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Fokus Klassetrin 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse Eksamen
Modelleringskomp.
– generelt

HS171129-B HS190509-A HS200520-A HS220517-A

HS220524-A

Modellering
– motivering

HS180418-D HS200207-C HS220517-A

Modellering
– systematisering

HS171129-A

HS171129-B

HS171129-C

HS180418-E

HS190509-A

HS190509-B

HS190509-C

HS200207-C

HS200520-B

HS200520-D

HS200520-E

HS220524-D

HS220524-E

Modellering
– matematisering

HS171129-C

HS180418-G

HS190509-B HS200207-C

HS200520-B

HS200520-C

HS200520-D

HS200520-E

HS220524-B

HS220524-D

Modellering
– databehandling

HS171129-C

HS180418-E

Modellering
– Mat. analyse

HS171129-C HS190509-B

HS190509-D

HS200207-C

HS200520-F

Modellering
– Tolkning

HS171129-D

HS171129-E

HS180418-E

HS180418-F

HS190509-B

HS190509-E

HS190509-F

HS190509-G

HS190509-H

HS190509-I

HS200520-G

HS200520-H

HS200520-I

HS220517-B

HS220524-B

HS220524-C

HS220524-E

HS220524-F

HS220524-G

HS220524-J

– Validering HS220524-C

HS220524-J

Problemløsningskomp.
– generelt

HS190117-A HS201001-A

HS201001-D

HS220301-A

HS220301-B

HS220301-G

Problemløsning
– matematisering

HS201001-C HS220301-C

HS220301-D

HS220301-E

HS220301-H

Problemløsning
– intern

HS201001-B HS220301-F
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Fokus Klassetrin 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse Eksamen
Problemløsning
– heuristik

HS190117-A

HS190117-C

HS190117-D

HS190117-E

HS201001-D HS220301-B

HS220301-E

HS220301-F

HS220301-G

HS220301-H

Problemløsning
– metakog. & kon

HS190117-A

HS190117-F

HS220301-C

HS220301-D

Ræsonnementskomp.
generelt

HS160901-A HS210528-A

Ræsonnementer
– præmisfokus

HS160901-D HS180418-E HS190117-F HS210528-A

HS210528-B

HS210528-C

HS210528-D

HS210528-E

HS210528-F

HS220301-C

HS220301-D

Ræsonnementer
– argumentfokus

HS160901-B

HS160901-C

HS160901-D

HS160901-F

HS190117-B

HS190117-C

HS190117-E

HS210528-A

HS210528-B

HS210528-C

HS210528-D

HS210528-E

HS210528-F

Ræsonnementer
– konklusion

HS160901-C HS190117-B

HS190117-C

HS190117-E

HS210528-C

HS210528-D

HS210528-E

HS210528-F

HS220301-C

HS220301-D

Tankegangskomp.
– generelt
Tankegang
– karakteris. spg.

HS180418-A

HS180418-B

HS180418-C

Tankegang
– karakteris. svar
Tankegang
– typer af udsagn
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Fokus Klassetrin 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse Eksamen
Repræsentationskomp.
– generelt

HS210527-A

HS210527-E

Repræsentation
– betjening
Repræsentation
– vurdering
Repræsentation
– oversættelse

HS181011-A

HS181011-B

HS201001-B

HS210527-A

HS210527-B

HS210527-C

HS210527-D

Repræsentation
– vælge kritisk
Symbolbehandl.komp.
– generelt
Symbolbehandling
– afkodning

HS170615-A

HS170615-B

HS170615-C

HS170615-D

HS171129-E HS181011-A HS200207-B

HS200520-D

Symbolbehandling
– oversættelse

HS170615-C

HS170615-E

HS200207-A

HS200207-B

HS200207-C

HS200207-D

HS200207-E

HS200520-C

HS200520-F

HS220301-H

Symbolbehandling
– manipulation

HS170615-B

HS170615-D

HS170615-F

HS200207-D
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Fokus Klassetrin 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse Eksamen
Kommunikationskomp.
– generelt
Kommunikation
– mdtl. med mat.

HS171129-D

HS171129-E

HS171129-F

HS180418-F

HS190509-B

HS190509-H

HS200207-D

HS200207-E

HS200520-E

HS200520-F

HS200520-G

HS200520-H

HS210527-B

HS210527-D

HS210528-C

HS210528-D

HS210528-E

HS210528-F

HS220524-B

HS220524-D

HS220524-E

HS220524-F

HS220524-G

Kommunikation
– mdtl. om mat.

HS190509-F

HS190509-G

HS190509-I

HS200520-I

HS200618-C

Kommunikation
– skr. med mat.

HS171129-E HS190509-B

HS190509-H

HS200207-D

HS200207-E

HS200520-E

HS200520-F

HS200520-G

HS200520-H

HS210527-A

HS210528-C

HS210528-D

HS210528-E

HS210528-F

HS220524-B

HS220524-D

HS220524-E

Kommunikation
– non-verbalt

HS171129-E

Hjælpemiddelkomp.
– generelt

HS170504-A

HS170504-E

HS170615-E

HS180418-D HS200618-A

Hjælpemidler
– anvendelse

HS170504-B

HS170504-C

HS170504-D

HS190117-D HS200618-B

Hjælpemidler
– vurdering

HS170504-E HS180418-F HS200618-B

HS200618-C

Hjælpemidler – skift HS170504-B

HS170504-C

HS170504-D

HS180418-E

Hjælpemidler
– vælge kritisk

HS170504-B

HS170504-D

HS200618-C
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Fokus Klassetrin 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse Eksamen
Processtyring
– lærerinitieret

HS160901-A

HS170504-A

HS180418-A

HS180418-D

HS190117-A

HS190117-D

HS190509-E

HS200618-B HS201001-A HS220301-A

HS220517-A

HS220524-A

HS220524-C

Processtyring
– elevinitieret

HS201001-C

Komp.beskrivelser
– lærerinitieret

HS160901-A

HS160901-E

HS170504-A

HS170504-E

HS170615-A

HS171129-B HS190117-A

HS190509-A

HS190509-E

HS200207-A

HS200520-A

HS200520-G

HS200618-A

HS201001-A

HS210527-A

HS210527-E

HS210528-A

HS220301-A

HS220301-B

HS220517-A

HS220524-A

HS220524-J

Komp.beskrivelser
– elevinitieret

HS201001-C

Følelser og forest.
– generelt

HS201001-D HS220301-C

Følelser og forest.
– elevstyring
Følelser og forest.
– problemløsning

HS190117-F HS201001-C HS220301-C



Del I

Indskolingen
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Modul 1: 1. september 2016
– ræsonnementskompetence

Interview med læreren (7.15 min.) med udgangspunkt i HS160901-B (5.08 min.)

31. august
Morgentimen dagen inden første optagedag. Jeg er til stede for at vænne eleverne til at blive
video-observeret. Denne dag var videokameraet dog ikke tændt.

1. september
08.10: A, GG, HS160901-A (10.14 min.) K-L, KR-GE og P-L. L krydser børnene af og gen-

nemgår dagens program. Derefter drøfter hun med eleverne, hvad en undersøgelse er,
først generelt og så i matematik. Så fortæller hun, at dagens undersøgelse handler om
at forklare og begrunde sine resultater, og at det der konkret skal undersøges er noget
med geometriske figurer. Med afsæt i visning af forskellige geobrikker og spørgsmål til
eleverne repeterer L, hvad en trekant, firkant og cirkel er.
L forklarer, at eleverne konkret skal arbejde med at forklare og begrunde med ud-
gangspunkt i spørgsmålene på side 82 og 83 i Matematrix 1A, som hun gennemgår på
tavlen:

• “Kan man danne en firkant med to trekanter?”
• “Kan man danne en trekant med to firkanter?”
• “Kan man danne en femkant med trekanter og firkanter?”
• “Hvad er det højeste antal kanter, man kan danne med to trekanter og to firkan-

ter?”
Derefter beder L eleverne hente nogle geobrikker og sætte sig ud i makker-gruppearbejde,
dog med Astrid, Bjørk, Hannah og Mikkel som en firemandsgruppe.

08.26: Astrid, Bjørk, Hannah og Mikkel, PA-U-P1, HS160901-B (5.08 min.) KR-A. Astrid,
Bjørk, Hannah og Mikkel går i gang med at sætte geobrikker sammen på forskellige
måder. De snakker løst og ustruktureret hver især om de figurer, de bygger, af og
til afbrudt af bog-relaterede spørgsmål ud i gruppen ledsaget af forsøg på tilhørende
forklaringer.

08.32: Astrid, Bjørk, Hannah og Mikkel og L, PA-U-P1, HS160901-C (2.39 min.) KR-A og
KR-K. L spørger gruppen til det første undersøgelsesspørgsmål. Det mener de ikke man
kan, og M byder ind med følgende ræsonnement: “Man kan ikke lave en trekant ud af
en firkant, fordi en firkant har flere kanter.” Kort herefter kommer en klassekammerat
forbi og fortæller L, at hun har lavet en trekant af to firkanter, hvilket får hele gruppen
til at rejse sig og gå ind for at se det, der måske er et modbevis til deres konklusion.

https://vimeo.com/491086790
https://vimeo.com/455754611
https://vimeo.com/455732693
https://vimeo.com/455754611
https://vimeo.com/455754906
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08.36: A, PD, HS160901-D (4.55 min.) KR-A og KR-P. Plenumdiskussion om første og an-
det undersøgelsesspørgsmål. På opfordring fra L demonstrerer en elev i praksis med to
trekant-geobrikker, at man godt kan lave en firkant af to trekanter. L beder derefter en
anden elev fremføre et argument, han er kommet med under gruppearbejdet, for den
konklusion. Kernen i argumentet er, at man altid kan dele en firkant – fx en dør, som
er det eksempel, eleven bruger – i to trekanter ved at skære den over på tværs, og så
kan jo bare gå “baglæns”, hvis man vil lave en firkant af to trekanter. L opsummerer
argumentationen mens hun gennemfører processen med de to geobrikker, som første
elev medbragte.
Så spørger hun til hvorfor det kan lade sig gøre og en elev forklarer, at “de der to
streger, der er inde i midten, de kommer væk, så der er to kanter, og så er der to
kanter til, det bliver til en firkant, så man skal nærmest sådan plusse.” L sætter så de
to trekanter sammen på en måde, så der ikke dannes en firkant, og spørger hvad skal
der til, for at det kan lade sig gøre? H forklarer, at “det man smelter sammen, skal
være lige.”
Derefter – efter 4.55 minutter, hvor videoklippet afsluttes – går de over til spørgsmål 2
på samme side i bogen: Kan man danne en trekant med to firkanter? L vurderer dog
tydeligvis, at plenumsessionen har varet længe nok, så diskussionen omkring spørgs-
mål 2 afsluttes hurtigt.

08.42: A, GG, HS160901-E (1.22 min.) K-L. L introducerer til arbejdet med spørgsmål 3
og 4. Hun pointerer, at eleverne i forlængelse af deres svar på spørgsmålene i bogen
igen skal arbejde med, hvorfor de svarer som de gør.

08.44: Astrid, Bjørk, Hannah og Mikkel og L, PA-U-P1, HS160901-F (7.36 min.) KR-A. Astrid,
Bjørk, Hannah og Mikkel repeterer, hvad spørgsmål 3 går ud på. M og AS fejrer efter
tur, at det lykkes dem at bygge en femkant af en firkant og en trekant. L kommer
forbi og spørger til, hvorfor det er lykkedes, med reference til plenumopsamlingens
pointe om, at to kanter kan “smelte sammen”. AS kommer med en forklaring med
udgangspunkt i den figur, hun har bygget.
Derefter går gruppen i gang med spørgsmål 4. De er optagede af at at bygge med så
mange kanter som muligt, men der er ingen diskussion af, hvorfor de når frem til deres
resultater.

