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Forord 

 
Interessen for lektionsstudier opstod i forbindelse med et møde arrangeret i regi af NAVIMAT med 
deltagelse af matematiklærere fra læreruddannelsen og fra grundskolerne. 
 
På dette møde var professor ved Københavns Universitet Carl Winsløw inviteret til at give et oplæg 
om matematikundervisningen i Japan og det dertil relaterede didaktiske tiltag 'lektionsstudier'. 
Interessen for matematikundervisning i Japan skal ses på baggrund af de internationale test1, hvor 
netop elever fra Japan præsterede gode resultater og væsentlig bedre end danske elever. 
 
Det gav anledning til en debat i vide, pædagogiske kredse og gav også anledning til en vis 
mytedannelse. 

 
F. eks. var den almindelige holdning i lærernes fagblad Folkeskolen, at danske elever i modsætning 
til andre lande ikke var vant til en testsituation og således på den baggrund ikke kunne præstere i 
testsituationen. 

 
En anden af myterne var, at f. eks. japanske elever var vant til en helt anden undervisningsform med 
tvang og terpende indlæring, hvilket så igen kunne forklare de bedre resultater. 

 
Det var derfor overraskende at opleve de japanske lektionsstudier under overskriften ”En 
superlektion”2 præsenteret af Carl Winsløw. 
 
Det er i dette lys, at projektet med de japanske superlektioner skal ses, samt med et ønske om at 
skabe tilsvarende danske superlektioner, der kan overføres fra klasse til klasse med succes. Det er 
troen på, at noget undervisning virker bedre end anden undervisning, og at det må være muligt at 
indkredse den undervisning, der virker bedre. 
 
I de to praksisafsnit præsenteres syv superlektioner skabt af de deltagende matematiklærere. 
 
Jeg vil gerne takke de syv deltagende lærere Peter Albrecht, Vibeke Myhre, Anna Mia Petersen, 
Dorthe Ovesen, Ulla Thomsen, Lotte Bruun og Solveig Johannesen for en aktiv og inspirerende 
deltagelse med deres klasser til gavn for udvikling af matematikundervisningen. 
 
Desuden vil vi rette en tak til Carl Winsløw for at have inspireret os til dette forløb og for at have 
stillet sig til rådighed såvel under som efter afviklingen af de syv undervisningsforløb. 
 
Carl Winsløw har desuden bidraget til denne rapport med teoriafsnittet. 
  
 
 
 
 
 

                                                           
1 PISA 2003 
2 For nærmere uddybelse – se næste afsnit 
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Et mysterium om tal – og japanske lektionsstudier 
Carl Winsløw, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet 
 
Appetitvækker: Et mysterium om tal 
 
I de norske fjelde finder raske bjergbestigere en dag et forladt rumskib fra en fremmed planet. På 
rumskibets sider er indgraveret to mystiske budskaber, som ingen rigtig kan forstå. De ser ud som 
på figur 1. 
 

 
Figur 1 Symbolstrenge fra det ydre rum. 
 
 
Selvom det ser mystisk ud, virker det, som der er en slags system i de to symbolrækker; fx 
indeholder den første række symbolet • i hver anden række. Kunne det have noget at gøre med tal? 
Faktisk er det jo en næsten 'instinktiv' reaktion hos os at nummerere ting, og det virker jo, som om 
der er tale om en række sammensatte tegn i hver række. Nummerer man den første række (som på 
figur 2), så er der måske flere ting, der springer i øjnene, i det mindste hvis øjnene er lidt 
matematiktrænede. 

