
Workshop – matematikkens dag
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Workshop – plan

1.Introduktion til workshoppen 
2.Hvad er KiDM og undersøgende matematik –

hvad er jeres erfaringer?
3.At arbejde undersøgende - oplæg
4.I arbejder med en KiDM-aktivitet
5.Resultaterne fra KiDM-projektet 
6.Hjemmesiden - introduktion
7.At komme i gang med at arbejde 

undersøgende i faggruppen



Hvad er KiDM?

Et landsdækkende storskalaprojekt med fokus på 
undersøgelsesorienteret didaktik

Projektet havde til hensigt at skabe bedre kvalitet i fagene dansk 
og matematik.

Projektet blev gennemført med særligt fokus på 4.-5. klasse i 
matematik og 7.- 8. klasse i litteraturundervisningen i dansk. 

• Udvikling af metoder og værktøjer til at styrke undervisningens 
kvalitet 

• Udvikling af lokal kapacitetsopbygning.



Undersøgende matematik – et politisk fokus
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Generelt har den undersøgende tilgang fået 

stor medvind i flere lande efter, at 

Europakommissionen i 2007 blåstemplede 

Inquiry-tilgangen i naturfag og matematik, 

hvor de anbefalede at nytænke 

undervisningen og basere den på en 

undersøgelsesorienteret tilgang. 

Der blev herefter finansieret flere projekter 

også i Danmark bl.a. PRIMAS som 

fokuserede på udvikling af inquiry-based

ressourcer og -materialer og lærerudvikling 

(Michelsen, 2011)



Didaktiske rødder

• Den undersøgende arbejdsmåde har stærke rødder i Deweys 
learning by doing (1920’erne) og  Polyas tanker  om 
problemløsning beskrevet  i ” How to solve it” (1945)



Matematikindsatsens tre teser

• En undersøgende, dialogisk og anvendelsesorienteret 
undervisning (UDA) med rum til elevdeltagelse øger effekten 
af elevens forståelse for matematiske begreber og udvikler 
hensigtsmæssige arbejdsmåder.

• Undervisning hvor eleverne oplever indholdet meningsfuldt
både med udgangspunkt i faget selv og i fagets anvendelse 
øger motivationen

• En undersøgende, dialogisk og anvendelsesorienteret 
undervisning med rum til elevdeltagelse øger muligheden for 
at implementere de matematiske kompetencer.



• Empiri

• Praksis

• Teori 

Forundersøgel
se

• Samarbejde 

• Afprøvning  

• Design 

Udviklingsfase
• Indsats 

• Evaluering

• Revision  

Pilotfase

• Forsøg 1

• Kontrol

• Justering 

Forsøgsfase 
1 • Forsøg 2

• Kontrol 2

• Finpudsning

Forsøgsfase 
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• Forsøg 3

• Kontrol 3

• Opskalering 

Forsøgsfase 
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2016
Efterår 
2016

Forår 
2017

Efterår 
2017

Forår 
2018

Efterår 
2018 

Type 
Antal skoler og antal klasser 

matematik

Udviklingsskoler 6, 10 klasser

Pilotskoler 14, 53 klasser

Forsøgsskoler 45, 143 klasser

Kontrolskoler 42, 131 klasser

Samarbejdspartnere:
Mølleskolen Ry, Marievangsskolen Slagelse, 
Skolegades skole Hjørring, 
Syddansk Universitet, 
Aalborg Universitet, 
Professionshøjskolen Absalon, University College 
Nordjylland, UC Syd, UCL



En projektperiode på 3 – 4 mdr.

Forløb 1

• Tal og algebra/ problembehandling og 
ræsonnementskomp.

• Fagudvalg: Fokus på iscenesættelsen

Forløb 2

• Geometri og måling /problembehandling og 
ræsonnementskomp.

• Fagudvalg: Fokus på elevens undersøgende 
arbejdsform og lærerrollen

Forløb 3

• Statistik og sandsynlighed / modellering 

• Fagudvalg: Fokus på opsamling og evaluering



Jeres erfaringer/holdninger – undersøgende 
matematik?



Spørgekort
1. Det beskrives af lærere som et problem at undersøgende matematikundervisning er meget 

tidskrævende - mere end formidlende træningsorienteret undervisning. Hvad tænker du om 
det? 

2. Hvilke erfaringer har du med elevernes holdninger til at indgå i en mere undersøgende og 
eksperimenterende matematikundervisning? 

