneren gør det sværere at motivere mine 
elever til at lære matematik. Kommentar: beat the 

  5 1 1 
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machine 

Mine elever bliver gladere for matematik, når de  
bruger en grafregner 

 5  1 1 

Mine elever bliver mere eksperimenterende i 
deres opgaveløsning, når de bruger grafregneren. 

Ikke svaret: 2 

 3 2   

Jeg er i tvivl om, hvordan og til hvad 
grafregneren skal anvendes og hvilke tidligere 
anvendte metoder, den skal erstatte. Dette er to 
spørgsmål og bør deles op i to. Eventuelt: ”Jeg 
er i tvivl om, hvilke tidligere anvendte 
metoder grafregneren kan/skal erstatte” 

1 3 3   

Grafregneren kan støtte eleverne i opgaveregning 
og modellering. Dette er også to spørgsmål 

1 4   2 

Jeg stiller store krav om dokumentation, hvis 
eleverne løser opgaver v.hj.a. grafregneren 

3 2 2   

Grafregneren kan støtte elevernes 
begrebsdannelse. 

 4 2  1 

Grafregneren kan støtte elevernes matematiske 
ræsonnementer 

 2 3 1 1 

Indførelsen af grafregneren gør at jeg 
nedprioriterer mundtligheden. Ikke svaret: 1. I 
stedet for mundtligheden bør måske stå ”den 
mundtlige fremstilling”. 

 1 4  1 

Elevens mestring af grafregneren indgår som et 
væsentligt element i min karaktergivning 

 1 5 1  

 
5. I det næste følger en række udsagn af mere generel karakter. For hvert udsagn bedes du 
tilkendegive, hvor enig du er. Mangler måske et udsagn om, at eleverne skal lære både gamle 
og nye metoder, og noget om prøven uden hjælpemidler. 

 Meget 
enig 

Enig Uenig Helt 
uenig 

Hverken/ 
eller 

Kravene om dokumentation ved brug af 
grafregner til skriftlig eksamen er for store 

 3 3  1 

Grafregneren tager tid fra andre emner, som er 
vigtigere. Igen måske en dum formulering. 
Bedre: Giver dobbeltarbejde, pensum – 
grafregner. 

 2 3  2 

Grafregneren er mere anvendelig i andre fag som 
f.eks. fysik 

1 1 4  1 

Pensum i det almene gymnasium er ikke egnet til 
kravet om grafregnerbrug 

 1 5 1  

Der er kommet meget ”kodesprog” i de skriftlige 
opgaver til eksamen. (Ex: bestem/beregn). Ikke 

svaret: 1 

2 4    

Anvendelsen af grafregneren diskuteres i 
faggruppen. Ikke svaret: 1. Måske bedre at 

 5   1 
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skrive ”... med fagkolleger” i stedet, det er 
sjældent det diskuteres med hele faggruppen 
på en gang. 
 
6. Nedenfor følger en række udsagn om elevadfærd i matematikundervisningen. For hvert udsagn 
bedes du markere, i hvor høj grad det er noget, du oplever i din undervisning i din nuværende 1.g. 
Spørgsmålet er dårligt og alt for svært at svare på. I stedet bør overvejes en form som i 
spørgsmål 4 og 5 med udsagn, man kan erklære sig mere eller mere enig i, f.eks.: 
”Et flertal af mine elever lærer beviser udenad uden at forstå dem” , ”Der findes elever, der 
ikke kan lære matematik”,... Svaret på spørgsmålet vil være meget ”dagsafhængigt”: Har du 
lige haft en god eller en dårlig time? 
 Næsten 

altid 
Ofte Sjældent Næsten 

aldrig 
Elever lærer beviser udenad uden at forstå dem. 

Ikke svaret: 1 

 2 4  

Elever møder som regel velforberedt op 2 5   
Elever tager for mange notater i timerne. Ikke 

svaret: 1 

 4 1 1 

Elever tager for få notater i timerne. Ikke svaret: 

2 

 1 1 3 

Elever kan ikke lære matematik. Kommentar: 

Hmm 

  6 1 

Elever kan ikke gennemskue lineære 
sammenhænge, hvor variablen ikke hedder x . 
Ikke svaret: 1 

 5 2  

Elever er umotiverede  1 5 1 
Elever blokerer overfor matematik  1 4 2 
Elever kan ikke huske fra gang til gang, hvordan 
de skal bruge grafregneren. I stedet: ”... 
hvordan grafregneren bruges” 

 3 4  

Elever kan selv bedømme, hvornår grafregneren 
med fordel kan anvendes. Ikke svaret: 1 

 3 3  

Kommentar: Savner en kategori, der hedder sommetider 

 
7. I det følgende nævnes nogle forskellige arbejdsformer. For hver arbejdsform bedes du afkrydse, 
hvor ofte du anvender den i din nuværende 1.g. Nogle af arbejdsformerne minder om hinanden. 
 
 Hver 

time/blok 
Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig 

Tavlegennemgang af teori ved lærer 6 1    
Tavlegennemgang af opgaver/eksempler 
ved lærer 

3 4    

Tavlegennemgang af teori ved elev  4 3   
Tavlegennemgang af opgaver/eksempler 
ved elev 

 6 1   

Små korte gruppearbejder om opgaver. 
Små duer ikke, det kan gå både på 

4 2  1  
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størrelsen af grupperne og på 
gruppearbejdets varighed. 
Små korte gruppearbejder om teori. ds.   4 3  
Individuel opgaveregning. Her kunne 
pararbejde kommes på, det er jo ofte det, 
der sker, når eleverne laver opgaver 
alligevel. 

3 3  1  

Større gruppearbejder over flere 
timer/blokke. Ikke svaret: 1 

  1 5  

Virksomhedsbesøg, ekskursioner etc.    1 6 
Egentligt projektarbejde i matematik    4 3 
Tværfagligt projektarbejde    1 6 
Grafregnerforløb/træning i teknik   5 2  
Andet, angiv gerne arten: 
Pararbejde om teori 
 

  1   

 
8. Nedenfor nævnes en række af de muligheder, grafregneren har. For hver anvendelsesmulighed 
bedes du angive, hvor ofte dine elever benytter denne mulighed i din nuværende 1.g. 
Lærerkandidaten har slet ikke svaret på dette spørgsmål. Mange mente, at der var problemer 
med dette spørgsmål: Hvor ofte beder læreren dem om at gøre det, hvor ofte gør de det af 
egen fri vilje, hvor ofte gør de det under introduktion til metoden, hvor ofte bagefter? Det vil 
ofte være noget, eleverne gør i perioder, alt efter emne. Der kan være forskel på klassernes 
lommeregnere: TI-82 kan ikke lave statistik, hvad med Casio? Måske er det interessant at 
finde ud af, hvornår læreren inddrager grafregneren: I introduktionen af emnet, undervejs 
eller som afslutning på emnet? Og indenfor hvilke emner grafregneren bruges? 
 
  Hver 

time/blok 
Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig 

Bruger lommeregnerens display og /eller 
hukommelse til at se indtastningers historie 
og finde fejlindtastninger og forståelsesfejl 

2 2 1 1  

Bruger tabelfunktionen som et regneark??. 
Det er ikke tabellerne, det er listerne, og 
det er måske kun TI-83? 

 1 1 3 1 

Bruger lommeregneren til brøkregning  4 2   
Bruger regressionsmulighederne  1 2 3  
Tegner grafer for funktioner 3 3    
Laver numeriske beregninger på 
lommeregneren. Skal måske 
eksemplificeres: Nulpunktsbestemmelse, 
skæringspunkter, ligningsløsning,.. 

3 3    

Kontrollerer beregninger på 
lommeregneren (?) 

1 4 1   

Behandler målepunkter fra praktiske forsøg   1 4 1 
Bruger programmeringsfunktionen    1 5 
Andet, angiv gerne arten:      
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9. Prioriter følgende efteruddannelsesmuligheder efter, hvad dit behov er lige nu. Det, du helst vil 
giver du 1. prioritet, derefter 2. prioritet osv. ned til 5.  

Intet efteruddannelsesbehov: 1 
ELLER:  
 Prioritet 
Kursus i grafregnerens tekniske muligheder og dens anvendelser også i andre fag 5,4,5,5,5,2 
Kursus om, hvordan grafregneren kan bruges til at fremme elevernes læring 1,2,1,3,3,1 
Workshop med udvikling af undervisningsmateriale som inkluderer 
grafregnerbrug   

4,5,2,2,4,- 

Kursus om anvendelsen af IT i matematikundervisningen 3,3,4,4,2,- 
Kursus om hvilke undervisningsmetoder der er gode til hvilke emner, herunder 
inddragelse af grafregner og IT 

2,1,3,1,1,3 

 
10. Prioriter følgende efteruddannelsesformer efter, hvad dit behov er lige nu. Det, du helst vil giver 
du 1. prioritet, derefter 2. prioritet osv. ned til 5. 

Intet efteruddannelsesbehov: 1  
ELLER: 
 Prioritet 
Skolebaseret kursus, en kursusdag hver 14. dag i et skoleår 2,1,4,4,2,1 
Skolebaseret kursus i en samlet periode 4,3,3,3,1,2 
Regionalt baseret kursus hver 14. dag i et skoleår 1,4,5,5,3,- 
Regionalt baseret kursus i en samlet periode 3,2,2,1,4,- 
Internatkurser i LMFK-regi, som nu 5,5,1,2,5,- 
 
Kommentarer til enkelte spørgsmål eller selve skemaet. Du kan også give din egen fremstilling her 
af, hvordan og hvorfor du inddrager/ikke inddrager grafregneren i din undervisning. 
Punkt 10 er vanskeligt 

Under 6 savnes en overgangskasse. 

8. spørgsmål 2 er ikke helt klart. 

9. og 10: Jeg har deltaget i 4 eftermiddage med ”TI-83 i matematikundervisningen” 

Som praktisk orienteret matematiker ser jeg grafregneren som en kærkommen gave til 

matematikundervisningen, som ad den vej får et lift, en modernisering – uden at man behøver at 

forlade fagligheden. 
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Bilag A6: Spørgeskema til matematiklærere i det almene 
gymnasium 
1. Hvor mange år har du været gymnasielærer? 

# år > 10 □  5 ≤ # år ≤ 10 □ # år < 5 □  
2. Er du mand eller kvinde? 

Mand □  Kvinde □ 
3. På hvor mange matematikhold har du brugt grafregneren? Din nuværende 1.g tæller med, og et 
hold er en 1.g-klasse, et 2.g-hold A eller B-niveau, et 3.g-hold eller et hf tilvalgshold. 

På 1 hold □  På 2 hold □  På mere end 2 hold □ 
4. Nedenfor følger en række udsagn om anvendelsen af grafregneren i matematikundervisningen. 
For hvert udsagn bedes du markere, hvor enig du er i udsagnet i forhold til din egen undervisning. 
Udsagnene er skrevet i jeg-form. 

  Meget 
enig 

Enig Uenig Helt 
uenig 

Hverken/ 
eller 

På trods af grafregneren underviser jeg stort set, 
som jeg altid har gjort 

     

Jeg underviser eleverne i brug af grafregneren      
Jeg tilstræber at udnytte grafregneren i alle de 
tilfælde, hvor det er muligt indenfor pensum 

     

Jeg bruger mere eksperimenterende 
arbejdsformer i klassen efter indførelsen af 
grafregneren 

     

Grafregneren tager i min undervisning tid fra 
andre emner, som er mindst lige så vigtige 

     

Jeg har ændret min undervisning i de faglige 
emner p.gr.a. grafregneren. Nævn i givet fald 
hvilke emner det drejer sig om: 
 
 
 
 

     

Jeg er i tvivl om, hvilke tidligere anvendte 
metoder, grafregneren kan erstatte 

     

Jeg bruger ofte grafregneren til at introducere et 
nyt emne 

     

Jeg introducerer først grafregneren, når eleverne 
har prøvet at udføre beregningerne i hånden 

     

Jeg stiller store krav om dokumentation, hvis 
eleverne løser opgaver v.hj.a. grafregneren 

     

Indførelsen af grafregneren gør, at jeg 
nedprioriterer den mundtlige fremstilling 

     

Elevens mestring af grafregneren indgår som et 
væsentligt element i min karaktergivning 
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5. Nedenfor følger en række udsagn om elevernes forhold til grafregneren. For hvert udsagn bedes 
du markere, hvor enig du er i udsagnet i forhold til din nuværende 1.g.  

   Meget 
enig 

Enig Uenig Helt 
uenig 

Hverken/ 
eller 

Grafregneren gør mine elevers faglige niveau 
lavere 

     

Det er svært for mine svage elever at udnytte 
grafregneren 

     

Grafregneren gør det sværere at motivere mine 
elever for at lære beviser 

     

Mine elever bliver gladere for matematik, når de  
bruger en grafregner 

     

Mine elever bliver mere eksperimenterende i 
deres opgaveløsning, når de bruger grafregneren 
(ex. trial-and-error) 

     

 
6. Nedenfor følger en række udsagn om grafregneren i forhold til elevernes læreproces. For hvert 
udsagn bedes du markere, hvor enig du er i udsagnet i forhold til din egen undervisning.  

   Meget 
enig 

Enig Uenig Helt 
uenig 

Hverken/ 
eller 

Grafregneren kan støtte eleverne i opgaveregning      
Grafregneren kan støtte eleverne i modellering      
Grafregneren kan støtte elevernes 
begrebsdannelse 

     

Grafregneren kan støtte elevernes matematiske 
ræsonnementer 

     

Mine elever er blevet dårligere til at tegne grafer 
i hånden efter grafregnerens indførelse 

     

 
7. I det næste følger en række udsagn af mere generel karakter. For hvert udsagn bedes du 
tilkendegive, hvor enig du er. 

 Meget 
enig 

Enig Uenig Helt 
uenig 

Hverken/ 
eller 

Kravene om dokumentation ved brug af 
grafregner til skriftlig eksamen er for store 

     

Indførelsen af grafregneren øger pensumpresset      
Grafregneren giver dobbeltarbejde, fordi eleverne 
skal lære både gamle og nye metoder 

     

Grafregneren er mere anvendelig i andre fag som 
f.eks. fysik 

     

Pensum i det almene gymnasium er ikke i 
tilstrækkelig grad tilpasset kravet om brug af 
grafregner 

     

Der er kommet meget ”kodesprog” i de skriftlige 
opgaver til eksamen. (Ex: bestem/beregn) 

     

Anvendelsen af grafregneren diskuteres mellem 
matematikkollegerne 
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8. Nedenfor følger en række udsagn om elevadfærd i matematikundervisningen. For hvert udsagn 
bedes du markere, i hvor høj grad det er noget, du oplever i din undervisning. 
 
 Næsten 

alle 
De fleste De færreste Meget få 

Eleverne møder som regel velforberedte til 
timerne 

    

Eleverne er motiverede for at lære matematik     
Eleverne har de nødvendige faglige 
forudsætninger for at følge undervisningen 

    

Eleverne har ikke evnerne til at lære matematik     
Eleverne blokerer følelsesmæssigt overfor at lære 
matematik 

    

 
9. I hvilken grad kan elevernes adfærd i undervisningen karakteriseres med følgende udsagn? 
 
 I meget høj 

grad 
I høj grad I nogen 

grad 
I ringe 
grad 

Eleverne tager for mange noter i timerne     
Eleverne tager for få noter i timerne     
Eleverne fokuserer på at lære udenad frem for på 
forståelse 

    

Eleverne har en god fornemmelse for, hvad det 
vil sige at lære matematik 

    

Eleverne har svært ved at anvende deres 
matematiske viden i nye kontekster, hvor 
variablen f.eks. hedder noget andet end x 

    

Eleverne kan selv bedømme, hvornår det er 
hensigtsmæssigt at anvende grafregneren 

    

Eleverne har for stor tiltro til de resultater, de 
opnår med grafregneren 

    

Eleverne er afhængige af grafregneren, når de 
skal tegne grafer 

    

Eleverne kan ikke huske fra gang til gang, 
hvordan grafregneren bruges 
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10. I det følgende nævnes nogle forskellige arbejdsformer. For hver arbejdsform bedes du afkrydse, 
hvor ofte du anvender den i din nuværende 1.g. Nogle af arbejdsformerne minder om hinanden. 
 Hver 

time/blok 
Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig 

Tavlegennemgang af teori ved lærer      
Tavlegennemgang af teori med inddragelse 
af grafregneren 

     

Tavlegennemgang af opgaver/eksempler 
ved lærer 

     

Tavlegennemgang af eksempler/opgaver 
med inddragelse af grafregneren 

     

Tavlegennemgang af teori ved elev      
Tavlegennemgang af opgaver/eksempler 
ved elev 

     

Korte gruppearbejder om opgaver      
Korte gruppearbejder om teori      
Individuel opgaveregning og pararbejde om 
opgaver 

     

Større gruppearbejder over flere 
timer/blokke      

Virksomhedsbesøg, ekskursioner etc.      
Egentligt projektarbejde i matematik      
Tværfagligt projektarbejde      
Grafregnerforløb/træning i teknik      
Andet, angiv gerne arten: 
 

     

 
11. Nedenfor nævnes en række af de muligheder, grafregneren har. For hver anvendelsesmulighed 
bedes du angive, hvor ofte denne mulighed benyttes af et flertal af dine elever i din nuværende 1.g – 
enten på dit eller elevernes eget initiativ. Der vil i nogen grad blive tale om en 
gennemsnitsbetragtning. 
  Hver 

time/blok 
Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig 

Bruger lommeregnerens display og /eller 
hukommelse til at se indtastningers historie 
og finde fejlindtastninger og forståelsesfejl 

     

Bruger listerne som et regneark      
Bruger lommeregneren til brøkregning      
Bruger regressionsmulighederne      
Tegner grafer for funktioner      
Laver numeriske beregninger af f.eks. 
skæringspunkter eller nulpunkter 

     

Kontrollerer beregninger      
Behandler målepunkter fra praktiske forsøg      
Bruger programmeringsfunktionen      
Andet, angiv gerne arten: 
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12. Prioriter følgende efteruddannelsesmuligheder efter, hvad dit behov er lige nu. Det, du helst vil 
giver du 1. prioritet, derefter 2. prioritet osv. ned til 5.  

Intet efteruddannelsesbehov: □ 
ELLER:  
 Prioritet 
Kursus i grafregnerens tekniske muligheder og dens anvendelser også i andre fag  
Kursus om, hvordan grafregneren kan bruges til at fremme elevernes læring  
Workshop med udvikling af undervisningsmateriale som inkluderer 
grafregnerbrug   

 

Kursus om anvendelsen af IT i matematikundervisningen  
Kursus om hvilke undervisningsmetoder der er gode til hvilke emner, herunder 
inddragelse af grafregner og IT 

 

 
13. Prioriter følgende efteruddannelsesformer efter, hvad dit behov er lige nu. Det, du helst vil giver 
du 1. prioritet, derefter 2. prioritet osv. ned til 5. 

Intet efteruddannelsesbehov: □ 
ELLER: 
 Prioritet 
Skolebaseret kursus, en kursusdag hver 14. dag i et skoleår  
Skolebaseret kursus i en samlet periode  
Regionalt baseret kursus hver 14. dag i et skoleår  
Regionalt baseret kursus i en samlet periode  
Internatkurser i LMFK-regi, som nu  
 
Kommentarer til enkelte spørgsmål eller selve skemaet. Du kan også give din egen fremstilling her 
af, hvordan og hvorfor du inddrager/ikke inddrager grafregneren i din undervisning. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tak for hjælpen! 
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Bilag A7: Opgørelse af svar fra 92 matematiklærere i det 
almene gymnasium. Opgivet i faktiske tal og procent. 
 
1. Hvor mange år har du været gymnasielærer? 

# år > 10: 64 = 71.1%  5 ≤ # år ≤ 10: 17 = 18.9% # år < 5: 9 = 10.0%  
2. Er du mand eller kvinde? 

Mand: 63 = 70.8%  Kvinde: 26 = 29.2% 
 

3. På hvor mange matematikhold har du brugt grafregneren? Din nuværende 1.g tæller med, og et 
hold er en 1.g-klasse, et 2.g-hold A eller B-niveau, et 3.g-hold eller et hf tilvalgshold. 
 

På 1 hold: 3 = 3.3% På 2 hold: 17 = 18.9% På mere end 2 hold: 70 = 77.8% 
 
4. Nedenfor følger en række udsagn om anvendelsen af grafregneren i matematikundervisningen. 
For hvert udsagn bedes du markere, hvor enig du er i udsagnet i forhold til din egen undervisning. 
Udsagnene er skrevet i jeg-form. 