 
Figur 2 Første symbolrække nummereret 
 
Fx kunne man lægge mærke til, at 'søjlerne' med kun ét symbol er nummereret 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13; 
altså netop de tal, som ikke har ægte divisorer. Med andre ord, de er 'primtal', bortset fra tallet 1, 
men det er mere en praktisk konvention, at det normalt ikke regnes som primtal. Man kunne også 
lægge mærke til, at de øvrige søjler alle er sammensat af symbolerne fra disse specielle søjler; fx er 
søjle 4 sammensat af to gange • (symbolet som står alene i søjle 2). Og som allerede nævnt 
genfinder vi symbolet • i hver anden søjle, svarende til de lige tal (på norsk: partallene). De lige tal 
er jo netop de tal, som 2 går op i; når der så i 4. søjle står  •• (på højkant), og i 8. søjle •••, så kunne 
det jo læses som hhv. 2⋅2 og 2⋅2⋅2. Hypotesen bekræftes af de øvrige søjler, fx finder vi i 
søjle 14 symbolerne for 2 og 7, som altså kan læses 2⋅7. Forstået som matematisk meddelelse 
udsiger symbolrækken dermed, at tallene – i det mindste fra 1 til 16 – enten ingen ægte divisorer 
har, eller også kan skrives som produkt af de foregående tal (uden ægte divisorer).  
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De ekstraterrestriske forfattere af meddelelsen er med stor sandsynlighed matematikere! Og de har 
formuleret deres version af flg. sætning, der udsiger noget helt grundlæggende om tallenes anatomi: 
 

 Aritmetikkens Fundamentalsætning, at ethvert naturligt tal på entydig måde kan skrives som 
et produkt af primtal. (Entydigheden gælder faktorerne i produktet, ikke deres orden.) 

 
 
Dette nydelige, talteoretiske resultat er meget vigtigt og bruges i mange sammenhænge. Fx i 
forbindelse med kodning, der normalt bygger på, at det for store tal kan være særdeles vanskeligt at 
finde primtalsfaktorerne, selvom man altså ved, at de findes og er entydigt bestemt. 
 
På samme måde kan man analysere den anden række af symboler og nå frem til et andet resultat 
om primtal, der dog er lidt anderledes, eftersom intet bevis kendes (Goldbachs formodning). Det 
overlades til læseren at formulere resultatet (svarende til anden symbolrække) og undersøge den 
historiske baggrund for den jordiske udgave! 
 
En japansk superlektion 
 
Man kan måske spørge, hvad interesse nogen kan have i at stille så mærkelig en opgave som den, vi 
har diskuteret ovenfor. Hvorfor 'gemme' et matematisk resultat i mystiske symboler under påskud 
af, at de er afsat af rumvæsener? Hvorfor ikke gå lige til sætning og bevis (hvis beviset altså 
findes)? 
 
Disse spørgsmål er på en grundlæggende måde didaktiske, for de drejer sig om, hvordan et stykke 
matematik præsenteres, og det må selvfølgelig afhænge af, hvem det præsenteres for. At matematik 
selv på en fundamental måde er et didaktisk fag, kan man se allerede i tidlige læreværker 
som ”Euklids elementer” (der faktisk indeholder en teori om primtal): En 'god' matematisk 
præsentation er en, der er udformet med stor sans for detaljen og klarheden, med henblik på at 
interessere og overbevise en bestemt målgruppe. Nu er der selvfølgelig fremstillinger af talteori, der 
som foreslået går direkte til sætningen og dens bevis – Euklid, eller moderne lærebøger i talteori, 
kunne være eksempler på en sådan tilgang. Men de henvender sig jo også til en særlig målgruppe: 
andre matematikere, eller matematikstuderende. Svaret på spørgsmålet om en 'passende' tilgang 
kunne tage sig anderledes ud, hvis målgruppen fx var børn i 4. klasse, der for første gang skal 
præsenteres for ideen om 'primtal' og 'sammensatte tal'. 
 
Ideen til ovenstående opgave – i det mindste den del, der vedrører den første symbolrække 
(”Aritmetikkens Fundamentalsætning”, som vi lidt pompøst fortolkede den) – kommer fra en 
matematiklektion konstrueret af et lærerteam under ledelse af den japanske matematiklærer Kozo 
Tsubota. 
 
