
Ræsonnementskompetencen – den vigtigste kompetence i 
matematikundervisningen

Matematikkens dag - KP



Ræsonnementskompetencen

“If problem solving is the heart of mathematics, then 
proof is its soul…” (Schoenfeld, 2010, p. xii).



Begrebsafklaring – et 
matematisk ræsonnement

Matematisk ræsonnement bliver begrebsliggjort i 
termer som begrundelser, forklaringer og 
generaliseringer

 En kæde af argumenter (Niss & Jensen 2002)



at ræsonnere matematisk

En Proces som er defineret ved samspillet mellem undersøgelse, 
påstand og argumentation

• Afhængig af den sociale kontekst (elev/lærer og situation)

• Forankret i en matematisk disciplin 

Intellectual-
honesty and 
continuum
principles



Ræsonnements-
kompetencen

• At følge og bedømme et matematisk 
ræsonnement (forstå hvad et bevis er)

• At udtænke og gennemføre informelle og 
formelle ræsonnementer



Ræsonnere i matematik 

At lære af at ræsonnere 
- Fx at blive klogere omkring tal/geometri… 

og 

at lære at ræsonnere
- Fx forskel på hvordan man argumentere i matematik 
og N/T



Processen – at ræsonnere

Et eksempel på elever, der arbejder problemløsende i ræsonnementscyklussen

Elever i en 4.-klasse skal undersøge, hvor stor vinkelsummen er i en trekant.

Den undersøgende fase

Eleverne starter med at måle mange forskellige typer af trekanters vinkler og lægge trekanternes tre vinkler 
sammen. Eleverne kommer frem til summer, der går lige fra 170 grader til 190 grader. Men der er en overvægt 
af målinger, der ligger tæt på 180 grader.
Formulering af påstand: I klassen bliver de enige om, at vinkelsummen højst sandsynligt må være 180 grader.

Den undersøgende fase (igen)

Eleverne afprøver nu deres hypotese i geometriprogrammet GeoGebra, hvor de lader programmet måle 
vinklerne på deres trekanter, mens de på skift trækker i hjørnerne for at afprøve mange forskellige trekanter. 
Deres hypotese gælder stadig.

Argumentation

Eleverne argumenterer nu ud fra deres indsamlede data for, at deres hypotese holder (empirsk)
Mange elever er tilfredse med dette resultat, men læreren udfordrer efterfølgende eleverne videre:
"Kan vi være sikre på, at det altid vil være sådan?"
"Kunne vi ikke have glemt en bestemt type trekant?"
(Cyklussen fortsætter derefter). https://matematikdidaktik.dk/da/temaer/mate

matiske-raesonnementer/



Produktet – et matematisk ræsonnement 
• Et ræsonnements argument bygger på et fundament. Dette fundament angår 

udgangspunktet for argumentationen, dvs. hvad der er enighed om i klassen 
forvejen. Det kan være elevers erfaringer ud fra eksempler (jf. empiriske 
argumenter), eller det kan være kendte definitioner eller tidligere fundne 
resultater (jf. deduktive argumentationer).

• Et ræsonnement afhænger af måden, der argumenteres på. Argumenter kan 
være opbygget på forskellige måder. Det kan eksempelvis være udtømmende 
beskrivelser og systematiske opskrivninger af alle muligheder. Det kan være 
modstridsbeviser eller den klassiske hvis-så- argumentation.

• Et ræsonnement har en repræsentation. Den måde, et argument eller en kæde af 
argumenter bliver fremført, vil altid være ud fra en repræsentation. Det kan være 
en mundtlig repræsentation, en algebraisk repræsentation, en mere visuel 
repræsentation eller i elevernes eget hverdagssprog.

https://matematikdidaktik.dk/da/temaer/matematiske-
raesonnementer/matematiske-raesonnementer-i-grundskolen/



Begrundelser (justifications)
Hvordan validere vi et argument?
- Hvad har kvalitet?

