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Fra forord til prøverne

• Der er også opgaver, hvor du skal løse et matematisk problem ved at 
undersøge. I disse opgaver forventer vi ikke, at du på forhånd kender 
en metode, du kan bruge til at løse problemet. Ordet ’undersøg’ 
signalerer, at du selv skal finde på en god måde at løse problemet på 
ved at bruge matematik, du kender.



Læseplanen

• Nævnt 84 gange

• Elever på de ældste klassetrin kan fx arbejde med modellering ved at 
undersøge, hvilken form emballagen til en liter mælk skulle have for at 
mindske materialeforbruget mest muligt.

• Problembehandling vedrører opstilling og løsning af matematiske 
problemer, dvs. matematiske spørgsmål, der ikke kan besvares 
udelukkende med rutinemetoder. At løse et matematisk problem kræver 
en matematisk undersøgelse.

• I 2. trinforløb lægger undervisningen vægt på, at eleverne bliver i stand til 
at anvende matematiske ræsonnementer i undersøgende arbejde med 
matematik, der bl.a. kan foregå med anvendelse af digitale værktøjer, 
herunder regneark og et dynamisk geometriprogram. 



Formålet for matematik
• Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og 

viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres 
aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv.

• Stk. 2.
Elevernes læring skal baseres på, at de selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med 
andre kan erfare, at matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik 
rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation.

• Stk. 3.
Faget matematik skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en 
historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig 
vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et 
demokratisk fællesskab.
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Undersøgende matematik og 
de seks matematiske kompetencer
• Langt de fleste matematiske undersøgelser er enten 

problembehandling

• Eller modellering

• Eller ræsonnement

• Eller dem alle.
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Problembehandling



Modellering
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Ræsonnement
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En undersøgelse med udfordringer

n 1 2 3 4 5 …….

n2 1 4 9 16 25 …..

5. Klasse er i gang med at undersøge arealer af kvadrater. De er 
blevet sat i gang med at udfylde et skema med sidelængde og areal.
Læreren sætter dem i gang med at undersøge, hvilke sammenhænge 
der kan være i talrækkerne.

3 5 7 9 11
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Hvad skal jeg gøre?

• Forberedt uforudsigelighed

• Tak til Jeppe Skott
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Undersøgelser i matematikundervisningen

Morten Blomhøj

Professor, DPU og leder af Nationalt 
Center for Udvikling af 
Matematikundervisning (NCUM)
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Undersøgende matematikundervisning kan

• styrke sammenhængen i undervisningen, hvad angår arbejdsformer og erkendte 
læringsvanskeligheder i relation til centrale matematiske begreber hen over 
overgangene i uddannelsessystemet – både de institutionelle og overgangene 
inden for grundskoleforløbet

• nuancere elevernes fagopfattelse gennemundersøgende arbejde i såvel 
matematiske sammenhænge som i anvendelser i andre fag og uden for skolen

• skabe forbindelse mellem elevernes erfaringer og den matematik, der arbejdes 
med i skolen

• skabe og bruge oplevelser og erfaringer til at støtte elevernes dannelse af 
matematiske begreber

• udvikle elevernes evner til læring gennem undersøgelse og refleksion samt at 
styrke elevernes kritiske dømmekraft i relation til anvendelse af matematik.
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En model for undersøgende undervisning
1. Iscenesættelse af forløbet over for eleverne 

1. overdragelse af udfordringen/problemet til eleverne
2. etablering af det didaktiske miljø for arbejdet
3. formidling af de tidsmæssige og praktiske rammer
4. klargøring af produktkrav og bedømmelsesform

2. Elevernes selvstændige undersøgende arbejde
1. tilstrækkelig tid, frihed og støtte til, at eleverne kan arbejde selvstændigt med 

problemet
2. støtte og udfordring gennem dialog
3. forberedelse gennem konstruktion af dialoger

3. Fælles refleksion og faglig læring
1. erfaringer og resultater fra forløbet systematiseres og gøres fælles
2. faglige pointer søges fællesgjort og forbundet til læreplanen
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En ny didaktisk kontrakt?

• Det er godt at være hurtig 
færdig.

• Det er godt, når man ikke 
behøver stille spørgsmål.

• Der er ét rigtigt svar.

• Man skal ikke selv bestemme 
noget i opgaverne.

• Det er forbudt at kikke ved 
andre.