Lektionen er netop beregnet for børn i 4. klasse. I Tsubotas lektion præsenteres opgaven dog lidt 
anderledes. I første omgang er symbolerne ikke givet som en lang række, men de er tegnet hver for 
sig på store gule kort, der er fastgjort med magneter til en tavle, hvor de er anbragt tilfældigt mellem 
hinanden. Desuden er kun de første 10 symboler taget med; og derudover er der to gule kort, som 
der ikke er tegnet noget på (se figur 3). 
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Udfordringen for eleverne er nu – givet dette virvar af symboler – at finde ud af, hvad der skal stå 
på de to tomme kort. Det kan de selvfølgelig i første omgang kun gætte på; eleverne foreslår ivrigt 
forskellige symbolkombinationer, der ligner de 10 givne, men er forskellige fra dem (disse tegnes 
på tavlen). Det er en aktivitet, som eleverne i begyndelsen går ivrigt op i – men det bliver hurtigt 
utilfredsstillende, at der blandt de forskellige forslag ikke rigtig kan opnås enighed om noget, der 
er 'rigtigt' eller blot 'mere rigtigt'. Læreren foreslår nu, at for at afgøre, hvad der skal stå på de to 
blanke kort, må man have et 'system' i de første 10 symbolkombinationer, og beder dem om at 
overveje dette. Nogle foreslår fx at ordne dem efter, hvor mange enkeltsymboler der er på kortet; 
men det er stadig ikke rigtig nok til at finde 'systemet'. Læreren siger så: ”Nu vil jeg vise jer min 
ordning af symbolerne, så kan I se, om I kan finde systemet.” Derefter ordner han symbolerne som 
vist i forrige afsnit, som en række bestående af de 10 symbolkombinationer, nummereret fra 1 til 
10. 
 
Og så udspiller 'afsløringen' af systemet sig nogenlunde som i introduktionen (se figur 4). 
Herunder opstår den grundlæggende ide om primtal, nemlig de tal, som må skrives med et nyt 
symbol, fordi ingen af de foregående tal er divisorer. Og diskussionen af, hvordan de to blanke kort 
– '11' og '12' – kan skrives, er nu en god lejlighed til hhv. at fæstne denne ide (fordi der skal laves 
et nyt symbol til 11) og til at bruge princippet om faktorisering (12 = 2⋅2⋅3). 
 
 
 

 
Et foreløbigt svar på, hvad 'interessen' i den mærkelige opgave med symbolkombinationerne er, 
kunne altså være, at børn i 4. klasse – når den pakkes passende ind – rent empirisk finder en 
interesse i den og derved får en mulighed for at nærme sig begreberne primtal og faktorisering, der 
her udgør 'nøglen' til at løse mysteriet. Det er vanskeligt at argumentere teoretisk for, at en sådan 
opgave – i en given indpakning – 'virker' for en given målgruppe - om end det undertiden er muligt 
at give relevante teoretiske argumenter3.  
 

                                                           
3 Winsløw 2007 
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Det er i høj grad et empirisk spørgsmål, om en given målgruppe kan have udbytte af en opgave. 
Deltagerne i denne workshop fik lejlighed til at stifte bekendtskab med relevant empiri vedrørende 
opgaven med de mystiske symboler - inklusive den netop beskrevne 'indpakning' i form af klip fra 
en videooptagelse af lektionen4. 
 
Videoen dokumenterer, at en japansk 4. klasse faktisk arbejder med opgaven og gennem de nævnte 
skridt løser den. Erfarne lærere vil også kunne forestille sig, at denne erfaring hos eleverne senere 
kan bruges i forbindelse med andre aktiviteter og opgaver vedr. primtal og faktorisering. 
 
Didaktisk miljø og didaktisk situation 
 
Vi har ovenfor beskrevet en 'opgave' i to forskellige 'indpakninger' - meddelelse på rumskib og 
mystiske symboler på gule kort, der efter et stykke tids udforskning af læreren anbringes i 
rækkefølge. Eksemplet kan bruges til at illustrere to afgørende typer af valg, som skal foretages i 
forbindelse med en hvilken som helst undervisning i matematik: 
 

 Der skal være en aktivitet (her en opgave) for eleverne, som har et matematisk indhold 
 Aktiviteten skal organiseres på en måde, der gør den tilgængelig for eleverne og giver dem 

mulighed for at få det ønskede udbytte af den (læring i en eller anden forstand). 
 