I Harel and Sowder (1998) skelnes 

• mellem 3 forskellige typer af 
• (over-)bevisskemaer: 

• Det eksterne overbevisende 
skema

• - det står i facitlisten

• - læreren afgør det

• Det empiriske skema 
• - Et lige tal + et lige tal = et lige tal fordi 2+2=4

• Det analytiske skema
• - Fx begrundelser ud fra matematiske begreber 

Lithner (2008) skelner 
mellem: ”imitative & 
creative arguments”

Imiterende 
ræsonnementer
- Udenadslære
- Algoritme

Kreative 
ræsonnementer

Men det at 
ræsonnere er en 
social aktivitet



Imitative reasoning fra STX



3.- 6. klasse:

7. – 9. klasse:



Eksempel fra FP 2015



Svarprocenter, maj 2015, opgave 5 (baseret 
på 37866 besvarelser)



I litteraturen beskrives det 
at problemerne skyldes

1. Bøgerne mangler fokus på ræsonnementer/argumentation

2. Ingen sammenhæng mellem hvad der undervises i grundskolen og 
gymnasierne (det føles som nyt for eleverne på gymnasiet)

3. Manglende lærerviden i grundskolen + holdninger
Fx 
- Lærerne i grundskolen anser det som noget elever først skal lære i gymnasiet 
(?)
- Hvad er et lødigt argument i indskolingen/mellemtrin osv. (?)



Eksplicit kompetencedækning: 

 FOR P1 P1 P2 M1 M2 M3 RT1 RT2 RT3 RS1 RS2 RS3 

Sigma 4 28 0            

Sigma 5 43 0            

Sigma 6 56 0            

samlet 127 0            

KonteXt 4 62 0    0,02        

KonteXt 5 80 2 0,03   0,09   0,03  0,01 0,01  
KonteX 6 158 4 0,03  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01   0,01 0,01 

samlet 300 6 0,02   0,03   0,01   0,01 0,01 

Faktor 4 20 0            

Faktor 5 70 0            

Faktor 6 28 0            

samlet 118 0            

Matematiktak 4 49 0            

Matematiktak 5 72 0            

Matematiktak 6 89 0        0,01    

samlet 210 0            

Format 4 38 1 0,03           

Format 5 36 0            

Format 6 41 0            

samlet 115 1 0,01           

Matematrix 4 53 1 0,02   0,04  0,06  0,06 0,19 0,02 0,28 

Matematrix 5 101 3 0,03 0,01 0,01 0,06  0,03 0,01  0,03  0,06 

Matematrix 6 59 0   0,08 0,12 0,02  0,03  0,02 0,12 0,24 

samlet 213 4 0,02  0,03 0,07  0,03 0,01 0,01 0,07 0,04 0,16 

Kolorit 4 52 0            

Kolorit 5 71 0            

Kolorit 6 53 0            

samlet 176 0            

Multi 4 57 7 0,12     0,05 0,07     

Multi 5 114 15 0,13      0,11 0,01    

Multi 6 101 6 0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,07 0,07 0,01 0,04   

samlet 272 28 0,10     0,04 0,08 0,01 0,01   

 

Læs mere i:
Gissel, S. T., Hjelmborg, M., 
Kristensen, B. T., & Larsen, D. M. 
(2019). 
Kompetencedækning i analoge 
matematiksystemer til 
mellemtrinnet. MONA.

Indenfor 
området: 
Måling 

Kompetence Ræsonnement og tankegang 
(RT)

Ræsonneme
nt og 
tankegang 1 
(RT1)

Lægger læremidlet op til, at 
eleverne skal forstå 
læremidlets ræsonnementer?

Ræsonneme
nt og 
tankegang 2 
(RT2)

Lægger læremidlet op til, at 
eleverne selv skal 
ræsonnere?

Ræsonneme
nt og 
tankegang 3 
(RT3)

Lægger læremidlet op til, at 
eleverne skal opstille og 
efterprøve hypoteser?



Implicit kompetencedækning: 

 FOR P1 P1 P2 M1 M2 M3 RT1 RT2 RT3 RS1 RS2 RS3 

Sigma 4 28 0      0,07 0,14    0,11 

Sigma 5 43 13 0,30   0,02  0,09 0,02  0,42  0,14 

Sigma 6 56 18 0,32  0,07 0,02 0,04 0,18 0,11 0,04 0,04  0,48 

samlet 127 31 0,24  0,03 0,02 0,02 0,13 0,09 0,02 0,16  0,28 

KonteXt 4 62 21 0,34  0,00 0,08 0,02 0,05 0,21 0,05 0,21 0,15  

KonteXt 5 80 24 0,30  0,00 0,01 0,01 0,04 0,16 0,04 0,16 0,11  

KonteX 6 158 39 0,25  0,03 0,03 0,01 0,06 0,18 0,02 0,07 0,06 0,12 

samlet 300 84 0,28  0,01 0,03 0,01 0,05 0,18 0,03 0,12 0,09 0,06 

Faktor 4 20 9 0,45  0,10 0,10 0,05  0,15 0,05 0,05 0,05  
Faktor 5 70 15 0,21  0,16 0,10 0,01 0,03 0,06 0,01 0,03 0,01 0,13 

