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Den røde tråd
- Kan vi finde måder at bruge it på, der gør

 eleverne mere aktive, undersøgende og
kommunikerende?



Hvem er vi?
Lærere 1. til 10. klasse

(barnetrinnet og ungdomstrinnet)



Center for undervisningsmidler 
Bibliotek for læremidler
- Informationssamling

- Vejledning

- Udlånssamling

- Kurser efteruddannelse af lærere

- Netværk

- Vidensrejser

- Ministeriet



– Lav min figur

Opvarmning af matematikmusklen



Konstruktion - tegn min figur DIDAKTISKE OVERVEJELSER:

▹ På hvilket klassetrin kan aktiviteten bruges?

▹ Er aktiviteten overhovedet matematikfaglig?

Link til figurerne: kortlink.dk/25h6a 

2 - 4 personer

1. En forklarer. Resten konstruerer.

2. Man må IKKE se hinandens 
skærme eller kort.

3. kortlink.dk/rbex - rød ramme. 

4. kortlink.dk/nhq7 - sort ramme 

http://kortlink.dk/25h6a


Udfordringen
Et eksempel med CAS (computer algebra system)



Der er blevet talt på forekomster og ikke målt på tid. 
Én forekomst er en igangsat undervisningssekvens med den type opgave. Løser 
eleven 20 udfyldningsopgaver, tæller det fx kun for 1 forekomst og ikke 20. 

Fordelingen af uv.sekvenser i matematik - 2016

https://www.folkeskolen.dk/602309/forskere-traeningsopgaver-fylder-for-meget-i-skolen


Det er da snyd det der? - og andre synspunkter om CAS

Udbredte synspunkter:

1. Det er snyd!

2. De lærer ikke matematik. 

3. CAS laver alt arbejdet for dem.
 

4. De forstår ikke, hvad der sker i 

maskinen. 

5. De behøver ikke at forstå 

matematikken, når CAS udfører 

den for dem. 

https://www.youtube.com/watch?v=XlbVB50mIh4




Hvordan tager eleverne instrumentet til 

sig?

Elevens forståelse påvirker måden 

instrumentet bruges på?

Ved at observere hvordan eleven 

bruger det, kan vi få indblik i forståelse 

eller mangel på samme.

OBS! Tænk i forskellige anvendelser i 

undervisningen. Så eleverne ikke kun 

‘lærer’ en bestemt approach.

Instrumentering & 
instrumentalisering



Vejen til forståelse

Handlinger:
Eleverne 
handler/interager
er med med 
tingene.
Gætter på 
løsninger, prøver 
med eksempler. 

Proces:
Eleverne 
oplever løsning 
som en proces, 
fx gøre det 
samme på 
begge sider af 
lighedstegnet

Objekt:
Eleverne får et 
billede af 
begrebet som et 
selvstændigt 
objekt, der kan 
optræde i andre 
sammenhænge

Relationel 
forståelse
Begrebet kobles 
op til andre 
begreber.

Der er en fare 
for, at vi kan 
komme til at 
springe nogle 
af de vigtige 
trædesten på 
vejen over, hvis 
vi udelukkende 
fokuserer på 
løsningsorient
eret brug af fx 
CAS og 
lommeregner.



Elefanten i rummet
- Hvad nu hvis den sorte boks var i klassen i forvejen? 

Beregne hurtigt og effektivt

(Operationel forståelse)

Dybdeforståelse af begreber/koncepter

(Strukturel forståelse)

Tydeliggør CAS ikke blot en 

allerede mangelfuld forståelse?

Risikerer vi at fastholde eleverne i 

denne mangelfulde forståelse?

Vi skal finde på 

nye måder at spørge på...



It er ikke altid 
meningsfuld

Er it et mål eller et middel?

Bruger vi it til at komme hurtigt 

frem til et facit eller til at 

fordybe os i matematikken på 

nye måder?

Fagkulturen i ens klasseværelse 
påvirker relevansen af at inddrage it. 



Insourcing og outsourcing

Når vi inddrager digitale værktøjer i matematik, er det oftest for, 

at de skal løse en opgave for os. 

Det kan give mening i nogle tilfælde, men ikke i andre. 

Vi bør forsøge at lave kontekstafhængig outsourcing.

Risiko for teknologifascination og omvendt planlægning, hvor 

teknologien bliver udgangspunktet i stedet for matematikken. 