3. Hvilke styrker/udfordringer ser du ved en mere deltagerstyret undervisning modsat mere 
lærerstyret? 

4. Hvilke erfaringer har du med inddragelse af de lavtpræsterende elever i en undersøgende 
matematik undervisning? 

5. Mange lærere taler om en øget uforudsigelighed i hvad der sker og hvad der nås i en 
undersøgende matematikundervisningen. Hvad tænker du om det? 

6. Er det rigtigt at der er en ubalance i matematikundervisningen mellem den 
træningsorienterede/formidlende undervisning og den undersøgende undervisning? 

7. Mange lærere taler om nødvendigheden af men vanskeligheder med at samle op på 
elevernes undersøgende aktiviteter. Hvad er dine erfaringer? 

8. Når elevgrupperne arbejder med undersøgende aktiviteter foregår de i forskellige 
hastigheder og forskellige grader af frustration/motivation. Har du erfaringer med eller 
synspunkter på hvordan det skal håndteres? 



En undersøgende undervisning
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Hvordan kan en undersøgende undervisning 
struktureres?

Iscenesættelse

Aktivitet

Undersøgende 
arbejde

Opsamling
Fællesgørelse
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Hvilke spørgsmål er gode spørgsmål?

• For at stille spørgsmål, 
som kan opfordre 
eleverne til matematisk 
tænkning og 
matematiske 
ræsonnementer, er det 
vigtigt at overveje måden 
der spørges på.

• Meget effektfulde 
spørgsmål er fleksible og 
giver mere plads til 
opfølgende spørgsmål. 



Hvordan designer man en undersøgende 
aktivitet?
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GrublerenOpdagelsen Produktet

Målingen Modelleringen



Opdagelsen: Hvor mange knuder?

Gæt først: eget bud på antal knuder.

I skal nu binde så mange knuder I kan på et minut. De må ikke bindes oveni hinanden

http://kidm.dk/matematik/laerer/matematik-laerer/oversigt/de-tre-indsatser/indsats-3/binde-
knuder/

Hver elev tæller derefter antallet og skriver sit knudetal på et antal post-it sedler, så hver gruppe 
kan få en post-it seddel. Sedlerne fordeles til grupperne.

Når eleverne har bundet knuder og post-it sedlerne er fordelt til alle grupper, skal eleverne i 
gang med at ordne deres datasæt. 
Beskrivelsen af datasættet iscenesættes ved at eleverne får følgende spørgsmål:

”Hvis der kommer en mand ind gennem døren og spørger – hvor mange knuder kan en elev i 
denne klasse binde på 1 minut – hvad kan I så fortælle ham? Husk argumenterne”

http://kidm.dk/matematik/laerer/matematik-laerer/oversigt/de-tre-indsatser/indsats-3/binde-knuder/


Opdagelsen 

• Hovedhensigten med opdagelsen er, 

at eleverne, gennem en guidet 

aktivitet, skaffer sig indsigt i og 

forståelse for udvalgte matematiske 

begreber. Det undersøgende består i, 

at eleverne ikke kender de faglige 

pointer, de skal finde frem til ved at 

eksperimentere og danne sig 

erfaringer. De skal således få øje på 

sammenhænge og systemer, som kan 

lede dem mod en generaliseret viden 

inden for det udvalgte matematiske 

stofområde. 
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¼ af hvad?

• At finde ¼ af noget afhænger af helheden.



Grubleren 

• Hensigten med grubleren er, at eleverne udvikler 

deres problemløsningsevner og ræsonnerende evner. 

Det centrale er ikke stoffet, men om eleverne kan, og 

vil, anvende ræsonnementer og systematisk 

undersøgelse. Fokus er således på elevernes 

undersøgende metodik. 

• Grubleren forekommer i mange afskygninger af både 

rent matematiske og mere virkelighedsorienterede 

opgaver.
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Hvad vejer kasserne?

Emilie har fået fire kasser.

Kasserne er blevet vejet parvis i alle mulige 
kombinationer.

Det har givet vægtene 6, 8, 10, 12, 14 og 16 kg.

Emilie har ingen vægt, men vil finde ud af, hvad 
hver kasse vejer. Hjælp hende!