  Meget 
enig 

Enig Uenig Helt 
uenig 

Hverken/ 
eller 

På trods af grafregneren underviser jeg stort set, 
som jeg altid har gjort 

3 = 
3.3% 

16 = 
17.4% 

42 = 
45.7% 

16 = 
17.4% 

15 = 
16.3% 

Jeg underviser eleverne i brug af grafregneren 63 = 
68.5% 

26 = 
28.3% 

1 = 
1.1% 

0 2 = 
2.2% 

Jeg tilstræber at udnytte grafregneren i alle de 
tilfælde, hvor det er muligt indenfor pensum 

34 = 
37.0% 

44 = 
47.8% 

8 = 
8.7% 

0 6 = 
6.5% 

Jeg bruger mere eksperimenterende 
arbejdsformer i klassen efter indførelsen af 
grafregneren 

6 = 
6.5% 

34 = 
37.0% 

23 = 
25.0% 

6 = 
6.5% 

23 = 
25.0% 

Grafregneren tager i min undervisning tid fra 
andre emner, som er mindst lige så vigtige 

2 = 
2.2% 

15 = 
16.3% 

39 = 
42.4% 

13 = 
14.1% 

23 = 
25.0% 

Jeg har ændret min undervisning i de faglige 
emner p.gr.a. grafregneren. Nævn i givet fald 
hvilke emner det drejer sig om: 

15 = 
16.3% 

40 = 
43.5% 

17 = 
18.5% 

4 = 
4.3% 

16 = 
17.4% 

Jeg er i tvivl om, hvilke tidligere anvendte 
metoder, grafregneren kan erstatte 

0 12 = 
13.0% 

40 = 
43.5% 

24 = 
26.1% 

16 = 
17.4% 

Jeg bruger ofte grafregneren til at introducere et 
nyt emne 

5 = 
5.4% 

34 = 
37.0% 

34 = 
37.0% 

4 = 
4.3% 

15 = 
16.3% 

Jeg introducerer først grafregneren, når eleverne 
har prøvet at udføre beregningerne i hånden 

6 = 
6.5% 

32 = 
34.8% 

32 = 
34.8% 

5 = 
5.4% 

17 = 
18.5% 

Jeg stiller store krav om dokumentation, hvis 
eleverne løser opgaver v.hj.a. grafregneren 

12 = 
13.0% 

57 = 
62.0% 

12 = 
13.0% 

1 = 
1.1% 

10 = 
10.9% 

Indførelsen af grafregneren gør, at jeg 
nedprioriterer den mundtlige fremstilling 

1 = 
1.1% 

10 = 
10.9% 

39 = 
42.4% 

39 = 
42.4% 

3 = 
3.3% 

Elevens mestring af grafregneren indgår som et 
væsentligt element i min karaktergivning 

1 = 
1.1% 

10 = 
10.9% 

41 = 
44.6% 

18 = 
19.6% 

22 = 
23.9% 
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5. Nedenfor følger en række udsagn om elevernes forhold til grafregneren. For hvert udsagn bedes 
du markere, hvor enig du er i udsagnet i forhold til din nuværende 1.g.  

   Meget 
enig 

Enig Uenig Helt 
uenig 

Hverken/ 
eller 

Grafregneren gør mine elevers faglige niveau 
lavere 

0 6 = 
6.5% 

47 = 
51.1% 

19 = 
20.7% 

20 = 
21.7% 

Det er svært for mine svage elever at udnytte 
grafregneren 

9 = 
9.8% 

41 = 
44.6% 

28 = 
30.4% 

5 = 
5.4% 

9 = 
9.8% 

Grafregneren gør det sværere at motivere mine 
elever for at lære beviser 

1 = 
1.1% 

9 = 
9.8% 

54 = 
58.7% 

17 = 
18.5% 

11 = 
12.0% 

Mine elever bliver gladere for matematik, når de  
bruger en grafregner 

5 = 
5.4% 

42 = 
45.7% 

12 = 
13.0% 

1 = 
1.1% 

32 = 
34.8% 

Mine elever bliver mere eksperimenterende i 
deres opgaveløsning, når de bruger grafregneren 
(ex. trial-and-error) 

2 = 
2.2% 

42 = 
45.7% 

18 = 
19.6% 

3 = 
3.3% 

27 = 
29.3% 

6. Nedenfor følger en række udsagn om grafregneren i forhold til elevernes læreproces. For hvert 
udsagn bedes du markere, hvor enig du er i udsagnet i forhold til din egen undervisning.  

   Meget 
enig 

Enig Uenig Helt 
uenig 

Hverken/ 
eller 

Grafregneren kan støtte eleverne i opgaveregning 33 = 
35.9% 

58 = 
63.0% 

0 0 1 = 
1.1% 

Grafregneren kan støtte eleverne i modellering 24 = 
26.1% 

48 = 
52.2% 

5 = 
5.4% 

0 15 = 
16.3% 

Grafregneren kan støtte elevernes 
begrebsdannelse 

5 = 
5.4% 

42 = 
45.7% 

18 = 
19.6% 

3 = 
3.3% 

24 = 
26.1% 

Grafregneren kan støtte elevernes matematiske 
ræsonnementer 

3 = 
3.3% 

28  = 
30.4% 

28  = 
30.4% 

9 = 
9.8% 

24 = 
26.1% 

Mine elever er blevet dårligere til at tegne grafer 
i hånden efter grafregnerens indførelse 

11 = 
12.0% 

37 = 
40.2% 

22 = 
23.9% 

2 = 
2.2% 

20 = 
21.7% 

7. I det næste følger en række udsagn af mere generel karakter. For hvert udsagn bedes du 
tilkendegive, hvor enig du er. 

 Meget 
enig 

Enig Uenig Helt 
uenig 

Hverken/ 
eller 

Kravene om dokumentation ved brug af 
grafregner til skriftlig eksamen er for store 

5 = 
5.4% 

20 = 
21.7% 

46 = 
50.0% 

4 = 
4.3% 

17 = 
18.5% 

Indførelsen af grafregneren øger pensumpresset 7 = 
7.6% 

22 = 
23.9% 

39 = 
42.4% 

8 = 
8.7% 

16 = 
17.4% 

Grafregneren giver dobbeltarbejde, fordi eleverne 
skal lære både gamle og nye metoder 

4 = 
4.3% 

26 = 
28.3% 

50 = 
54.3% 

3 = 
3.3% 

9 = 
9.8% 

Grafregneren er mere anvendelig i andre fag som 
f.eks. fysik 

3 = 
3.3% 

13 = 
14.1% 

47 = 
51.1% 

12 = 
13.0% 

17 = 
18.5% 

Pensum i det almene gymnasium er ikke i tilstr. 
grad tilpasset kravet om brug af grafregner 

9 = 
9.8% 

33 = 
35.9% 

26 = 
28.3% 

6 = 
6.5% 

18 = 
19.6% 

Der er kommet meget ”kodesprog” i de skriftlige 
opgaver til eksamen. (Ex: bestem/beregn) 

22 = 
23.9% 

46 = 
50.0% 

12 = 
13.0% 

1 = 
1.1% 

11 = 
12.0% 

Anvendelsen af grafregneren diskuteres mellem 
matematikkollegerne 

15 = 
16.3% 

57 = 
62.0% 

10 = 
10.9% 

4 = 
4.3% 

6 = 
6.5% 
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8. Nedenfor følger en række udsagn om elevadfærd i matematikundervisningen. For hvert udsagn 
bedes du markere, i hvor høj grad det er noget, du oplever i din undervisning. 
 
 Næsten 

alle 
De fleste De færreste Meget få 

Eleverne møder som regel velforberedte til 
timerne 

2 = 
2.2% 

71 = 
77.2% 

17 = 
18.5% 

1 = 
1.1% 

Eleverne er motiverede for at lære matematik 25 = 
27.2% 

64 = 
69.6% 

2 = 
2.2% 

0 

Eleverne har de nødvendige faglige 
forudsætninger for at følge undervisningen 

4 = 
4.3% 

55 = 
59.8% 

28 = 
30.4% 

3 =  
3.3% 

Eleverne har ikke evnerne til at lære matematik 3 = 
3.3% 

13 = 
14.1% 

36 = 
39.1% 

37 = 
40.2% 

Eleverne blokerer følelsesmæssigt overfor at lære 
matematik 

0 5 = 
5.4% 

38 = 
41.3% 

45 = 
48.9% 

I dette spørgsmål var der en del, der i de sidste 2 spørgsmål savnede kategorien ingen, og derfor bør 
nok de 3-4 stykker, der ikke har svaret regnes til dem, der mener meget få. 
 
9. I hvilken grad kan elevernes adfærd i undervisningen karakteriseres med følgende udsagn? 
 
 I meget høj 

grad 
I høj grad I nogen 

grad 
I ringe 
grad 

Eleverne tager for mange noter i timerne 4 = 
4.3% 

18 = 
19.6% 

39 = 
42.4% 

27 = 
29.3% 

Eleverne tager for få noter i timerne 0 
 

5 = 
5.4% 

28 = 
30.4% 

51 = 
55.4% 

Eleverne fokuserer på at lære udenad frem for på 
forståelse 

1 = 
1.1% 

14 = 
15.2% 

47 = 
51.1% 

27 = 
29.3% 

Eleverne har en god fornemmelse for, hvad det 
vil sige at lære matematik 

2 = 
2.2% 

25 = 
27.2% 

55 = 
59.8% 

9 = 
9.8% 

Eleverne har svært ved at anvende deres 
matematiske viden i nye kontekster, hvor 
variablen f.eks. hedder noget andet end x 

6 = 
6.5% 

30 = 
32.6% 

47 = 
51.1% 

8 = 
8.7% 

Eleverne kan selv bedømme, hvornår det er 
hensigtsmæssigt at anvende grafregneren 

1 = 
1.1% 

18 = 
19.6% 

62 = 
67.4% 

9 = 
9.8% 

Eleverne har for stor tiltro til de resultater, de 
opnår med grafregneren 

13 = 
14.1% 

49 = 
53.3% 

22 = 
23.9% 

7 = 
7.6% 

Eleverne er afhængige af grafregneren, når de 
skal tegne grafer 

7 = 
7.6% 

41 = 
44.6% 

34 = 
37.0% 

9 = 
9.8% 

Eleverne kan ikke huske fra gang til gang, 
hvordan grafregneren bruges 

5 = 
5.4% 

15 =  
16.3% 

49 = 
53.3% 

22 = 
23.9% 
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10. I det følgende nævnes nogle forskellige arbejdsformer. For hver arbejdsform bedes du afkrydse, 
hvor ofte du anvender den i din nuværende 1.g. Nogle af arbejdsformerne minder om hinanden. 
 Hver 

time/blok 
Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig 

Tavlegennemgang af teori ved lærer 41 = 
44.6% 

49 = 
53.3% 

1 = 
1.1% 

0 0 

Tavlegennemgang af teori med inddragelse 
af grafregneren 

6 = 
6.5% 

52 = 
56.5% 

29 = 
31.5% 

3 = 
3.3% 

0 

Tavlegennemgang af opgaver/eksempler 
ved lærer 

30 = 
32.6% 

57 = 
62.0% 

3 = 
3.3% 

1 = 
1.1% 

0 

Tavlegennemgang af eksempler/opgaver 
med inddragelse af grafregneren 

7 = 
7.6% 

60 = 
65.2% 

22 = 
23.9% 

1 = 
1.1% 

0 

Tavlegennemgang af teori ved elev 3 = 
3.3% 

34 = 
37.0% 

41 = 
44.6% 

13 = 
14.1% 

0 

Tavlegennemgang af opgaver/eksempler 
ved elev 

21 = 
22.8% 

57 = 
62.0% 

11 = 
12.0% 

2 = 
2.2% 

0 

Korte gruppearbejder om opgaver 12 = 
13.0% 

44 = 
47.8% 

17 = 
18.5% 

13 = 
14.1% 

3 = 
3.3% 

Korte gruppearbejder om teori 0 
 

19 = 
20.7% 

27 = 
29.3% 

38 = 
41.3% 

5 = 
5.4% 

Individuel opgaveregning og pararbejde om 
opgaver 

40 = 
43.5% 

41 = 
44.6% 

8 = 
8.7% 

1 = 
1.1% 

0 

Større gruppearbejder over flere 
timer/blokke 

0 4 = 
4.3% 

25 = 
27.2% 

57 = 
62.0% 

5 = 
5.4% 

Virksomhedsbesøg, ekskursioner etc. 0 
 

0 0 18 = 
19.6% 

73 = 
79.3% 

Egentligt projektarbejde i matematik 0 
 

0 3 = 
3.3% 

50 = 
54.3% 

38 = 
41.3% 

Tværfagligt projektarbejde 0 
 

0 1 = 
1.1% 

39 = 
42.4% 

51  = 
55.4% 

Grafregnerforløb/træning i teknik 4 = 
4.3% 

4 = 
4.3% 

46 = 
50.0% 

30 = 
32.6% 

7 = 
7.6% 

11. Nedenfor nævnes en række af de muligheder, grafregneren har. For hver anvendelsesmulighed 
bedes du angive, hvor ofte denne mulighed benyttes af et flertal af dine elever i din nuværende 1.g – 
enten på dit eller elevernes eget initiativ. Der vil i nogen grad blive tale om en 
gennemsnitsbetragtning. 
  Hver 

time/blok 
Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig 

Bruger lommeregnerens display og /eller 
hukommelse til at se indtastningers historie 
og finde fejlindtastninger og forståelsesfejl 

11 = 
12.0% 

48 = 
52.2% 

12 = 
13.0% 

10 = 
10.9% 

4 = 
4.3% 

Bruger listerne som et regneark 
 

0 11 = 
12.0% 

23 = 
25.0% 

36 = 
39.1% 

19 = 
20.7% 

Bruger lommeregneren til brøkregning 
 

6 = 
6.5% 

33 = 
35.9% 

23 = 
25.0% 

23 = 
25.0% 

4 = 
4.3% 

Bruger regressionsmulighederne 
 

0 17 = 
18.5% 

37 = 
40.2% 

29 = 
31.5% 

7 = 
7.6% 
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Tegner grafer for funktioner 
 

8 = 
8.7% 

76 = 
82.6% 

6 = 
6.5% 

1 = 
1.1% 

0 

Laver numeriske beregninger af f.eks. 
skæringspunkter eller nulpunkter 

6 = 
6.5% 

51 = 
55.4% 

28 = 
30.4% 

5 = 
5.4% 

1 = 
1.1% 

Kontrollerer beregninger 
 

11 = 
12.0% 

64 =  
69.6% 

8 = 
8.7% 

7 = 
7.6% 

0 

Behandler målepunkter fra praktiske forsøg 
 

0 4 = 
4.3% 

22 = 
23.9% 

39 = 
42.4% 

24 = 
26.1% 

Bruger programmeringsfunktionen 
 

0 7 = 
7.6% 

9 = 
9.8% 

42 = 
45.7% 

33 = 
35.9% 

Programmering er måske for uklart her. Nogle har som anden aktivitet angivet brug af 
færdigskrevne programmer, mens andre har puttet dette ind under programmering, eventuelt med en 
bemærkning herom.  
 
12. Prioriter følgende efteruddannelsesmuligheder efter, hvad dit behov er lige nu. Det, du helst vil 
giver du 1. prioritet, derefter 2. prioritet osv. ned til 5.  

Intet efteruddannelsesbehov: 20 = 21.7% 
ELLER:  
 1. prio 2. 3. 4. 5. ikke prio. 
Kursus i grafregnerens tekniske muligheder og 
dens anvendelser også i andre fag 

2 = 
2.8% 

1 = 
1.4% 

6 = 
8.3% 

8 = 
11.1% 

42 = 
58.3% 

13 = 
18.1% 

Kursus om, hvordan grafregneren kan bruges 
til at fremme elevernes læring 

22 = 
30.6% 

8 = 
11.1% 

17 = 
23.6% 

12 = 
16.7% 

4 = 
5.6% 

9 = 
12.5% 

Workshop med udvikling af 
undervisningsmateriale som inkluderer 
grafregnerbrug   

12 = 
16.7% 

11 = 
15.3% 

17 = 
23.6% 

16 = 
22.2% 

6 = 
8.3% 

10 = 
13.9% 

Kursus om anvendelsen af IT i 
matematikundervisningen 

23 = 
31.9% 

19 = 
26.4% 

6 = 
8.3% 

13 = 
18.1% 

5 = 
6.9% 

6 = 
8.3% 

Kursus om hvilke undervisningsmetoder der 
er gode til hvilke emner, herunder inddragelse 
af grafregner og IT 

13 = 
18.1% 

29 = 
40.3% 

15 = 
20.8% 

10 = 
13.9% 

2 = 
2.8% 

3 = 
4.2% 

13. Prioriter følgende efteruddannelsesformer efter, hvad dit behov er lige nu. Det, du helst vil giver 
du 1. prioritet, derefter 2. prioritet osv. ned til 5. 

Intet efteruddannelsesbehov: 20 = 21.7% 
ELLER: 
 1.prio 2. 3. 4. 5. ikke prio. 
Skolebaseret kursus, en kursusdag hver 14. 
dag i et skoleår 

18 = 
25.0% 

12 = 
16.7% 

7 = 
9.7% 

8 = 
11.1% 

12 = 
16.7% 

15 = 
20.8% 

Skolebaseret kursus i en samlet periode 8 = 
11.1% 

21 = 
29.2% 

12 = 
16.7% 

8 = 
11.1% 

6 = 
8.3% 

17 = 
23.6% 

Regionalt baseret kursus hver 14. dag i et 
skoleår 

14 = 
19.4% 

8 = 
11.1% 

8 = 
11.1% 

17 = 
23.6% 

10 = 
13.9% 

15 = 
20.8% 

Regionalt baseret kursus i en samlet periode 6 = 
8.3% 

11 = 
15.3% 

14 = 
19.4% 

19 = 
26.4% 

7 = 
9.7% 

15 = 
20.8% 

Internatkurser i LMFK-regi, som nu 24 = 
33.3% 

8 = 
11.1% 

13 = 
18.1% 

1 = 
1.4% 

18 = 
25.0% 

8 = 
11.1% 
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Bilag A8: Liste over emner, som lærerne nævnte i deres 
spørgeskemaer, sorteret efter hovedemner i bekendtgørelsen. 
 
Hovedemne Eventuelle specificerede underemner antal lærere 
TAL løsning af ligninger og uligheder 13 
 ligningsløsning med SOLVE 1 
 kontrol  2 
 primtalsfaktorisering påTI89 1 
 ligningssystemer 1 
 ikke reduktionsstykker (TI89) 1 
 uligheder af grad større end en 1 
GEOMETRI analytisk geometri 1 
 trigonometri 2 
FUNKTIONER  11 
 Nulpunkt 1 
 Regression 8 
 grafisk løsning af uligheder 5 
 optimering 2 
 rekursive funktioner 1 
 funktionsfamilier 1 
 svingninger 2 
 polynomier 5 
 graftegning 6 
 asymptoter 3 
 trigonometriske ligninger  2 
 lineære funktioner 3 
 Eksponentiel udvikling 4 
 potensiel udvikling 2 
 elementære funktioner 1 
 diskontinuerte funktioner 1 
 bestemmelse af forskrift 1 
 specielle funktioner 1 
DIFFERENTIAL- OG 
INTEGRALREGNING 

 8 

 funktionsundersøgelse 5 
 tangentbestemmelse 1 
 monotoni 1 
 areal 1 
 integralregning 1 
SANDSYNLIGHEDSREGNING  13 
 binomialfordelingen 7 
 normalfordelingen 6 
 statistik 3 
 tabelopslag 1 
ASPEKTERNE Matematiske modeller 8 
 modeldannelse med regression 1 
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 anvendelser af matematik/tekstopgaver 2 
RUMGEOMETRI  parameterkurver 1 
 vektorfunktioner 1 
matrixmultiplikation  1 
generelt mange eksempler  1 
Alle emner  4 
 

Bilag A9: Udskrift af de andre tekstfelter fra 
spørgeskemaerne, usorteret: 
Andre arbejdsformer, kommentarfeltet i spørgsmål 10  
Ugens konkurrence: Særlig tricket opgave, der kun kan regnes med grafregner 
Gennemgang af hjemmeopgaver  
almindelig snak, hvor alle bidrager  
Graftegning, programmering, "grafberegning"  
EDB-rum  
matrixgrupper - teori/beviser 
Bruger aktive træningsopgaver i edb-programmer 
 
Andre anvendelser af grafregneren, kommentarfeltet i spørgsmål 11:  
enhver beregning - selv meget simple!  
graffamilier, animation på Casio FX-9950  
2.gradsligningen, lineære lign. med 2 ubek., afstandsformler  
TI89: Algebraiske og graftekniske værktøjer  
Bruger programmer, jeg har lavet  
laver beregninger  
2. gradsligningen  
programmer cirkulerende blandt elever  
 