08.59: A, PD og EV L spørger eleverne, hvad de har syntes om undersøgelsen. I de kom-
mentarer, der kommer, er der enighed om, at det har været sjovt, men også hårdt og
trættende.

https://vimeo.com/458949220
https://vimeo.com/458949481
https://vimeo.com/458949637
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Modul 2: 4. maj 2017
– hjælpemiddelkompetence

Interview med læreren (5.22 min.) med udgangspunkt i HS170504-B (6.02 min.)

08.12: A, GG, HS170504-A (11.48 min.) K-L, KH-G og P-L. L introducerer arbejdet med
undersøgelsen Os i klassen på side 82-83 i Matematrix 1B, hvor eleverne skal måle
forskellige længder med udgangspunkt i deres egen krop. Hun viser siderne på tavlen,
og spørger eleverne hvad de tror undersøgelsen handler om. De siger spontant, at
det handler om at måle. L repeterer betydningen af meter og centimeter og spørger
derefter, hvilke ting eleverne kender, som man kan måle med. L og eleverne finder
sammen frem til målebånd, tommestok og lineal, som de henter og kigger på en ad
gangen.
Efter ca. 4 minutter gennemgår L opgaverne på side 82 en ad gangen. Derefter –
efter ca. 10 minutter – sender hun eleverne ud at arbejde i makkerpar, ledsaget af
en pointering af, at de skal huske at lægge mærke til, hvilke hjælpemidler de bruger
hvornår, så der senere kan snakkes om det i fællesskab.

08.26: B og H, PA-U, HS170504-B (6.02 min.) KH-A, KH-S og KH-Væ. B og H går i gang
med måleopgaverne på side 82, startende med at de skal måle hinandens højde. De
benytter uden nærmere drøftelse en medbragt tommestok. Det volder ikke H nogen
problemer, men B bøvler lidt med, hvordan tommestokken som måleredskab skal
håndteres. Først måler hun fra den gale ende, og da hun vender tommestokken om, får
hun i første omgang ikke foldet den helt ud, og starter derfor målingen fra det sted,
den i situationen er bøjet.
Derefter skal eleverne måle omkredsen af deres hoveder. Det medfører et behov for at
skifte måleredskab, hvilket H helt umiddelbart er opmærksom på: “Jeg går lige rundt
og henter sådan en ting, som vil være smart til at måle det her”. Hun kommer tilbage
med et målebånd, som eleverne kort får L’s hjælp til at bruge, hvorefter målingerne
gennemføres ubesværet.

08.38: B og H, PA-U, HS170504-C (2.43 min.) KH-A og KH-S. Efter et par yderligere må-
linger med målebåndet, viser det sig at være for kort til at måle deres længste skridt,
hvilket får dem til at skifte tilbage til tommestokken.

08.42: B og H, PA-U, HS170504-D (1.51 min.) KH-A, KH-S og KH-Væ. Derefter skal ele-
verne måle bredden på hinandens smil, hvilket de vælger målebåndet til. Derefter sker
der endnu et bevidst skift af måleredskab, idet H siger: “Jeg skal måle dig, når du
kryber sammen. Det vil jeg nu helst med det her [tommestokken].”
Til resten af opgaverne om at strække sig og hoppe højt bruges ubesværet tomme-
stokken.

08.50: B og H, OR B og H er færdige med opgaverne på side 82, og får en supplerende
opgaveside af L.

https://vimeo.com/491088269
https://vimeo.com/458954964
https://vimeo.com/458951318
https://vimeo.com/458954964
https://vimeo.com/458955533
https://vimeo.com/458955723
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08.59: A, GG, HS170504-E (6.01 min.) K-L, KH-G og KH-V. L samler i plenum op arbejdet
med side 82. Fokus på valg af hjælpemiddel, og på hvilke professioner – tømrer, “min
far”, skrædder og “min mormor” – der bruger de forskellige måleredskaber. Desuden
snak om nogle af de sjove fejl, der blev begået i betjeningen af dem undervejs – og på
at man lærer af at begå fejl.

09.06: A, GG L lægger op til arbejdet med side 83.
09.09: B og H, PA-U : Astrid, Bjørk, Hannah og Mikkel drøfter, hvordan de skal gribe

sammenlignings-opgaverne på side 83 an. De bliver enige om at starte med de to
sidste opgaver, hvor målene der skal sammenlignes, er fundet på side 82. Der er lidt
udfordringer med at afstemme tempoet i arbejdet, men indholdsmæssigt er der ingen
problemer.

09.17: B og H, PA-U Eleverne skal måle længden af deres længste hår. De vælger uden
diskussion at bruge et målebånd, og måler uden vanskeligheder. Udfordringen består
i at styre samarbejdet i firemands-gruppen.

9.22: Slut.

https://vimeo.com/458955892
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Modul 3: 15. juni 2017
– symbolbehandlingskompetence

Interview med læreren (8.41 min.) med udgangspunkt i HS170615-B (11.52 min.)

08.17: A, GG, HS170615-A (16.04 min.) K-L og KS-A. L introducerer arbejdet med opga-
verne på side 66 i Matematrix 1B, hvor eleverne skal finde forskelle mellem forskellige
tal i en kontekst af en børnefest. L indleder med at spørge til begrebet forskel, og
eleverne kommer med forskellige eksempler på situationer, hvor man kan pege på en
forskel. Derefter får L en elev til at komme op til sig ved tavlen, og spørger til eksemp-
ler på forskelle mellem hende og eleven, hvor matematik kan bruges til noget. En elev
nævner forskellen i højde, og L styrer snakken hen på, at det kan udregnes ved hjælp
af minus.
Derefter – efter godt fem minutter – viser L bogens side 66-67 på tavlen, og spørger
eleverne hvad de ud fra illustrationerne tror siderne handler om. De skyder sig hurtigt
ind på, at det handler om en børnefest, hvorefter eleverne sammen med L på tavlen
arbejder med at udregne forskellige forskelle mellem de på side 66 givne tal. L sender
dem nu ud at arbejde i makkergrupper, med en betoning af, at eleverne i modsætning
til tidligere ikke kun skal finde resultatet af minusstykkerne, men starte med på skift
at fortælle makkeren, hvilken forskel der skal findes i den givne børnefest-kontekst. A
inviteres til tavlen for at give et eksempel på en sådan fortælling, men har behov for
en del hjælp fra L, fordi hun får rodet rundt i, om tallene i det udvalgte minusstykke
repræsenterer den ene eller anden af de to registreringer, der arbejdes med på siden;
antal sekunder om at spise et lakridssnørebånd og antal hop på en kænguru-stylte.

08.33: B og H, OR, HS170615-B (11.52 min.) KS-A og KS-M. B og H går i gang med opga-
verne på side 66. Efter kort vejledning fra L skiftes de til først at formulere de opstillede
minusstykker i børnefest-konteksten, derefter regne resultatet ud og så formulere det
i kontekst-sprog. Tilsyneladende ingen problemer.

08.44: B og H og L, OF, HS170615-C (2.45 min.) KS-A og KS-O. B og H er færdige med
opgaverne på side 66. L beder dem begrunde hvem de nederst på siden konkluderer
er vinderne af de to konkurrencer, hvilket får dem til at reflektere over, at det ikke er
den person med den største forskel til de andre, som vinder, men den som samlet set
har den bedste værdi. Så giver L dem en mere åben udfordring i forlængelse heraf: De
skal selv finde og formulere forskels-problemstillinger, og derefter bygge regnestykker
til håndtering heraf.

08.47: B og H og L, OR, HS170615-D (5.29 min.) KS-A og KS-M. L vender tilbage til snak-
ken med eleverne om de opstillede minusstykker. Hun gør dem opmærksom på, at de i
nogle af de opstillede stykker er kommet til at blande lakridssnørebånds- og kænguru-
stylte-tallene i deres færdiggørelse af de påbegyndte regnestykker nederst til højre på
side 66. Hun gør dem opmærksom på, at der “må godt ringe en lille klokke”, hvis
nogle af de tal, man regner med, som her er meget lave eller meget høje i forhold til

https://vimeo.com/491088317
https://vimeo.com/458960101
https://vimeo.com/458959103
https://vimeo.com/458960101
https://vimeo.com/458960744
https://vimeo.com/458960988
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andre, for så kan det jo være fordi man har lavet en fejl. Derefter færdiggør eleverne
opgaverne uden problemer.

08.53: B og H og L, OF og OR, HS170615-E (9.05 min.) KS-O og KH-G. B og H går i gang
med den tidligere givne udfordring fra L om selv at finde kontekster, hvor der menings-
fuldt kan formuleres forskels-opgaver og opskrives tilhørende minusstykker. De vælger
som ved en tidligere lejlighed – modul 2 halvanden måned før – at arbejde med deres
egne højder. De bøvler med brugen af et langt målebånd som det valgte hjælpemiddel,
henter et kortere uden at det gør det meget nemmere, og B ærgrer sig over, at de ikke
har valgt en tommestok som hjælpemiddel.

09.04: A, GG, HS170615-F (4.45 min.) KS-M. L samler op i plenum. Der snakkes om ud-
fordringen med at holde antal sekunder og antal hop adskilt. Derefter forklarer en elev
på opfordring fra L, hvordan hun har opdaget, at man ikke behøver tælle 84 baglæns
fra 89, når man skal udregne minusstykker med store tal som fx 89 − 84, men i ste-
det finde forskellen ved på talslangen at tælle baglæns fra det største tal indtil man
kommer til det mindste. L slutter med med uddybning af, hvorfor de to regnemetoder
giver samme resultat.

09.10: Slut.

https://vimeo.com/458961356
https://vimeo.com/458961886
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Modul 4: 29. november 2017
– modellerings- og
kommunikationskompetence

Interview med de observerede elever (15.44 min.)
Interview med læreren (8.24 min.) med udgangspunkt i HS171129-C

08.17: L og B og H og M, OR, HS171129-A (10.24 min.) KM-SY. L sætter hurtigt arbej-
det i gang: Byg en stol af centicubes. Det kaster B, H og M sig entusiastisk over og
klarer uden problemer.

08.27: A, GG, HS171129-B (13.24 min.) K-L, KM-GE og KM-SY. L viser og spørger til
nogle af de byggede centicubefigurer: Er det virkelig en stol? Det udfordrer hun ved
at sætte sig på en af figurerne, som selvfølgelig braser sammen til elevernes store
morskab.
Derefter påpeger L, at det eleverne har gjort, er at bygge en model af en stol, og
casen bruges til at forklare, at når man bygger en model, er der altid noget, man
vælger at have med, og noget der ikke kommer med. L viser så eleverne små udgaver
af Eiffeltårnet og Colosseum som andre eksempler på modeller.
Så forklarer L, at man også kan bygge modeller i matematik, og minder eleverne om,
at de for nylig har gjort det med geobrikker. Nu skal der bygges et regnestykke, og
eleverne giver eksempler på tal og regnetegn, som kan indgå heri. L pointerer, at en
del af dagens udfordring er at man skal tænke sig om, for at finde ud af, hvad man vil
have med i sit regnestykke.
Så inddeles i grupper på 2-3 elever, hvis navne samles i hver sin tegnede ramme på
tavlen, som eleverne skal arbejde frem mod at kunne skrive deres regnestykke i. L viser
så eleverne side 85 i Matematrix 2A, hvorfra dagens opgave læses højt: Hvor mange
skal I stå oven på hinanden for at kunne nå loftet?
En fra hver gruppe kommer op til L og får en kopi af opgavesiden, samt mulighed
for at vælge et blandt en række forskellige måleredskaber, som L har samlet. Derefter
sendes de ud for gruppevis at arbejde med udfordringen.