Vi bruger et par begreber fra teorien om didaktiske situationer5 til at gøre diskussionen af disse to 
afgørende valg mere præcis: didaktisk situation og didaktisk miljø. 
 
Aktiviteten består i dette tilfælde af at finde ud af meningen med den tidligere omtalte række af 
symboler, og det matematiske indhold drejer sig om primtal og deres rolle som byggestene for de 
naturlige tal. Det gælder om, at eleverne udøver denne aktivitet, hvilket selvfølgelig ikke sker af sig 
selv. Der skal skabes en didaktisk situation, som gør det muligt for dem ('didaktisk' henviser her til 
arrangørens intention om at belære den, der anbringes i situationen). 
  
Helt konkret skal de præsenteres for symbolerne og problemstillingen, måske vha. fysiske objekter 
(de gule kort), og det gælder om at indrette alle disse forhold omkring elevernes arbejde sådan, at 
det er udfordrende uden at være (eller virke) umuligt. Forholdene omkring elevernes arbejde – i den 
konkrete situation – kaldes det didaktiske miljø. Det er de omgivelser, der skal give den 
matematiske aktivitet næring og livsbetingelser – samtidig med at der en vis modstand, der skal 
overvindes. Det er et kunstigt miljø i den forstand, at det er udtænkt og arrangeret af læreren med 
henblik på, at eleverne lærer noget matematik. Det er også ofte en pointe, at det, der skal læres, er 
'gemt' i det didaktiske miljø – og at situationen er lagt til rette, så det bliver udfordrende og lærerigt 
at 'finde' den gemte viden. 
 
I eksemplet udgør de mystiske symbolkombinationer kernen i det didaktiske miljø. Det er i dem, at 
den tilsigtede viden er gemt i den forstand, at tolkningen af dem forudsætter et ræsonnement om 
primtal og faktorisering. Men symbolerne gør det ikke alene; også lærerens instruktioner udgør en 
væsentlig ramme om problemstillingen og dermed om elevernes aktivitet. Når disse instruktioner er 
givet, må læreren – i det mindste i kortere perioder – overlade eleverne til sig selv – og 'spillet' i det 
didaktiske miljø. Des mere velindrettet det didaktiske miljø er i forhold til elevernes 

                                                           
4 CRICED, 2006 
5 Brousseau, 1997 og Winsløw, 2006, kap. 7 
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forudsætninger og den tilsigtede viden, des mere kan eleverne lære af dette spil – netop når læreren 
trækker sig tilbage.  
 
Symbolkombinationerne ser ganske rigtigt mystiske ud ved første øjekast, men i det mindste når de 
er arrangeret i rækkefølge, er det muligt at tænke sig frem til, at de svarer til faktoriseringer af tal, 
og at faktorerne udgøres af netop de tal, der ikke selv kan faktoriseres. Faktisk er det måske en 
særskilt pointe, at symbolerne ikke er dem, der almindeligvis bruges for tallene: et 
positionstalsystem som det, vi normalt anvender, er jo baseret på tallenes additive struktur 
(12=10+2), mens de foreslåede symbolkombinationer netop angiver tallene ud fra deres 
multiplikative struktur (12 = 2⋅2⋅3). Alternativet – at præsentere ’regnestykkerne’ 1=1, 2=2, 3=3, 
2⋅2=4, 5=5, 2⋅3=6 etc. – ville givet ikke have samme effekt, om end der stadig kunne tænkes at 
foreligge et teoretisk fortolkningsarbejde.  
 
For børn i 4. klasse er de mystiske symboler utvivlsomt i sig selv en mulig kilde til fascination (med 
eller uden rumskib); og det er jo også dem, der fungerer som 'skjulested' for det stykke matematik, 
som det er hensigten med miljøet at lade eleverne finde. 
 