Kommentarfeltet sidst på spørgeskemaet, og eventuelle kommentarer undervejs i skemaet 
udenfor felterne: 
Mangler et felt med lidt enig frem for enig eller uenig Jeg mener, at grafregneren (ligesom noter) 
giver de svage elever en falsk tryghed, særligt i forbindelse med simple udregninger  
Mange af dine spørgsmål er næsten umulige at svare på, hvilket betyder, at svarene bliver meget 
tilfældige  
Eleverne har svært ved regnearternes hierarki. Det bliver endnu værre af at dette hierarki ændres fra 
lommeregner til lommeregner (De sætter selv nogle parenteser) Det har eleverne svært ved. De 
plejer at sige "Vi sætter selv rigeligt med parenteser" .. hvis de er i tvivl.  
Elever er jo forskellige (!) - og nogle bliver sikkert mere forvirrede end opklarede af grafregnerens 
muligheder. Men jeg tror at vi kan lære at undervise, så den inddrages på en støttende måde. 
Eleverne kan i høj grad huske fra gang til gang, hvordan grafregneren bruges!  
Ingen elever blokerer overfor matematik. Eleverne tager for mange notater i begyndelsen af 1. g, I 
spørgsmål 11 er svarene afhængige af pensum , og programmering kommer i 2.g  
Spg. 5: Eleverne er lidt mere eksperimenterende. Spg. 9: Det er de svage, der har for stor tiltro til 
lommeregneren. Spørgeskemateknisk er det uheldigt, når der ikke er en middelkategori - der skal 
altid være tre eller fem svarmuligheder da man ellers typisk får et for positivt billede af det 
undersøgte! Spg. 13: Efteruddannelse bør være efter behov, ikke hver 14. dag, hvis der ikke er 
behov.  
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Den eneste grund til, at jeg returnerer skemaet er, at det ville være ligegyldigt at ignorere skemaet. 
Skemaet er efter min mening meget tendentiøst - læreren gøres til gidsel for sine holdninger til 
matematikundervisningen under dække af en undersøgelse af et regneteknisk hjælpemiddel. Jeg kan 
ikke lide at blive forhørt om min holdning til matematikundervisning. Det virker som en anklage 
om manglende kvalitet - især som der er spurgt i skemaet. Der er gennemgående stillet et væld af 
halvåbne spørgsmål, der ville være rimelige i et mundtligt interview, men som næppe er 
kvantificerbare på en rimelig måde. F.eks. spg. 2: Jeg underviser eleverne..." Hvis fagkonsulenten 
havde spurgt sådan, ville svaret være givet - ikke sandt? Ellers underviste man jo i strid med (om 
ikke bogstaveligt) formålet med matematikundervisningen i klassen, der skal til skriftlig eksamen 
med grafregner. "Jeg er i tvivl om hvilke tidligere metoder...": Får du noget som helst at vide om, 
hvori tvivlen består? Der er i øvrigt en række spørg  
Gode spørgsmål! Jeg kan ikke gennemskue, om mine svar i nogle tilfælde skulle være inkonsistente 
- men det er jo heller ikke min opgave... Spg. 4: 1. delspg. og 6. delspg. skulle måske byttes om - de 
afspejler måske mere mine intentioner end min praksis. Sidste delspg.: Væsentligt er måske så 
meget sagt - og i øvrigt ser det ud til at være de stærke elever, der også mestrer dette bedst. Spg. 7: 
Grafregneren giver dobbeltarbejde, men stort fagligt udbytte.  
Spg. 11: Regneark og regression er ikke anvendeligt endnu, teorien mangler Jeg er skuffet over, at 
der er meget få eksamensopgaver, hvor grafregneren skal anvendes.  
Jeg håber, du har tænkt grundigt over hvordan krydserne skal (data)behandles. Et par af 
spørgsmålene har for mange direkte og indirekte bevægelser og indskrænkninger.  
Jeg synes, du har fået fat i de væsentlige problemer/forhold i forbindelse med grafregneren. Mange 
af de udsagn, som nævnes har vi netop diskuteret i faggruppen. Det kunne være spændende at lade 
eleverne besvare et skema med (nogle af) de samme udsagn.  
Grafregneren er god til induktiv (ind)læring fx. at få føling med konstanterne a og b i f(x)=ax+b, 
f(x)=ba^x, f(x)=bx^a (graffamilier i det hele taget) Grafregneren erstatter for mit vedkommende 
stort set min tidligere brug af computerprogrammer (f.eks. Multimat, Excel) fordi den er et mere 
fleksibelt redskab end computerne.  
Jeg synes ikke, at dine spørgsmål er særlig relevante. Jeg arbejder med TI89-92 i 1.x og 2xyMA. 
Jeg synes, det fungerer godt. Der er tale om parallelle processer, eleverne skal lære at bruge den 
symbolske lommeregner maksimalt, og de skal lære at mestre grundlæggende matematik uden 
hjælpemidler. Det er den rigtige kombination efter min mening  
Spg. 4: Jeg stiller kun store krav p.gr.a. de store krav til studentereksamen Spg. 5: Eleverne 
eksperimenterer, men de tør sjældent fordi der er så store krav om dokumentation Spg. 7: 
Dobbeltarbejde: Slet nogle af de gamle metoder, f.eks. tabel Spg. 8: Sludder at eleverne blokerer 
overfor matematik Spg. 12: Intet efteruddannelsesbehov i lommeregner  
Spg. 8: Overskrifterne burde være næsten alle - over halvdelen - under halvdelen - meget få. Der 
mangler nogle midterkategorier. generelt er der blevet flere svage og umotiverede elever, men der 
er da også stadig mange gode. Grafregneren er et ok hjælpemiddel, men der skulle så udgå noget 
andet af pensum. Det bør klart fremgå af opgaverne, om eleverne skal beregne eller bruge 
graflommeregner. Det er tåbeligt, at de skal lære mange siders regler udenad. F.eks. at de skal 
beregne, selvom der står bestem monotoniforhold eller bestem tangent - tåbeligt! Det er dårligt, at 
rentesregning er næsten udgået. Emnet var ideelt til IT og meget motiverende.  
Udsagn om eleverne er svære at forholde sig til. Spg. 12 og 13: Form og indhold hænger sammen. 
Når eleverne programmerer, bruger de færdige programmer.  
Spg. 4: Brug af grafregner før/efter introduktion af et emne afhænger af emnet. Spg.11: 
Grafregneren bruges til målepunkter i fysik  
Mit undervisningsliv er ikke almindeligt. Igennem flere år har 75%-80% af eleverne været 
tosprogede  
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Hverken/eller i skema 4-7 er fortolket som "ved ikke"  
Der er (naturligvis) meget stor forskel på elever. Jeg oplever, at nogle elever er blevet gladere for 
matematik p.gr.a grafregner. Andre er trætte af grafregneren. Nogle elever er rigtig dygtige til at 
bruge grafregner, andre kan ikke finde ud af det og glemmer fremgangsmåder fra gang til gang. 
Spg.8: De fleste timer, eller de fleste elever?  
Jeg har ikke undervist i gymnasiet før grafregneren og kan derfor ikke sige hvordan den påvirker 
elevernes indlæring i forhold til hvad man kan opnå uden! 

 
Bilag A10: Kryds af spørgsmål 1 og 3 om lærererfaring med 
diverse andre felter: 
 
   Spg 1: År som lærer Spg. 3: Hold med grafregner 
  Mere end 10 Under 10 Mere end 2 1 eller 2 
Underviser som altid Meget enig/enig 12 7 14 5 
 Uenig/helt uenig 46 11 46 11 
 Hverken/eller 6 8 10 4 
Underviser i brug Meget enig/enig 63 24 68 19 
 Uenig/helt uenig 0 1 1 0 
 Hverken/eller 1 1 1 1 
Udnytter grafregner Meget enig/enig 56 20 59 17 
 Uenig/helt uenig 4 4 5 3 
 Hverken/eller 4 2 6 0 
Eksperimenterende Meget enig/enig 31 12 34 9 
 Uenig/helt uenig 13 8 16 5 
 Hverken/eller 20 6 20 6 
Tager tid Meget enig/enig 12 5 14 3 
 Uenig/helt uenig 37 15 39 13 
 Hverken/eller 15 6 17 4 
Ændret undervisning Meget enig/enig 42 11 44 9 
 Uenig/helt uenig 14 7 16 5 
 Hverken/eller 8 8 10 6 
Tvivl om metoder Meget enig/enig 8 4 9 3 
 Uenig/helt uenig 45 17 49 13 
 Hverken/eller 11 5 12 4 
Brugt til introduktion Meget enig/enig 28 10 31 7 
 Uenig/helt uenig 26 11 29 8 
 Hverken/eller 10 5 10 5 
Introduktion efter Meget enig/enig 24 14 31 7 
 Uenig/helt uenig 28 8 27 9 
 Hverken/eller 12 4 12 4 
Element ved 
karaktergivning 

Meget enig/enig 10 1 7 4 

 Uenig/helt uenig 37 21 46 12 
 Hverken/eller 17 4 17 4 
Lavere fagligt udbyt. Meget enig/enig 4 2 4 2 
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 Uenig/helt uenig 47 18 52 13 
 Hverken/eller 13 6 14 5 
Sværere for de svage Meget enig/enig 34 15 38 11 
 Uenig/helt uenig 24 8 26 6 
 Hverken/eller 6 3 6 3 
Sværere med beviser Meget enig/enig 8 2 6 4 
 Uenig/helt uenig 46 23 55 14 
 Hverken/eller 10 1 9 2 
Gladere for faget Meget enig/enig 37 10 36 11 
 Uenig/helt uenig 7 6 10 3 
 Hverken/eller 20 10 24 6 
Eksperimenterende Meget enig/enig 31 12 34 9 
 Uenig/helt uenig 13 8 16 5 
 Hverken/eller 20 6 20 6 
Støtter 
begrebsdannelse 

Meget enig/enig 32 13 39 6 

 Uenig/helt uenig 15 6 17 4 
 Hverken/eller 17 7 14 10 
Støtter ræsonnement Meget enig/enig 19 11 27 3 
 Uenig/helt uenig 26 11 25 12 
 Hverken/eller 19 4 18 5 
Dårligere til grafer Meget enig/enig 34 14 38 10 
 Uenig/helt uenig 17 6 18 5 
 Hverken/eller 13 6 14 5 
Øget pensumpres Meget enig/enig 19 9 26 2 
 Uenig/helt uenig 35 11 35 11 
 Hverken/eller 10 6 9 7 
dobbeltarbejde Meget enig/enig 20 10 24 6 
 Uenig/helt uenig 37 15 40 12 
 Hverken/eller 7 1 6 2 
Pensum ikke tilpasset Meget enig/enig 27 13 35 5 
 Uenig/helt uenig 24 8 21 11 
 Hverken/eller 13 5 14 4 
Bedømme grafregner I meget høj grad/ I 

høj grad 
14 5 14 5 

 I nogen grad/ i ringe 
grad 

48 21 55 14 

 Ingen svar 2 0 1 1 
for stor tiltro I meget høj grad/ I 

høj grad 
45 16 46 15 

 I nogen grad/ i ringe 
grad 

18 10 23 5 

 Ingen svar 1 0 1 0 
Afhængig ved 
graftegning 

I meget høj grad/ I 
høj grad 

38 10 35 13 

 I nogen grad/ i ringe 
grad 

25 16 34 7 



Appendiks A: Spørgeskemaundersøgelsen. 

 Ingen svar 1 0 1 0 
ikke huske brug I meget høj grad/ I 

høj grad 
12 8 16 4 

 I nogen grad/ i ringe 
grad 

51 18 53 16 

 Ingen svar 1 0 1 0 
tastningers historie Hver time/ugentligt 39 19 40 14 
 månedligt 10 2 9 3 
 sjældnere/aldrig 10 3 11 2 
Regneark Hver time/ugentligt 6 5 7 4 
 månedligt 18 4 17 5 
 sjældnere/aldrig 37 17 43 11 
Brøkregning Hver time/ugentligt 25 13 31 7 
 månedligt 15 7 19 3 
 sjældnere/aldrig 21 6 18 9 
Regression Hver time/ugentligt 13 4 11 6 
 månedligt 26 9 29 6 
 sjældnere/aldrig 23 13 28 8 
Graftegning Hver time/ugentligt 60 22 62 20 
 månedligt 3 3 6 0 
 sjældnere/aldrig 0 1 1 0 
Numeriske 
beregninger 

Hver time/ugentligt 41 14 42 13 

 månedligt 19 9 21 7 
 sjældnere/aldrig 3 3 6 0 
Kontrol Hver time/ugentligt 54 19 57 16 
 månedligt 4 4 5 3 
 sjældnere/aldrig 4 3 6 1 
Praktiske forsøg Hver time/ugentligt 4 0 1 3 
 månedligt 18 4 18 4 
 sjældnere/aldrig 40 21 48 13 
Programmering Hver time/ugentligt 4 3 5 2 
 månedligt 7 2 7 2 
 sjældnere/aldrig 52 21 57 16 
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Appendiks B: De 4 undervisningsforløb. 
Bilag B1: Anders’ materiale. 

Introduktion til differentiation 
Nogle lommeregner-menuer  forventes at være velkendte, f.eks. kan følgende være nyttige. 
Y= 
WINDOW 
GRAPH                   

         TRACE 
ZOOM 
MATH-0: SOLVER 
CALC-5: intersect 
 
Opgave 1  (opgaven bruges til at genopfriske disse menuer) 
 

1) Tegn graferne for funktionerne f(x) = 0,5x2 + 2x – 7  og  g(x) = 3.1,15x  i  standardvinduet      
         (ZOOM-6). 

2) Brug TRACE – indtast x-værdier  - brug  ↑ / ↓  til at udfylde  skemaet   
                                    

x f(x) g(x) 

-5.4   

-1.3   

  2.4   

  4.1   

3) Graferne skærer hinanden i to punkter i koordinatsystemet. 
   Find grafernes skæringspunkter. I kan f.eks. bruge menuerne  TRACE  og  ZOOM-2 til at  
   bestemme skæringspunkternes x-koordinater (4 decimalers nøjagtighed – se konkurrence nedenfor) 
.  Konkurrence i gruppen : tæl hvor få gange du er nødt til at zoome ind for at få resultatet. 

Kontrollér resultatet ved på en anden måde at bruge TI-83 til at løse ligningen f(x) = g(x). 
 
  Opgave 2.  Lav en liste med alle de forskellige typer af funktioner du kender. (Som hjælp kan du se på 
         TI-83’erens funktionstaster) 

Brug eventuelt regnereglerne +  ,   -   ,  *   og   /   til at danne en ny funktion, som du indtaster  i  
menuen  Y=  .   Tilpas eventuelt vinduet med  ZOOM-0 : Zoom-fit. 
Påstand :  Efter flere gange at foretage ”Zoom in” omkring et bestemt grafpunkt vil stort set alle 
funktioner have grafer, som viser sig at være linjer i det lille vindue. 

 
Med andre ord :    ”enhver fornuftig funktion er lineær, når man kommer tæt på”. 

 
Specialopgave :  Prøv at finde en funktion, der ikke bliver lineær efter gentagne ”Zoom in” ? 
 

         Nogle flere lommeregner-begreber og -menuer opfriskes : 
         Lister L1, L2, L3 kan indskrives således: {3 , 5, -2 , 8} STO � L1  
         Indtast selv en liste med 4 tal som L2. 
         STAT –1 : Edit   viser de to (eller flere) indtastede lister. 
         L1 + L2  STO� L3   .  Herved defineres listen L3 som summen af  L1 og L2. 
         ”L1 + L2” STO� L4   Anførselstegnene har en særlig effekt på listen L4, som du selv kan opdage: 
                                    Brug STAT-1  og prøv at ændre nogle af tallene i  L1  - iagttag tallene i L3 og L4 . 
          Definér selv dine egne lister L5 og L6 ved at skrive en formel med listerne L1, L2, L3 og L4 og sæt  
          anførselstegn ”-” om formlerne.  
          Kontrollér at anførselstegnene virker ved at rette på tallene i nogle af de første lister. 
          Slet listen  L6 med  menuen   STAT-4: ClearList  L6  ENTER . 
          Slet alle de øvrige lister på en gang med menuen     MEM-4 : ClrAllLists – ENTER .  
          Kontrollér at alle listerne er slettet med menuen STAT-1 : Edit .  
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NYT STOF 
I skal i gang med at finde metoder til at bestemme hældningen af den linje, som I fandt i opgave 2. 
Denne linje kaldes en  tangent til funktionen. For at bestemme hældningen af den, viser det sig at være 
en god ide at se på hældningen af linjer gennem to grafpunkter. 
En linje gennem to grafpunkter kaldes en sekant.   
 
Opgave 3. : Find hældningen for sekanten gennem punkterne (2, f(2)) og (4, f(4)) for funktionen  
                   f(x)=0.125x2 – x – 2. Find flere sekanthældninger for denne funktion. I skal bruge den  
                   velkendte formel til bestemmelse af en linjes hældning. 
 

Når vi bestemmer sekanthældninger med det formål at finde tangenthældningen, vil vi som regel holde 
et punkt fast og lade det andet variere. Sekanthældningen kan så skrives op som en brøk, der afhænger af 
det frit varierende punkt (x, f(x)) .   Sekanten gennem (x1,y1)=(x1,f(x1)) og (x2, y2) = (x2,f(x2))  har 

hældningen              2 1 2 1

2 1 2 1

( ) ( )
s

y y f x f x
a

x x x x

− −
= =

− −
       

Opgave 4:     Sekanter kan tegnes på grafregneren. For at øge tegnehastigheden af graferne kan I vælge 
Xres=5  i WINDOW-menuen. 
Som eksempel indlægges funktionen  f(x)  =  0.125 x2 – x – 2, som Y1 og grafpunktet  (5,f(5)) vælges. 

Hældningen af sekanten gennem grafpunkterne (5, f(5)) og (x, f(x)) er   
5

)5()(

−

−
=

x

fxf
as   . 

� Læg en række x-værdier ind i L1 . Brug formlen for as – regn med lister (husk metoden med  
anførselstegn) og indskriv sekanthældningerne svarende til tallene i  L1 som en ny liste i L2 . 

� Udnyt formlen  y-yo = a(x-xo)  til at opskrive ligningen for sekanten gennem (5, f(5)) med hældningen L2 .  

� I kan nu få tegnet sekanterne ved i Y2 at indskrive følgende: Y2= L2*(x – 5)+ Y1 (5). Prøv det! 
 
Tegn flere sekanter, se hvad der sker, når tallene i L1 vælges tætttere på 5. Når det bliver umuligt at se, 
hvad der sker på grafen, kan I nøjes med at se på sekanthældningerne i L2. Har I nu et gæt på 
tangenthældningen i 5? 
 
Hældningen for tangenten betegnes  f ’(5).  Udtrykket læses som: ” f mærke af 5 ”.    
I har nu (forhåbentlig) opdaget, at f´(5) = ¼ . Matematisk udtrykkes det som  ”differentialkvotenten af  f  
i  5 er ¼”. Differentialkvotenten er altså  et nyt ord for hældningen af tangenten. 
   
Opgave 5    Lav nye undersøgelser ligesom den ovenstående til at bestemme tangenthældningerne 
                   for funktionen i opgave 4  i grafpunkterne  (6,f(6)) ,  (1,f(1)) og  (0, f(0)) . 
 
Udfyld  felterne    f ´(6) =           .      f ´(1) =           .    f ´(0) =           .     
 
Opgave 6.  (for de hurtige)   Vælg selv en ny regneforskrift for en funktion f(x) . 
                   Vælg nogle punkter på grafen og bestem som ovenfor tangenthældningen i disse  
                   grafpunkter.  
 
Fremgangsmåden i opgaverne 4-6 kan være lidt langsommelig. Grafregneren kan også tegne tangenten 
direkte: 
       Når en funktion er indtastet i funktionsregisteret (Y=), så kan tangenten tegnes til grafen i et  be-   
       stemt punkt ved at benytte menuen  DRAW-5 : Tangent  .   
       Nu er rækkefølgen i indtastningen vigtig :  Få grafen tegnet med GRAPH. Vælg DRAW-5.   

       Benyt piletasterne  ↑ / ↓  til at flytte markøren til den graf, som du vil tegne en tangent til. 
       x-værdien til røringspunktet kan lettest angives ved blot at taste tallet . 
        Når der tastes ENTER tegnes tangenten i det ønskede punkt, og samtidig skrives ligningen for  
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        tangenten nederst i grafvinduet. Herved kan tangenthældningen aflæses og differentialkvotienten er  
        fundet.  (Metode 1)    
        X-værdien til røringspunktet kan også vælges ved at flytte markøren til højre eller venstre med  
        piletasterne.  
        Der kan tegnes flere tangenter til grafen ved at gentage proceduren. 
        Hvis alle de tegnede tangenter ønskes fjernet igen, kan det gøres med menuen DRAW-1 : ClrDraw  
 
Opgave 7.   Kontroller resultaterne i opgave 3 med metode 1 . 
 
        TI-83’eren giver yderligere to muligheder for at bestemme differentialkvotienten af en funktion i et  
        tal  xo .  
 
Metode 2 :  f ’(xo) kan findes med menuen MATH-8 : nDeriv   ved at indtaste  nDeriv(Y1 , x , xo ) . 
 
Metode 3 :  f ’ (xo) findes med menuen CALC-6 : dy/dx  ved at indtaste xo-værdien eller ved at bruge  
                    markøren.  Derefter aflæses differentialkvotienten nederst i grafvinduet :   dy/dx = f ’ (xo) 
  
Opgave 8.   Kontroller resultaterne i opgave 5 eller opgave 6  med metode 2 og metode 3 . 
 
Formler for differentialkvotienter 

 
Opgave 9.  Tegn grafen for  f(x) = x2  . Benyt enten metode 2 eller metode 3 til at udfylde skemaet  
                   nedenfor med differentialkvotienter. 

x f ’(x) 

-1  

0  

1  

2  

3  

Kan du se et system ? 
 
Opgave 10.   Indskriv  funktionerne  Y1 = f(x) = x2   og   Y2  =  nDeriv(Y1,x,x) . 
                     Kan du genkende grafen for Y2 ?  Kan du gætte en regneforskrift for f ’(x) ? 
 
Opgave 11.   Indskriv  funktionen  f(x) = x3  som  Y1 . Lav beregninger som i opgaverne 9 og 10 for  
                     funktionen x3 .  Prøv at gætte regneforskriften f ’(x) i dette funktionseksempel. 
 
Opgave 12 .  Indskriv funktionen f(x) = x2 + x3 som Y1 . Lav et gæt på regneforskriften for f ’(x) . 
                     Kontrollér dit gæt med  Y1 = f(x) ,  Y2 = gæt  og  Y3 = nDeriv(Y1,x,x)  . 
 
Opgave 13: Gæt en formel for differentiation af (f+g)(x) og (f-g)(x). Vælg nogle eksempler og kontroller  
                   dit gæt med grafregneren. 
 

Opgave 14: Find differentialkvotienten af flere af de funktioner, I havde i jeres liste i opgave 2, f.eks.  
                   ax2+bx+c ,  x4 , sin(x), ex osv. 
 
Opgave 15: Svær!! Tag produktet af to funktioner, som I kender differentialkvotienten af. 
                   Kan I gætte en formel for differentiation af et produkt? 
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Bilag B2: Bentes materiale. 

 

Introduktion til gruppearbejde om differentialregning 

 

a) Tegn på papir en lineær funktion. Hvad kan I sige om dens stigning (hældningskoefficient)? 