08.42: B og H og M, PA-U, HS171129-C (9.55 min.) KM-SY, KM-MS, KM-DB og KM-MA.
Eleverne kaster sig entusiastiske over opgaven. De indleder med at måle hinandens høj-
de og – med lidt tekniske udfordringer – højden op til loftet i klasseværelset, som de
uden vanskeligheder eller diskussion har valgt som de størrelser, som skal indgå i deres
undersøgelse.
Databehandlingen holder B styr på ved løbende at trække de målte højder fra loftets
højde, som de har målt til 300 cm. På grund af en regnefejl, hvor de kun trækker 37
og ikke 137 cm. fra, når de frem til, at deres højder tilsammen bliver præcis 300 cm.
Tilfredse konkluderer de derfor, at der skal tre personer oven på hinanden til for at
nå loftet.

https://vimeo.com/491533698
https://vimeo.com/491088422
https://vimeo.com/458966352
https://vimeo.com/458964699
https://vimeo.com/458965540
https://vimeo.com/458966352
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L kigger forbi og spørger, hvordan deres regnestykke ser ud. Det har de endnu ikke
fået bygget, men forarbejdet er lavet, så de skriver hurtigt et regnestykke op, først på
siden i bogen og så i rammen på tavlen: 300 − 134 − 133 − 133 = 0

08.55: B og H og M, PA-U Gruppen går nu i gang med den supplerende opgave: Hvor man-
ge skal I stå oven på hinanden for at kunne nå skolens tag? De har svært ved at måle
afstanden til taget, som der er fri adgang til et sted i lokalet, fordi der er omkring fire
meter op, men modelmæssigt er de helt med på, at det er samme slags udfordring som
før.

09.06: A, EV, HS171129-D (2.41 min.) KM-TR og KK-Mm. L orkestrerer en fælles evalu-
ering af hver gruppes modellering. Først kommenterer hun nogle generelle ting, bl.a.
hvilken enhed der er anvendt ved målingerne, og så beder hun efter tur grupperne for-
klare om deres overvejelser med udgangspunkt i det eksplicit nedskrevne regnestykke
i rammen på tavlen.

09.09: B og H og M og L, EV, HS171129-E (3.30 min.) KM-TR, KS-A, KK-Mm, KK-Sm
og KK-NV. Som den anden gruppe forklarer B, H og M om deres arbejde. De starter
med at fortælle, at de har opdaget at deres regnestykke på tavlen er forkert, og så
drøfter de – i plenum og med hjælpende spørgsmål fra L om betydningen af de enkelte
tal – hvordan det giver bedst mening at rette regnestykket til.
De forklarer, at differencen er 100 for stor, hvorefter M foreslår at ændre tallet 300 til
400 for at få stykket til at passe. Det synes de andre ikke duer, for så højt er der jo
ikke op til loftet. I stedet finder de inspiration fra nogle af de andre gruppers model,
så de i stedet lægger deres tre højder sammen og trækker 1 meter fra, fortolket som at
de skal bruge en meter mindre en M’s fulde højde for at nå loftet: Hannah + Bjørk +
Mikkel − 1m = 300

09.06: A, EV, HS171129-F (3.45 min.) KK-Mm. Den efterfølgende gruppe har målt højden
til loftet på en smart måde: En af eleverne stillede sig på sit bord, stak armen over
hovedet og nåede loftet med en meterstok. Længden af bord, hende selv, armen og
meterstokken blev så skrevet ned, “og så fik jeg Adam til at regne det ud.”
Til gengæld har de misforstået del den af opgaven, der handlede om at bruge et
regnestykke som model, for det stykke de har skrevet på tavlen – 85 + 40 = 125 – er
bare valgt helt vilkårligt.

09.24: Slut.

https://vimeo.com/458967056
https://vimeo.com/458967353
https://vimeo.com/458967700
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Modul 5: 18. april 2018 – tankegangs- og
modelleringskompetence

Interview med de observerede elever (8.41 min.)
Interview med læreren (5.22 min.) med udgangspunkt i HS180418-B (7.34 min.)

08.16: A, GG, HS180418-A (10.22 min.) KT-Sp og P-L. L har skrevet en dagsorden for ti-
merne op på tavlen. Første punkt er fælles snak om hvad klassen lavede, sidst jeg var
på besøg. Nogle af eleverne – bl.a. AS – kan huske, at det handlede om at sammenligne
højden i klassen med deres egne højder. B kan også huske, at de byggede modeller af
stole med centicubes.
Derefter beder L eleverne komme med eksempler på spørgsmål, som man kan svare
på ved hjælp af regnestykker, og spørgsmål som ikke egner sig til det. Det volder
indledningsvist lidt vanskeligheder, men efter L selv kommer med nogle eksempler,
som skrives på tavlen, begynder eleverne at kunne byde ind.
Som opfølgning herpå sendes eleverne ud i mindre grupper, hvor de sammen skal finde
på to spørgsmål af hver slags.

08.28: AS og B og H, OF, HS180418-B (7.34 min.) KT-Sp. Gruppen skal lige samle sig om
den uvante opgave, men da det er sket har de ingen vanskeligheder med at skelne mel-
lem og finde eksempler på spørgsmål, som kan besvares med matematik, og spørgsmål
som ikke kan.

08.36: A, GG, HS180418-C (3.02 min.) KT-Sp. L samler op på gruppearbejdet ved at læse
op af gruppernes forskellige eksempler på forskellige typer spørgsmål:

• Hvis du har ti flødeboller og spiser tre hvor mange er der så tilbage?
• Hvor højt er Eifeltårnet?
• Hvad heder driningen i danmark?
• Hvem er kaj venner med?
• Hvor mange sidder er der i den store karla bog?
• Hvor mange øne har elrkoper?
• Hvor høj er skolen vis man stiler en mase brøn oven på innanen?
• Hvor lanj er to foboldbaner til samen?
• Hvad er dit yngling sport?
• Hvad er dit ynglins spiller?
• Hvor lang er verdens længeste rutsjebane?
• Hvad er din livret?
• Hvad er en sky?

https://vimeo.com/491089091
https://vimeo.com/598669991
https://vimeo.com/467354081
https://vimeo.com/467352305
https://vimeo.com/467354081
https://vimeo.com/467354709
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08.38: A, GG, HS180418-D (6.30 min.) KM-MO, KH-GE og P-L. L introducerer arbejdet
med undersøgelsen Min skole på side 80-81 i Matematrix 2B, hvor eleverne skal kon-
centrere sig om spørgsmålet på højre side: “Hvor stor er skolegården?” Det spørgsmål
skal de – på samme måde som med forrige modelleringsundersøgelse (modul 4) – forsø-
ge at besvare ved at bygge en matematisk model i form af et regnestykke. Regnestykket
skal bygges op vha. målinger foretaget i skolegården, og skal til slut skrives i en ramme
på tavlen og fremlægges for de andre grupper.
Inden grupperne sendes i skolegården, viser L dem forskellige måleredskaber, som de
kan vælge at bruge undervejs.

08.48: AS og B og H, DB, HS180418-E (12.26 min.) KM-SY, KM-DB, KM-TR, KH-S og
KR-P. Eleverne sendes i grupper ud i skolegården for at indsamle data til deres regne-
stykke om skolegårdens størrelse. Den observerede gruppe vælger at måle omkredsen
af skolegården, først med en række meterlange pinde og derefter – fordi de mener de
har målt for unøjagtigt i første omgang – med et hjul med en omkreds på en meter,
der klikker hver gang det har kørt en omgang.
Eleverne noterer deres målinger på en tegning af den omtrent rektangulære skole-
gård, og med reference til denne tegnede model kritiserer de undervejs nogle af deres
egne målinger, bl.a. med reference til, at længden af siderne i skolegården to og to
(rektanglets parallelle sider) må være lige lange.

09.06: A, GG Alle grupper skriver deres opstillede regnestykke i hver deres ramme på tavlen.
09.15: A, EV, HS180818-F (9.46 min.) KM-TR, KK-Mm og KH-V. L orkestrerer en fælles

evaluering af hver gruppes modellering. Hun beder efter tur grupperne forklare om
deres overvejelser med udgangspunkt i det eksplicit nedskrevne regnestykke i rammen
på tavlen, og beder om de øvrige gruppers kommentarer til, hvad de synes om det
fremlagte regnestykke.
Som den fjerde gruppe forklarer AS, B og H om deres arbejde. De fortæller, at de har
målt hele vejen rundt i skolegården, og med reference til deres tegnede model, som
de har gengivet på tavlen, forklarer de, at de har forsøgt at tage hensyn til et lille
indgangsparti ved en dør. Derefter forklarer de om deres vanskeligheder med at bruge
hhv. meterstokkene og meterhjulet som hjælpemiddel til målingerne. Fra de andre
elever får de ros for at have målt hele vejen rundt i skolegården, samt kommentarer
om at det de har gjort ser svært ud.

09.24: A, GG, HS180418-G (2.04 min.) KM-MS. Som afrunding fortæller L, at det eleverne
har valgt at beregne som svar på den åbne opgave, er forskellige bud på omkredsen
af skolegården, hvilket fx kan være nyttigt, hvis man skal indhegne den. Hun spørger
derefter hvad kan kunne gøre, hvis man i stedet skulle finde antallet af fliser der skal
bruges til at dække skolegården, og med hjælp fra nogle få elever når hun frem til, at
det så er arealet man beregner.

09.26: Slut.

https://vimeo.com/467354902
https://vimeo.com/467355265
https://vimeo.com/467356318
https://vimeo.com/467356791
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Modul 6: 11. oktober 2018
– repræsentationskompetence

Interview med de observerede elever (7.04 min.)
Interview med læreren (8.30 min.) med udgangspunkt i HS181011-A (4.02 min.)

08.22: A, GG KRP-O. L repeterer kort arealbegrebet, og spørger så, hvordan man kan finde
antallet af tern i forskellige rektangler, som hun på ternet baggrund tegner på tavlen.
Eleverne tæller, og H supplerer med en forklaring om, at man også kan gange sig frem
til resultatet. Den griber L og forklarer, at det er det, eleverne nu skal gøre.
Ikke videooptaget på grund af en teknisk fejl.

08.33: A, OR L uddeler til hver elev et kort med et rektangel tegnet på ternet baggrund.
De laver derefter Quiz og byt: Eleverne går rundt mellem hinanden i klassen. Når man
mødes to og to svarer man på, hvilket gangestykke der kan udregne, hvor mange tern
der er i den andens rektangel. Derefter bytter man kort og går videre til en ny makker.

08.38: A, GG, HS181011-A (4.02 min.) KS-A og KRP-O. L samler i plenum op på erfarin-
gerne fra Quiz og byt. En elev spørger, om man til en firkant, som er 3 tern på den ene
led og 9 tern på den anden led, selv kan vælge, om man skriver 3 · 9 eller 9 · 3. L griber
spørgsmålet og siger, at det gode spørgsmål må undersøges. Det guider hun eleverne
gennem ved at tegne både et “stående” og et “liggende” rektangel med dimensioner-
ne 3 og 9 tern, og konkluderer (med andre ord) at den kommutative lov gælder for
multiplikation.

08.43: B og H, OR KRP-O. Eleverne giver to og to hinanden gangestykker fra den lille
tabel. Makkeren skal så tegne det rektangel, hvis areal svarer til gangestykket. B og
H gennemfører øvelsen uden vanskeligheder.
Videooptagelse uden lyd på grund af en teknisk fejl.

08.50: A, GG Kort fælles opsamling, hvor eleverne fortæller at de synes opgaverne var svære,
men sjove.