Produktet
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• Hensigten er her, at eleverne fremstiller et produkt, 
som ”virker” – ud fra både funktionelle og 
æstetiske perspektiver. Det undersøgende består i, 
at eleverne tager ejerskab, og går længere end til 
blot at følge en angivet fremstillingsproces. De 
begynder at eksperimentere og forandre såvel 
proces som produkt. Her kan indgå skabende 
innovative designprocesser og elevernes 
nysgerrighed som det bærende element, hvilket 
giver en mere eksplorativ tilgang til det 
undersøgende. 



Et flot dækkende mønster
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Produktet



Målingen

• Hensigten med Målingen er at anvende matematik i en 

naturvidenskabelig ramme ved at foretage ”en 

undersøgelse” med anvendelse af måltal, beregning og 

statistik. Eleverne er således underlagt nogle ”videnskabelige 

krav og retningslinjer” for at gøre undersøgelsens resultat 

tilstrækkelig pålidelig og gyldig. 

• Der er klare tværfaglige kontakter til skolens naturfag hvor 

matematik indgår som redskabsfag. 
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Hvor mange burhøns på en kvadratmeter?

23

Fakta om burhøns

Burhøns går i bure, hvor hver høne har, 

hvad der svarer til et A4-ark plus et 

postkort. (Oplysningerne stammer fra 

dyrenes beskyttelses hjemmeside 2019



Matematisk modellering
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• Hensigten med Modelleringen er at fremme 

modelleringskompetencen. Eleverne skal 

forholde sig til en problemstilling i hverdagen, 

som skal afgrænses og omsættes til en 

matematisk beskrivelse og analyse. På baggrund 

af det skal eleverne tolke de svar, de får, og 

forholde sig kritisk til deres model. Her er der 

mange åbne ukendte elementer for såvel lærere 

som elever. Der indgår blandt andet en åbenhed 

i, hvilke variable og størrelser, der er relevante 

for at skabe en anvendelig matematisk model til 

beskrivelse og analyse af problemet. Der er en 

åbenhed i mulige resultater, som afhænger af de 

præmisser, eleverne har opstillet 

Matematiske 

resultater

Tolke

Virkelighed Matematik

Beskrive

Analysere



Hvor mange bøger på biblioteket?
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Aktivitet Sigte Perspektiv Problem Metode Resultat Type 

Opdagelsen Afprøve og udlede 

begrebsmæssige 

sammenhænge

Lærer Kendt Kendt Kendt

Elever Lukket Åbent Åbent Investigerende

Grubleren Udvikle 

problemløsningsevne 

Lærer Kendt Kendt Kendt

Elever Åbent Åbent Lukket Investigerende

Produktet Foretage 

eksperimenterende  

ændringer (opfinde)

Lærer Kendt Kendt Kendt

Elever Lukket/

åbent

Lukket/

åbent

Lukket/

åbent

Eksplorativt

Målingen Videnskabelig 

undersøgelse gennem 

måling og beregning

Lærer Kendt Kendt Ukendt

Elever Lukket Lukket Åbent Investigerende

Modelleringen Udvikle og afprøve 

matematiske modeller

Lærer Kendt/ 

ukendt

Ukendt  Ukendt

Elever Åbent Åbent Åbent Investigerende

En oversigt



Rebtrekanten – en undersøgende aktivitet

• Hvor mange forskellige trekanter (ikke 
kongruente) kan I lave med en 12 meter 
lang snor.

• Siderne i trekanten skal være hel-tallige.

TJEK også NCUM: hjemmeside:

https://matematikdidaktik.dk/temaer/undersoegende-matematikundervisning-i-grundskolen/hvad-er-
undersoegende-matematikundervisning-i-grundskolen/



KiDM – resultater
Kvantitative vurderinger

Overordnet kan vi konkludere, at vi kan identificere en 
lille positiv effekt på elevernes begrebsforståelse, men at 
vi ikke har kunnet identificere en gennemsnitlig positiv 
effekt af indsatsen på elevernes 
undersøgelseskompetence, idet resultatet af den 
undersøgelseskompetencetesten ikke er statistisk 
signifikant på 0,05-niveauet. Vi kan dermed ikke 
udelukke, at det må tilskrives tilfældighed, at der er 
denne forskel på de to grupper



Highlights fra de kvalitative analyser
• Eleverne mere spørgende, samtalende (også lærerne) – og selvstændige.