 

b) Tegn f(x)=x2 på papir med støttepunkter. Hvad kan I sige om stigningen af denne funktion? 

Tegn den derefter på grafregneren. Sæt markøren på punktet (2,4) og ZOOM IN flere gange.  

Hvordan ser grafen ud omkring (2,4)? 

Den linje, som man ser, når man zoomer ind på grafen omkring et bestemt tal, kaldes 

funktionens tangent i det punkt 

På jeres tegnede graf tegner I en tangent i (2,4). Hvad er forskellen på en tangent og en 

sekant? 

 

c) Tegn f(x) = (x3 – 6x2)4 på papir med støttepunkter. 

Hvilke problemer får I? 

Hvad ville være rart at vide om denne funktion? 

Tegn den så på grafregneren. Hjalp det? 

Hvad skal man vide for at kunne lave et fornuftigt vindue? 
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Gruppearbejde om differentialregning, 2.x 

 

Mål:  At finde en metode til at bestemme ekstrema for en funktion, så man kan tegne grafen 

med få støttepunkter eller lave et fornuftigt vindue på grafregneren, samt få en 

fornemmelse for differentialregning. 

 

I skal bruge grafregner, papir og MAT1, men I må ikke bruge MAT2A eller formelsamling. 

 

Når vi er færdige med gruppearbejdet, skal de enkelte grupper gøre rede for deres opdagelser og 

resultater og diskutere det med de andre grupper. 

 

1. Forløb til at finde tangenthældning via sekanter 

 

a) Tegn f(x) = x2 i Y1. Window: [-10;10] x [-10;20] og xres = 5. 

b) Læg nogle x-værdier ind i L1. fx: -1, 0 og 5. 

c) Skriv i displayet: ”(Y1(L1) – 4)/(L1 – 2)” → L2 

d) Hvad er Y1(L1)? 

e) Hvilke slags værdier ligger nu i L2? 

f) Opskriv ligningen for sekanten gennem (2,4) på formen y = ax + b, hvor a skal være L2 , og 

indsæt den i Y 2. 

g) Hvad tegnes nu? 

h) Vælg nogle nye x – værdier i L1, som ligger tæt på 2. Hvad sker der i L2? Hvad sker der i 

vinduet? 

i) Hvad sker der med sekanterne, når x kommmer uendelig tæt på 2? 

j) Hvad tror I at hældningen bliver for den linie?  

 

Dette var en lidt besværlig måde at  nå frem til hældningen af tangenten på. Man kan få 

grafregneren til at tegne tangenter i et vilkårligt punkt på grafen. Slet Y 2.   

At tegne tangent: GRAPH, 2.ND, DRAW, TANGENT, tryk den ønskede x-værdi, ENTER. 

 

k) Prøv at gøre det med x = 2. Stemmer tangenthældningen med jeres resultat fra før? 
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Man siger, at funktionen er differentiabel i punktet x = 2 med differentialkvotienten a = 4, og 

skriver f´(2) = 4. (Læses/siges: f mærke af 2 er lig med 4). 

dvs.: Differentialkvotienten f´(x) er hældnings koefficienten for tangenten i (x,f(x)) og er et udtryk 

for funktionens stigning i punktet. 

 

Det er igen lidt besværligt at skulle tegne tangenten, hver gang man skal finde f´ i et punkt. Man 

kan også bruge: 2. ND, CALC 6: dy/dx og taste x-værdien. dy/dx er et andet udtryk for f´ og 

betyder, at man differentierer y med hensyn til x. 

 

l) Find på denne måde differentialkvotienten for f(x) = x2  for x=2 og for andre x-værdier. 

m) Er der et system i de tal, I får? Prøv at opstille en formel for f´(x) af x2 udtrykt ved x. 

n) Når I har gættet en formel, indtaster I den i Y 2. 

 

Der er endnu en måde, man kan få grafregneren til at lave differentialkvotienter på: 

 

o) Skriv i displayet: nDerive(Y1, X, x) (nDerive finder I under MATH 8), hvor x er den x-

værdi I selv bestemmer. Lav en tabel (sildeben) over x – værdierne fra punkt l og de 

tilsvarende nDerive – værdier. Hvad får I? 

 

Dette ligner en funktionsforskrift, og derfor kan man tillade sig at sige, at nDerive er en funktion, 

som kaldes den afledede funktion til f(x). Det er altså en funktion, der til enhver x-værdi giver 

tangenthældningen i et punkt, altså f´(x). 

Den tegnes således: Y3 = nDerive(Y1,X,X). 

 

p) Slå nu Y1 fra og tegn jeres Y2 og Y3. Er der overensstemmelse mellem de to grafer? 

Hvis der er, har I fundet den rigtige formel. 

q) Når en funktion har en differentialkvotient i alle punkter, dvs. en afledet funktion siges den 

at være differentiabel. 

Hvad kan man sige om udseendet af en sådan differentiabel funktion? 

r) Kan I komme i tanke om en funktion, der ikke er differentiabel? 
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2. Ny funktion. 

 

a) Slet Y1 og Y2 og indtast f(x) = x3. 

b) Se på grafen for f(x) og f´(x). Hvad minder grafen for f´(x) om? 

c) Kan I gætte en forskrift for f´(x)? Ellers kan I finde mindst 3 differentialkvotienter for f(x) 

og lave en regression. Sæt forskriften ind i Y2 og se om den passer med den afledede af f(x). 

d) Hvis den gør, hvad er så formlen for f´ for x3? 

e) Har I et bud på differentialkvotienten for f(x) = x4? Ellers må I lave regression igen. 

f) Kan I lave en generel formel for f´(x), udtrykt ved n og x, for funktionen f(x) = xn? 

 

3. Hvad kan differentialkvotienter bruges til? 

 

a) Overvej f´(x)´s fortegn, når f er henholdsvis voksende og aftagende. 

b) Hvad vil værdien være af f´(x), der hvor f(x) har ekstrema? 

c) Hvordan kan man udnytte den viden, når man skal tegne grafer og finde passende vinduer? 

Tegn evt. flere eksempler på grafregneren 

 

4. Funktionen fra introduktionen. 

 

a) Indtast funktionen f(x) = (x3 – 6x2)4. 

b) Tegn grafen for den afledede funktion til denne og løs ligningen f´(x) = 0. 

c) Find funktionsværdierne til jeres løsninger. Hvad har I helt konkret fundet? 

d) Lav et fornuftigt vindue, så I kan se hele grafen og tegn den på papir. 

 

5. Differentiationsregler. 

 

I skal prøve at finde differentialkvotienten til en funktion, der er ganget med en konstant, og til sum 

og differens af to funktioner. 

a) Indtast funktionen f(x) = x4 – 6x2. 

b) Gæt f´(x) eller brug metoden fra punkt 2. Check med den afledede i Y3. 

c) Kan I herudfra formulere nogle generelle formler for f´(x), når funktionen hedder: 

1) f(x) = h(x) + g(x) 2) f(x) = h(x) – g(x)  
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3) f(x) = k · g(x), hvor k er en konstant? 

d) Tegn derefter den afledede funktion for funktionen i a) og opskriv funktionens ekstrema-

steder og monotoniforhold. 

e) Se på grafen for f(x) selv og find ekstremaværdierne. Passer jeres monotoniforhold? 

 

6. Opgave 

 

Find ekstrema-steder ved hjælp af f´ og de tilsvarende funktionsværdier, lav et fornuftigt vindue og 

tegn grafen for 
45376

389251512
)(

2

23

+−

+−−
=

xx

xxx
xf . 

 

7. Opgave HF-tilvalg nov. 2000-8-IV-X, opgave 7a: 
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8. Opgave 3-årig A-niveau nov. 2000-8-4V-X uden hjælpemidler, nr. 10: 

 

9. Opgave HF-tilvalg nov. 2000-8-IV, opg. 6b: 
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10. Forskellige funktioners differentialkvotienter. 

 

Indtil nu har I fundet en formel til at differentiere x og nogle regler til at differentiere polynomier. 

men der er jo mange andre typer af funktioner: 

a) Prøv at finde differentialkvotienterne for funktionerne 
x

xf
1

)( =  og xxf =)(  

b) Find derefter differentialkvotienterne for funktionerne: 

1) f(x) = ex  2) f(x) = sin(x) 3) f(x) = cos(x)  4) f(x) = ln(x). 

c) Nu er I ved at få lavet en hel tabel over differentialkvotienter. Kan I finde flere for andre 

funktioner? 

 

11. Differentiation af et produkt af to funktioner 

 

Vi mangler en formel for at kunne differentiere en funktion af typen f(x) = h(x) ·  g(x). 

a) Indtast funktionerne f(x) = x · ex i Y1 og ex i Y2. 

b) lav en tabel over værdier af x, f(x), ex og den afledede af f(x). Kan I se nogen sammenhæng 

mellem tallene? 

c) Gæt en differentialkvotient til f(x) = x · ex, og check den. 

d) Kan I ud fra dette lave en formel for differentialkvotienten for f(x) = h(x) ·  g(x)? (lidt 

svært!). 

e) prøv formlen på f(x) = x2 ·  sin(x). 

 

12. Opsumer hvad I har lært på disse sider, så I kan diskutere det med de andre grupper. 
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Bilag B3: Carstens materiale. 
Freja og Tilda cykler  begge med 

konstant fart forbi de samme 100 m mærker. 
På deres ure aflæser de hver især følgende 
tider for passage af mærkerne: 
 

mærke Freja Tilda 

(meter) (sek) (sek) 

100 0 55 

200 22 39 

300 39 27 

400 60 13 

500 78 0 

 

• Indtast tallene i lister og lav lineær 
regression for begge cyklisterne. 

• Lav 2nd STAT PLOT’s, så det kommer 

til at ligne dette Excel-diagram: 

 
Generelt fortolker vi hældningstallet som en 
væksthastighed, da hældningstallet angiver, 
hvor meget y vokser/aftager pr. x-enhed. 
 

• Giv en konkret fortolkning af dine 
resultater for Freja og Tilda. 

• Hvad betyder det, at hældningstallene har 
modsat fortegn? 

• Hvad kan det skyldes, at punkterne ikke 
ligger helt nøjagtigt på linie? 

 
Skriv svarene ned (og evt. også 
tastesekvenserne for at huske dem). 

 
Rens TI-83’eren, dvs. 

• Y= → fjern indholdet af alle Y-variable 

og sæt plots på Off 

• 2nd MEM → 4:ClrAllLists → ENTER 

• 2nd MEM → 3:Clear Entries → ENTER 

(hvad bevirker det sidste?). 
 
 

En kugle ruller  ned ad en rende i et 

skråplan. Den kaldes Galilei’s faldrende. 
På snedig vis måles i fysiklaboratoriet 
følgende sammenhørende værdier af tid og 
sted for kuglen: 
 

tid sted 

(sek) (meter) 

0,00 0,000 

0,25 0,063 

0,50 0,250 

0,75 0,561 

1,00 0,999 

 

• Indtast tallene i lister, lav lineær 
regression og et stat plot. 
Er resultatet acceptabelt? 
(Hvis du ikke får r2-værdien, skal du sætte 
”DiagnosticOn” således: 

2nd CATALOG → D → pil ned til 

DiagnosticOn → ENTER → ENTER ). 

• Kan I gætte, hvad det er for en slags 
kurve, der bedst tilpasser sig punkterne? 
Prøv nogle af de former for regression – 
dvs. kurvetilpasning – som er indbygget i 
den grafiske lommeregner. 

• Hvilken funktion er det (næsten)? 

• Hvad mener I om kuglens hastighed? 

• Hvordan kan Galilei have målt tiden? 
 
Skriv igen svarene ned. 
 
Når I har gennemført disse to øvelser, taler vi 
i fællesskab om begrebet (vækst)hastighed og 
om, hvordan man matematisk kan beregne de 
gennemsnitlige og de øjeblikkelige værdier. 
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Nu skal I ved hjælp af den grafiske lommeregner udforske de ideer, som vi lige har talt om, samt 
nogle vi ikke har talt om! I det følgende bliver I til at begynde med ”trukket ved næsen” gennem 
nogle tastesekvenser, som I bedes udføre nøjagtigt som anført. Formålet med dem skulle gerne blive 
afdækket af sig selv undervejs, men hvis I bliver i tvivl om, hvad der sker, må I endelig spørge … 
 
Husk lige som før at rense maskinen først. 
 
 

Zoom ind  på funktionen y = f(x) = x2, som vi stadig vil tænke på som kuglens sted i tidens løb. 

Allerførst skal I tegne grafen i et passende vindue: 
 

• Y= → sæt Y1=X2 

• WINDOW → sæt Xmin=Ymin=0, Xmax=Ymax=1, Xscl=Yscl=0.25 og Xres=1 

• ZOOM → 5:Zsquare 

 
Nu skal I zoome ind på punktet (0.25,0.252). Gør følgende 3 gange efter hinanden: 
 

• TRACE → med piletasterne til venstre/højre så tæt mod x=0.25 som muligt 

• ZOOM → 2:Zoom In → ENTER 

 
Hvad er nu det for noget … grafen ser ud fuldstændig som en ret linie! 
(Vil det mon sige, at hastigheden er konstant, sådan i små stykker? Det taler vi om senere …) 
Hvis det er en ret linie, hvad er det så for en? Find selv ud af det ved at eksperimentere med 
grafregneren, inden I går videre i teksten. Begynd forfra med ”Zoom ind”, når I går videre. 
 
Lad os lade som om, det er en ret linie, vi har for vore øjne. Så kan man jo finde dens ligning ved at 
vælge to punkter på grafen og så beregne a = (y2-y1)/(x2-x1) og b = y1-ax1. Det har I gjort mange 
gange før, hvor I har brugt TI-83’eren som en simpel lommeregner. Men det kan lettest gøres vha. 
lineær regression, og det gør vi nu: 
 

• TRACE → til x=0.25 (hvis markøren er forsvundet) 

• STAT → 1:EDIT → indtast L1(1)= X,T,θ,n ENTER (altså X) og L2(1)= ALPHA Y ENTER 

• TRACE → ud i nærheden af vinduets højre kant 

• STAT → 1:EDIT → sæt L1(2)=X og L2(2)=Y << Lige som før, men i listernes 2. række. 

• STAT → CALC → 4:LinReg(ax+b) 

• VARS → Y-VARS → 1:Function… → 2:Y2 << Fire tastetryk for at skrive Y2! 

• ENTER 

 
Hvad er den (konstante!?) hastighed? Skriv svaret ned. 
Lad os kigge på grafen. Se godt efter, hvad der sker, når I nu taster: 
 

• GRAPH 

 
Hvor mange grafer blev der tegnet? Hvilke? 
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Vi får bedre overblik ved at træde et par skridt tilbage, dvs. zoome ud. 
Gør følgende 3 gange efter hinanden: 
 

• TRACE → til x=0.25 

• ZOOM → 3:Zoom Out → ENTER 

 
Der er altså to grafer, nemlig for Y1 = X2 og Y2 = den lineære funktion gennem de to punkter. 
Synes I også, at linien grangiveligt ligner en T _ _ _ _ _ _ ? Skriv selv de manglende bogstaver! 
Men faktisk er linien en såkaldt sekant, dvs. en linie, som skærer grafen to steder (latin: seco= jeg 
skærer), mens en tangent er en ret linie, som berører grafen ét sted – sådan lidt løst og intuitivt sagt 
– og det er vel ikke det samme?! Men her er det tydeligvis tæt på at være det samme, fordi de to 
punkter ligger meget tæt ved hinanden, og den ide vil vi forfølge om lidt med det formål at nå frem 
til en mere præcis matematisk definition af en tangent. 
 

Først lige et par gode spørgsmål – og en lille konkurrence – derefter taler vi sammen, 

inden I går videre. Ved at zoome ind på grafen fik vi det indtryk, at en graf er sat sammen af mange 
små rette liniestykker – eller hvordan det nu skal/kan formuleres. 
Spørgsmål: Er det virkelig sådan? Hvorfor kommer det til at se sådan ud? Skriv svarene ned. 
Konkurrence: Der udloves én plade Ritter sport chokolade til hvert af de hold, der kan finde på en 
funktion med mindst ét sted, hvor grafen ”hænger sammen” og ikke ”knækker” men alligevel ikke 
kommer til at ligne et stykke af en ret linie, uanset hvor meget man zoomer ind på den. 
 
 

Vip med sekanten – hvor mon den ender? 
 

Figuren viser grafen for funktionen y = x2 
samt sekanten gennem punkterne (0.25,0.252) 
og (x,y) = (1.25,1.252). 
 
Sekantens hældningstal er lig med: 
(1.252-0.252) / (1.25-0.25)  = 1.5 
 
Hældningstallet fortolkes (jfr. Freja & Tilda) 
som gennemsnitshastigheden i tidsintervallet 
fra 0.25 til 1.25 sek, idet det er den konstante 
hastighed målt i m/sek, der i samme tidsrum 
ville føre kuglen fra samme begyndelsessted 
til samme slutsted. 

 
Vi vil nu vippe sekanten om det nederste punkt ved at flytte det øverste punkt langs parablen 

nærmere og nærmere til det nederste punkt. Dette opnår vi at gøre x-tilvæksten ∆x = x-0.25 mindre 
og mindre. Trekanten er et bogstav fra det græske alfabet, nemlig ”stort delta”. Det svarer til vores 

D, som er det første bogstav i ordet  Differens. Ordet tilvækst kommer af, at ∆x er det man skal 

lægge til 0.25 for at få x, altså x = 0.25+∆x. Bemærk, at man altid dividerer med ∆x , når man 

beregner hældningstallet. På figuren er D = ∆x = 1.25-0.25 = 1. 
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Vi begynder igen med at rense grafregneren og tegne x2 i samme vindue som før: 
 

• Y= → sæt Y1=X2 

• WINDOW → sæt Xmin=Ymin=0, Xmax=Ymax=1, Xscl=Yscl=0.25 og Xres=1 

• ZOOM → 5:Zsquare → 2nd QUIT 

 
x-tilvæksten skal initialiseres, dvs. have en startværdi: 
 

• 1 STO D → ENTER 

 
Sekanterne beregnes lige som før ved lineær regression ud fra to punkter, hvis x- og y-koordinater 
gemmes i listerne L1 og L2 henholdsvis, men det gør vi på en anden måde end før. Desuden gemmes 
sekanternes hældningstal i liste L3 efterhånden som vi vipper med dem, og den første sekant har 
hældningstallet a=1.5, som I lige har set. Gør flittig brug af den gule og den grønne tast, når I nu 
indtaster følgende: 
 

• "{0.25,0.25+D}" STO L1 ENTER →  <<  Anførselstegnene skal med her! 

• "Y1(L1)" STO L2 → ENTER   <<  Hvilken virkning har de i det følgende? 

• {1.5} STO L3 → ENTER 

 
Nu halverer vi x-tilvæksten og beregner den nye sekant. Dens hældningstal lægger vi i liste L3, som 
derved bliver udvidet med et element. Endelig kigger vi på grafen: 
 

• D/2 STO D → ENTER 

• LinReg(ax+b) Y2 ENTER 

• 2nd LIST → OPS → 9:augment(  → indtast L3,{  →  <<  Nu står der:  augment(L3,{ 

VARS → 5:Statistics… → EQ → 2:a → indtast })  →  <<  Og nu:  augment(L3,{a}) 

STO L3 ENTER 

• GRAPH → kig på den og så 2nd QUIT 

 
Ovenstående 4 punkter (”bullits”) skal herefter gentages. Men vi behøver heldigvis ikke at indtaste 
det hele igen og igen. For at gentage det én gang gøres simpelthen sådan: 
 

• 3 gange 2nd ENTRY og så ENTER   <<  Gentager halvering af x-tilvæksten. 

• 3 gange 2nd ENTRY og så ENTER   <<  Gentager lineær regression. 

• 3 gange 2nd ENTRY og så ENTER   <<  Gentager listning af hældningstallet. 

• GRAPH → kig på den og så 2nd QUIT  <<  Gør det kun de første 4-5 gange. 

 
Hver gang vi gentager dette, får vi en ny sekant. Det interessante er, hvad der sker med den i det 
lange løb. Det kan vi finde ud af ved at gentage nogle gange og holde øje med sekanternes 
hældningstal i liste L3. Derfor: 
 

• Gentag 10-20 gange, og kig i liste L3 ind imellem. 

• Sekanterne nærmer sig en bestemt linie. Find liniens eksakte ligning. 

• Hvad mon ”tango” betyder på latin? 
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Nu er der igen en lille præmie på spil. 

Der er på dette sted et par muligheder for at forvilde sig ud ad en tangent – tænk lige over, hvad det 
er for en egenskab ved tangenten, der gør dette udtryk så rammende! Ingen præmie for det … 
 
Hvis I syntes, at sekanterne vippede for langsomt, da I dividerede x-tilvæksten med 2 hver gang, så 
kan I jo prøve at dividere med 10 hver gang. Først skal I initialisere: 
 

• 1 STO D → ENTER 

• {1.5} STO L3 → ENTER 

 
Listerne L1 og L2 behøver I ikke at pille ved – hvorfor ikke? Det var noget med de anførselstegn … 

Ved hjælp af 2nd ENTRY er det let at udføre følgende 3-4 gange, og det er alt rigeligt: 

 

• D/10 STO D ENTER 

• LinReg(ax+b) Y2 ENTER 

• augment(L3,{a}) STO L3 ENTER 

 
Indrømmet – det var træls at skulle gentage ovenstående indtil trivialitet, selv om det til sidst gik 
lynhurtigt. Men det kan man jo bare sætte maskinen til! Der udloves hermed en 1½ liters Cola til 
det hold der kan demonstrere det bedste lille program, der får TI-83’eren til at lave 25 gentagelser af 
det der med halvering af x-tilvæksten osv. 
 