I en undervisningssituation er det endvidere karakteristisk, at elevernes arbejde skal sættes i gang, 
reguleres undervejs (om nødvendigt) og afsluttes – normalt med læreren som ansvarlig i første og 
sidste led. Mere generelt skal lektionen organiseres omkring spillet i det didaktiske miljø, og der er 
her mange valgmuligheder. Skal problemstillingen præsenteres på én gang (som i 'appetitvækkeren' 
til denne artikel) eller i flere tempi (som i Tsubotas lektion)?  
 
Under hvilke omstændigheder kan eller skal læreren gribe ind i elevernes arbejde i miljøet? Skal 
arbejdet med det didaktiske miljø være fælles for hele klassen, foregå i grupper eller – evt. i kortere 
perioder – individuelt? Hvorledes skal der afsluttes? Skal de faglige hensigter og pointer formuleres 
som konklusion, eller skal der lægges op til en fortsættelse senere? Man kan sige, at selvom vi har 
beskrevet det didaktiske miljø, som eleverne skal arbejde med, så mangler vi stadig en plan for 
iscenesættelsen – 'drejebogen' – for den konkrete lektion. Og alle de beslutninger, dette indebærer, 
vil også kunne have stor betydning for, om arbejdet i miljøet lykkes. 
 
Den japanske lektion, vi nævnte, er opbygget med to hoveddele: 
 

 En kortere 'introduktionsfase', hvor læreren introducerer problemstillingen (hvad skal der stå 
på de to blanke kort?), og eleverne kommer med umiddelbare bud på 'lignende 
symbolkombinationer'; dette didaktiske miljø har ikke tilstrækkelig modstand til at kunne 
differentiere mellem forskellige 'løsninger', og det tjener da også mere til at gøre eleverne 
fortrolig med problemstillingen og miljøets materielle elementer. 

 En længere 'udforskningsfase' i et mere velstruktureret, didaktisk miljø, hvor eleverne får 
konkrete spørgsmål og i korte perioder overvejer dem individuelt, og hvor der som 
opsamling på hver af disse perioder af læreren udpeges elever, som forklarer deres bud på 
svarene. 

 
Man lægger i øvrigt mærke til, at læreren i opsamlingsfaserne i meget høj grad er ordstyrer, men 
validerer ikke elevernes svar som 'rigtige' eller 'forkerte', kun udtrykker han i nogle tilfælde, at de er 
'interessante'. Lektionen slutter med, at symbolkombinationerne for 11 og 12 findes; forkerte bud på 
det sidste (svarende fx til 2+2+2+2+2+2) elimineres af andre elever, ikke af læreren. 
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Læreren forsøger ikke at samle op på lektionen fx i form af mere generelle ideer, såsom 
definitionen af primtal eller princippet om faktorisering i primtal; lektionen slutter slet og ret med, 
at det oprindelige problem er løst af eleverne. 
 
 
 
Drejebogen som kulturelt 'script' 
 
At en lektion forløber med visse faser, der mere eller mindre synligt tjener til at muliggøre 
elevernes arbejde i et didaktisk miljø, er noget, man især bliver opmærksom på ved observation af 
lektioner i en helt anden kontekst end ens egen. Et overraskende resultat af de såkaldte TIMSS-
videostudier 6er nemlig, at der i en given skolekultur findes meget regelmæssige 'scripts' for 
matematiktimerne. Det betyder, at lektionsstrukturen varierer overraskende lidt inden for en given 
skolekontekst, mens der derimod kan være meget store forskelle fra et kulturelt system (som det 
japanske) til et andet (som det norske): 
 
The scripts for teaching in each country appear to rest on a relatively small and tacit set of core 
beliefs about the nature of the subject, about how students learn, and about the role that a teacher 
should play in the classroom. These beliefs, often implicit, serve to maintain the stability of cultural 
systems over time.7  
 