• Der oplevedes en øget motivation men også frustration

• Eleverne ikke lige så facitorienterede

• Eleverne er blevet bedre til at stille spørgsmål og udtrykke sig i 
matematikundervisningen

• ”De usikre elever” opleves mere deltagende end forventet

• Opdelingen af undervisningen i iscenesættelse, aktivitet og fællesgørelse er 
virkningsfuld 

• Den øgede deltagerstyring forudsætter en elevadfærd, som kan være uvant og 
vanskelig for nogle. 

• Lærerrollen bliver mere facilliterende end formidlende – og der er øget 
uforudsigelighed

• Ønske om mere blandet undervisning.

• Det understøttende materiale blev opfattet i en detaljeringsgrad, der gjorde det 
realistisk at gennemføre. Dog uvant og omfattende at skulle følge lektionsplaner. 

• Det tager tid og trækker ”tempoet” ud af undervisningen, men fordybelsen 
støtter forståelse, samarbejde og elevernes lyst til at bidrage til undervisningen.



Hjemmeside KIDM.dk 



Hvordan kommer vi i gang på min skole?
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KAPACITETSOPBYGNING

1. Præsentation af projektet samt de foreløbige 

gennemførte lektioner.

2. Det fagdidaktiske fokuspunkt - iscenesættelse 

2.1 Se videofilmen - Iscenesættelse af ”Hvad vejer 

kasserne?” 

2.2 Refleksioner knyttet til filmen 

2.3 Tag udgangspunkt i det fagdidaktiske oplæg: ”Oplæg 

om iscenesættelse” 

3. Opsamling på debat og aftaler om næste møde  



Sådan kan I gå i gang med fagcentreret 
skoleudvikling om undersøgende 

matematikundervisning ….
I kan afprøve og reflektere over hele eller dele af KiDMs
materiale.

I kan arbejde ud fra intentionen i faglige grupper med 
tematiserede møder, eksperimenter/afprøvninger i 
undervisningen og præsentation af afprøvninger med 
efterfølgende refleksioner. Forslag til temaer:

• De matematiske kompetencer i den undersøgende 
matematikundervisning (fx ræsonnements kompetencen)

• Undersøgende elevvirksomhed

• Den nye didaktiske kontrakt i den undersøgende matematikundervisning
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Spørgsmål?

I er altid velkommen til at skrive til 
dmla@ucl.dk
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Vil du vide mere?
Se projektets hjemmeside på EMU: https://emu.dk/grundskole/forskning-og-

viden/sproglig-forstaelse/kvalitet-i-dansk-og-matematik

Se projektets folder for mere information her: http://laeremiddel.dk/wp-

content/uploads/2012/07/KiDM-folder-januar-2017.pdf

Se omtalen af KiDM i Folkeskolen her: https://www.folkeskolen.dk/595701/dlf-og-

ministeriet-nyt-forsoeg-saetter-dannelse-og-aestetik-paa-dagordenen

Se omtalen af KiDM i Jyllands-Posten her: http://laeremiddel.dk/stor-omtale-af-kidm-i-

jyllands-posten/

Se  matematikrelaterede artikler om KiDM i Folkeskolen: 

https://www.folkeskolen.dk/608525/burhoens-pusles-paa-plads-i-matematik

https://www.folkeskolen.dk/608526/matematik-er-mere-end-traeningsopgaver

https://www.folkeskolen.dk/644458/matematik-grubler-med-indbygget-frustration-eller-

sjov

Video fra undervisningssituation: https://www.tvmidtvest.dk/video/undersogende-

matematik-i-klinkby?autoplay=1#player

https://emu.dk/grundskole/forskning-og-viden/sproglig-forstaelse/kvalitet-i-dansk-og-matematik
http://laeremiddel.dk/wp-content/uploads/2012/07/KiDM-folder-januar-2017.pdf
https://www.folkeskolen.dk/595701/dlf-og-ministeriet-nyt-forsoeg-saetter-dannelse-og-aestetik-paa-dagordenen
http://laeremiddel.dk/stor-omtale-af-kidm-i-jyllands-posten/
https://www.folkeskolen.dk/608525/burhoens-pusles-paa-plads-i-matematik
https://www.folkeskolen.dk/608526/matematik-er-mere-end-traeningsopgaver
https://www.folkeskolen.dk/644458/matematik-grubler-med-indbygget-frustration-eller-sjov
https://www.tvmidtvest.dk/video/undersogende-matematik-i-klinkby?autoplay=1#player