 

Tangenten - matematisk set 
Vi skal have et samlet overblik over resultaterne af de foregående anstrengelser. 
 
Rens som sædvanligt grafregneren. De første 5 værdier af x-tilvæksten fra før gemmes i liste L1: 
 

• {0.5,0.25,0.125,0.0625,0.03125} STO L1 ENTER  <<  Eller STAT → EDIT osv. 

 
Nu tegner vi x2 og alle 5 sekanter på én gang. Vinduet skal være lidt anderledes end før, specielt 
skal opløsningen være dårligere, for at det ikke skal tage for lang tid at få tegnet sekanterne. 
Sekantligningen  y = f(x0)+a*(x-x0), hvor a beregnes ud fra to punkter, lagres i Y2:  
 
 

• "X2" STO Y1 ENTER         <<  Eller Y= osv. 

• "Y1(0.25)+(Y1(0.25+L1)-Y1(0.25))/L1*(X-0.25)" STO Y2 ENTER  <<  Eller Y= osv. 

• WINDOW → sæt Xmin=Ymin= -0.5, Xmax=Ymax=1.5, Xscl=Yscl=0.5 og Xres=5 

• ZOOM → 5:Zsquare 

 
Pænt, ikke? Hvorfor gjorde vi ikke bare det fra starten? Tja, det er jo det med pædagogikken. Måske 
var vi kommet for hurtigt til sagen, så hurtigt, at pointerne ikke havde bundfældet sig ordentligt hos 
alle. Omvendt er der jo en fare for, at de er druknet i grafregnergymnastik. Men jeg har altså valgt at 
tro på, at en smule overindlæring ikke kan gøre skade – og så har I jo også lært grafregneren lidt 
bedre at kende (foruden at I har haft mulighed for at mæske Jer i chokolade og cola). 
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Grafregneren kan sagtens tegne tangenten: 
 

• 2nd DRAW → 5:Tangent(  → tast 0.25 på selve grafbilledet → ENTER 

 
Nu skulle det gerne være til at se, at sekanterne vipper nærmere og nærmere til en bestemt linie, og 
det er denne linie, som vi i matematikken definerer som grafens tangent. Som I ser, forærer 
grafregneren Jer også forskriften for tangenten, og I genkender den forhåbentlig som den, I selv 
fandt tidligere (check lige notaterne)! 
 

Her kommer nogle definitioner: 

 
Vi tager udgangspunkt i et punkt (x0,y0) = (x0,f(x0)) på grafen for en funktion, der er defineret for 
alle x i et interval omkring x0. (Indtil nu har det været punktet (0.25,0.252) på grafen for x2.) 
 

x-tilvæksten er  ∆x = x-x0  og kaldes så, fordi  x = x0+∆x. 

y-tilvæksten er  ∆y = y-y0  og kaldes så, fordi  y = y0+∆y.  ∆y kaldes også funktionstilvæksten. 
 

Sekantens hældningstal er a = ∆y/∆x (”hen & op/ned”). 
Denne kvotient (brøk) mellem to differenser kaldes – ja, en differens-kvotient. 
 

Hvis differenskvotienten  ∆y/∆x  (altså sekanthældningen) nærmer sig til et bestemt tal, når x-

tilvæksten ∆x nærmer sig til 0, siges funktionen at være differentiabel i x0. 

Lidt skarpere: Hvis vi kan få  ∆y/∆x  lige så tæt på dette tal, som vi ønsker, når blot vi gør ∆x lille 
nok, osv. Her har vi at gøre med det såkaldte grænseværdi-begreb, men det vil vi ikke forfølge. 
 
I givet fald kaldes det tal, som differenskvotienten nærmer sig til, differential-kvotienten af f i x0. 

Der er (mindst) to symbolske betegnelser for dette tal, nemlig  f′′′′(x0)  som udtales ”f mærke af x0”, 

og   dy/dx  som udtales ”dydx”. Symbolsk kan man skrive  ∆∆∆∆y/∆∆∆∆x →→→→ f′′′′(x0) for  ∆∆∆∆x →→→→ 0  hvor pilene 
udtales”går mod”. 
Symbolet  dy/dx  afspejler, at differentialkvotienten er grænseværdien for differenskvotienten, som 

man siger. I har lov til at tænke på dx og dy som ”uendeligt små” tal, dog med dx ≠ 0. Det lyder 
sært, men det virker i praksis! Det kaldes undertiden ”fysikermetoden”, selv om det selvfølgelig 
dækker over nogle sunde matematiske begreber, som i øvrigt ikke hører med til gymnasiets pensum.  
 
Endelig er der jo tangenten. Hvis f er differentiabel i x0, defineres tangenten som den linie gennem 

det faste grafpunkt (x0,f(x0)), som har differentialkvotienten f′(x0) som hældningstal. Tangentens 

ligning er derfor:  y = f(x0)+ f′′′′(x0)*(x-x0)  hvilket minder slående om sekantligningen fra tidligere. 
Dermed faldt tingene på plads: Alle sekanter samt tangenten går gennem det faste punkt (x0,f(x0)), 

og sekanterne vipper mod tangenten, når x-tilvæksten ∆x går mod 0, fordi sekanthældningerne a = 

∆y/∆x  i så fald går mod tangenthældningen f′(x0). 
 
Tidligere har vi fortolket sekanthældningen som en gennemsnitshastighed. Det skulle nu være 
indlysende, at man fortolker tangenthældningen som momentan- eller øjeblikshastigheden. 
 

(Her skulle der have været en figur) 
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Differentialkvotienten på grafregneren. 
TI-83’eren kan finde differentialkvotienten på tre måder. 
 

I har allerede set, at forskriften og dermed tangentens hældningstal  f′(x0) = dy/dx  kommer frem, 
når I tegner tangenten på grafbilledet. Det kan også lade sig gøre at få selve tallet  dy/dx  frem på 
grafbilledet. Rens maskinen og tegn x2 i samme vindue som sidst, men nu med højeste opløsning: 
 

• Y= → sæt Y1=X2 

• WINDOW → sæt Xmin=Ymin= -0.5, Xmax=Ymax=1.5, Xscl=Yscl=0.5 og Xres=1 

• ZOOM → 5:Zsquare 

 
Tegn først tangenten for x=0.5 og visk den evt. ud igen. Beregn derefter dy/dx, det skulle gerne give 

tangenthældningen  (x2)′ = 1  for x=0.5 i begge tilfælde (sådan kan man altså også skrive!): 
 

• 2nd DRAW → 5:Tangent(  → tast 0.5 på selve grafbilledet → ENTER 

• 2nd DRAW → 1:ClrDraw 

• 2nd CALC → 6:dy/dx → tast 0.5 på selve grafbilledet → ENTER 

 
Benyt disse metoder til at lave en tabel over sammenhørende værdier af x og tangenthældningen 

(x2)′, f.eks. for x= -1,0,1,2,3. For én gangs skyld får I her lov til at fremstille et håndlavet 
”sildeben”, men bare rolig, det kan maskinen også, som I snart skal se! 

Har I allerede set systemet? Der er en simpel sammenhæng mellem x og (x2)′ – find den! 

Forsøg at ”bevise” Jeres teori ved at plotte ind i et koordinatsystem med x henad og (x2)′ opad. 
Det må I også godt gøre på papir, selv om I nu udmærket ved, hvordan sådan noget gøres på 
grafregneren. Man gribes af en uimodståelig trang til at gøre grafen færdig ved hjælp af et 
almindeligt udbredt tegneredskab, ikke sandt? 
 
Indtil nu har vi tænkt på differentialkvotienten som et tal, f.eks. som tangentens hældningstal. 

Men når I sammenholder betegnelsen f′(x) med det system, som I lige har opdaget, så kommer I 
forhåbentlig til at tænke på differentialkvotienten som noget andet end bare et tal, noget som har at 
gøre med tabeller - ”sildeben” - og grafer. 
Det er jo en  F _ _ _ _ _ _ _ ! Skriv selv de manglende bogstaver. 

Udfyld den tomme plads i denne forskrift: (x2)′ =           . 
 
Den tredje måde at beregne differentialkvotienter på har den fordel, at man kan regne videre med 
tallene i maskinen. Det kan man ikke med de to førnævnte metoder, hvor det hele foregår på 
grafbilledet. Nu foregår det ude på hovedskærmen: 
 

• 2nd QUIT 

• MATH → MATH → 8:nDeriv(  → indtast X2,X,0.5) → ENTER 

 
Det skulle gerne give 1 lige som før. 
I stedet for at indtaste X2 kan man bare indtaste Y1, når funktionens forskrift er lagret her. 
Funktionens forskrift eller navn skal indtastes som det første. Den ”afhængige” variabel Y1=X2 
afhænger af den ”uafhængige” variabel X, som er det næste, maskinen skal have at vide. Endelig 
skal man indtaste den konkrete x-værdi. 
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I undrer Jer måske over navnet ”nDeriv”? Der er visselig mange mærkelige ord, som man skal 
vænne sig til, men der er oftest en forklaring, og den slipper I ikke for. 
 
Det lille n står for ”numerical”, og det dækker over, at den metode til beregning af differential-
kvotienten, som er indbygget i maskinen i form af nDeriv, er en såkaldt numerisk metode, der i 
princippet kun giver tilnærmede værdier. For x2 er resultaterne eksakt rigtige, men det er en af de 
meget få undtagelser fra reglen. Det vender vi tilbage til … 
 

Her kommer vi endelig til den sidste definition i denne omgang. ”Deriv” er en forkortelse for 

”derivative”, som betyder afledt/udledt/udvundet. Grundformen af ordet er ”derive”. Betegnelsen 

nDeriv har sin forklaring deri, at differentialkvotienten f′(x) opfattet som en funktion kaldes den 
afledte funktion af f(x). 
 
nDeriv kan faktisk også bruges som funktion! Man skal bare skrive X i stedet for en konkret x-
værdi. Det vil vi nu se på, og igen kommer I til at lære noget om grafregnerens righoldige flor af 
faciliteter, af hvilke vi kun har set fattigt få. 
 

• Y= → sæt Y1=X2, Y2=nDeriv(Y1,X,X) og Y3=2X 

Når Y2 skal defineres, trykker I bare på MATH tasten osv. 
For Y2 og Y3 skal I vælge andre ”graph styles” end for Y1 som tegnes med den sædvanlige 

”line”. Pil helt ud til venstre for Y’et og bladr vha. ENTER tasten. For Y2 vælges den tynde 

style ”dot” (vist med 3 prikker), og for Y3 vælges ”path” (ligner en nøgle). 

• WINDOW → sæt Xmin=Ymin= -0.5, Xmax=Ymax=1.5, Xscl=Yscl=0.5 og Xres=2 

Bemærk, at opløsningen er sat til 2. Se nøje efter, hvad der sker, når I nu taster: 

• ZOOM → 5:Zsquare 

 
Det var forhåbentlig en nydelse at se, at nDeriv(X2,X,X) som ventet er identisk med 2X. 
Vil I have mere guf? Så følg i disse spor, selv om næsen nu må være både lang og øm: 
 

• MODE → pil helt ned og til højre til G-T → ENTER → GRAPH 

• 2nd TBLSET → sæt TblStart= -1, ∆Tbl=1 og resten på auto 

• 2nd TABLE → pil til højre to gange 

 
Mon ikke G-T står for Graph & Table – det er pænt, ikke? Tabellen skulle meget gerne minde Jer 
kraftigt om det håndlavede ”sildeben”. Prøv nu den MODE, der hedder ”Horiz”: 
 

• MODE → pil helt ned og til midten til Horiz → ENTER → GRAPH 

 
Den nederste del af skærmen er blank. Det er en del af hovedskærmen . 
Tryk på Y-editoren. Her kan I inaktivere en funktion ved at flytte markøren til lighedstegnet og 
fjerne markeringen med ENTER, gør det ved Y2 og Y3. Gå ud på hovedskærmen igen og prøv at 
tegne en pænt rund cirkel. Prøv andre ting. 
 
Jeg er lidt forgabt i den her grafregner, tænk hvad man kan få at se på så lille en skærm med så dårlig opløsning – men I er jo så forvænte … 
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På opdagelse med grafregneren - nu bliver I sluppet løs på en lang rejse! 

Brug nDeriv til at gætte afledte funktioner på samme måde, som I så det før med x2. 
Altså: Gem funktionen i Y1, nDeriv(Y1,X,X) i Y2 og den mistænkte afledte funktion i Y3. 
I behøver ikke at gætte helt i blinde, for I ved jo godt, hvordan grafregneren kan hjælpe, ikke? 
 

• Lineære funktioner som  y= 2  og  y=3x-1  behøver man ikke en grafregner til, men prøv. 
Tag så mange som muligt af følgende funktioner under kærlig behandling: 
x, x3, x4, x5  (gæt systemet for xn), 1/x, 1/x2, √x  (gælder systemet for xn stadig?), 
ln(x), ex  (lidt sjov, ikke?), e2x, e-3x, 
sin(x), cos(x)  (nødvendigt med Radian MODE). 

• Næste skridt er at formulere nogle regler for differentiation ud fra resultaterne af lignende 
eksperimenter med følgende funktioner (og hvilke som helst andre I har lyst til): 
7+x2, x+x2, x-x2, x*x2, 5x2, 
sin(2x-1)  (ikke helt let), x*sin(x)  (meget svær). 
Test de regler, som I finder frem til, vha. andre lignende eksempler. 

 

• Nu har I fået lavet et udkast til en formelsamling – ups, det ord skulle jeg nok ikke have brugt. 
I har nok allerede spekuleret over, hvad alt det her kan bruges til. 

Hvad betyder det for funktionen f(x), at f′(x) er positiv? negativ? lig med nul? 
Prøv at formulere et par matematiske sætninger om det. 
Her er en opgave, som vi tidligere har arbejdet med, og som måske kan hjælpe Jer nu: 

En lukket cylindrisk dåse med radius r og højde h har overfladearealet  A= 2πr
2
+2πrh  og 

rumfanget  V= πr
2
h.  Hvis vi forlanger, at rumfanget skal være 500 cm

3
, kan h udtrykkes ved r 

og resultatet indsættes i udtrykket for overfladearealet, som derved bliver en funktion af radius. 

Altså: 

500= πr
2
h  ⇒  h= 500/πr

2
, som indsættes i 

A= 2πr
2
+2πrh = 2πr

2
+2πr*500/πr

2
 = 2ππππr

2
+2*500/r. 

Nu er spørgsmålet: 

Hvilken radius giver det mindste overfladeareal? 

Hvad er forholdet mellem diameter og højde for denne bestemte værdi af radius? 

Disse spørgsmål kan besvares vha. grafregneren – gør det! 
Men de kan også besvares vha. de formler og regler, som I forhåbentlig har fundet (evt. i 
formelsamlingen), hvis I tænker på tangenten til grafen på det interessante sted - prøv det! 

Prøv så igen at formulere sætninger om betydningen af fortegnet for f′(x). 
 

• Overvej, hvordan man kan bevise nogle af de resultater, som I nu har eksperimenteret Jer frem 
til. Det kan godt være, at eksperimenterne på grafregneren har overbevist Jer om, at de 
opdagede formler, regler og sætninger er rigtige, men at bevise dem generelt med uangribelige 
logiske argumenter er en helt anden sag, og dér er grafregneren ikke længere til nogen nytte. 

Begynd med at vise, at  (x2)′ = 2x  ved at skrive sekanthældningen op og reducere udtrykket. 
 

• Til sidst var der lige spørgsmålet om, hvordan nDeriv virker. I har faktisk gode muligheder for 
at gætte det, hvis I tænker på ”Zoom ind” seancen og på oplysningen om, at nDeriv giver det 
helt korrekte resultat for x2. Spørg Jer selv, hvilke sekanter, der er parallelle med en given 
tangent til grafen for x2. Prøv Jer frem på grafregneren. Hvis I opdager metoden, kan I også 

prøve at bevise, at den giver det rigtige resultat for ethvert andengradspolynomium. Ω 
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Bilag B4: Eriks materiale. 
Kapitel 5: Funktionsundersøgelser. 

 
Vi skal i dette kapitel se eksempler på opgaver, hvor graflommeregneren (måske) kan bruges til 
funktionsundersøgelse, samt hvilke ting der er interessante at undersøge. Senere vil I få en ren 
teori, der kan hjælpe jer med at løse problemerne eksakt, indtil videre benytter I bare 
lommeregneren.  
 
Opgave 5.1: Et firma. 
Nedenfor ses en graf over et firmas overskud i året 2000. 

 
a) Hvornår var overskuddet størst og hvor stort var det? 
b) Hvad var den gennemsnitlige stigning i overskud dette år, målt i 1000 kr. pr. måned? 
c) Hvornår var stigningen størst og hvor stor var den? 
d) Hvornår var stigningen mindst og hvor lille var den? 
e) Hvor meget havde firmaet tjent i løbet af dette år? 
 
------------------------------------------------------ 0 ---------------------------------------------------------- 
 

At tegne tangenter med lommeregneren og bestemme deres ligning: 
Ønsker man en tangent til en graf tegnet i et bestemt punkt, kan man følge følgende følge af 
punkter: 
1) Tast funktionsudtrykket ind i funktionslisten 
2) Tegn grafen 
3) Vælg DRAW-menuen 
4) Vælg 5:Tangent(    
Maskinen er nu klar til at tegne tangenten i det punkt, hvori markøren befinder sig. 
5) Sæt markøren i det punkt hvori tangenten skal tegnes, tast evt. x-værdien ind. Tryk ENTER 
 
Tangenten er tegnet og ligningen er givet nederst i vinduet. Tangenten kan slettes igen ved at 
benytte DRAW – 1:ClrDraw 
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Opgave 5.2: To hurtige tangenter. 
Tegn grafen for f(x) = sin(x) i vinduet: ZOOM  -  7:Ztrig og tegn tangenten for grafen for x = 
1,2. 
Tegn grafen for f(x) = sin(x) – 0,05sin(10x) i vinduet: ZOOM  -  7:Ztrig. Tegn igen tangenten i 
punktet x = 1,2. Forklar. 
 
Opgave 5.3: Tangenter og skihop. 
En skihopbakke har form som en del af en parabel. Bakken er 60 meter høj og den vandrette 
afstand mellem laveste og højeste punkt er 40 meter – derfra er der 1 meter til bakkens 
afslutning. Sættes det højeste sted ved y-aksen og toppunktet ved (40,0), bliver forskriften 
for grafen: 

f(x) = 0,0375 ( x – 40 ) 2 
 
Benyt graflommeregneren til at løse de næste 
opgaver: 
 
a) Hvor meget stiger grafen på den sidste meter? 
b) Med hvor stor en vinkel i forhold til vandret 

sendes skihopperen ud fra skihopbakken? 
(Vink: Din graflommeregner kan tegne 
tangenter og bestemme deres ligning. Se 
foregående side.) 

 
 
Opgave 5.4: Slankekur. 
I en reklame for slankeplastre forekommer der påstande om vægttabet ved brug af sådanne 
plastre. 
En mand der vejer 92 kg, går på en slankekur med dette plaster. Det følger af reklamens 
oplysninger, at mandens vægt f(x) målt i kg, med god tilnærmelse vil kunne beskrives ved 
funktionen 

f(x) = 0,0018x2 – 0,32x + 92 ,  x∈[0;60] , 
hvor x er det antal døgn, der er gået, siden han begyndte på kuren. 
Benyt graflommeregneren til følgende opgaver: 
 
a) Hvornår er mandens vægt 85 kg? 
b) Bestem den hastighed, hvormed manden ændrer sin vægt til dette tidspunkt. 
 
(Fra HF matematik tilvalg eksamen 1996) 
 
Opgave 5.5: Tænkeopgave. 
Hvorfor er tangenter interessante? Hvad fortæller tangentens hældning om funktionen? Benyt 
evt. grafen fra opgave 5.1 til at overvej sammenhængen mellem tangenthældningens fortegn og 
funktionens monotoniforhold. 
------------------------------------------------------ 0 ---------------------------------------------------------- 
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Tangenternes hældning som funktion: Den afledede funktion. 
 
I de sidste opgaver skulle I gerne have fundet ud af, at hældningskoefficienten/stigningstallet på 
tangenterne spiller en væsentlig rolle i beskrivelserne af funktioner. Det kunne f.eks. være 
interessant at bestemme vægttabets hastighed til ethvert tidspunkt. Samtidig kan tangentens 
hældning bruges til at beskrive funktioners monotoniforhold. Det er derfor interessant at kunne 
bestemme tangenthældningen for en funktion i et vilkårligt punkt på grafen. I princippet ville 
man derved få en ny funktion – den afledede funktion.   
 
Navne 5.6: f´(x) 

Om den afledede funktion til funktionen f(x) benyttes symbolerne 
dx

dy
, 

dx

df(x)
eller f´(x). Den 

sidste er den mest brugte og læses: ”f mærke af x”. Tallet f´(x0) angiver stigningstallet for 
tangenten til grafen for f(x) i punktet (x0,f(x0)): 
  
Figur 5.7:  
 

 
 
Opgave 5.8: Om tegningen. 
Læs, lær og forstå 5.6 og 5.7. 
 
 
 
Vi har nogle uløste problemmer: 
- Eksistere den afledede altid? Har alle grafer altid tangenter alle steder? 
- Er den veldefineret? Er der altid kun en tangent i et punkt?  
- Hvordan bestemmer man den afledede? Og virker metoden? 
- Sætninger og beviser! 
- ….. 
 
 

y 

x 

f(x) 

x0 

f(x0) 1 

f´(x0) 
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Opgave 5.9: Den afledede. 
 