Outsourcing - menneske over for maskinen - CAS som case

CAS’ styrker:

1. Kæmpe regnekraft.

2. Standardiserede algoritmer.

3. Den kan sprøjte resultater ud på 

standardopgaver af færdighedskarakter. 

Løsningen… 
- Lad være med at give eleverne denne type 

opgaver og samtidig adgang til CAS.

- Brug CAS regnepotentiale til at lade eleverne 

opdage mønstre og se sammenhænge.



It kan spille forskellige roller
It kan beregne mange gange hurtigere end vi selv kan. Det forstærker 
dermed vores kapacitet til at beregne. Vi kan outsource noget af 
arbejdet til it.

Typiske roller i undervisningen: 
● Beregne opgaver, løse ligninger mm
● Feedbackværktøj
● Undersøgelsesværktøj
● Kommunikationsværktøj

Hvis it er svaret, hvad var så spørgsmålet?



Tre tilgange til funktioner
kortlink.dk/2e2va 

- Afprøv de tre appletter.

- Diskuter med dem omkring dig, hvilke roller 
GeoGebra har i hver af de tre appletter. 

- Diskuter, hvad eleven skal kunne for at 
gennemføre opgaven til hver applet.

http://kortlink.dk/2e2va


En case fra virkeligheden
En elev vælger at tegne to 

punkter (0,2) og (5,-1), laver 

en linje igennem og aflæser 

forskriften i algebrafeltet. 

 

Diskuter elevens løsning i forhold til 

det, der er formålet med aktiviteten i 

undervisningen.

Hvad sker der fx med GeoGebras rolle?

Hvordan vil du guide eleven?



Outsourcing giver 
muligheder

- Undersøge

- Finde mønstre

- Vurdere

- Analysere

- Kommunikere

Når vi outsourcer beregninger, kan vi 
lade eleverne bruge ressourcerne til 
andre ting



Curlingkast
∙ Find resultater på:

kortlink.dk/rwtc

∙ Kopier data til GeoGebra og lav 
boksplot over alle kastene. 

∙ Sammenlign boksplot og brug dem 
til at sige noget om, hvem der er 
bedst til curlingkast. 
Lav fx 3 påstande.

∙ Overvej, hvad der outsources
og hvad eleverne skal lave selv



Feedback
- Ingen ventetid

- Kompromisløs

- Ansigtsløs

- Prøv-og-raffiner-tilgang

Det digitale værktøj viser eleven 
resultatet af deres handlinger.



Boksplot og deskriptorer – Svaret er givet
UNDERSØGELSE AF BOKSPLOT OG DESKRIPTORER:

Man kan udfordre elevernes (og sin egen) 
forståelse af begreber og metoder, ved at ”vende 
opgaven på hovedet”.

∙ Et regneark kan understøtte undersøgelsen.

∙ Skriv 9 forkerte data ind i regnearket.

∙ Lav et boksplot af data.

∙ Juster i data og se hvordan deskriptorerne 
ændrer sig. 

∙ Hvad outsources, og hvad er elevens rolle i 
dette eksempel?



BESKRIVELSE:
· Samarbejd med sidemanden.

· Tegn figuren til venstre i GeoGebra

· Brug netop 2 flytninger til at få figur 

nummer to frem, så den ligger præcis 

samme sted som på billedet. 

· Ekstra: Lav en udfordring til en makker.

Brug gitterpunkter, kvarte drejninger og 

spejlingsakser der er lodrette, vandrette 

eller 45o.

Gæt min flytning
16 ⦁ 13

11 ⦁ 8



Relationer mellem repræsentationer
Det visuelle og det symbolske spiller sammen i GeoGebra 
og giver nye muligheder for at koble begrebsbilleder og 
begrebsdefinitioner



● Begrebsbillede (concept image) 
○ de forestillinger og medbetydninger, som for den enkelte 

elev indgår i et begreb. 

○ opbygges over lang tid og gennem mange forskellige 

erfaringer.

○ ændres, når det møder nye stimuli og modnes

● Begrebsdefinition (concept definition)
○ en egentlig definition af begrebet.

○ sammensætning af ord, som specificerer begrebet

○ formel definition eller en eleven selv har udviklet, fx i 

klassefællesskabet 

(Tall & Vinner)

Foldet lidt ud

I det kompetenceorienterede, 

undersøgende arbejde, hvor eleverne 

sætter ord på begreberne, ligger gode 

muligheder for at få både begrebsbillede 

og begrebsdefinitioner i spil.