Faktor 6 28 5 0,18  0,07    0,07  0,07  0,39 

samlet 118 29 0,25  0,13 0,08 0,02 0,02 0,08 0,02 0,04 0,02 0,17 

Matematiktak 4 49 0    0,08  0,04  0,04 0,02 0,02 0,18 

Matematiktak 5 72 16 0,22   0,04     0,07 0,08 0,06 

Matematiktak 6 89 17 0,19  0,01   0,03 0,04  0,03 0,08 0,22 

samlet 210 33 0,16   0,03  0,02 0,02 0,01 0,04 0,07 0,16 

Format 4 38 10 0,26     0,11 0,24  0,11 0,03 0,26 

Format 5 36 8 0,22     0,06 0,11  0,17  0,28 

Format 6 41 7 0,17     0,10 0,12  0,02 0,10 0,29 

samlet 115 25 0,22     0,09 0,16  0,10 0,04 0,28 

Matematrix 4 53 1 0,02      0,06 0,02    

Matematrix 5 101 20 0,20   0,02  0,04 0,08  0,08 0,01 0,21 

Matematrix 6 59 8 0,14   0,05   0,24  0,12  0,14 

samlet 213 29 0,14   0,02  0,02 0,12  0,07  0,14 

Kolorit 4 52 16 0,31  0,12 0,17 0,04  0,10 0,06 0,02 0,25  
Kolorit 5 71 20 0,28  0,04 0,06 0,03 0,17 0,21 0,03 0,18 0,06 0,04 

Kolorit 6 53 21 0,40  0,02 0,02 0,04 0,25 0,11 0,04 0,08  0,09 

 samlet 176 57 0,32  0,06 0,08 0,03 0,14 0,15 0,04 0,10 0,10 0,05 

Multi 4 57 6 0,11   0,09   0,21 0,07 0,09 0,09 0,25 

Multi 5 114 15 0,13  0,03 0,01  0,04 0,14 0,04 0,18 0,09 0,19 

Multi 6 101 24 0,24  0,01 0,05 0,02 0,03 0,15 0,01 0,17 0,07 0,18 

samlet 272 45 0,17  0,01 0,04 0,01 0,03 0,16 0,03 0,16 0,08 0,20 

 

Kompetence Ræsonnement og tankegang 
(RT)

Ræsonneme
nt og 
tankegang 1 
(RT1)

Lægger læremidlet op til, at 
eleverne skal forstå 
læremidlets ræsonnementer?

Ræsonneme
nt og 
tankegang 2 
(RT2)

Lægger læremidlet op til, at 
eleverne selv skal 
ræsonnere?

Ræsonneme
nt og 
tankegang 3 
(RT3)

Lægger læremidlet op til, at 
eleverne skal opstille og 
efterprøve hypoteser?



Eksempel: Hvad vejer kasserne -
en aktivitet fra KiDM-projektet

Fire kasser er blevet vejet parvis til at veje 
henholdsvis 6,8,10,12,14 og 16 kg.

Hvad kan kasserne veje enkeltvis? Hvor mange 
løsninger er der?

(kasserne vejer et helt tal!)

Kvalitet i Dansk og Matematik: KiDM



Tilbage til eksemplet… 
(argumentation fra forskellige 5. klasser)

• Lærer: Men da I prøvede det, prøvede I så automatisk de ulige tal? 

• Hjalte: Ja 

• Lærer: Hvorfor? 

• Hjalte: Det føles bare bedst

• Lærer: Det føles bare bedst.. okay. [læreren går videre]

• Lærer: Hvorfor var I optagede af tallet tolv?

• Caroline:  Det var bare fordi tolv, den havde vi bare haft med mange 
gange og den kunne vi lave både seksten og sådan noget ud af… 

• Lærer: okay [lærere går videre] 



Det diskuteres hvad det betyder at lægge lige og ulige tal 
sammen, da gruppen har fundet frem til at de to løsninger 
adskiller sig ved henholdsvis at indeholde lige tal eller ulige 
tal:

• Lærer: Vilfred?

• Vilfred: Grunden til det er jo, at et ulige tal.. hvis man for 
eksempel har et lige tal, så vil det jo når man plusser en 
til, så bliver det et ulige tal. Så hvis man plusser 2 ulige 
tal, så er der jo ligesom 2 tilovers fra det lige tal og 2 er 
jo et lige tal så..