Tegn grafen funktionen f(x) = x2 + 1. Benyt graflommeregneren til at udfylde nedenstående 
tabel:: 
 

x -2 -1 0 1 2 

f´(x)      

 
Er der et system? Ovenstående er et sildeben/støttepunkter for funktionen f´(x). Indsæt 
punkterne i et koordinatsystem og gæt en forskrift for f´(x). 
 

Opgave 5.10: Tangentens hældning er nul! 
I matematikken benytter vi begrebet lokalt ekstrema om maksimum og minimum. Hvad gælder 
der om tangentens stigningstal disse steder? 
Vi benytter også begrebet vendetangent om de steder, hvor tangentens hældning er nul, men hvor 
der ikke er ekstrema. Er der altid lokalt ekstrema i x0 når f´(x0) er nul? 
  
Opgave 5.11: Et motorcykelløb. 
Nedenfor er tegnet hastighedsgrafen for et motorcykelløb mellem Gry og Helge: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Beskriv løbet ud fra graferne. 
b) Hvor lang tid tager det, før Gry overhaler Helge? Og hvilken afstand har de tilbagelagt på 

dette tidspunkt? 
c) Lad g(t) og h(t) være funktioner der beskriver den tilbagelagte vejlængde for hhv. Gry og 

Helge. Skitser deres grafer i samme koordinatsystem. 

0

5
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1 5

2 0
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Kapitel 6: Differentialregning. 
 
I sidste kapitel skulle i gerne have fundet ud af, at funktioners tangenter spiller en rolle i 
funktionslæren. Her vil vi fortsætte arbejdet: Tangentens ligning, forskriften for de afledede af 
kendte funktioner og anvendelser. 
 

Opsummering: 
Hvis vi har en funktion f(x) og betragter et punkt på grafen (x0,f(x0)), angiver den afledede f´(x0) 
stigningstallet på tangenten til grafen i dette punkt. f´(x0) kaldes også differentialkvotienten til f i 
x0. 
 
 

 
 
Opgave 6.1: 
Forstå ovenstående tegning. 
 
Sætning 6.2: 
Lad f være en funktion der i punktet (x0,f(x0)) har en differentialkvotient f´(x0). Da har tangenten 
til grafen for f(x) i (x0,f(x0)) ligningen 

y = f´(x0)(x-x0)+f(x0) 
 
Opgave 6.3: 
Vis ovenstående sætning. 
 
Opgave 6.4: 
a) Tegn et forslag til graf for en funktion, hvis afledede = differentialkvotient altid er positiv. 
b) Tegn et forslag til graf for en funktion, hvis differentialkvotient altid er negativ. 
c) Tegn et forslag til graf for en funktion, hvis differentialkvotient først er negativ og til sidst er 

positiv. Sker der noget specielt derimellem? 
 

f(x) 

1 

f´(x0) 

x0 

f(x0) 



Appendiks B: De 4 undervisningsforløb. 
Side 16 

Papirer til vejledning i brug af TI-83, samt supplerende og erstatningsnoter involverede TI-83. 
 
Opgave 6.5: 
a) Tegn grafen for en funktion, hvis differentialkvotient har følgende fortegnslinje: 

  
b) Tegn grafen for en funktion, hvis differentialkvotient har følgende fortegnslinje  

 
c) Tegn grafen for en funktion, hvis differentialkvotient har følgende fortegnslinje 
 
 

 
d) Angiv monotoniintervallerne for funktionerne i ovenstående tilfælde, samt de steder hvor der 

er lokalt minimum eller maksimum eller blot en vendetangent. 
 
Opgave 6.6: I samler erfaringerne fra de sidste opgaver i en sætning. 
Udfyld hullerne i nedenstående sætning. Du skal benytte ordene voksende, konstant, måske 
lokalt ekstrema og aftagende.  
 
Sætning 6.7: Monotoniforhold og lokale ekstrema. 
Lad f være en funktion der har en differentialkvotient i alle punkter i definitionsmængde. 
For et åbent interval I i definitionsmængden gælder 
 

Hvis f´(x0) > 0 for alle x0 ∈ I, så er f      ____________________  i I. 
 

Hvis f´(x0) < 0 for alle x0 ∈ I, så er f      ____________________  i I. 
 

Hvis f´(x0) = 0 for alle x0 ∈ I, så er f      ____________________  i I. 
 

Hvis f´(x0) = 0 i et x0 ∈ I, så har f      ____________________  i x0. 
 
Afslutning: 
Sætning 6.7 er stærk.  
Hvis vi kender differentialkvotienten for en funktion, skal vi blot undersøge den fortegn og 
nulpunkter for et finde maksimum og minimum!!!!!!  
Hvis der er maksimum eller minimum er f´(x0) = 0. Dog ikke omvendt! 
Vi benytter begrebet vendetangent om de steder, hvor tangentens hældning er nul, men hvor der 
ikke er ekstrema! 

x0                  -1                 2                  7 
 

f´(x0)     +      0        -         0       +        0        -        - 

x0                  -1                 2                  7 
 
f´(x0)     -       0        +        0       -         0        -        - 

x0                  -1                 2                  7 
 

f´(x0)     +      0        +        M       -         0        +        + 
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Vi mangler at definere, udlede og bevise det hele.
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Differentialkvotienter for de almindeligste funktioner. 
For de mest brugte funktioner f(x) ønsker vi at bestemme f´(x). Vi vil ikke gøre dette ved beviser 
eller udledelse i første omgang, men ved at tegne graferne for f(x) og f´(x) og gætte. 
 
Opgave 6.8:   f(x) og f´(x) på graflommeregneren. 
Indtast funktionsudtrykket for funktionen f(x) = x2 i funktionslisten på graflommeregneren  
(Y1 :=) og tegn grafen i standard-zoom. I funktionslistens anden funktion (Y2 :=) ønskes den 
afledede indtastet: 

Y2.=nDeriv(Y1,X,X) 
 

nDeriv( findes i MATH → 8:nDeriv( 

Y1 findes i VARS → Y-VARS → 1:Function → 1:Y1  
 
Hvorfor formlen for den afledede er som den er, kommer der en forklaring på senere. 
 
I grafvinduet skulle der gerne være to grafer: f(x) og lommeregnerens bud på f´(x).  
 

Din opgave: Hvad er forskriften for f´(x) ? 
 

Forslag til opgaveløsningsmetode: Se godt på grafvinduet, gæt en forskrift, tast gættet ind i 
funktionslisten i Y3:= . Hvis dit gæt ligger oven i f`(x) må det være det rigtige. Zoom evt. tæt på 
graferne for et se, om de nu også ligger helt oven på hinanden og ikke blot tæt på.  
 
Opgave 6.9:  f(x) = ax2 , f´(x) = ???? 
Benyt metoden fra opgave 6.8 til at bestemme den afledede for funktioner af typen f(x) = ax2 for 
forskellige a-værdier (også negative). 
 
Opgave 6.10: f(x) = ax3 , f´(x) = ???? 
Benyt metoden fra opgave 6.8 til at bestemme den afledede for funktioner af typen f(x) = ax3 for 
forskellige a-værdier (også negative). 
 
Opgave 6.11: f(x) = ax4 , f´(x) = ???? 
Benyt metoden fra opgave 6.8 til at bestemme den afledede for funktioner af typen f(x) = ax4 for 
forskellige a-værdier (også negative). 
 
Opgave 6.12: f(x) = ax + b, f´(x) = ???? 
For forskellige værdier af a og b (positive, negative og nul), bestem den afledede for den lineære 
funktion f(x) = ax + b. Kunne du have tænkt dig frem til resultatet? 
 
Opgave 6.13: f(x) = axn , f´(x) = ???? 
Benyt resultaterne fra opgaverne 6.8-6.12 til generelt at bestemme den afledede for funktioner af 
typen f(x) = axn , hvor n er et helt positivt tal eller nul og a et reelt tal. 
 
Opgave 6.14:  Trigonomtriske funktioner. 
Benyt graflommeregneren til at bestemme de afledede for sin(x) og cos(x). Husk at regne i 
radianer. 
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Opgave 6.15: (k·f)´(x) = ???? 
Antag funktionen f(x) har en differentialkvotient f´(x). Lad k være et tal. Vi konstruere nu en ny 
funktion k·f(x) ved at gange tallet k på f(x). Men hvad er den afledede? Prøve dig frem, ligesom 
før og generaliser. 
(Ex: Vælg f(x) = 2x2. Du kender f´(x). Lad k=3. Indtast den nye funktion 3·2x2 i funktionslisten 
Y1:= , den afledede i Y2:= og dit gæt i Y3 := . Hvad er de sket med din kendte f´(x) og den nye 
afledede?) 
 
Opgave 6.16: (f(x) + g(x))` = ????  
Lad f(x) og g(x) være to funktioner der har differentialkvotienterne f´(x) og g´(x). Hvilken 
differentialkvotient har sumfunktionen f(x) + g(x) ?  
(Vink: Tag et par eksempler på f(x) og g(x), hvor du kender de afledede og de hvad der sker med 
sumfunktionens afledede.) 
 
Opgave 6.17: (f(x) - g(x))` = ????  
Lad f(x) og g(x) være to funktioner der har differentialkvotienterne f´(x) og g´(x). Hvilken 
differentialkvotient har differensfunktionen f(x) - g(x) ?  
 
Opgave 6.18: f(x) = ax2 + bx + c, f´(x) = ???? 
Benyt opgaverne 6.9 + 6.12 + 6.15 til at bestemme differentialkvotienten for 
andengradspolynomiet f(x) = ax2 + bx + c. 
 
Opgave 6.19: Formelsamling. 
Udfyld nedenstående tabeller: 
 
Elementære funktioner: 
 

f(x) = k,   k∈R f´(x) =  

f(x) = ax + b f´(x) = 

f(x) = ax2 + bx + c f´(x) = 

f(x) = axn,   n∈N+ f´(x) = 

f(x) = sin(x) f´(x) = 

f(x) = cos(x) f´(x) = 

 
Regneregler: Lad f og g være funktioner, hvis afledede eksisterer, da gælder: 
 

h(x) = f(x) + g(x) h´(x) =  

h(x) = f(x) – g(x) h´(x) = 

h(x) = k·f(x) ,   k∈R h´(x) = 

 
 
Opgave 6.20: Andengradspolynomiet og toppunktet. 
Benyt 6.7 og 6.19 til generelt at bestemme en formel for toppunktet for grafen for 
andengradspolynomiet f(x) = ax2 + bx + c. 
 
Opgave 6.21: Andre ikke elementære funktioner. (Svær.) 
Benyt teknikken fra tidligere til at bestemme den afledede for funktioner af typen 

.,..1)7(3x , x,x ,x 24

3

3 +
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Opgave 6.22: 
Bestem den afledede funktion af hver af følgende funktioner: 

f(x) = 3x2 + 4x – 5  g(x) = -2x7 + 12x 
h(x) = -3sin(x) + 2 cos(x)  k(x) = 5 

 
Opgave 6.23: 
Lad f(x) = x3 – 6x + 1.  
Bestem den afledede funktion. 
Bestem en ligning for tangenten i (1, f(1)). 
Løs ligningen f´(x) = 6. 
Bestem en ligning for de to tangenter, der har stigningstal 6. 
Bestem de punkter for grafen, hvor f har en vandret tangent. 
 
Opgave 6.24: 
Betragt funktionen f(x) = x3 – 6x2 + 9x + 2. 
Bestem f´(x). 
Lav en fortegnslinje for f´(x). 
Bestem monotoniforholdene for f og eventuelle lokale eller globale ekstrema. 
Kontroller vha. graflommeregneren. 
 
Opgave 6.25: 

Bestem værdimængden for f(x) = 3 + 6x - 
2

1
x3, x ∈ [0; ∞ [ 

(Vink: Benyt differentialregning til at bestemme globale ekstrema´er.) 
 
Opgave 6.26: 
Betragt funktionen s(t) = ½·g·t2 + v0· t + s0. Bestem s´(t). 
 
Opgave 6.27: (Norsk): 
Du skal lage en lufteplass for en hund. Innhegningen skal ha form av et rektangel og stå inntil en 
husvegg. Til dette har du 10 meter med gjerde. Se tegningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvordan vil du forme rektanglet for at hunden skal få størst mulig areal å bevege sig på? 
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Opgave 6.28: Fra ”Vejledende eksempler på eksamensopgaver i matematik” 5.034 
 
En virksomhed fremstiller en vare. Omkostningerne ved fremstilling af x tons pr. uge af denne 
vare er givet ved: 

O(x) = x3 – 30x2 + 500x + 30 
hvor O(x) er udtrykt i en møntenhed, som er underordnet i denne forbindelse. 
 
Gør rede for, at omkostningerne er en voksende funktion af den producerede varemængde. 
 
Den producerede varemængde kan sælges til en fast pris på 308 pr. ton. 
 
Bestem det antal tons, som virksomheden skal fremstille pr. uge. hvis fortjenesten skal være 
maksimal. 
 
Opgave 6.29: Fra ”Vejledende eksempler på eksamensopgaver i matematik” 5.036 
 
En lang plade, der er 24 cm bred, skal bukkes, så der fremkommer en tagrende med rektangulært 
tværsnit. 

 
 
Angiv tagrendens tværsnitsareal som funktion af højden x. 
Bestem den værdi af x, der giver det største tværsnitsareal. 
 
Opgave 6.30: Den anden vej. 
Nedenfor er angivet den afledede funktion for nogle funktioner. Bestem den oprindelig funktion. 
 

f(x) =  f´(x) = 2x  

f(x) =  f´(x) = 3x2 –1 

f(x) =  f´(x) = 0 

f(x) =  f´(x) = -sin(x) + 4cos(x) 

s(t) =  s´(t) = v0 + a·t 

f(z) =  f´(z) = x3 – 3sin(x) 

 
 
 
 

x 
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Appendiks C: Lærersamarbejdet. 
 
Bilag C1: Tidslig oversigt over samarbejdet med lærerne. 
 
Anders: 
21. august 2001:  Afvikling af første interview. Første møde om materialet. Samme dag 

fremsendes et referat af vore diskussioner til Anders og det generelle 
idekatalog. 

29. august: Første udkast til materiale modtages. Disse noter blev kommenteret 
telefonisk senere samme dag. 

2. september:  Andet udkast til materiale fremsendes. 
  Kommentarer til materialet fremsendes. 
 Tredje udgave af materialet fremsendes. 
3. september: Kommentarer til tredje udgave af materialet. 
4. september, 5. september, 7. september: Videooptagelse. 
4. september: De sidste ændringer i materialet som følge af, hvad der skete i klassen 

fremsendes. Disse ændringer kommenteres ikke, de er diskuterede 
umiddelbart efter undervisningen. 

19. november: Transskription af første interview fremsendes. 
30. november: Andet interview afvikles. Inden interviewet havde Anders fremsendt 

elevernes evalueringsskemaer og forskeren får efter interviewet lejlighed 
til at gennemse nogle elevbesvarelser af opgaver. 

19. december:  Transskription af andet interview fremsendes. 
3. juni 2002: Transskription af videooptagelser fremsendt. 
   
Bente: 
23. august 2001:  Afvikling af første interview. Første diskussion af materialet. Under 

mødet udarbejdes en slags uformel begrebskort for begrebet 
differentialkvotient. 

23. august:  Mit referat af mødet og begrebskort fremsendes til Bente. Dagen efter 
fremsendes det generelle idekatalog. 

26. august:  Første udgave af materialet modtages. 
27. september:  Kommentarer til første oplæg fremsendes. 
29. august:  Anden udgave af materialet fremsendes. 
30. august:  Kommentarer til andet oplæg fremsendes. 
2. september:  Tredje udgave at materialet fremsendes. 
2. september:  Kommentarer til tredje oplæg fremsendes. 
6. september, 7. september, 11. september: Videooptagelse. Efter optagelserne blev mail-

udvekslingen ved med Bentes små evalueringer undervejs. 
19. november:  Transskription af første interview fremsendes. 
28. november:  Andet interview afvikles. 
19. december:  Transskription af andet interview fremsendes. 
3. juni 2002:   Videotransskriptionen fremsendes. 
 
Carsten: 
22. august 2001:  Første interview afvikles. Under interviewet får Carsten en kopi af det, 

vi snakker om og det generelle idekatalog. 
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4. september:  Carstens første ideer til materiale diskuteres i telefonen. 
17. september:  Første udkast til materiale fremsendes. 
18. september: Kommentarer til første udgave fremsendes., 

Anden udgave fremsendes. 
Kommentarer til anden udgave fremsendes. 

19. september: Tredje udgave af noterne fremsendes. De kommenteres kort samme 
aften, og dagen efter, efter første optagelse, fremsendes der mere 
udførlige kommentarer 

20. september, 21. september, 24. september: Videooptagelse 
19. november: Transskription af første interview fremsendes. 
11. december: Afvikling af andet interview. 
19. december: Transskription af andet interview fremsendes. 
3. juni 2002: Videotransskription fremsendes. 
 
Erik: 
20. august 2001:  Første interview afvikles. Første diskussion af materialet. Under mødet 

får Erik udleveret en kopi af min ideliste til materialet. 
12. september:  Første udgave af materialet modtages. 
14. september:  Kommentering af første udgave tilbage. 
19. september:  Anden udgave af materialet modtages. 
20. september:  Kommentering af anden udgave tilbage. 
25. september, 28. september, 2. oktober: Videooptagelse. 
19. november:  Transskriptionen af første interview fremsendes elektronisk. 
3. december:  Andet interview afvikles. 
19. december:  Transskriptionen af andet interview fremsendes elektronisk. 
6. august 2002:  Transskriptionen af videooptagelserne fremsendes elektronisk. 
 

Bilag C2: Interviewguide til første interview 
 
Indledende oplæg:  
Fortæl med dine egne ord, jeg vil supplere med uddybende spørgsmål. Hvis du har brug for eller 
lyst til at eksemplificere, er det en god ide, og eksempler indenfor differentialregningen ville være 
helt fint! 
 
Jeg vil gerne have din egen historie om din udvikling: Hvad gør du og eleverne med grafregneren? 
Underviser du anderledes nu end før? Er det anderledes nu end det var på de første hold med 
grafregner? Har indførelsen af grafregneren ændret dit syn på matematik, undervisning eller 
eleverne? 
 
Grafregneranvendelse i undervisningen: 

• Kan grafregneren bruges som værktøj i forbindelse med begrebsforståelse, ræsonnementer 
og beviser? 

• Er grafregneren mest/udelukkende et værktøj til at regne opgaver og løse mere komplicerede 
og anvendelsesorienterede problemer? 

• Kan grafregneren med fordel erstatte brug af computer? 

• Skal grafregneren anvendes mest til kontrol af beregninger og forståelse? 

• Bliver grafregneren inddraget fordi den skal? (Står i bekendtgørelsen, eleverne brugt mange 
penge på den etc.) 
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• Uddybelse af 11.9 om programmering: Hvad er det, de gør hvis de bruger programmering? 
Retter i færdige programmer? Bruger de programmering som læringspotentiale – en anden 
repræsentation af problemet/begrebet som algoritme? 

• Hvis undervisningen er tilpasset, men undervisningen i de faglige emner og arbejdsformerne 
ikke er ændret, hvad er da ændret? Hvordan ses det, og i hvilket omfang er det sket?  

• Når der diskuteres grafregneranvendelse imellem fagkollegerne, hvad er det da, der 
diskuteres? 

  
Pensum, eksamen: 

• Er grafregneren noget ekstra lagt oveni det eksisterende pensum? 

• Hvor stor en rolle spiller kravene til skriftlig eksamen din og dine elevers 
grafregneranvendelse? 

• Er der lavet relevante bekendtgørelsesændringer, eller kan du pege på andre? 
 
Eleverne og grafregneren: 

• Er eleverne for afhængige af grafregneren, f.eks. ved graftegning? 

• Er eleverne generelt blevet ringere? Hvis ja, hvorfor? (Grafregner, folkeskole etc.) 

• Har eleverne for stor tiltro til grafregnerens resultater? Hvis ja, er det så noget nyt, eller har 
de altid haft svært ved vurdering/kritik af resultater? 

• Er eleverne i tvivl om, hvornår grafregneren kan bruges? Hvis ja, hvorfor og hvad gør de 
galt (Eksempler!)? 

• Hvis grafregneren er et væsentligt element i undervisningen men ikke ved 
karaktergivningen, hvorfor er det sådan og hvordan opfattes det af eleverne? 

 
Matematiksyn: 

• Skal der skelnes mellem den ”egentlige” matematik og anvendt matematik? (En værdiladet 
skelnen, som lærerne lavede i spørgeskemaundersøgelsen) 

• Er anvendt matematik en væsentlig del af matematik? 

• Hvad vil det sige at lære noget i matematik? Hvordan giver du dine elever den viden? 
Strider det mod den viden, de allerede har? 

• Hvorfor skal der undervises i matematik? (Sjøbergs 4 begrundelser: Kultur, demokrati, nytte 
og økonomi, herunder samfundsøkonomi og egen økonomi.)  

 
Faglige problemer: 

• Er eleverne umotiverede for at lære og læse beviser? Kan de ikke se behovet? Forstår de 
ikke ideen? Hvad kan der gøres? Er det vigtigt? 

• Er der problemer med symbolmanipulation og ligningsløsning? Hvad kan der gøres? Er det 
vigtigt? 

• Der er lidt problemer med kontekstafhængighed. Hvad kan der gøres, hvordan viser det sig, 
skyldes det manglende begrebsforståelse eller for få eksempler? 

 
Svage elever: 

• Er teknologi, herunder grafregneren kun en fordel for de elever, der alligevel ville klare sig? 

• Er de svage elever i virkeligheden stillet ringere end før, eller er forskellen bare blevet 
tydeligere? 

• Får de svage elever en falsk tryghed ved at få en grafregner? 