Opdagelsen og beskrivelsen af disse 'scripts' for matematiklektioner er blandt hovedresultaterne i 
TIMSS-videostudierne. Ideen er her at sammenligne videooptagelser fra forskellige lande af et stort 
antal tilfældigt udvalgte matematiklektioner på et givet klassetrin – både mht. lektionernes 
overordnede struktur og mere specifikke detaljer i deres forløb. Allerede de første TIMSS-
videostudier fra 1995 viste meget slående forskelle mellem indhold og struktur i 
matematiklektionerne i Japan og i de to andre lande (USA og Tyskland). Et af de mere overordnede 
resultater er, at matematiklektioner i Japan typisk har nogenlunde følgende struktur ('drejebog'): 
 

 Læreren introducerer et åbent problem (på japansk hatsumon) 
 Eleverne arbejder med problemet, læreren observerer deres arbejde (kikan-shido – læreren 

'lytter') 
 Eleverne præsenterer deres ideer eller løsninger, idet læreren giver dem ordet i en 

rækkefølge, der er bestemt af hans observationer under kikan-shido (en fase, der kaldes 
takuto efter tysk Taktstock, dirigentstav) 

 Disse diskuteres på klassen og af læreren (neriage, en slags rationel forhandling) 
 Læreren afrunder (matome). 

 
I Tsubotas lektion finder vi klart disse faser, idet den første del (udforskning af de uordnede 
symbolkort) fungerer som introduktion til problemstillingen og en vis fortrolighed med dens 
objekter. Og vi har allerede bemærket, at afrundingen (matome) ikke nødvendigvis betyder, at der 
konkluderes andet eller mere end at ”vi har arbejdet med et problem og fundet et eller flere svar”. 
De 'drejebøger', som TIMSS-videostudierne har fundet i flere vestlige landes 
matematikundervisning, kan siges at være variationer over følgende struktur: 
 

                                                           
6 se Stigler & Hiebert, 1999 
7 se Stigler & Hiebert, 1999, 87-88 
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 Læreren minder om, hvad klassen arbejdede med sidst 
 Læreren introducerer en ny opgavetype og en teknik, og der vises nogle eksempler 
 Eleverne arbejder selv med flere eksempler, hvor de skal bruge den viste teknik; læreren går 

rundt og hjælper dem, der har brug for det. 
 
 
Der er – til dels som en konsekvens af denne struktur – betydelig mindre fokus på, at eleverne selv 
udvikler metoder eller teknikker, og det fremgår også på andre måder af TIMSS-videostudierne, at 
en langt større andel af matematiktimerne i fx USA går med, at eleverne træner brugen af 
'standardteknikker'. Man skulle jo så egentlig tro, at elever med en sådan baggrund skulle klare 
sig relativt godt i internationale tests, der netop ofte har en tendens til at basere sig på korte 
skriftlige opgaver, der kan løses ved at mobilisere en standardteknik. Men faktisk klarer japanske 
elever sig bedre i sådanne tests end eleverne i stort set samtlige vestlige lande - og det i såvel 
TIMSS-undersøgelserne som PISA-undersøgelserne. 
 
Interessen for japansk matematikundervisning har da også været voksende i de vestlige lande, 
ganske særlig i de seneste 10 år. Det er ikke mindst, fordi vestlige observatører – fx inden for 
rammerne af TIMSS-videostudierne – har opdaget, at tidligere tiders fordomme om en 
disciplinbaseret japansk terpekultur ikke svarer til, hvad man ser i virkelighedens japanske 
matematiktime. Tværtimod: japansk matematikundervisning er, i det mindste i barneskolen, præget 
af en betydelig kreativitet både hos lærere (i planlægningen af timerne) og hos eleverne (i deres 
arbejde matematiktimerne). De to ting hænger sammen, fordi matematiklærernes kreativitet især 
retter sig mod at maksimere elevernes matematiske kreativitet i timerne. For at forstå japansk 
matematikundervisning – med disse ret bemærkelsesværdige udtryk og resultater – er det altså i høj 
grad relevant at se på de japanske matematiklæreres arbejdsformer og metoder. Og her støder man 
så hurtigt på et højst overraskende fænomen, som også ligger bag Tsubotas lektion: de såkaldte 
lektionsstudier (på engelsk, lesson studies, og på japansk: 授業研究 (jugyou kenkyuu).  
Det sidste afsnit i denne artikel er, som sidste halvdel af den tilsvarende workshop på 
novemberkonferencen, viet til en kort diskussion af dette fænomen, som også sætter de tidligere 
afsnit i et nyt lys. 
 