08.53: A, GG, HS181011-B (6.04 min.) KRP-O. L gennemgår opgaverne på side 18 og 19 i
Matematrix 3A. Efter det forudgående lignende arbejde er det nemt for eleverne at
forstå, hvad de skal.

09.01: B og H, OR KRP-O. B og H løser uden vanskeligheder – og uden megen diskussion
– opgaverne på de to sider fra en ende af.
Videooptagelse uden lyd på grund af en teknisk fejl.

09.12: B og H, OR KS-A og KRP-O. B og H er allerede færdige med siderne, og går – efter
at have spurgt L – videre med side 20. Her er dagsordenen fortsat den kommutative lov
for multiplikation, nu understøttet ved repræsentationsskift fra symbolsk opskrevne
gangestykker til hop på tallinjer. Stadig ingen problemer med opgaverne.
Videooptagelse uden lyd på grund af en teknisk fejl.

09.20: A, GG Kort afsluttende gennemgang af besvarelserne af sidste og sværeste opgave
på side 19.

09.23: Slut.

https://vimeo.com/491097260
https://vimeo.com/491089268
https://vimeo.com/467358877
https://vimeo.com/467358877
https://vimeo.com/467359156
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Modul 7: 17. januar 2019
– problemløsnings- og
ræsonnementskompetence

Interview med de observerede elever (12.38 min.)
Interview med læreren (6.10 min.) med udgangspunkt i HS190117-B (8.26 min.)

08.16: A, GG, HS190117-A (10.16 min.) P-L, K-L, KP-GE, KP-H og KP-MK. L indleder
med et fælles oplæg. Først fortæller hun om problemløsning med udgangspunkt i den
visuelle model, hvor “opgave” og løsning skrevet i hver sin oval forbindes med pile,
som angiver forskellige metoder. Som del heraf fortæller hun om, hvad det indebærer
at være god til problemløsning, bl.a. tålmodighed og at turde lave fejl.
Herefter – efter godt fem minutter – repeterer hun fra forrige time betydningen af
begreberne stump, ret og spids vinkel, og forklarer så hvordan eleverne skal arbejde
med de fire spørgsmål på side 21 i Matematrix 3B:
Kan man tegne en trekant med

• tre spidse vinkler?
• tre rette vinkler?
• en stump og en ret vinkel?
• en ret vinkel og to lige lange sider?

I sin gennemgang betoner L bl.a., at eleverne som angivet på siden først skal gætte på
hvad hvert svar er, så prøve sig frem på udleveret ternet papir, og så tegne og skrive
svaret og forklaringen ind i bogen.
Til sidst deler L eleverne ind i makkerpar og sætter dem i gang med arbejdet.

08.27: B og H, OR, HS190117-B (8.26 min.) KR-A og KR-K. B og H går i gang med op-
gaverne. De svarer hurtigt på de to første spørgsmål. De to næste spørgsmål kræver
mere diskussion og fælles ræsonnementer, inden de også formår at svare på dem.

08.36: B og H og L, OR, HS190117-C (8.15 min.) KR-A, KR-K og KP-H. L kommer forbi
og spørger hvordan det går. Sammen finder de ud af, at B og H har lavet gode be-
grundede gæt på svarene, men mangler at undersøge og afprøve deres gæt nærmere,
så det kaster de sig over, nu med en sikker hånd i forhold til fremgangsmåden: “Vi
starter bare lige med at lave den her rette vinkel, ik?” “Det gør vi altid.”
De to sidste spørgsmål fremkalder gode diskussioner og ræsonnementer om, hvordan
de kan begrunde det, de er ret sikre på er svaret.

08.49: A, GG, HS190117-D (19.29 min.) P-L, KP-H og KH-A. L styrer en opsamling på
arbejdet med side 21. Afslutningsvist viser hun, hvordan GeoGebra kan bruges til at
eksperimentere med, hvad der kan og ikke kan lade sig gøre.

https://vimeo.com/491533911
https://vimeo.com/491089418
https://vimeo.com/467360257
https://vimeo.com/467359566
https://vimeo.com/467360257
https://vimeo.com/467361639
https://vimeo.com/467360701
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Derefter forklarer L at at eleverne nu skal arbejde videre på samme måde som med
side 21, nu blot med udgangspunkt i den tilsvarende side 23 i Matematrix 3B, hvor
spørgsmålene lyder:
Kan man tegne en firkant med

• netop to rette vinkler?
• netop tre rette vinkler?
• to stumpe vinkler og to rette vinkler?
• to stumpe vinkler og fire lige lange sider?

09.10: B og H, OR, HS190117-E (8.51 min.) KR-A, KR-K og KP-H. B og H følger nu den
fremgangsmåde, L forklarede dem om tidligere: Først gættes på svaret på hver af de
fire spørgsmål, og derefter undersøges gættene et ad gangen.
Igen fremkalder det gode diskussioner og ræsonnementer, men ikke egentlig problemløsnings-
frustration, da metoden “prøv dig frem”, som de konsekvent benytter, giver de ønskede
erkendelser.

09.20: B og H og L, OR, HS190117-F (5.32 min.) KR-P, F-P og KP-MK. L kommer forbi
og spørger hvordan det går. Hun gør dem opmærksom på, at de har svaret nej til første
spørgsmål, men efterfølgende tegnet en firkant med netop to rette vinkler i forbindelse
med et af de andre spørgsmål. Det fører til en snak om, at de uden at tænke over det
har forudsat, at der kun kan være tale om rektangler, ikke firkanter mere generelt.
I det afrundende arbejde viser H for første gang i forløbet tegn på problemløsnings-
frustration, men tager så sig selv metakognitivt i nakken med besked om at prøve
igen.

09.25: Slut.

https://vimeo.com/467362133
https://vimeo.com/467362688
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Modul 8: 9. maj 2019
– modelleringskompetence og
anvendelseskritisk kompetence

Interview med de observerede elever (13.43 min.)
Interview med læreren (5.58 min.) med udgangspunkt i HS190509-F (6.09 min.)

08.00: A, GG, HS190509-A (5.22 min.) K-L, KM-GE og KM-SY. L fortæller, at eleverne
i dag skal arbejde med endnu en modelleringsopgave. Hun repeterer hvad det vil
sige med reference til de tidligere gennemførte modellerings-undersøgelser. Derefter
rammesætter hun undersøgelsen ved at fortælle, at man i hver gruppe skal bygge et
regnestykke, og at det kræver at man beslutter, hvad man vil have med i regnestykket.
L viser så – efter knap to minutter – eleverne side 80 i Matematrix 3B, hvorfra dagens
opgave læses højt: Hvor mange elever kan der gå på jeres skole? Nogle elever spørger
til, om man fx bare kan tælle antallet af elever, hvilket får L til at præcisere, at
spørgsmålet ikke handler om, hvor mange elever der aktuelt går på skolen, men hvor
mange der kan gå.
Så fortæller L, at eleverne skal arbejde i grupper på 2-3 elever, hvis navne samles
i hver sin tegnede ramme på tavlen, som eleverne skal arbejde frem mod at kunne
skrive deres regnestykke i. Derefter dannes grupperne, som sendes ud for at arbejde
med udfordringen.

08.12: B og H og M, PA-U, HS190509-B (6.34 min.) KM-SY, KM-MS, KM-MA, KM-TR,
KK-Mm og KK-Sm. Eleverne kaster sig entusiastiske over opgaven. M kommer med
et fjolle-forslag, hvorefter B nævner, at der højst må gå 28 elever i hver klasse. Det
fører dem videre til at diskutere, hvor mange klasser der er på skolen. H foreslår at de
i stedet regner med antal årgange, hvilket B begynder at tegne en model af i rammen i
bogen mens M regner ud, at med tre klasser på hver årgang bliver grænsen 3 ·28 = 84.
Med 10 årgange regner de – ved minuttal 3.15 – hurtigt resultatet ud til at være
840 elever, hvilket H dog umiddelbart mener er alt for lidt. De to andre anfører, at
der lige nu er omkring 700 elever på skolen, hvilket får dem til i enighed at acceptere
840 elever som resultat. Det vil de ind at skrive på tavlen, hvilket fører til en diskus-
sion af, hvilket regnestykke de skal skrive, og om de også skal skrive forklaringer til
regnestykket. De bliver enige om at nøjes med at skrive regnestykket 84 · 10 = 840, og
så forberede sig på mundtligt at forklare om det.

08.20: B og H og M, PA-U, HS190509-C (2.14 min.) KM-SY. Gruppen er tilbage efter at
have skrevet regnestykket på tavlen, hvor L har spurgt til, om der ikke godt kunne være
elever andre steder end i de 30 klasselokaler, de har regnet med. Gruppen beslutter
at udvide beregningen med de ekstra lokaler, som de kan finde ved en tur rundt på
skolen.

https://vimeo.com/491534479
https://vimeo.com/491089755
https://vimeo.com/467367419
https://vimeo.com/467365264
https://vimeo.com/467366571
https://vimeo.com/467365711
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08.23: B og H og M, PA-U Gruppen går en tur rundt på skolen og kigger efter egnede ekstra
undervisningslokaler. B noterer løbende i bogen de tal, som de estimerer der er plads
til i hvert lokale, de kommer forbi og vurderer egnet til undervisning.

08.45: B og H og M, PA-U, HS190509-D (4.11 min.) KM-MA. Gruppen er tilbage fra rund-
turen på skolen, og begynder at regne på de tal, de har noteret undervejs. De når frem
til, at de supplerende lokaler giver plads til 233 ekstra elever, hvorfor deres reviderede
regnestykke bliver 84 · 10 + 233 = 1073. Det går de glade og tilfredse ind for at skrive
i rammen på tavlen.

08.55: A, GG, HS190509-E (3.23 min.) K-L, P-L og KM-TR. L forklarer nu om næste fase i
undersøgelsen: Grupperne sættes sammen to og to, og skal nu efter tur fremlægge deres
regnestykke og baggrunden herfor og modtage konstruktiv kritik fra makkergruppen.
Hun hjælper processen på vej ved på tavlen at skrive, at det handler om at være
nysgerrig, give gode råd og stille hjælpende spørgsmål, fx:

• Forstår vi det?
• Hvorfor har I valgt de tal?
• Hvad kunne være anderledes?

09.00: B og H og M og en anden gruppe og L, EV, HS190509-F (6.09 min.) KM-TR og KK-
Mo. Den anden gruppe forklarer om baggrunden for deres regnestykke, som er at de
har talt borde i forskellige lokaler på skolen, og så ganget med antal af elever, som
kan sidde ved hvert bord.
B, H og M skal nu give konstruktiv kritik. Det drejer sig mest om det urealistiske
i, at resultatet af den anden gruppes beregninger er, at der kan gå ca. 16 000 elever
på skolen. Det er dog svært for dem at få gjort kritikken konkret og konstruktiv,
og den modelleringsmæssige sammenhæng mellem de valg, der er gjort undervejs, og
resultatet af beregningen, bliver ikke sat til diskussion.

09.06: B og H og M og en anden gruppe og L, EV, HS190509-G (6.27 min.) KM-TR og KK-
Mo. B, H og M forklarer om deres beregninger. Den anden gruppe kan ikke finde på
spørgsmål at stille, så L kigger ind og giver ideer til, hvad man kunne spørge om,
fx hvorfor de ikke har regnet med flere end 28 elever pr. klasse, og om de har alle
relevante lokaler med. Det forklarer B og H på en måde der tydeligt viser, at det er
spørgsmål de allerede har overvejet undervejs i undersøgelsen.