Det arbejde rummer et potentiale for at få 

udvidet både begrebsbillede og 

begrebsdefinition for de elever, som 

måske har spinkle billeder bygget op.

Udlevere definitioner vs. udforskning af koncepter og udledning af definitioner?

https://www.geogebra.org/m/jKsRTk3W
https://www.geogebra.org/m/jKsRTk3W


Link til GeoGebraBog: kortlink.dk/29mnx  

Opgaven: 
● Åbn geogebra og sluk for akser og gitter.
● Lav en skyder med en minimumværdi på 0 og en 

maks-værdi på 10. Tilvækst skal være 0.1. 
● Lav fire vilkårlige punkter.

● Dobbeltklik på et af dine fire punkter, og skriv fx (a, 2). 
● Tænd spor på punktet, og højreklik på 

skydevariablen og vælg “Animasjon på”.
● Få punkterne til at tegne eksemplerne på siden.

● Lav nye udfordringer til din sidemand.

One slider to rule them all… Variabelbegrebet

http://kortlink.dk/29mnx


Læringsrummets sociale aspekt

● man skal forklare og retfærdiggøre sine 

løsninger.

● man skal forsøge at forstå de forklaringer, som 

andre elever giver.

● man skal give udtryk for og begrunde enighed 

eller uenighed med andres forslag og ideer.

● man skal sammenholde og evt. kritisere 

forskellige forslag og undersøge, om der er 

konflikt mellem dem.

Paul Cobb m.fl.

Socialkonstruktivisterne

Det sociale aspekt af det undersøgende og 

kompetencebaserede arbejde - mødet med andres fund og 

tanker om matematikken - har en kæmpe betydning for 

mange elevers udbytte af det undersøgende arbejde.

Det er derfor centralt at huske dette fokus - det fælles 

klasserum før, undervejs og efter et undersøgende arbejde.

Lineære funktioner:
• Pigerne undersøger.
• Pigerne forhandler forståelse.
• Pigerne producerer endeligt bud på forståelse.
• Klassen forhandler forståelse med pigerne.

Måden  spørger på på rker muligheden for mundtlighed og typen af svar, der er mulige.

https://www.youtube.com/watch?v=aID9ly0DTws&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aID9ly0DTws&feature=youtu.be


Algebraforståelse med CAS
- Lav aktiviteten på udklippet.

 

- Diskuter med din sidemakker, hvordan I 

vil forklare resultatet af 4a+3b, så en 

anden elev kan forstå det. 

Skriv evt. stikord.

- Gå ind på padlet og lav en optagelse 

“Lydoptager” af jeres forklaring. Find 

en stille krog. kortlink.dk/2e2uh

- Gå videre med opgaverne på:

kortlink.dk/2adqa 

http://kortlink.dk/2e2uh
http://kortlink.dk/2adqa


Et flerstemmigt 
klasselokale vha. it
Hvordan kan man inddrage 
multimodale læremidler, så flere 
elever får en stemme i klassen.

screencast-o-matic.com/screen-recorder

Lyd

Video Skærm- optagelse

https://screencast-o-matic.com/screen-recorder


Husk at vælge engelsk! Medmindre du er 

glad for andre sprog 

screencast-o-matic.com/screen-recorder

https://screencast-o-matic.com/screen-recorder


En funktionsforskrift, der går gennem to 
vilkårlige punkter med kendte koordinatsæt 

BESKRIVELSE:

• Vælg en af udfordringerne.

• Skriv stikord ned til, hvordan I vil 
forklare - fx opbygning af forklaringen.

• Lav en lyd- video- eller skærmoptagelse 
med jeres forklaring.
kortlink.dk/2e2uh

• Afprøv en anden gruppes forklaring eller 
lav flere forklaringer.

Centicubefigur

Midtnormal

Geometrisk figurSpeak en forklaring

http://kortlink.dk/2e2uh


Didaktiske betraktninger:
• Mål i kommunikationskompetencen.

• Krav til den mundtlige og den skriftlige prøve at kunne kommunikere med faglig præcision.

• Middel til opbygning og konsolidering af forståelse at sætte ord på ens processer og 
forståelser.
- Begrebsbilleder kobles til begrebsdefinitioner 

• Fra ”få fingre” til et ”flerstemmigt klasserum”, hvor alle kommer til orde.