Lektionsstudier – når undervisning bliver kollektiv 
 
Et lektionsstudium handler kort sagt om at planlægge en lektion med et bestemt fagligt mål (som det 
gælder om at præcisere, men som normalt også refererer til lektionens funktion i et større 
undervisningsforløb). Lektionsstudier udføres af teams af faglærere, typisk over et par måneder. 
Helt centralt i lektionsstudiet står lektionsplanen, som er en minutiøs beskrivelse af arbejdets 
resultater – herunder naturligvis 'drejebogen' for lektionen. Det er også vigtigt, at lektionsstudier i 
princippet er offentlige, og resultaterne (lektionsplanen) i princippet kan bruges af andre lærere; 
samtidig er lektionsstudier baseret på, at lærerne observerer hinandens undervisning under brug af 
den fælles lektion). Endelig er der tale om en meget udbredt praksisform i Japan; stort set alle 
grundskoler har regelmæssige lektionsstudier8. 
 
Det måske umiddelbart mest overraskende er nok, at man i et lektionsstudium arbejder i flere 
måneder på at udforme en enkelt lektion. Det er da en forberedelsesfaktor, der vil noget! Men der er 
flere forklaringer på, at det ikke er så dumt endda: 

                                                           
8  se Stigler & Hiebter, 110-111 
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For det første kommer man virkelig i dybden med det faglige indhold ikke bare i den 
foreliggende lektion, men også i relation til andre dele af læreplanens matematikindhold – både 
forudsætninger for lektionen og de ting, den indvundne viden senere skal bruges til.  
At fokusere på en enkelt lektion er således også med til at styrke lærernes bevidsthed og viden om 
den faglige sammenhæng mellem lektioner. Fordybelsen i det faglige indhold sker fra elevernes 
synspunkt i den forstand, at det drejer sig om at optimere det didaktiske miljø, som eleverne møder 
indholdet i, og rammerne omkring dette miljø (situationens struktur/forløb). 
 
Den lektion, som er under udvikling, afprøves flere – ofte mange– gange i forskellige versioner, 
hvor et af lektionsstudiegruppens medlemmer underviser, og de andre observerer. På den måde 
bliver genstanden for observationen ikke den enkelte lærer, men den fælles lektion (herunder både 
situationens struktur og miljøets detaljer), som det gælder om at udvikle. 
 
På en skole, hvor der regelmæssigt afholdes lektionsstudier, vil man over tid få opbygget 
et 'bibliotek' af lektionsplaner, og lektionsplaner publiceres i øvrigt både regionalt og (for 
særlig fremragende skolers vedkommende) nationalt. Dermed vil lektionsstudier typisk tage 
udgangspunkt i tidligere lektionsplaner – enten egne eller andres. Det medvirker til at 
skærpe sansen for detaljen i undervisningen, hvis kompleksitet ofte forsvinder i den mere 
almene 'pædagogiske' lærerværelsessnak. 
 
En anden meget vigtig pointe i lektionsstudiearbejde er, at det foregår i matematiklærerteams og 
derved indgår i lærerteamets kontinuerlige professionelle udvikling. Fokus er på udviklingen af 
teamets undervisning – ikke på udvikling af den enkelte lærer. Der er i den japanske 
undervisningskultur en fundamental tro på, at man kan udvikle undervisningens kvalitet gennem et 
forskningslignende arbejde med de enkelte lektioner (se fx Lewis, 2002). Undervisning bliver 
således ikke i første række lærerens private og individuelle ansvar. Den bagvedliggende 
forberedelse er kollektiv og har flere forskningslignende træk (Miakawa & Winsløw, u. udg.). 
 