09.13: A, EV, HS190509-H (3.59 min.) KM-TR, KK-Mm og KK-Sm. L samler klassen og
spørger til, om kommentarerne fra makkergruppen har ført til, at nogle grupper har
ændret det regnestykke, der står i rammerne på tavlen. Det giver tre af grupperne
konkrete eksempler på.
Derefter fortæller L, at undersøgelsen nu afsluttes med, at klassen går op til skolele-
deren og spørger, hvor mange elever der her og nu rent faktisk går på skolen. Hun
kommenterer på, at det jo er noget andet end det spørgsmål, de har undersøgt, nemlig
hvor mange der kan gå på skolen, men at lederens svar jo kan bruges til at tænke over,
hvor mange ekstra elever, der vil være plads til.

09.17: A, EV, HS190509-I (5.43 min.) KM-TR og KK-Mo. I samlet flok begiver klassen sig
over til skolelederens kontor. Han fortæller, at der lige nu går 606 elever på skolen.
Forskellige elever fortæller derefter, hvad de har fået som resultat af deres undersøgelse,
og skolelederen kommenterer på, hvorfor det kan godt kan være en fornuftig beregning,
selv om det ikke svarer til hans tal, og selv om grupperne har fået forskellige resultater.

09.24: Slut.

https://vimeo.com/467366077
https://vimeo.com/467367051
https://vimeo.com/467367419
https://vimeo.com/467367831
https://vimeo.com/467368395
https://vimeo.com/467368725
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Modul 9: 7. februar 2020
– symbolbehandlingskompetence

Interview med de observerede elever (9.43 min.)
Interview med læreren (8.04 min.) med udgangspunkt i HS200207-B (6.02 min.)

08.12: A, GG, HS200207-A (11.44 min.) K-L og KS-O. L fortæller at eleverne skal arbejde
videre med brøker. Derefter sætter hun i elevsprog fokus på symbolbehandlingskom-
petence: Brøker er ofte noget der opleves svært, og derfor er det en god ide at sætte
ord på dem i forhold til situationer man kender. Det får eleverne så eksempler på ved
hjælp af opgave 25 fra kapitlet Brøker i Matematrix 4, som de efter tur går til tavlen
og svarer på en del af.
Derefter forklarer L, hvordan de i makkerpar skal arbejde med opgave 32 og 33: På
skift skal den ene forklare sit svar på et delspørgsmål til den anden, som så skal have
forstået forklaringen, før de bytter og går videre til næste delspørgsmål.

08.30: B og H, OR, HS200207-B (6.02 min.) KS-A og KS-O. Eleverne går parvis i gang med
opgave 32 og 33 fra brøk-kapitlet. B og H har ingen problemer og er hurtigt færdige.

08.38: B og H og L, OF, HS200207-C (28.09 min.) KM-MO, KM-SY, KM-MS, KM-MA og
KS-O. L kommer hen til B og H, som er færdige med opgave 32 og 33. De får den nye
udfordring selv at lave tilsvarende opgaver med udgangspunkt i en situation, de selv
vælger og beskriver. De vælger at beskrive denne kontekst:

“I supermarkedet i Lille Bønneby kan man kun købe bønner på dåse. De
har fem forskellige varianter: Sur, sød, salt, stærk, varm. I alt har de 4 750
dåser med bønner.”

Derefter formulerer de let spørgsmål til denne kontekst, men de fører umiddelbart
frem mod regnestykker med subtraktion eller multiplikation, ikke brøkdele. Efter lidt
tid lykkes det dem dog at formulere følgende opgaver:

“Bønnebanden køber 900 dåser med bønner.
1A Hvor stor en brøkdel er der tilbage?
1B Hvis der er lige mange dåser af hver slags, hvor stor en brøkdel er så

stærke?
Der er ingen der vil købe varme dåsebønner, så nu er der kun 4 varianter
tilbage. De varme bønner bliver byttet ud med flere stærke bønner.
2A Hvor stor en brøkdel er nu stærke?
2B Halvdele af de søde bønner rådner, hvor mange er der nu?
De går konkurs.”

Cirka kl. 9 går de over til at finde svaret på deres egne opgaver, hvilket ikke volder
dem besvær.

https://vimeo.com/491535019
https://vimeo.com/491097502
https://vimeo.com/467372904
https://vimeo.com/467371832
https://vimeo.com/467372904
https://vimeo.com/467373705
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09.10: A, PD, HS200207-D (6.42 min.) KS-O, KS-M, KK-Mm, KK-Sm. Grupperne stiller
deres opgaver til hinanden ved efter tur at gå til tavlen, læse dem højt og lade nogle af
klassekammeraterne svare. B og H indleder med at læse deres lidt komplekse opgave
op, hvilket får L til at bede dem skrive de forskellige oplysninger på tavlen. Derefter
kan nogle af klassekammeraterne godt løse første del-spørgsmål. Andet spørgsmål fører
frem til regnestykket 3 850 : 5, hvilket får L til at minde dem om metoden “slikkepind,”
som de derefter benytter uden problemer.

09.17: A, PD, HS200207-E (9.01 min.) KS-O, KK-Mm, KK-Sm. Seks andre grupper frem-
lægger deres noget simplere brøkdels-opgaver og får klassekammerater til at svare.
Sidste gruppes opgave er også så kompleks, at det er nødvendigt at skrive de forskel-
lige oplysninger på tavlen.

09.24: Slut.

https://vimeo.com/467375485
https://vimeo.com/467376141
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Modul 10: 20. maj 2020
– modelleringskompetence og
anvendelseskritisk kompetence

Interview med de observerede elever (17.20 min.)
Interview med læreren (8.08 min.) med udgangspunkt i HS200520-H (7.31 min.)

Kun halvdelen af klassen er til stede som følge af restriktioner på grund af Corona-virus.
08.12: A, GG, HS200520-A (7.08 min.) K-L og KM-GE. L fortæller, at eleverne i dag skal

arbejde med endnu en modelleringsopgave. Hun repeterer hvad det vil sige med re-
ference til de tidligere gennemførte modellerings-undersøgelser, bl.a. “Hvor stor er
skolegården?” og “Hvor mange elever kan der gå på jeres skole?” Derefter rammesæt-
ter hun undersøgelsen ved at fortælle, at man i hver gruppe skal bygge et regnestykke
og skrive det i en ramme på tavlen.
L viser så eleverne side 150 og 151 i Matematrix 4, hvorfra dagens opgave læses højt:
Hvor mange bøger er der på skolebiblioteket? Derefter dannes grupperne, som sendes
ud for at arbejde med, hvordan de kan forestille sig deres regnestykke skal se ud.

08.20: B og H, PA-U, HS200520-B (3.47 min.) KM-SY og KM-MS. Eleverne går entusia-
stisk i gang med at bygge regnestykker. B og H ser reolerne på biblioteket for sig, og
diskuterer på den baggrund, hvordan de skal bygge deres regnestykke op. Det volder
dem ikke synderligt besvær, og de er hurtigt færdige med et bud på et regnestykke.

08.25: A, PA-U, HS200520-C (1.59 min.) KM-MS og KS-O. Grupperne skriver deres reg-
nestykker i rammerne på tavlen. B og H snakker med L om brug af tegn for ukendte
tal som del af deres regnestykke.

08.35: A, PA-U, HS200520-D (6.17 min.) KM-SY, KM-MS og KS-A. L orkestrerer en fælles
drøftelse af det regnestykke, som hver af de fire grupper har skrevet i rammerne.
Derefter gør hun eleverne opmærksom på, at man på siderne i Matematrix 4 kan se,
at man i stedet for at tælle bøger også kan overveje at måle forskellige længder.

08.44: B og H, PA-U, HS200520-E (17.03 min.) KM-SY, KM-MS, KK-Mm og KK-Sm. Alle
grupper går en tur på skolebiblioteket, hvor de arbejder med det konkrete antal bøger,
hylder og reoler af forskellig slags. For de fleste gruppers vedkommende – herunder B
og H – fører disse konkrete input også til revision af den måde, de på forhånd havde
valgt at gennemføre beregningerne på.

09.05: B og H, PA-U, HS200520-F (6.23 min.) KM-MA, KS-O, KK-Mm og KK-Sm. Grup-
pen er tilbage fra rundturen på skolen, og begynder at regne på de tal, de har noteret
undervejs, og opskrive beregningerne i rammen på tavlen. De når frem til, at der i alt
er 7 622 bøger på biblioteket.

09.26: A, GG, HS200520-G (3.22 min.) P-L, KM-TR, KK-Mm og KK-Sm. L forklarer nu
om næste fase i undersøgelsen: Grupperne skal – som ved undersøgelsen “Hvor mange

https://vimeo.com/491413008
https://vimeo.com/491090508
https://vimeo.com/467384839
https://vimeo.com/467376904
https://vimeo.com/467377605
https://vimeo.com/467378109
https://vimeo.com/467381054
https://vimeo.com/467382139
https://vimeo.com/467383336
https://vimeo.com/467384308
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elever kan der gå på jeres skole?”, som klassen lavede for et år siden – gå sammen
to og to og efter tur fremlægge deres regnestykke og baggrunden herfor og modta-
ge konstruktiv kritik fra makkergruppen. Hun hjælper processen på vej ved at lave
brainstorm på, hvilke typer spørgsmål man kan stille.
Herefter beder hun to udvalgte grupper gennemføre en sådan form for konstruktiv
makkergruppe-kritik foran resten af klassen, som så kan observere, hvilke kommentarer
der kommer, og hvordan L med supplerende spørgsmål hjælper processen på vej. Det
gør hun bl.a. ved at lede grupperne i retning af overvejelser om baggrunden for, at
gruppen, som fremlægger, har svaret, at der er 14585 bøger på biblioteket, mens B og
H’s beregninger ender med svaret 7622. B og H udgør den gruppe, der giver kritik.

09.29: B og H og en anden gruppe og L, EV, HS200520-H (7.31 min.) KM-TR, KK-Mm og
KK-Sm. L sætter nu grupperne i gang med at give hinanden kritik parvis. B og H
lægger for med at stå ved tavlen og fremlægge deres beregninger og overvejelser, hvor-
efter L inviterer makkergruppen til at komme med spørgsmål og kommentarer. Det
bliver ikke til andet end et par helt generelle og ukonkrete kommentarer.
Derefter er det makkergruppen der står ved tavlen og forklarer om baggrunden for
deres regnestykke. Det giver B og H derefter god og relevant kritik af. Blandt andet
påpeger B, at forskellen på de to gruppers resultater nok mest skyldes, at de har lavet
meget forskellige vurderinger af, hvor mange bøger der er på hver reol – henholdsvis
200 og 500 bøger.

09.46: A, EV, HS200520-I (1.16 min.) KM-TR og KK-Mo. L samler klassen og laver en
kort opsamling. Hun fortæller at hun synes de har været vildt gode, og påpeger det
spændende ved, at grupperne har valgt at gøre det på forskellige mådet og er nået
frem til forskellige resultater. Til slut fortæller hun, at der ifølge bibliotekaren er
cirka 10 000 bøger på skolebiblioteket, hvilket fører til korte refleksioner over, om de
beregnede resultater på mellem cirka 7 500 og 14 000 bøger er langt fra 10 000 eller ej.

09.48: Slut.

https://vimeo.com/467384839
https://vimeo.com/467385730


Forsøgsundervisning i matematik på Hvalsø Skole 2016-2025 Side 29 af 42

Modul 11: 18. juni 2020
– hjælpemiddelkompetence

Interview med de observerede elever (7.28 min.)
Interview med læreren (9.09 min.) med udgangspunkt i HS200618-C (6.09 min.)

08.05: A, GG, HS200618-A (3.41 min.) K-L og KH-GE. L indleder en drøftelse af behovet
for hjælpemidler med at vise to medbragte dåser flåede tomater, hvoraf den ene kræver
brug af den ligeledes medbragte dåseåbner, mens den anden ikke gør. Herefter inviteres
eleverne til at komme med eksempler på hjælpemidler i matematikundervisningen, som
opskrives på tavlen. Af disse eksempler forklarer L, at eleverne i dag skal arbejde med,
hvornår det er eller ikke er smart at bruge en lommeregner, som de fleste elever har
på deres mobiltelefon.