• Fastholdelse af tankeprocesser via lydprodukter – Evaluering og videndeling.

Digitale værktøjer og kommunikation



Flaskepant - problemløsning - et enkelt udgangspunkt

Elever springer over, hvor gærdet er lavest:Hvordan kan du udvide denne, når en elev efter 30 sekunder siger, at han vil tage 100 pant A flasker?
Eller afgrænse den, hvis nogle synes, den er for svær?

Bud på udvidelser:
- Lav 102,5
- Flest A og færrest C
- Lav 23 kroner med netop 12 flasker. Hvor mange løsninger findes der?- Lav 200 med lige mange af hver slags
- Lav en applet i GeoGebra med glidere, der kan hjælpe med undersøgelsen

Regnearket er med til at stilladsere 
elevernes undersøgelse på vejen mod 
forståelsen.



Flere eksempler på forskellig 
brug af CAS



Vi kender svaret, men hvad var opgaven?

Et regneudtryk med 5 led kan man 

reducere og få 

2a

Hvordan kan regneudtrykket have 

set ud?

Differentierings udfordringer:

- hvad, hvis b var en del af 

regneudtrykket?

- hvad, hvis -13 var en del af 

regneudtrykket?

- hvad, hvis a2 var …

CAS’ rolle:

Giver eleverne mulighed for at afprøve 

hypoteser. CAS giver ikke svaret, det kan alene 

reducere de udtryk eleverne skriver ind.



Kombination - ‘Tænk på et tal’

Taltryllerier

1. Tænk på et tal

2. Gang tallet med 3.

3. Læg 3 til resultatet.

4. Divider resultatet med 3.

Fortæl mig dit nye resultat, og jeg kan 

med sikkerhed sige, hvilket tal, du 

tænkte på.

Omskriv en mundtlig opskrift til matematiksprog.

Eleverne skal både se systemet i regneopskriften 

og gennemskue et regneudtryk som beskriver 

det. 

Eleverne kan selv finde på taltryllerier og 

omskrive dem til regneudtryk.

CAS’ rolle:

Sammenligner analog beregning med den beregning 

CAS foretager. Eleverne får brug for parenteser og at 

kende til regneartnes hierarki. Det er ikke ligegyldigt, 

hvordan vi taster i et CAS-værktøj. Værktøjet kan 

ikke tænke for os. 



Undersøge mulige svar

Rumfanget af en cylinder er 

750 mL

Hvilke mål kan cylinderen have?

Differentieringsudfordringer:

- hvad, hvis h er større end r?

- hvad, hvis h er dobbelt så stor som r?

- hvad, hvis overfladearealet skal være 

mindst muligt?

- ...

CAS’ rolle:

Feedback ud fra data eleven taster. Eleverne 

kan arbejde med gæstimering, vælge en 

variabel og beregne den anden. De kan 

kvalificere deres gæt løbende. Åben opgave.



Hvordan ville du løse opgaven? Meta

Sorter ligninger i tre bunker.

Bunke 1: ligninger du kan løse ved at 

gætte og prøve efter.

Bunke 2: ligninger du kan løse med de 

ligningsløsningsstrategier, du kender.

Bunke 3: ligninger, som du tror, du 

har brug for et CAS-værktøj til at løse.

Når du har sorteret - vælg så 1-2 ligninger fra 

hver bunke og løs dem, som du troede du ville 

kunne gøre det. Lykkedes det?

Hvad kendetegner ligningerne fra hver bunke?

Kan du opstille en ligning for hver bunke?

CAS’ rolle:

Få eleverne til at reflektere over deres egne 

færdigheder og i at kunne vælge til og fra i 

forhold til at bruge et digitalt værktøj.



Hvordan ville du løse opgaven?
Sorter i 3 bunker.



Kan jeg regne med lommeregneren?  Alle trin
Vi bliver nødt til at udfordre den digitale beregners autoritet. 

Estimere og sammenligne resultater.

Den menneskelige faktor er vigtig.

1. Designeren

2. Brugeren

CAS’ rolle: 

Cases man kan undersøge - kritisk.

En måde at åbne black box på. 



Den røde tråd
- Vi har forsøgt at give konkrete eksempler på  

brug af it, der gør eleverne mere aktive,
undersøgende og kommunikerende, og
vise, hvorfor det giver mening.

Vi håber, nogle af tingene har kunne bruges



Tak for nu, og en afsluttende opsummering