• Lærer: Det er super godt forklaret, hvis vi for eksempel 
tager vores 3’er og vores 5’er herover, så er det begge 
lige tal, med en i overskud. Og hvis vi lægger de to 
sammen, så bliver de 2 overskydende til et lige tal. 

• Vilfred: Så har du faktisk 3 lige tal 

• Lærer: Det er så godt forklaret! Sindssygt godt! Er i andre 
med?



Undersøge - påstand - begrunde

Ræsonnementer i den undersøgende  
undervisning…

• Men hvordan kommer vi fra 
ræsonnementer i hverdagskontekster  til 
de mere formelle matematiske 
kontekster?



Analyse:
Udvikling af matematiske ræsonnementer i IBME-undervisning…

Bruno Latour:
Sammenhængen mellem hverdagens problemstillinger og en 
matematiske løsning… 

Latour, B. (1999). Circulating reference — Sampling the soil in the Amazon forest. In 
Pandora’s hope essays on the reality of science studies  (pp. 24–79). Harvard University 

Press. 

Bruno Latour:
At gå fra det konkrete 
til det formelle



2. og 3. operator/mellemrepræsentation
“Jeg har skrevet a,b,c og d her – ja 
jeg ved faktisk ikke helt hvorfor
jeg har gjort det….” 



Arbejdet med 
ræsonnementskompetencen:
både som et mål og et middel

• Undersøgende tilgang på to forskellige måder:
- Ud fra et forløb fx med fokus på

- Argumentation 
- Overbevisninger 
- Generiske beviser

- I undersøgende opgaver hvor fokus er på ræsonnementer 
- Undersøgelse af hvor mange burhøns kan der være på en kvadratmeter 

– herunder fokus på kvaliteten i begrundelserne/argumenterne
- Undersøgelse af ”Alle de andre må”  Argumentation ud fra et statistisk 

modelleringsforløb - hvordan overbevises 
andre/forældre/matematiklæreren…? 



Ræsonnementskompetencen
Undersøge - påstand - argumentation

Formodninger/hypoteser/påstande:

- Vigtig del af de senere begrundelser

- Gennemgå de forskellige kæder

- Lad eleverne selv undersøge, så de ikke springer 
led over i kæden

Argumentationen:

• Hvorfor det?

• Kan du forklare det?

• Begrund lige det?

• Er du sikker?

• Holder det altid?

Kvaliteten af begrundelserne er vigtig 

• (jf. proof-schemes)

• - hvad er lødige begrundelser i situationen 
(med hensyn til klassen)?



Den undersøgende klassedialog
Hvordan kom du frem til det? 

… og hvad så?

Vær bevidst om dit mål

med samtalen! 

Fx:

-Åben strategi-deling

-pointestyret deling

- andet?

Different discussions serve different
purposes, and the discussion goal 
acts as a compass as teachers
navigate classroom talk.

(Allison Hintz and Elham Kazemi, 2014)

”I forhold til det 
matematikfaglige skal 
man få samlet ordentligt 
op. Der er masser af 
udfordringer i sådan en 
uro-proces.” 
Matematikvejleder 



Fællesgørelsen:
Åben strategideling

Mål:  at generere forskellige ideer
fra eleverne. (formodninger + veje)

Det handler om at eleverne får en
dybere forståelse for det repertoire
af strategier der findes og at vise 
at forskellige mennesker tænker
forskelligt selvom det er samme
problemstiling.

At tænke sammen kan udvide deres
viden. 

Valuing students’ thinking means 
publicly recognizing their ideas 
and avoiding singling out only a 
few students as smart (Cohen, 
1994; Featherstone et al., 2011).



Efterfasen: Fællesgørelsen:
-pointestyret deling

At læreren fokusere diskussionen på en
bestemt ide og guide eleverne til at 
nærme sig denne idé. (fx sammenhæng
mellem forskellige strategier)

“Hvad er der forskel på, at man skal undersøge
hvor mange gruppe der  findes som x siger og  
at undersøge hvor mange der er i en gruppe 
som y siger?”

“På hvilken måde hænger x strategi og y 
strategi sammen/adskiller sig?”

HUSK ARGUMENTERNE



Udviklingen af elevernes 
ræsonneringskompetence – rebtrekanten…



Materialer omkring 
ræsonnementskompetencen… tjek fx



Spørgsmål ?
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TAK fordi I lyttede med 

Skriv/spørgsmål osv. til dmla@ucl.dk

Men måske ses vi senere til KiDM workshop?