08.09: A, GG, HS200618-B (3.38 min.) KH-A, KH-V og P-L. L introducerer arbejdet med
temasiden Lommeregneren på side 88 i Matematrix 4. Eleverne gennemfører indled-
ningsvist lommeregnerindtastningen vist øverst på siden, og skal derefter parvis ar-
bejde med opgave 53:

Hvem regner hurtigst, lommeregneren eller hovedet?
a 2 + 4 2 + 6, 1 5, 1 − 2 9 + 0, 85 10, 1 + 0, 9
b 2, 5 + 6, 15 5, 16 − 2, 14 9, 85 + 0, 88 10, 06 − 0, 69
c 7 · 5 8 · 4 3 · 7 5 · 8 2 · 9
d 7 · 11 6 · 12 11 · 100 35, 7 · 10 11 · 11

Eleverne instrueres i, hvordan de efter tur skal tage tid, mens makkeren først i hovedet
og siden med lommeregneren arbejder med de givle regnestykker.

08.15: B og H, OR KH-V. B og H går entusiastisk i gang med opgave 53, motiveret af at
regne på tid. Undervejs har de nogle gode drøftelser af, hvornår det viser sig at være
hurtigere at bruge en lommeregner, og hvornår hovedregning “vinder.” Desværre ingen
lyd på videooptagelsen på grund af tekniske problemer.

08.38: A, GG, HS200618-C (6.09 min.) KH-V, KH-Væ og KK-Mo. L samler i plenum op på
arbejdet med opgave 53. Grupperne fortæller efter tur, hvordan de har arbejdet med
de forskellige dele af opgave 53, og hvornår og hvorfor de på baggrund af erfaringerne
mener, det for dem er smart at tage en lommeregner til hjælp.
Derefter sætter L eleverne i gang med opgave 51 og 52, som er øvelser i aritmetik med
decimaltal med og uden lommeregner.

08.46: B og H, OR KH-A. B og H arbejder individuelt og koncentreret med opgaverne. De
er ikke i tvivl om fremgangsmåden, men er færdighedsmæssigt lidt udfordrede af at
regne med decimaltal i hovedet.

9.15: Slut.

https://vimeo.com/491535329
https://vimeo.com/491535130
https://vimeo.com/467387847
https://vimeo.com/467386478
https://vimeo.com/467387082
https://vimeo.com/467387847
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Modul 12: 1. oktober 2020
– problemløsningskompetence

Interview med de observerede elever (10.58 min.)
Interview med læreren (8.34 min.) med udgangspunkt i HS201001-C (5.07 min.)

08.02: A, GG, HS201001-A (6.27 min.) KP-GE, K-L og P-L. L fortæller, at eleverne lige
som sidste år skal arbejde med problemløsning. Hun fortæller om problemløsning med
udgangspunkt i den visuelle model, som også blev brugt ved et tilsvarende forløb i
3. klasse, hvor “opgave” (som hun her med det samme benævner “problem”) og løsning
skrevet i hver sin oval forbindes med pile, som angiver forskellige metoder. Derefter
fortæller hun, at eleverne skal finde deres eget niveau, hvor de “bruger hjernen helst
på en lidt anderledes måde, og prøver sig frem med forskellige metoder for at finde
løsningen.” Så forklarer hun, at for at gøre det nemmere at finde sig eget niveau i hver
gruppe, har hun dannet dem så deltagerne har så ens fagligt niveau som muligt. Hun
betoner, at eleverne skal være tålmodige og prøve sig frem.
Derefter – efter cirka fem minutter – introducerer L et opgaveark, hvor jeg har sam-
let 39 opgaver fra Matematrix 3-9, som jeg vurderer som egnede til den ovennævnte
problemløsningsniveau-udspænding, og angivet dem i stigende sværhedsgrad. L beto-
ner, at man ikke skal lave opgaverne fra nummer 1 og frem, men vælge efter hvad der
er en passende udfordring af en selv.

08.11: B og H, OR, HS201001-B (3.07 min.) KP-I og KRP-O. B og H vælger at hoppe ind
i opgaverækkefølgen ved nummer 6 om arealet af en trekant. Den og nummer 7 om
rumfangsberegning volder ikke problemer, men det gør opgave 10, som de derefter
springer til:
10. Hvilken brøk ligger lige langt fra 2 og 3?
De bliver hurtigt enige om, at decimaltallet 2, 5 ligger lige langt fra 2 og 3, men at
angive det som brøk udfordrer deres forståelse af brøker, hvor tælleren er større end
nævneren.

08.18: B og H, OR B og H arbejder videre med opgave 11-16, som de – på trods af, at de
svarer forkert på opgave 11 og 14 – ikke oplever som problemer. Opgave 17 springer
de over, og opgave 18 – “Hvad skal man gange 6 med for at få 3

2?” – volder dem
problemer, tilsyneladende igen fordi deres manglende forståelse af brøker, hvor tælleren
er større end nævneren, gør, at de ikke kan oversætte fra brøkrepræsentationen til en
talrepræsentation, fx decimaltal, som kan hjælpe dem med at se, at det er tallet
halvanden, der er tale om. L kigger forbi og foreslår, at de springer opgave 18 over,
fordi de ikke har lært ret meget om at gange med brøker.

08.49: B og H, OR, HS201001-C (5.07 min.) KP-MS, F-P, K-E og P-E. Efter løst at have
snakket om og arbejdet med opgave 20, 21, 22 og 28, når B og H til opgave 29:
29. I en stald var der 28 ben og 10 hoveder. Hvilke dyr kan der have været i stalden?

https://vimeo.com/590970159
https://vimeo.com/581165680
https://vimeo.com/590903683
https://vimeo.com/590900083
https://vimeo.com/590902903
https://vimeo.com/590903683
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Den volder dem store problemer og skaber problemløsnings-frustration, som dels brin-
ger dem ud i fjolle-overvejelser om syv-benede dyr, dyr med ben-amputationer og
mutant-geder, dels får H til at ville opgive og gå videre til en anden opgave. Det før-
søger H at overtale hende til at lade være med, begrundet med at “vi er gået i gang
med den, så skal vi også lave den, fordi man skal jo lave det, man har svært ved.” De
når ikke at blive enige og komme videre, inden H bliver reddet af gong-gongen i form
af L, der kalder til fælles opsamling.

08.54: A, GG, HS201001-D (12.44 min.) KP-GE, KP-H og F-G. I plenum spørger L til ele-
vernes oplevelse af problemløsningsopgaverne. Flere synes det har været sjovt, men en
del – herunder H – har også oplevet, at frustrationen var svær at håndtere. Derefter
spørger L hvilke metoder de forskellige grupper har brugt til at svare på opgave 12:
12. Hvor mange mandage kan der være på en måned?
En gruppe har talt sig frem på klassen store vægkalender. L tegner en ugedags-kalender
på tavlen, og forklarer hvordan man kan bruge den til at svare på opgaven. Det bruger
hun til at fortælle, at det at tegne situationen kan være en god metode, som hun ofte
selv bruger. Så fortæller hun, hvor svært det var for mange grupper at springe opgaver
over, fordi de er så vant til at arbejde med de opgaver, de får, fra en ende af. Så spørger
hun videre til valg af metode. En anden gruppe har regnet sig frem ved hjælp af en
lommeregner. En tredje gruppe skrev tallene – formentlig antallet af dage – op, mens
en fjerde gruppe brugte taltavlen på bagsiden af deres kladdehæfte.
Derefter snakker de om de forskellige slags fejl, forskellige grupper har lavet i arbejdet
med opgave 13:
13. Hvor mange dage er du i dag?
Det bruger L til at betone, at det er en god ide at tjekke efter, om det nu kan passe,
når man mener man har fundet et svar. Som eksempel diskuterer de tilgange til og
nogle af gruppernes svar på opgave 32:
32. Søslangen i Loch Ness er 40 meter plus halvdelen af sin egen længde. Hvor lang

er den?
L fortæller, at hun som nævnt ville starte med at tegne situationen, og bruger på
tavlen den tilgang til at begrunde, hvorfor en af gruppernes svar, 60 meter, ikke kan
passe, og derefter til – med input fra B – at eksemplificere metoden “prøv dig frem”.

09.07: Slut.

https://vimeo.com/590904609
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Modul 13: 27. maj 2021
– repræsentationskompetence

Interview med de observerede elever (6.31 min.)
Interview med læreren (8.23 min.) med udgangspunkt i HS210527-B (7.04 min.)

08.02: A, GG, HS210527-A (10.11 min.) K-L, KRP-GE, KRP-O og KK-Sm. L fortæller at
eleverne skal arbejde med repræsentationskompetence. Derefter bliver eleverne bedt
om at komme til tavlen og give eksempler på, hvordan man kan repræsentere gange-
stykket 4·9. Eleverne vælger selv at repræsentere det gennem forskellige regnehistorier,
hvorefter de på opfordring fra L repræsenterer det ved hjælp af arealberegning, hop
på tallinje, additionsstykke og tegning af centicubestænger.
Derefter – efter ca. otte minutter – introducerer hun repræsentationsarkene – samme
matematiske ting repræsenteret på otte forskellige måder – fra Matematrix 5, og for-
tæller at eleverne nu skal arbejde med arkene vedrørende procent. Hvert makkerpar
får udleveret udklippede versioner af syv repræsentationsark med hver sin procentdel,
som de så skal samle igen.

08.11: B og H, OR, HS210527-B (7.04 min.) KRP-O og KK-Mm. B og H kaster sig frejdigt
over opgaven. De udvikler – i lighed med mange af de andre grupper – selv et system,
hvor kortene lægges i en matrix-struktur med samme repræsentationsform i hver ræk-
ke og samme procentdel i hver søjle, og diskuterer med det udgangspunkt løbende
placeringen af de enkelte repræsentationskort.

08.23: B og H og L, OR, HS210527-C (4.18 min.) KRP-O. L sætter nu gruppen i gang med
at spille fisk med repræsentationskortene: De skal vælge fire af de oprindelige otte re-
præsentationsformer, og et stik består så af de fire kort, som repræsenterer samme
procentdel. Det gennemføres med stor spilleglæde og uden forståelsesmæssige proble-
mer.

08.32: B og H, OR Gruppen spiller en runde fisk mere med de resterende fire repræsenta-
tionsformer fra repræsentationsarkene.

08.39: B og H, OR Gruppen tager selv initiativ til at spille endnu en runde fisk, nu med
alle otte repræsentationsformer.

08.48: A, GG L giver nu eleverne en ny type udfordring: De skal hver især selv udfylde et
tomt repræsentationsark med et selvvalgt regnestykke og selvvalgte repræsentations-
former. Ikke optaget på grund af tekniske problemer.

08.56: B og H, OR, HS210527-D (9.07 min.) KRP-O og KK-Mm. B og H kaster sig over
opgaven, og drøfter undervejs deres forskellige repræsentationsforslag med hinanden.
De vælger til en start et regnestykke med division, men det volder dem vanskeligheder,
så det går de bort fra. Derudover volder opgaven dem ikke problemer.

https://vimeo.com/590975140
https://vimeo.com/581171750
https://vimeo.com/590907278
https://vimeo.com/590906225
https://vimeo.com/590907278
https://vimeo.com/590910477
https://vimeo.com/590911497
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09.06: B og H, OR KRP-O og KK-Mm. B og H er færdige, og går på opfordring fra L videre
med at udfylde et repræsentationsark med udgangspunkt i en brøk. De arbejder i
stilhed og uden problemer.