• Læreren kan altid forklare, hvad 
man skal.

• Det er godt at fordybe sig og blive 
længe i samme opgave

• Det er godt at stille flere spørgsmål.
• Man skal selv bestemme noget i 

opgaverne.
• Det er godt at komme med mange 

forskellige svar.
• Det er godt at bygge videre på andres 

svar.
• Læreren har ikke alle svar.
• Læreren stiller spørgsmål, så man selv 

kan tænke videre
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KiDM
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Udviklet til mellemtrinnet

www.kidm.dk

http://www.kidm.dk/


Aktivitet Sigte Perspektiv Problem Metode Resultat Type 
Opdagelsen Afprøve og udlede 

begrebsmæssige 

sammenhænge

Lærer Kendt Kendt Kendt/

ukendt
Elever Lukket Åbent Åbent Opdagende

Grubleren Udvikle 

problemløsningsevne 

Lærer Kendt Kendt Kendt

Elever Åbent Åbent Lukket Undersøgende

Produktet Foretage 

eksperimenterende  

ændringer (opfinde)

Lærer Kendt Kendt Kendt

Elever Lukket/

åbent

Lukket/

åbent

Lukket/

åbent

Opdagende

Målingen Videnskabelig 

undersøgelse gennem 

måling og beregning

Lærer Kendt Kendt Kendt/

Ukendt
Elever Lukket Lukket Åbent Undersøgende

Modelleringen Udvikle og afprøve 

matematiske modeller

Lærer Kendt/ 

ukendt

Ukendt  Ukendt

Elever Åbent Åbent Åbent Undersøgende
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Aktivitet Eksempel

Opdagelsen Vinkelsummen i en trekant

Grubleren Gåden

Produktet Et dækkende mønster

Målingen Burhøns på 1 m2

Modelleringen Bøger på biblioteket



Opdagelsen

• Undersøg, hvad firkanters 
diagonaler kan fortælle om 
firkanterne.



Grubleren

• Hvor gammel er du, Klaus?

• Forskellen på min alder og de to sidste cifre i mit fødselsår er 17!

• Hvis ikke I havde set og hørt mig, kunne der så være flere løsninger?

• Kan I finde dem alle?

• Hjælpemidler?



Produktet



Målingen



Modelleringen



Hvordan kan en undersøgende undervisning 
struktureres?
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Iscenesættelse

Aktivitet

Fællesgørelse/opsamling



Iscenesættelse

• Sceniske virkemidler (fx 
genstand og historie) for 
at øge motivationen
• Tid
•Klarhed og afgrænsning 
•Hvilken dialog?
•Kontakt og accept - den 

didaktiske kontrakt
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Eleverne i aktivitet

• Hints – ”aktionsrytme”
• Elevens deltagelsesret og –pligt
• Kendskab til undersøgende 

arbejdsformer
• Lærerrollen 
• Den løbende elev/elev og 

lærer/elevdialog 
• Marginalgrupperne
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Hjælpemidler til undersøgende arbejde

• Hvornår, hvilke og hvordan?

• Eksempel: Hvor gammel er jeg?
• There are 0 solutions from 1900 to 2021 with a difference of 0

• There are 4 solutions from 1900 to 2021 with a difference of 1:

• Klaus born in 1960 is now 61 years

• Klaus born in 1961 is now 60 years

• Klaus born in 2010 is now 11 years

• Klaus born in 2011 is now 10 years

• There are 0 solutions from 1900 to 2021 with a difference of 2

• There are 4 solutions from 1900 to 2021 with a difference of 3:

• Klaus born in 1959 is now 62 years

• Klaus born in 1962 is now 59 years

• Klaus born in 2009 is now 12 years

• Klaus born in 2012 is now 9 years

• There are 0 solutions from 1900 to 2021 with a difference of 4

Årstal: 2021

År sidste 2 cifre Forskel Alder

1915 15 91 106

1916 16 89 105
1917 17 87 104

1918 18 85 103

1919 19 83 102

1920 20 81 101

1921 21 79 100

1922 22 77 99

1923 23 75 98

1924 24 73 97

1925 25 71 96

1926 26 69 95

1927 27 67 94

1928 28 65 93

1929 29 63 92

1930 30 61 91

1931 31 59 90

1932 32 57 89
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Fremtiden?

• Dybdelæring – et nyt fænomen?

• Nationale test i ”matematiske færdigheder”