• Har de svage elever for stor tiltro til grafregneren? 
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• Er der blevet flere svagere elever i de sidste år? 

• Har eleverne de nødvendige faglige forudsætninger for at deltage i 
matematikundervisningen – hvis nej, hvad mangler de og hvad gør du/kan der gøres?” 

 

Bilag C3: Interviewguide til andet interview. 
 
1)Beskriv resten af forløbet med dine egne ord – hvor lang tid brugte I på resten, hvordan sluttede I. 
 
Din vurdering af eleverne: 

• Lærte de det, de skulle 

• Gjorde de som forventet 

• Var de glade for forløbet 

• Hvordan er deres faglige standpunkt i forhold til ”det normale” 

• Var der elever, der gjorde sig ”anderledes” bemærket end sædvanlig (svage, stærke, stille) 

• Brugte de grafregneren hensigtsmæssigt? 

• Brugte de den anderledes end normalt? 
 
Elevernes vurdering af forløbet (Hvis der er evalueret) 

• Har du evalueret forløbet skriftligt/mundtligt 

• Hvad har du spurgt om? (Materiale, form, indhold, forløb, proces,..) 

• Hvad svarede de? 

• Kan jeg få en skriftlig evaluering i kopi? 
 
Din fornemmelse af forløbet og materialet: 

• Vil du gøre det igen? Hvorfor/hvorfor ikke 

• Er det tiden værd? 

• Hvordan føltes det? 

• Er den arbejdsform, du valgte, én du også bruger ellers eller var den uvant for dig? For 
eleverne? 

• Hvad var kollegernes reaktioner? 

• Fungerede vores materiale efter planen? 

• Hvilke ændringer vil du lave i materialet, hvis du skal bruge det igen? 
 
Hvordan gik bagefter 

• Hvordan gik det med tretrinsraketten? Brugte du forbindelsen til det grafiske/det vi lavede? 

• Hvordan er det gået med opgaveregning siden hen? 

• Har I haft prøver i stoffet? Hvordan gik det? 

• Er der nogen opgavetyper de laver anderledes? Er der en anden type systematiske fejl? Hvis 
ja, kan du give eksempel eller evt. give mig en kopi af en elevbesvarelse? 

• Hvordan med deres forståelse af begrebet – er den værre, bedre eller bare anderledes? 

• Bruger de grafregneren anderledes nu end før? 
 
Har det ændret dit syn på grafregnerbrugen 

• Har grafregneren potentialer som pædagogisk værktøj 

• Vil du bruge grafregneren som pædagogisk værktøj i andre forløb? Hvilke ideer har du?  

• Hvilke forhindringer ser du for at gøre det? 
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Videobånd 

• Hvad er faldet mig i øjnene, da jeg gennemså dem 

• Deres reaktioner på mine observationer 
 
2) Vores samarbejde: 
 
Opsamling på 1. interview 

• Vil du supplere/korrigere noget fra vores første interview? 

• Er der noget, der er faldet dig i øjnene ved at gennemlæse det? 

• Evt. min reaktion ved gennemlæsning, mine umiddelbare tanker 
 
Samarbejdet 

• Er det en god måde at udvikle din undervisning? 

• Lærte du noget af vores samarbejde – hvad? 

• Ville du have kunnet gøre det selv? 

• Vil du gøre det selv? 

• Har du før beskæftiget dig med pædagogik/didaktik? 

• Har du brug for at vide mere? 
 

Bilag C4: Kontrakt for samarbejdet, ikke udleveret skriftligt til lærerne: 
 
Umiddelbart inden første interview blev følgende kontrakt for samarbejdet læst højt for lærerne, 
som alle tog den til efterretning og var tilfredse med den: 

• Bånd og videooptagelser opbevares af mig og er kun til mit brug i forbindelse med mit 
ph.d.-projekt, eventuelle artikler og foredrag. Al anden brug skal godkendes af den 
deltagende lærer. 

• Læreren er sikret anonymitet i offentliggørelsen af resultaterne – der nævnes ikke nogle 
navne på hverken lærer eller skole, men det kan blive nødvendigt at oplyse f.eks. ca. alder 
på den deltagende person, eller ca. geografisk placering af skolen (by/land f. eks) 

• De deltagende lærere får forelagt de foreløbige analyser ved det afsluttende interview og får 
ved den lejlighed mulighed for at kommentere resultaterne.  

 

Bilag C5: Idekataloget, som lærerne fik udleveret: 
 
1) Udvidelse af funktionsbegrebet: 

• Der er behov for at arbejde med elevernes funktionsbegreb og introducere passende ikke-
kontinuerte og ikke-differentiable funktioner, så elevernes funktionsbegreb kan blive 
udvidet. De fleste elever vil inden forløbet have en forståelse af funktioner som altid 
værende kontinuerte, måske undtagen i et par punkter. Heraf opstår forhåbentlig behovet for 
at præcisere forskellen mellem de forskellige typer af funktioner. I følge mine erfaringer vil 
de første elev-definitioner på forskellene være udfra graferne: Kontinuerte funktioner 
defineres som sammenhængende, differentiable funktioner som glatte. Her er det på sin 
plads at arbejde med repræsentationer – en funktion er ikke lig dens graf, og egenskaber ved 
en funktion bør derfor ikke beskrives som egenskaber ved grafen.  

• Gode eksempler: Funktioner med abs, round eller int, funktioner som er eller ikke er 
kontinuerte eller differentiable i mødepunktet. Et sygt eksempel fra Galaxen nr. 15: 

o Y1=abs(x-round(X)) i [0;1]x[0;0.55] 
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o Y2=sum seq(Y1(4^Ix)/4^I,I,o,n,1) (Summerer funktionerne Y1(x), Y1(4x)/4,.. fra I 
lig 0 til I lig n). Jo større n, jo flere knæk på den stykkevis lineære og kontinuerte 
funktion. Grænsefunktionen er kontinuert, men ikke differentiabel i noget punkt. 

o Y3=nDeriv(Y2,x,x,E-5) 

• Opgaver: Find v.hj.a. grafregneren et k, så en gaffelforskrift med k i bliver 
kontinuert(sammenhængende) eller differentiabel(glat) 

 
2) Geometri: 

• ”Geometri”: Repetere tangenter til cirkler etc. – hvad er en tangent? Hvordan findes en 
tangent? Repetere/indføre sekanter til cirkler etc. – hvad er en sekant? Førende frem til at 
finde tangenter og sekanter for funktioner – hvornår er det muligt, hvordan gøres det? 
Derefter snakkes der om hældninger for sekanter og tangenter.  

• Bjørn Felsager og Gert Shomacker: Tænk med en graf, side 102-106: Indtast f som y1, lav 
en liste over x-værdier i L1, lad L2 beregne tilsvarende sekanthældninger, tegn sekanterne 

• Oplys et punkt og nogle x- og y-tilvækster, beregn nye punkter, tegn funktion, gæt på 
funktion/tangent i punkt 

 
3) Modellering, fysik etc. 

• Hastigheder (evt. i samarbejde med fysiklæreren?): Snak om bevægelser, find 
gennemsnitshastigheder i mindre og mindre intervaller. Snak om, hvad den øjeblikkelige 
hastighed er – speedometre? Aflæsning af hastigheder grafisk. Arbejde med en 
cykelcomputer. 

• Grafregneren kan bruges i forbindelse med dataopsamling fra forsøg, og ved beregning af de 
mange gennemsnitshastigheder og til sammenligning af den beregnede hastighed og 
grafregnerens beregnede differentialkvotient. 

• Tangenthældning = momentan hastighed, kun differentiable funktioner har en 

• Sekanthældning = gennemsnitshastighed, giver kun mening for kontinuerte funktioner. 

• Hældningen af en linje i et t-s-koordinatsystem er en hastighed. Farten er den numeriske 
værdi af hastigheden og den, der opgives på f.eks. speedometre. 

• Hældningen af en linje i et v-t-koordinatsystem er en accelleration 

• The motorbike race: t/v-graf, find s etc. (Integraler?) (1) 

• The flying ball – s/v-graf. (2) 

• Hurtigløb (Bilag 4 og 5) 

• Rumfærgestart (Bilag 4) 
 
4) Grænseværdibegrebet: 

• Begrebet grænseværdi: Der bestemmes grænseværdier på lommeregneren (Grænseværdi 
som proces). Eleverne opfordres til at genskrive deres definitioner på kontinuitet og 
differentiabilitet v.hj.a. det nye begreb grænseværdi. Der kan arbejdes mere til bunds med 
grænseværdibegrebet, hvis det ønskes, f.eks. på det 3-årige A-niveau. Der skal i så fald 
arbejdes med grænseværdibegrebet som proces v.hj.a. grafregneren, med eksempler hvor 
grafregneren tager fejl, og i den forbindelse diskuteres kontinuert/diskret og 
regneusikkerhed, igen måske i samarbejde med fysik. Regneregler for grænseværdier kan 
først introduceres, når grænseværdibegrebet er godt udviklet som proces. 

• Grænseværdi v.hj.a. zoom – herunder regneregler for grænseværdier 
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5) Differentialkvotientbegrebet 

• Zoom: Enhver fornuftig funktion ”er” en ret linje 

• Bjørn Felsager, Gert Shoemacker: I listen over sekanthældninger ser man, hvad der sker, når 
x-værdierne kommer tæt på x0. (Differentialkvotienten som hældningen for tangenten = 
grænseværdien for sekanthældningerne) 

• Introducere tasterne til beregning af differentialkvotient (nDeriv, dy/dx) og tegning af 
tangent (Draw –tangent). Kan gøres før begrebet er indført formelt. Allerede nu kan 
eleverne regne de opgaver, der hedder ”bestem tangenten i...”, ”bestem 
differentialkvotienten i..” 

• Regneregler/differentialkvotienter for simple funktioner: Gennem arbejde med konkrete 
funktioner, f.eks. polynomier af forskellig grad i forskellige punkter opdager eleverne 
lovmæssigheder angående differentialkvotienter. De opbygger deres egen formelsamling. 
De opfordres til at bevise deres regler. Disse beviser leder f.eks. frem til noget lignende 
tretrinsreglen, regneregler for differentialkvotienter, det at funktioner er differentiable i mere 
end et punkt. Det at være differentiabel er en mere global egenskab ved særlig pæne 
funktioner. De udfordres med nye funktionstyper (Eksponentialfunktioner, 
logaritmefunktioner, trigonometriske funktioner) De bliver bedt om at gætte på 
differentialkvotienter for funktioner, som de efterfølgende kan tegne og kontrollere på 
grafregneren. (Indtaste f som Y1, deres bud som Y2 og Y3=nDeriv(Y1,x,x). Sammenfald? 

• Anvendelser af differentialkvotienter: Lad eleverne filosofere over, hvad begrebet kan 
bruges til: Hvad fortæller det om funktionen? Udfra opgaver finder de frem til, at de steder, 
hvor f´(x) er nul er specielt interessante. Hvorfor? Optimeringsopgaver! Newton-Raphson. 

• Begrundelser for at max/min er interessant: F.eks. vælge det rigtige tegnevindue til et 3. 
gradspolynomium med et meget lille 3-gradsled. 

• Navnet differens-/differentialkvotient: Hældningen er en brøk af to minusstykker, eller 
”finere”, en kvotient af to differencer, og kaldes derfor for differenskvotienten. 
(differentialkvotienten) 

• Begrænsninger for lommeregneren: Numerisk beregnige. Specielt problemerne med nDeriv 
(1/x, 1/x^2 i 0, forklaring: Symmetri, se Bjørn Felsager eller note) 

• Regne på (y(x+h)-y(x))/h for forskellige h: Indtast en funktion i Y1. Som Y2 indtastes 
(Y1(x+0.1)-Y1(x))/0.1. Eleverne skal så gætte et funktionsudtryk, der passer til Y2. Y1 og 
de 0.1 kan varieres. 

• Find k, så følgende bliver kontinuert: 
(y(x+h)-y(h))/h for h ikke 0 

f(h)=  k for h = 0 

• Træning bilag 6 
 

6) Arbejdsformer: 

• Eleverne skal om muligt arbejde meget selvstændigt i grupper med meget åbne opgaver, så 
de enkelte grupper kan opdage forskellige ting, de derefter kan forsøge at overbevise 
hinanden og de andre grupper om. Arbejdssedlerne til forløbet bliver arbejdskrævende at 
lave – jeg kan komme med udkast. Det er en god ide, hvis eleverne f.eks. laver opgaver til 
hinanden og de andre grupper, og at de enkelte grupper fører journal over deres opdagelser. 

• Opdagelser, der skal bevises skal diskuteres på klassen – måske skal ideen til bevismetoder 
gennemgås traditionelt først, men de store symbolmanipulationer bør undgås. Mortens 
eksempel: I udledningen af differentialkvotienten for f.eks. x^2 er det omskrivningen af 
brøken der er mystisk, ikke formlen. 
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7) Tekniske fif: 

• Monotoni v.hj.a. boolske funktioner, Bjørn Felsager og Gert Shomacker side 110-111 

• grafformat: ind til Y1, hen forrest. Muligheder: linje, tyk, skravere ovenover f, skravere 
nedenunder f, sti, animeret og punkter. Valg/fravalg: lighedstegnet 

• bredde 95 pixels, en reserveret, dvs x-aksen delelig med 94 giver pæneste grafer. 
 
8) Udvidelser til de vakse elever: 

• Den afledede funktion, Bjørn side 109 

• Approksimation af funktioner v.hj.a. polynomier af højere grad: Zoom, gætte, tegne, 
beregne forskel. 

 
Relevant litteratur: 
 
Knus Nissens ”Eksempelsamling til TI83” 
Bjørn Felsager, Gert Schomacher: ”Tænk med en graf” 
 

Bilag C6: Efterlysning i LMFK-bladet 5. maj 2001: 
 
Efterlysning: Nye ideer i differentialregningen 

Dinna Balling, Dansk Institut for Gymnasiepædagogik, Syddansk Universitet/Viby 

Amtsgymnasium 

 

Jeg har undervist i matematik og datalogi i mange år, dels på Viby Amtsgymnasium, 
dels på Skanderborg Amtsgymnasium. Sommeren 2000 fik jeg chancen for at 
påbegynde et forskningsprojekt på Dansk Institut for Gymnasiepædagogik. Nogle vil 
allerede have hørt fra mig i den forbindelse: Jeg er nemlig i øjeblikket i gang med en 
spørgeskemaundersøgelse blandt nogle 1.g-lærere. Tak for den store opbakning med 
at returnere dem! 
 
Mit forskningsprojekt omhandler anvendelsen af grafregneren i 
matematikundervisningen: Hvad bliver den egentlig brugt til, og har den potentialer 
til andet og mere? Jeg er ved at overveje ”nye” ideer til introduktion af begrebet 
differentialkvotient. Og det er her, du som læser af dette blad kommer ind i billedet: 
Hvis du har nogen ideer om, hvordan begrebet kan introduceres anderledes end 
”standardmetoderne” fra de traditionelle undervisningsbøger, vil jeg meget gerne 
have kontakt med dig. Det behøver ikke være mere end tre linier i en e-mail men kan 
selvfølgelig også være helt nyt undervisningsmateriale. Forløbet må gerne involvere 
grafregneren, men det er ikke noget absolut krav. Små og store ideer er lige 
velkomne, og det kan også være ideer, du ikke selv har afprøvet endnu. Det kunne 
f.eks. også være en ide til en opgave eller lignende. 
 
Udfra de indkomne forslag og den didaktiske litteratur, vil jeg lave et ”idekatalog” til, 
hvordan begrebet differentialkvotient kan introduceres. Dette katalog vil eventuelt 
blive offentliggjort i dette blad ved en senere lejlighed. 
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På forhånd tak for hjælpen, og husk, at ingen ide er for lille! 
 
Dinna Balling 
Byvangen 76 
8700 Horsens 
tlf. 75 65 56 26 
E-mail: dinna.balling@skolekom.dk, dinna.balling@dig.sdu.dk  



Litteraturliste. 

Litteraturliste. 
 
Alrø, H. og Skovsmose, O.(2002): Dialogue and learning in mathematics education: Intention, 

reflection, critique. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. (Bogen er endnu ikke udkommet, men 
findes på Kluwers liste over publikationer fra 2002). 
 
Antonius, S.(2002): Matematikkens grundlag. Matilde – nyhedsbrev for Dansk Matematisk 

Forening, 17-18. 
 
Antonius, S.(2003): Modellering til eksamen: En analyse af modellering, IT og eksamen i 

matematik på højere handelseksamen. Ph.d-afhandling indleveret til bedømmelse på DIG, SDU. 
 
Artigue, M.(1991): Analysis. I D. Tall(red.), Advanced mathematical thinking(Kapitel 11). 
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.  
 
Artigue, M.(1994): Didactical engineering as a framework for the conception of teaching products. I 
R. Biehler, R. W. Scholz, R. Strässer og B. Winkelmann(red.), Didactics of mathematics as a 

scientific discipline(27-39). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 
 

Artigue, M.(1997): Computer environments and learning theories in mathematics education. I B. 
Barzel(red.), Teaching mathematics with DERIVE and the TI-92: Proceedings of the international 

DERIVE and TI-92 conference(1-17). Münster: ZKL-texte 2. 
 
Artigue, M.(1998): Teacher training as a key issue for the integration of computer technologies. I 
J.D. Tinsley og D. C. Johnson(red.): Information and communications technologies in school 

mathematics(Kapitel 15). London: Kings College, University of London. 
 
Asiala, M., Cottrill, J., Dubinsky, E. og Schwingendorf, K. E. (1997): The development of student’s 
graphical understanding of the derivative. Journal of Mathematical Behaviour 16(4), 399-431. 
 
Balacheff, N.(1993): Artificial intelligence and real teaching. I C. Keitel og K. Ruthven(red.), 
Learning from computers: Mathematics education and technology(Kapitel 6). Berlin: Springer-
Verlag. 
 
Balacheff, N. og Kaput, J.J. (1996): Computer-Based learning environments in mathematics. I A. J. 
Bishop(red.), International handbook of mathematics education(Kapitel 13). Dordrecht: Kluwer 
Academic Publishers. 
 
Bauersfeld, H.(1979): Research related to the mathematical learning process. I New trends in 

mathematics teaching, vol. IV(204-296). 
 
Berger, M.(1998): Graphic calculators: An interpretative framework. For the Learning of 

Mathematics nr. 18 (2), 13-20.  
 
Bergquist, T.(2001): To explore and verify in mathematics. Doctoral thesis nr. 21. Umeå: Umeå 
Universitet. 
 



Litteraturliste. 

Beyer, K.(1992): Det er ikke tænkning det hele. I Nielsen, H. og Paulsen A. C. (red),Undervisning i 

fysik – den konstruktivistiske ide(Kapitel 8). København: Gyldendal. 
 
Bishop, A. J.(1993): On determining new goals for mathematical education. I C. Keitel og K. 
Ruthven(red.), Learning from computers: Mathematics education and technology(Kapitel 10). 
Berlin: Springer-Verlag. 
 
Björkquist, O.(1997): Aktionsforskning. I Matematikdidaktisk forskning: Research reports in 

mathematics education. No. 1(1-17). Umeå: Umeå University. 
 
Björkqvist, O.(1993): Social konstruktivism som grund för matematikundervisning. I Nordisk 

matematikk didaktikk vol. 1 nr. 1. 
 
Blomhøj, M.(1995): Den didaktiske kontrakt i matematikundervisningen. Kognition og pædagogik 
4. årgang nr. 3. 
 
Blomhøj, M. (1998): Edb i gymnasiets matematikundervisning – betydning for undervisning og 

læring. Roskilde: Imfufa, RUC. 
 
Borba, M. C.(1997): Graphing calculators, functions and reorganization of the classroom. I M. C. 
Borba, T. A. Souza, B. Hudson og J. Fey(red), The role of technology in the mathematics 

classroom. Proceedings of Working Group 16 at ICME-8, the 8th international congress on 

mathematics education, Seville, Spain, 1996. São Paulo(Brasilien): UNESP. 
 
Borba, M.C., Hudson, B., Olive, J., Fey, J., Herschkowitz, R. og Schwarz, B. (1997): Working 
group 16 report. I M. C. Borba, T. A. Souza, B. Hudson og J. Fey(red), The role of technology in 
the mathematics classroom. Proceedings of Working Group 16 at ICME-8, the 8th international 

congress on mathematics education, Seville, Spain, 1996. São Paulo(Brasilien): UNESP. 
 
Bromme, R.1994): Beyond subject matter: A psychological topology of teachers’ professional 
knowledge. I R. Biehler, R. W: Scholz, R. Strässer og B. Winkelmann(red.), Didactics of 

mathematics as a scientific discipline(73-88). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 
  
Brousseau, G.(1997): Theory of didactical situations in mathematics: Didactique des 

mathématiques, 1970-1990. Oversat af N. Balacheff, M. Cooper, R. Sutherland og V. Warfield. 
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 
 
Burrill, G.(1992): The graphing calculator: A tool for change. I J. T. Fey og C. R. Hirsh(red.), 
Calculators in mathematics education(Kapitel 3). Reston, VA: The Council. (1992 Yearbook, The 
National Council of Teachers of Mathematics). 
 
Bussi, M. G. B. (1994): Theoretical and empirical approaches to classroom interaction. I R. Biehler, 
R. W: Scholz, R. Strässer og B. Winkelmann(red.), Didactics of mathematics as a scientific 

discipline(121-132). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 
 
Carstensen, J. og Frandsen, J.(1998): Mat 2A. Århus: Systime. 
 
Carstensen, J. og Frandsen, J.(1998a): Mat 2B. Århus: Systime. 



Litteraturliste. 