09.13: A, GG, HS210527-E (4.18 min.) K-L og KRP-GE. L samler op i plenum. Hun po-
interer, at nogle elever i deres egen udfyldelse af et repræsentationsark har holdt sig
til at gentage samme repræsentationsform, og viser derefter eksempler på forskellige
repræsentationsformer fra elevernes indsamlede selvudfyldte ark.

9.18: Slut.

https://vimeo.com/590914449
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Modul 14: 28. maj 2021
– ræsonnementskompetence

Interview med de observerede elever (8.47 min.)
Interview med læreren (8.41 min.) med udgangspunkt i HS210528-B (9.26 min.)

09.53: A, GG, HS210528-A (16.57 min.) K-L, KR-GE, KR-P og KR-A. L fortæller at ele-
verne nu skal arbejde med en anden kompetence end i det forrige forløb. Hun minder
om, at klassen tidligere har arbejdet med hjælpemiddelkompetence, og får eksemp-
ler på matematiske hjælpemidler fra eleverne. Derefter introducerer hun ræsonne-
mentskompetence ved at efterspørge argumenter for påstanden “solen står op hver
dag”. Så tegner hun en model af et ræsonnement på tavlen, bestående af delene præ-
misser, argumenter og konklusioner.
Derefter – efter ca. otte minutter – introducerer hun til undersøgelsen af taltavlen
på side 159 i Matematrix 5. Først gennemgår hun og eleverne sammen forskellige
simple eksempler på valg af talmønstre på taltavlen og regneregler med disse tal, fx
“to tal ved siden af hinanden, fx 2 og 3, det mindste trækkes fra det største”, og L
bruger disse eksempler til at konkretisere og forklare betydningen af de forskellige dele
i ræsonnements-modellen. Derefter gennemgås det lidt mere komplekse eksempel på
siden i bogen, hvorefter L sætter grupperne i gang med at arbejde med samme type
undersøgelse, hvor de selv vælger præmisserne, dvs. talmønsteret og regnereglerne.

10.10: B og H, PA-U, HS210528-B (9.26 min.) KR-P og KR-A. B og H kaster sig over un-
dersøgelsen, tydeligvis motiverede af den åbne udfordring, de oplever det som. De
arbejder sig hurtigt gennem en række selvvalgte eksempler:
B: “Du tager det tal, der er lige under, og det tal, der er lige over. Så trækker du

det laveste tal fra det . . . , altså, så trækker du det tal, der er over det tal, fra det
her tal [peger på det nederste tal], og så vil det altid give 20.”

H: “Hvis du tager 3 og plusser det med 5, så giver det 8. Så du tager de her to tal og
plusser dem, så minusser du med det tal i midten, og så vil det altid give tallet i
midten.”

De bekræfter hinanden i rigtigheden af konklusionerne, men bliver udfordret, da L
kommer forbi og beder dem komme med eksplicitte argumenter herfor. Mange gode
eksempler på konkrete matematiske ræsonnementer undervejs, heraf to i det genere-
rede videoklip.

10.35: A, GG, HS210528-C (4.35 min.) KR-P, KR-A, KR-K, KK-Sm og KK-Mm. L orke-
strerer en opsamling i plenum, hvor grupperne efter tur kommer til tavlen og gennem-
går et af deres gennemarbejdede, selvvalgte eksempler. Den første gruppe kommer
rimeligt gnidningsfrit igennem.

https://vimeo.com/590976088
https://vimeo.com/581174555
https://vimeo.com/590918661
https://vimeo.com/590916860
https://vimeo.com/590918661
https://vimeo.com/590920433
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10.41: to elever og L, GG, HS210528-D (8.42 min.) KR-P, KR-A, KR-K, KK-Sm og KK-
Mm. Den anden gruppe giver gode eksempler på ræsonnementer, som er vanskelige at
følge og forstå, selv om det er nemt at forstå, at deres konklusion er rigtig.

10.49: B og H og L, GG, HS210528-E (6.37 min.) KR-P, KR-A, KR-K, KK-Sm og KK-Mm.
Den tredje gruppe, B og H, giver gode eksempler på ræsonnementer, som er nemme
at følge og forstå.

10.57: to elever og L, GG, HS210528-F (2.47 min.) KR-P, KR-A, KR-K, KK-Sm og KK-
Mm. Den fjerde gruppe giver flere eksempler på ræsonnementer, som er nemme at
følge og forstå.

11.00: flere elever og L, GG Resten af grupperne fremlægger deres eksempler.
11.18: Slut.

https://vimeo.com/590921236
https://vimeo.com/590922389
https://vimeo.com/590925152
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Modul 15: 1. marts 2022
– problemløsningskompetence

Interview med de observerede elever (8.36 min.)
Interview med læreren (6.42 min.) med udgangspunkt i HS220301-C (7.46 min.)

08.08: A, GG, HS220301-A (9.21 min.) KP-GE, K-L og P-L. L fortæller, at eleverne lige
som i to tidligere forløb skal arbejde med problemløsning. Hun gen-introducerer hvad
problemløsning er ved at afspille den videooptagne gennemgang fra forløbet i 5. klasse
(modul 12 her i logbogen). Udgangspunktet er en visuel model, hvor “opgave” (som
hun i klippet med det samme benævner “problem”) og løsning skrevet i hver sin oval
forbindes med pile, som angiver forskellige metoder. I klippet fortæller L derefter, at
eleverne skal finde deres eget niveau, hvor de “bruger hjernen helst på en lidt ander-
ledes måde, og prøver sig frem med forskellige metoder for at finde løsningen.” Hun
betoner, at eleverne skal være tålmodige og prøve sig frem. Derefter introducerer L
et opgaveark, hvor jeg har samlet 39 opgaver fra Matematrix 3-9, som jeg vurderer
som egnede til problemløsningsniveau-udspænding, og angivet dem i stigende svær-
hedsgrad.

08.19: A, GG, HS220301-B (5.17 min.) KP-GE, KP-H og K-L. L spørger nu eleverne om,
hvilke generelle metode-tilgange – heuristikker – man kan bruge, når man skal løse et
problem. For at gøre snakken konkret, bruger hun opgave 29 som eksempel:
29. I en stald var der 28 ben og 10 hoveder. Hvilke dyr kan der have været i stalden?
Eleverne byder ind med forslag, og når sammen med L frem til følgende heuristikker:

• Tegne.
• Prøve sig frem.
• Gæt/ligninger.
• Gøre opgaven simplere.

L fremhæver som pointe, at der er mange forskellige måder at gribe et problem an
på, og der er ikke nogle metoder der på forhånd er bedre end andre. Så gentager
hun, at det er samme opgaveark som ved problemløsnings-forløbet i 5. klasse, og
betoner som sidst, at man ikke skal lave opgaverne fra nummer 1 og frem, men vælge
efter hvad der er en passende udfordring af en selv. I modsætning til sidst, hvor
eleverne arbejdede i homogene grupper, vil hun denne gang lave tilfældigt sammensatte
grupper, så eleverne kan få erfaring med at håndtere forskelligheden og øve sig i at
kunne rumme hinandens forskellige tilgange.

08.29: B og H, OR, HS220301-C (7.46 min.) KP-MS, KP-MK, KR-P, KR-K, F-P og F-G.
B og H vælger at starte et tilfældigt sted i den sidste og sværeste del af opgaverække-
følgen, hvilket ender med opgave 31:

https://vimeo.com/723016037
https://vimeo.com/723013308
https://vimeo.com/723004017
https://vimeo.com/723001054
https://vimeo.com/723002148
https://vimeo.com/723004017
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31. Fru Chenitz købte en pose kaffe og en pose te for i alt 70 kr. Kaffen kostede 10 kr.
mere end teen. Hvor meget gav hun for teen?

Den volder ikke problemer, så de er hurtigt videre til opgave 39:
39. Mand-kvinde-kæresteparrene Aa, Bb, Cc og Dd er til fest. De morer sig og danser

alle sammen lige indtil a sent på aftenen pludselig falder død om, mens hun danser
til “Tango Jalousi”. Opklaringsarbejdet viser, at hendes dansepartner har myrdet
hende, samt at:
– ingen mænd dansede med deres egen kæreste.
– A dansede med den kvinde, der er kæreste med den mand, der dansede med
b.

– den mand, som dansede med b, har stadig en kæreste.
– den mand, som dansede med a, kan godt have haft overskæg.

Den volder dem problemer og skaber problemløsnings-frustration og behov for at min-
de sig selv om de faglige “spilleregler”, L har fortalt dem om: “Nu gætter vi bare, det
må man gerne.”

08.36: B og H, OR, HS220301-D (11.41 min.) KP-MS, KP-MK, KR-P og KR-K. B og H
vælger at lade opgaven ligge lidt og går videre med opgave 37:
37. Den samme terning er vist fra tre forskellige sider. Hvilket bogstav står på den

modsatte side af X?

Den får de rimeligt uproblematisk ræsonneret sig frem til svaret på, og går derefter
videre til opgave 36:
36. Udfør følgende beregninger:

– Noter dit skonummer.
– Gang det med 2.
– Læg 40 til resultatet.
– Gang dette resultat med 50.
– Træk dit fødselsår (fire cifre) fra det nye resultat.
– Læg antallet af hele år, vi har oplevet af dette årtusinde, til.

I det resultat, du nu har, er de to første cifre dit skonummer og de to sidste din
alder! Forklar dette resultatet.

De gennemregner processen med deres egne skonumre og konstaterer, at påstanden
passer. Derefter drøfter de, hvordan det kan forklares, inden de prøver med et nyt
tilfældigt skonummer, 25. Det bringer dem ikke rigtigt videre, så de ender med at
komme med en pseudo-forklaring og stille sig tilfredse med den.

08.48: B og H, OR, HS220301-E (1.06 min.) KP-MS og KP-H. B og H går videre til opga-
ve 32:
32. Søslangen i Loch Ness er 40 meter plus halvdelen af sin egen længde. Hvor lang

er den?
Den løser de på under et minut ved meget eksplicit at bruge strategien om at prøve
sig frem.

https://vimeo.com/723005222
https://vimeo.com/723006745
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08.49: B og H, OR, HS220301-F (11.01 min.) KP-I og KP-H. B og H går videre til opga-
ve 35:
35. Hvor mange diagonaler har en n-kant?
L forklarer, hvad en n-kant er, og får B g H mindet om, hvad en diagonal er. L foreslår
og hjælper dem i gang med at prøve sig frem frem med en trekant, en firkant osv., og
lave en tabel over resultaterne. Det går eleverne i gang med uden problemer, og efter
nogle minutter kommer L tilbage og sætter dem i gang med at lede efter et mønster i
tallene i tabellen.
Efter cirka 10 minutter er de kommet langt med tabellen, men bliver i tvivl om hvad
det har med opgaven om n-kanten at gøre. Det får de forklaret af L, og laver derefter
en sproglig beskrivelse af mønsteret og stiller sig tilfredse med det.

09.03: B og H, OR B og H når lige at runde af med opgave 31, som de hurtigt besvarer ved
at prøve sig frem.

09.05: A, GG, HS220301-G (8.31 min.) KP-GE og KP-H. I plenum spørger L til hvilke me-
toder de forskellige grupper har brugt til at svare på de forskellige opgaver. Hun
pointerer, at det ikke går ud på at lave en masse opgaver, men at blive udfordret af de
opgaver, man vælger at arbejde med, og roser eleverne for at have været vedholdende.

09.16: A, GG, HS220301-H (12.02 min.) KP-MS, KP-H og KRP-O. Klassen prøver i fæl-
lesskab at svare på mordgåde-opgaven (nr. 39) gengivet ovenfor. H foreslår at prøve
sig frem, hvilket de på iniativ fra L ender med at gøre ved at opføre situationen som
skuespil.

09.28: Slut.

https://vimeo.com/723008547
https://vimeo.com/723010098
https://vimeo.com/723011407
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Modul 16: 17. og 24 maj 2022
– anvendelseskritisk kompetence og
kommunikationskompetence

Interview med de observerede elever (9.38 min.)
Interview med læreren (6.19 min.) med udgangspunkt i HS220524-D (6.02 min.)

17. maj
08.10: A, GG, HS220517-A (16.50 min.) K-L, P-L, KM-GE og KM-MO. L fortæller, at ele-

verne i dag skal arbejde med endnu en modelleringsopgave. Hun repeterer hvad det vil
sige med reference til de tidligere gennemførte modellerings-undersøgelser, bl.a. “Hvor
stor er skolegården?”, “Hvor mange elever kan der gå på jeres skole?” og “Hvor mange
bøger er der på skolebiblioteket?” Derefter rammesætter hun undersøgelsen ved at
fortælle, at man i hver gruppe skal bygge et regnestykke og skrive det i en ramme på
tavlen, hvorefter hun afspiller en kort videofilm, hvor modelleringsmodellen på side 12
i Matematrix 9 bliver forklaret og eksemplificeret.
L viser så eleverne en arbejdsseddel, hvorfra dagens opgave læses højt: Hvad koster det
at have kæledyr? Efter en kort snak om, hvem af eleverne der selv har hvilke kæledyr,
forklarer hun om den kommende arbejdsproces og svarer på spørgsmål herom fra
eleverne. Så danner hun grupper på 3-4 elever, som sendes ud for at arbejde med,
hvordan de kan forestille sig deres regnestykke skal se ud.
Dette gruppearbejde blev ved en teknisk fejl optaget uden lyd, hvorfor der ikke er
genereret videoklip herfra.

08.32: B og H og T, PA-U KM-SY og KM-MS. Gruppen har ved lodtrækning fået tildelt,
at de skal arbejde med marsvin som kæledyr. L kommer forbi og pointerer, at de
skal starte med at komme med et “vildt gæt” på udgifterne, før de begynder at finde
priser på nettet eller andre steder. Eleverne går entusiastisk i gang med at bygge et
regnestykke, og ad den vej gætter de på, at det koster 31 000 kr. at have to marsvin i
hele deres levetid.

08.41: B og H og T, PA-U KM-SY, KM-MS og KM-DB. Gruppen går nu i gang med at
kvalificere deres gæt på værdien af de forskellige typer udgifter, de har valgt at medtage
i deres regnestykke. De søger information på nettet og spørger en klassekammerat, som
har marsvin derhjemme.

08.49: B og H og T og L, PA-U KM-SY og KM-TR. L kigger forbi og spørger til, hvilke
typer udgifter gruppen har valgt at tage med i deres regnestykke. Det forklarer B, og
L bekræfter hende i, at det lyder fornuftigt, hvorefter gruppen regner videre.

08.54: B og H og T og L, PA-U KM-MS, KM-MA og KM-TR. Gruppen har medtaget strø-
else til buret som en af deres udgifter, og de begynder nu at lave rumfangsberegninger

https://vimeo.com/723030527
https://vimeo.com/723029715
https://vimeo.com/723024591
https://vimeo.com/723018551
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på, hvor meget strøelse de har behov for. L kigger forbi og sparrer med dem, bl.a. med
fokus på, at deres umiddelbare rumfangsberegning lyder temmelig urealistisk.

09.06: B og H og T og L, PA-U KK-Sm. L giver gruppen besked om, at de skal bruge de
sidste fem minutter til at få skrevet deres beregninger og tilhørende forklaringer på
det udleverede store ark karton. Det kaster gruppen sig over under oplevelse af stort
tidspres.

09.19: A, EV, HS220517-B (9.05 min.) KM-TR. L sætter hver gruppes planche op på tavlen
og kommenterer med input fra eleverne de forskellige valgte tilgange til beregningerne.

09.30: Slut.

24. maj
08.07: A, GG, HS220524-A (2.30 min.) K-L, P-L, KM-GE. L repeterer hvad eleverne brug-

te tiden på i sidste uges første del af undersøgelsen. Hun hjælper blandt andet elevernes
hukommelse på gled ved at vise de delvist udarbejdede plancher. Derefter igangsætter
hun at hver gruppe får 20 minutter til at genoverveje og finpudse deres regnestykke fra
sidst. Ved hjælp af modelleringsmodellen på side 12 i Matematrix 9, der som sidst vises
på tavlen, pointerer hun, at man sagtens kan gå “baglæns” i sin modelleringsproces
og genoverveje nogle af sine beslutninger og/eller beregninger. Derefter tilpasser hun
gruppedannelsen til dem, der er til stede i dag.

08.12: B og H og T og L, EV, HS220524-B (7.20 min.) KM-TR, KM-MS, KK-Mm og KK-
Sm. Gruppen diskuterer deres beregninger fra sidst. Fokus er på at tilrette og beregne,
hvor meget mad der skal købes om året, da de ved de her har lavet en fejl, samt på
at beslutte, om de skal budgettere med udgift til aflivning hos en dyrlæge. Undervejs
kigger L forbi og bekræfter dem i, at de er på rette spor.
De efterfølgende ca. 10 minutter bruges på at dekorere planchen med ledsagende teg-
ninger.

08.30: A, GG, HS220524-C (4.23 min.) P-L, KM-TR, KM-VV. L introducerer eleverne til
en artikel på tv2.dk: “Dyr i drift: Din hund koster dig 100.000.” Med reference til et
opgaveark, som vises på tavlen, forklarer hun derefter om næste fase i undersøgel-
sen: Hver gruppe skal skrive et regnestykke, som de mener svarer til oplysningerne i
artiklen, og sammenligne det artikel-baserede regnestykke med deres eget.

08.40: B og H og T, PA-U, HS220524-D (6.02 min.) KM-SY, KM-MS, KK-Mm og KK-Sm.
Gruppen går i gang med at læse artiklens afsnit om at holde marsvin og oversætte
oplysningerne til beregninger på deres planche.

08.48: B og H og T, PA-U, HS220524-E (4.58 min.) KM-TR, KM-SY, KK-Mm og KK-Sm.
Gruppen har nu opskrevet regnestykket, de mener svarer til oplysningerne i artiklen,
og begynder at sammenligne det artikel-baserede regnestykke med deres eget.

08.53: B og H og T, PA-U Gruppen smukkeserer deres planche mens de snakker om løst og
fast.

09.03: L og andre elever, EV, HS220524-F (4.38 min.) KM-TR og KK-Mm. Grupperne sæt-
ter efter tur deres planche op på tavlen og fremlægger deres beregninger og sammen-
ligninger. L kommenterer og går i dialog med hver gruppe om deres arbejde. Den
første gruppe er nået frem til, at det koster godt og vel 200 000 kr. at have en fugl!
Det forklarer de ikke mindst skyldes, at en fugl skal rigtig meget til dyrlægen, hvilket
er rigtig dyrt, og sammen med L finder de ud af, at det nok også skyldes, at de har
budgetteret med to kilo mad om dagen og skift af al strøelse hver dag.

09.09: L og B og H og T, EV, HS220524-G (3.45 min.) KM-TR og KK-Mm. 09.09: B, H og
T fremlægger deres arbejde.

https://vimeo.com/723020733
https://vimeo.com/723021980
https://vimeo.com/723022784
https://vimeo.com/723023704
https://livsstil.tv2.dk/2011-03-17-dyr-i-drift-din-hund-koster-dig-100000
https://vimeo.com/723024591
https://vimeo.com/723025651
https://vimeo.com/723026636
https://vimeo.com/723027326
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09.13: L og andre elever, EV, HS220524-H (11.42 min.) De resterende fire grupper frem-
lægger deres arbejde.

09.25: A, PE, HS220524-J (3.15 min.) K-L, KM-TR og KM-VV. L runder af med en anven-
delseskritisk perspektivering af undersøgelsen. Hun gør opmærksom på, at eleverne nu
har prøvet et eksempel på, hvordan man kan og bør være kritisk over for påstande i
medierne. En elev synes det har været en smart måde at være kritisk på, og fortæller
at det jo kan være, de i gruppen faktisk har mere forstand på sagen end journalisten.

09.30: Slut.

https://vimeo.com/723028092
https://vimeo.com/723033153
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Forkortelser

Personer
A Alle.
L Læreren.
B Elev 1.
H Elev 2.
M Elev 3.
AS Elev 4.
T Elev 5.

Aktivitetsform
. . . -PX . . . ifm. projektarbejde X.

GG Lærerstyret oplæg/gennemgang.
PD Plenumdiskussion.
TS Teoristudier.
OR Opgaveregning.
ØR Øvelsesregning.
GR Gruppedannelse.
OA Opgaveafgrænsning.
OF Opgaveformulering.
TL Tilrettelæggelse.
DB Databehandling.

PA-U Projektarbejde – udførelse.
EV Evaluering.
PE Perspektivering.
AN Andet.

Fokusområder
KM-GE Modelleringskompetence generelt.
KM-MO Modellering – motivering.
KM-SY Modellering – systematisering.
KM-MS Modellering – matematisering.
KM-DB Modellering – databehandling.
KM-MA Modellering – matematisk analyse.
KM-TR Modellering – tolkning af resultater.
KM-VV Modellering – vurdering af validitet.

KP-GE Problemløsning – generelt.
KP-I Problemløsning – intern.

KP-MS Problemløsning – matematisering.
KP-H Problemløsning – heuristik.

KP-MK Problemløsning – metakogn. og kontrol.

KR-GE Ræsonnementskompetence generelt.
KR-P Ræsonnementer – præmisfokus.
KR-A Ræsonnementer – argumentfokus.
KR-K Ræsonnementer – konklusionsfokus.

KT-GE Tankegangskompetence generelt.
KT-Sp Tankegang – karakteristiske spørgsmål.
KT-Sv Tankegang – karakteristiske svar.
KT-U Tankegang – typer af matematiske udsagn.

KRP-GE Repræsentationskompetence generelt.
KRP-B Repræsentation – betjening.
KRP-V Repræsentation – vurdering.
KRP-O Repræsentation – oversættelse.

KRP-Væ Repræsentation – vælge kritisk.

KS-GE Symbolbehandling generelt.
KS-A Symbolbehandling – afkodning.
KS-O Symbolbehandling – oversættelse.
KS-M Symbolbehandling – manipulation.

KK-GE Kommunikationskompetence generelt.
KK-Mm Kommunikation – mundtligt med mat.
KK-Mo Kommunikation – mundtligt om mat.
KK-Sm Kommunikation – skriftligt med mat.
KK-So Kommunikation – skriftligt om mat.
KK-NV Kommunikation – non-verbalt

KH-GE Hjælpemiddelkompetence generelt.
KH-A Hjælpemidler – anvendelse.
KH-V Hjælpemidler – vurdering.
KH-S Hjælpemidler – skift.

KH-Væ Hjælpemidler – vælge kritisk.

P-E Processtyring – Elevinit. opmærks.
P-L Processtyring – Lærerinit. opmærks.
K-E Kompetencebesk. – Elevinit. opmærks.
K-L Kompetencebesk. – Lærerinit. opmærks.
F-G Følelser og forestillinger – Generelt om mat.,

mat.uv. og eget forhold hertil.
F-P Følelser og forestillinger – Problemløsnings-

frustration af typen “jeg ved hvor jeg skal
hen, men ikke hvordan jeg skal komme
der”.

F-E Følelser og forestillinger – elevstyringsfru-
stration af typen “jeg ved ikke hvor jeg
skal hen, og kan derfor ikke komme i gang”.
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