 
Carstensen J. og Frandsen, J. (1989): Matematik 2 for obligatorisk niveau.Århus: Systime. 
 
Chevallard, Y.(1992): A theoretical approach to curricula. Journal für Mathematik-Didaktik nr. 13 
(2/3), 215-230. 
 
Christensen, A. S. og Thomsen, K.(1983): Matematik i Tyskland i det 19. århundrede: En 

undersøgelse af matematiske begrebers udvikling og udbredelse i takt med ændringen af de 

institutionelle rammer. Specialeopgave i videnskabshistorie. Århus: Aarhus Universitet. 
 
Christiansen, B.(1990): Gymnasiets matematikundervisning set i fagdidaktiske perspektiver. Bidrag 
til Statens Humanistiske Forskningsråds konference 23-25 november. København: Matematisk 
institut, Danmarks Lærerhøjskole. 
 
Christiansen, B.(1990a): Interactive aspects of mathematics teaching and learning: Roles, forms 

and priority seen in the perspectives of the present political and socio-technological developments. 
Artikel præsenteret ved den 4. SCTP-konference i Brakel, Tyskland 16-21 september 1990. 
København: Matematisk institut, Danmarks Lærerhøjskole. 
 
Christiansen, B. og Verstappen, P.(1988): Topic area 18: Systematic cooperation between theory 
and practice in mathematics. I A. og K. Hirst(red), Proceedings of the sixth international congress 

on mathematical education.(382-388). Budapest. 
 
Dahland, G.(1998): Matematikundervisning i 1990-talets gymnasieskola: Ett studium av hur en 

didaktisk tradition har påverkats av informationsteknologins verktyg. Rapport nr. 1998:05. 
Göteborg: Instituten för pedagogik, Göteborgs universitet. 
 
Dick, T. P. (1992): Super Calculators: Implications for the calculus curriculum, instruction and 
assessment. I J. T. Fey og C. R. Hirsh(red.), Calculators in mathematics education(Kapitel 16). 
Reston, VA: The Council. (1992 Yearbook, The National Council of Teachers of Mathematics). 
 
diSessa, A. A. (1995): Thematic chapter: Epistemology and systems design. I A. A. diSessa, C. 
Hoyles og R. Noss(red), Computers and exploratory learning(Kapitel 2). NATO ASI Series F vol. 
146. Berlin: Springer-Verlag. 
 
Doerr, H. M. og Zangor, R.(2000): Creating meaning for and with the Graphing Calculator. 
Educational Studies in Mathematics nr. 41, 143-163. 
 
Dolin, J.(2002): Fysikfaget i forandring. PhD-afhandling, Roskilde: IMFUFA, RUC. 
 
Dreyfus, T.(1991): Advanced mathematical thinking processes. I D. Tall(red.), Advanced 

mathematical thinking(kapitel 2). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 
 
Dreyfus, T.(1993): Didactic design of computer-based learning environment. I C. Keitel og K. 
Ruthven(red.), Learning from computers: Mathematics education and technology(Kapitel 5). 
Berlin: Springer-Verlag. 
 



Litteraturliste. 

Dubinsky, E. og Tall, D.(1991a): Advanced mathematical thinking and the computer. I D. 
Tall(red.), Advanced mathematical thinking(kapitel 14). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 
  
Dubinsky, E. og McDonald, M.A.(2001): APOS: A constructivist theory of learning in 
undergraduate mathematics education research. I D. Holton(red.), The teaching and learning of 

mathematics at university level: An ICMI Study(275-282). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 
 
Dubinsky, E.(1991): Reflective abstraction in advanced mathematical thinking. I D. Tall(red.), 
Advanced mathematical thinking(kapitel 7). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 
 
Dörfler, W.(1993): Computer use and views of the mind. I C. Keitel og K. Ruthven(red.), Learning 

from computers: Mathematics education and technology(Kapitel 7). Berlin: Springer-Verlag. 
 
Eisenberg, T.(1991): Functions and associated difficulties. I D. Tall(red.), Advanced mathematical 

thinking(kapitel 9). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 
 
Eksamensopgaver(1998): Vejledende eksempler på eksamensopgaver i matematik. Gymnasiet. 

Matematisk linje 3-årigt forløb til A-niveau. København: LMFK-sekretariatet. 
 
Eksamensopgaver(1998a): Vejledende eksempler på eksamensopgaver i matematik. Gymnasiet. 

Matematisk linje 2-årigt forløb til B-niveau. Sproglig linje højt niveau. København: LMFK-
sekretariatet. 
 
Eksamensopgaver(2001): Eksamensopgaver i matematik 2. Gymnasiet. Matematisk linje og 

sproglig linje. 2-årigt forløb til B-niveau. København: LMFK-sekretariatet. 
 
Felsager, B. og Schomacker, G.(1997): Tænk med en graf: Matematik med grafregneren TI-83/82. 
København: Munksgaard. 
 
Finkel, D. L. og Monk, S. G. (1983): Teachers and learning groups: Dissolution of the atlas 
Complex. I C. Bouton og R. Y. Garth(red), Learning in groups. Jossey-Bass Inc. Læst fra E. 
Dubinsky, D. Mathews og B. E. Reynold (red.) Readings in Cooperative Learning for 

Undergraduate Mathematics. MAA Notes 44. Washington: MAA-center. 
 
Fischbein, E.(1994): The interaction between the formal, the algorithmic and the intuitive 
components in a mathematical activity. I R. Biehler, R. W. Scholz, R. Strässer og B. 
Winkelmann(red.), Didactics of mathematics as a scientific discipline(231-245). Dordrecht: Kluwer 
Academic Publishers. 
 
Forster, P.(1999): Applying constructivist theory to practice in a technology-based learning 
environment. Mathematics education research journal nr. 11(2), 81-93. 
 
Gravemeijer, K.(1998): Developmental research as a research method. I A. Sierpinska og J. 
Kilpatrick(red.), Mathematics education as a research domain: A search for identity.(277-295) 
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 
 
Gravemeijer, K. og Doorman, M.(1999): Context problems in realistic mathematics education: A 
calculus course as an example. Educational studies in mathematics nr. 39, 111-129. 



Litteraturliste. 

 
Gray, E., Pinto, M., Pitta, M. og Tall, D.(1999): Knowledge construction and diverging thinking in 
elementary og advanced mathematics. Educational studies in mathematics nr. 38, 111-133. 
Harel, G. og Kaput, J.(1991): The role of conceptual entities and their symbols in building advanced 
mathematical concepts. I D. Tall(red.), Advanced mathematical thinking(kapitel 6). Dordrecht: 
Kluwer Academic Publishers. 
 
Harskamp, E., Suhre, C. og Streun, A.V.(2000): The graphics calculator and students solution 
strategies. Mathematics education research journal nr. 12(1), 37-51. 
 
Hebsgaard, T. og Sloth, H.(1999): Højniveaumatematik 1. Vejle: Trip. 
 
Hebsgaard, T. og Sloth, H.(1997): Grundbog i matematik. Vejle: Trip. 
 
Hembree, R. og Dessart, D. J.(1992): Research on calculators in mathematics education. I J. T. Fey 
og C. R. Hirsh(red.), Calculators in mathematics education(Kapitel 4). Reston, VA: The Council. 
(1992 Yearbook, The National Council of Teachers of Mathematics). 
 
Hermansen, M. (1998): Læringens univers. Århus: Klim. 
 
Herschkowitz, R. og Schwarz, B. (1996): The technology and the development of 
sociomathematical norms in classroom. I M. C. Borba, T. A. Souza, B. Hudson og J. Fey(red), The 

role of technology in the mathematics classroom. Proceedings of Working Group 16 at ICME-8, the 

8th international congress on mathematics education, Seville, Spain, 1996. São Paulo(Brasilien): 
UNESP. 
 
Hoyles, C., Healy, L. og Pozzi, S.(1994): Group work with computers: An overview of findings. 
Journal of computer assisted learning nr. 10, 202-215. 
 
Hoyles, C., Healy, L. og Pozzi, S.(1994a): Learning mathematics in groups with computers: 
Reflections on a research study. British educational research journal vol. 20 nr. 4, 465-483. 
 
Jaworski, B.(1998): Att undervise i matematik: Ett social-konstruktivistiskt perspektiv. I A. 
Engstrøm(red), Matematik och reflektion(kapitel 6). Lund: Studentlitteratur, Lund. 
 
Jaworski, B.(2001): How can research in mathematics education be useful for the practices of 
mathematics teaching? I M. Blomhøj og T. Wedege(red.), Rapport fra konferencen 

matematikundervisningens praksis og matematikdidaktisk forskning: Hvordan spiller de sammen? 

Center for forskning i matematiklæring. Danmarks Pædagogiske Universitet, Roskilde 
Universitetscenter, Aalborg Universitet. 
 
Jaworski, B.(1994): Investigating mathematics teaching: A constructivist enquiry. London: The 
Falmer Press. 
 
Jaworski, B.(2001a): Research practice into/influencing mathematics teaching and learning 

development: In search of a framework based on co-learning partnerships. Draft paper presented at 
IMFUFA, RUC 11. October 2001. 
 



Litteraturliste. 

Kaput, J. J. (1992): Technology and mathematics education. I D. A. Grouw(red.), Handbook of 

research on mathematics teaching and learning. New York: Macmillan. 
 
Kaput, J. J. og Roschelle, J.(1998a): The mathematics of change and variation from a millennial 
Perspective: New content, new context. I C. Hoyles, C. Morgan og G. Woodhouse(Red.) Rethinking 

the mathematics curriculum. London UK: Falmer Press. 
 
Kaput, J. J.(1998): Technology as a transformative force in math education: Transforming 
notations, curriculum structures, content and technologies. To appear in: E. Galinde(red.), 
Technology and the NCTM standards 2000. Reston, VA: NCTM. 
 
Karpatschof, L.(1984) Den fænomenorienterede casemetode. Tidskrift för nordisk förening för 

pedagogisk forskning nr. 3 / 4 årgang 4, 14-25. 
 
Kilpatrick, J.(1993): Beyond face value: Assessing research in mathematics education.  I G. Nissen 
og M. Blomhøj (red.), Criteria for scientific quality and relevance in the didactics of mathematics. 
(kapitel 1.1) Roskilde: Imfufa, RUC. 
 
Kilpatrick, J. og Davis, R. B.(1993a): Computers and curriculum change. I C. Keitel og K. 
Ruthven(red.), Learning from computers: Mathematics education and technology(Kapitel 9). 
Berlin: Springer-Verlag. 
 
Kvale, S.(2000): InterView: En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. København: 
Hans Reitzels Forlag. 
 
Kvale, S.(1993): Ten Responses to qualitative research interviews. I G. Nissen og M. Blomhøj 
(red.), Criteria for scientific quality and relevance in the didactics of mathematics. (Kapitel 5.2). 
Roskilde: Imfufa, RUC. 
 
Lakatos, I.(1976): Proofs and refutations. J. Worrall and E. Zakar (red.). Cambridge: Cambridge 
University press. Oversat af K. Ramskov til ”Bevis og gendrivelser” 1989. Århus Universitet. 
 
Lithner, J.(2001): Undergraduate learning difficulties and mathematical reasoning. Ph.d-
afhandling. Tekst nummer 399. Roskilde: Imfufa, RUC.  
 
Matematiklærerforeningens styrelse (2000): Spørgeskemaundersøgelse. B-niveau i matematik på 

matematisk linie. I LMFK-bladet nr. 10, side 6-9 og kommentarer på websiden 
www.mat.dk/forening/debat/komme-bl.html. 
 
McLeod, D. B.(1992): Research on affect in mathematics education: A reconceptualization. I D. A. 
Grouw(red.), Handbook of research on mathematics teaching and learning. New York: Macmillan. 
 
Mellin-Olsen, S.(1981): Instrumentalism as an educational concept. Educational studies in 

mathematics nr. 12, 351-367. 
 
Michelsen, C.(2001): Begrebsdannelse ved domæneudvidelse. PhD-afhandling. Odense: DIG, 
Syddansk Universitets trykkeri. 
 



Litteraturliste. 

Niss, M.(1999): Aspects of the nature and state of research in mathematics education. Educational 

studies in mathematics nr. 40, side 1-24. 
 
Niss, M.(1996): Goals of mathematics teaching. I A. J. Bishop(red.), International handbook of 

mathematics education(kapitel 1) Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 
 
Niss, M. og Jensen, T.H.(red.) (2002): Kompetencer og matematiklæring: Ideer og inspiration til 

udvikling af matematikundervisning i Danmark. Roskilde: KOM-arbejdsgruppen, IMFUFA, RUC. 
 
Norton, S. og Cooper, T.(2001): Factors influencing computer use in mathematics teaching in 
secondary schools. I J. Bobis, B. Perry og M. Mitchelmore(red.), Numeracy and beyond: 

Proceedings of the 24
th

 annual conference of the mathematics education research group of 

Australasia incorporated held at the university of Sydney , 30. june-4 july 2001 (386-393). Sydney: 
Sydney University. 
 
Noss, R.(1995): Thematic chapter: Computers as commodities. I A. A. diSessa, C. Hoyles og R. 
Noss(red), Computers and exploratory learning(Kapitel 20). NATO ASI Series F vol. 146. Berlin: 
Springer-Verlag. 
 
Noss, R. og Hoyles, C. (1996): Windows on mathematical meaning: Learning cultures and 

computers. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 
 
Novak, J. D.(1995): Concept mapping: A strategy for organizing knowledge. I S. M. Glynn og R. 
Duit(red.), Learning science in the schools: Research reforming practice (229-245). Mahwah (New 
Jersey): Lawrence Erlbaum Associates. 
 
Romberg, T. A.(1992): Perspectives on scholarship and research methods. I D. A. Grouw(red.), 
Handbook of research on mathematics teaching and learning. New York: Macmillan. 
 
Routitsky, A. and Tobin, P.(2002) Graphics calculators use in mathematics in Victorian secondary 
schools. I J. Novotná (Red.), Proceedings of CERME 2: European research in mathematics 

education. Prag: Charles University, faculty of education. 
 
Ruthven, K.(1996): Calculators in the mathematics curriculum: The scope of personal 
computational technology. I A. J. Bishop(red.), International handbook of mathematics 

education(Kapitel 12). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 
 
Ruthven, K.(1992): Personal technology and classroom change: A British perspective. I J. T. Fey og 
C. R. Hirsh(red.), Calculators in mathematics education(Kapitel 10). Reston, VA: The Council. 
(1992 Yearbook, The National Council of Teachers of Mathematics). 
 
Ruthven, K.(1993): Technology and the rationalisation of teaching. I C. Keitel og K. Ruthven(red.), 
Learning from computers: Mathematics education and technology(Kapitel 7). Berlin: Springer-
Verlag. 
 
Schwartz, B. B. og Hershkowitz, R.(1999): Prototypes: Brakes or levers in learning the function 
concept? The role of computer tools. Journal for research in mathematics education nr. 30(4), 362-
389. 



Litteraturliste. 

 
Sfard, A.(1991): On the dual nature of mathematical conceptions: Reflections on processes and 
objects as different sides of the same coin. Educational studies in mathematics nr. 22, 1-36. 
Sfard, A.(2000): Steering (dis)course between metaphors and rigor: Using focal analysis to 
investigate an emergence of mathematical objects. Journal for research in mathematics education, 
vol. 31 nr. 3, 296-327. 
 
Shaffer, D. W. og Kaput, J. J.(1999): Mathematics and virtual culture: An evolutionary perspective 
on technology and mathematics education. Educational studies in mathematics nr. 37, 97-119. 
 
Sierpinska, A.(1993): Criteria for scientific quality and relevance in the didactics of mathematics. I 
G. Nissen og M. Blomhøj (red.), Criteria for scientific quality and relevance in the didactics of 

mathematics. (Kapitel 1.2). Roskilde: Imfufa, RUC. 
 
Skott, J.(2000): The images and practice of mathematics teachers. PhD-afhandling. København: 
Danmarks pædagogiske Universitet. 
 
Skovsmose, O. og Borba, M.(2000): Research methology and critical mathematics education. Skrift 
nr. 17. Center for forskning i matematiklæring. Danmarks Pædagogiske Universitet, Roskilde 
Universitetscenter, Aalborg Universitet. 
 
Skovsmose, O.(2003): Kritisk forskning – pædagogisk udforskning. I. M. Holden(red.),Utvikling av 

matematikkundervisning i samspill mellom praksis og forskning. Nordisk konferanse i 

matematikkdidaktikk ved NTNU, 207-219. Skriftserie for nasjonalt senter for matematikk i 
oplæringen, no. 1. Trondheim: NTNU-trykk. 
 
Skovsmose, O.(2000a): Landscapes of investigation. Skrift nummer 20. Center for forskning i 
matematiklæring. Danmarks pædagogiske Universitet, Roskilde Universitetscenter, Aalborg 
Universitet. 
 
Sowder, J.(2001): Connecting mathematics education research to practice. I J. Bobis, B. Perry og 
M. Mitchelmore(red.), Numeracy and beyond: Proceedings of the 24

th
 annual conference of the 

mathematics education research group of Australasia incorporated held at the University of 

Sydney, 30. june-4 july 2001 (1-8)). Sydney: Sydney University. 
 
Steinbring, H.(1994): Dialogue between theory and practice in mathematics education. I R. Biehler, 
R. W. Scholz, R. Strässer og B. Winkelmann(red.), Didactics of mathematics as a scientific 

discipline(89-102). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 
 
Sutherland, R. og Balacheff, N.(1999): Didactical complexity of computational environments for 
the learning of mathematics. International journal of computers for mathematical learning nr. 4, 1-
26. 
 
Søndergaard, B. D.(2002): A focus group study of Danish and English high achieving high school 

pupils of mathematics. PhD-afhandling. Roskilde: IMFUFA, RUC. 
 
Tall, D.(1996): Functions and calculus. I A. J. Bishop(red.), International handbook of mathematics 

education(Kapitel 8). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 



Litteraturliste. 

 
Tall, D.(1997): Metaphorical objects in advanced mathematical thinking. International journal of 

computers for mathematical learning nr. 2, 61-65. 
Tall, D.(1991): The psychology of advanced mathematical thinking. I D. Tall(red.), Advanced 

mathematical thinking(kapitel 1). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 
 
Tall, D., Thomas, M., Davis, G., Gray, E. og Simpson, A.(1999): What is the object of the 
encapsulation of a process? The journal of mathematical behaviour volume 18, Issue 2, 223-241. 
 
Undervisningsministeriet(1999). Bekendtgørelse nummer 411 af 31. maj 1999. 
Gymnasiebekendtgørelsen. Søllested: Forlaget Lee. Findes på hjemmesiden. 
 
Undervisningsministeriet(1993). Bekendtgørelse nummer 319 af 19. maj 1993. 
Gymnasiebekendtgørelsen. Sorø: Arne Stephansen.. Findes på hjemmesiden. 
 
Undervisningsministeriet(1992): Skriftlig eksamen i matematik 1992.  
 
Undervisningsministeriet(1995): Skriftlig eksamen i matematik 1995.  
  
Undervisningsministeriet(1997): Skriftlig eksamen i matematik 1997.  
 
Undervisningsministeriet(1998): Skriftlig eksamen i matematik 1998. Findes på hjemmesiden. 
 
Undervisningsministeriet(1999a): Skriftlig eksamen i matematik 1999. Findes på hjemmesiden. 
 
Undervisningsministeriet(2001): Skriftlig eksamen i matematik 2001. Findes på hjemmesiden. 
 
Undervisningsministeriet(2002): Skriftlig eksamen i matematik 2002. Findes på hjemmesiden. 
 
Undervisningsministeriet(2003): Eksamenssæt vinter 1997/98-sommer 2003. Findes på 
hjemmesiden. 

 
Undervisningsvejledning(1999). Undervisningsvejledning for gymnasiet. Matematik. 
Undervisningsministeriet. Søllested: Forlaget Lee. Findes på hjemmesiden. 
 
Valero, P.(1997): Teachers´ beliefs and technology in the classroom. I M. C. Borba, T. A. Souza, B. 
Hudson og J. Fey(red), The role of technology in the mathematics classroom. Proceedings of 

Working Group 16 at ICME-8, the 8th international congress on mathematics education, Seville, 

Spain, 1996. São Paulo(Brasilien): UNESP. 
 
Wedege, T.(1999): Matematikviden og teknologiske kompetencer hos kortuddannede voksne – 

rekognosceringer og konstruktioner i grænselandet mellem matematikkens didaktik og forskning i 

voksenuddannelse. PhD-afhandling. Roskilde: IMFUFA, RUC. 
 
Williams, C. G.(1998): Using concept maps to assess conceptual knowledge of function. Journal 

for research in mathematics education Vol. 29, no. 4, 414-421. 
 



Litteraturliste. 

Vinner, S.(1997): The pseudo-conceptual and the pseudoanalytical thought processes in 
mathematics learning. Educational studies in mathematics nr. 34, 97-129. 
 
Vinner, S.(1991): The role of definitions in the teaching and learning of mathematics. I D. 
Tall(red.), Advanced mathematical thinking(kapitel 5). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 
 
Undervisningsministeriets hjemmeside: 
http://us.uvm.dk/gymnasie/almen Her kan vælges love og bekendtgørelser, hvilket giver den 
gældende bekendtgørelse, der kan vælges vejledninger og fagbilag, hvilket giver den gældende 
undervisningsvejledning. Vælges eksamensopgaver, kommer man ind på en ny menu. 
Her kan de gamle eksamensopgaver findes ved at vælge eksamensopgaver eller censorrapporterne 
ved at vælge evalueringsrapporter. 
På adressen http://presse.uvm.dk/nyt/pm/gymref.htm?menuid=051505 findes udkastet til den nye 
gymnasiereform. 