Endelig spiller den systematiske, didaktisk fokuserede observation af undervisning en fundamental 
rolle i lektionsstudier. Ikke blot andre lærere fra skolen, men også lærere fra andre skoler og endog 
forældre eller interesserede fra udlandet kan observere undervisningen i en japansk skole – uden 
særlige formaliteter, og uden at læreren føler sig forulempet af det. Den erfaring, at man kan lære af 
at observere andre lærere – og af deres observationer –, stammer tilbage fra Meiji-tiden i slutningen 
af den 19. århundrede (se fx Isoda et al., kap. 2). Også dette medvirker til at gøre undervisning til 
noget kollektivt, snarere end en privatsag. 
 
Man kan læse mere om lektionsstudier i de referencer, der er nævnt nedenfor; den engelsksprogede 
litteratur om ’lesson study’ er i dag ganske omfattende, især fordi lektionsstudier er blevet temmelig 
udbredt i specielt USA indenfor de seneste 7-8 år, naturligvis i mere eller mindre tillempede former. 
Også i svensk sammenhæng er der gjort forsøg med lesson study (se fx Akerlund, 2005). 
Vi vil nu vende tilbage til eksemplet med talmysteriet for at se, hvad det har at gøre med 
lektionsstudier. Vi nævnte, at lektionen – i den version, som blev beskrevet som en 'superlektion' – 
er udviklet af en lærer ved navn Kozo Tsubota (som optræder på figur 3 og 4). Manden er berømt 
blandt matematiklærere i Japan, for han er leder af et matematiklærerteam, der har udarbejdet 
adskillige nationalt publicerede lektionsplaner. Han har personligt fremvist disse 
undervisningsdesigns ved talrige regionale og nationale lærerkongresser. I Japan er det således 
almindeligt, at særlig fremragende lærerteams publicerer og demonstrerer deres lektioner offentligt 
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og naturligvis frem for alt over for andre lærere – og deres ledere kan faktisk høste betydelig 
professionel anerkendelse. 
 
Videoen af lektionen, som blev fremvist i workshoppen (jf. figur 3 og 4) er optaget ved en 
lærerkongres i Tsukuba med flere hundrede deltagere. Det er således ikke 'rigtig' undervisning – 
men det, at lektionen fungerer med en lokal klasse, en for eleverne ukendt lærer og flere hundrede 
tilskuere, gør måske ikke demonstrationen mindre overbevisende. 
 
På den anden side kan det ikke nægtes, at lektionsstudier og især denne offentlige 'fremvisning' 
udfordrer vore sædvanlige forestillinger om, hvad undervisning er: et naturligt fænomen i 
klasseværelset og skolekonteksten, som uden for dette ingen regelmæssighed eller blot eksistens 
kan have? Eller et offentligt tilgængeligt designarbejde, som kan fremvises, studeres og udvikles 
systematisk på tværs af skoler? Det er selvfølgelig to ekstreme synspunkter, men jeg tør godt sige, 
at jeg tror, det sidste synspunkt har fremtiden for sig – både når det gælder den praktiske udvikling 
af undervisning, og når det gælder forskning i matematikkens didaktik. Lektionsstudier er en blandt 
flere praktiske måder at professionalisere undervisningsarbejdet på, og de gør det ikke mindst ved at 
give et fælles og offentligt rum til dette arbejde og den tilhørende professionelle viden. 
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Polygontal 
 
 
   
    
   

 
Lektionens titel: Polygontal 
 
Matematisk(e) kompetence(r): Alle er mere eller mindre i spil, men ved prioritering vægtes 
følgende:  
Kommunikationskompetence, ræsonnementskompetence og problembehandlingskompetence. 
 
Matematiske emner/matematik i anvendelse: 
Tal, polygoner, talfølger, formler, grafisk afbildning og problemløsning. 
  
Matematiske arbejdsmåder:  
Undersøgende arbejdsmåder ved anvendelse af beregninger, tegning og kommunikation. 
Alene eller i små grupper, opsamling med læreren som ordstyrer. 
 
 
Undervisningsplan 
 
Nøglebegreber og læringsmål for lektionen 
 
Nøglebegreber:  
Tal, polygoner og talfølger. 
 
Læringsmål: 
  

 At samarbejde og kommunikere i og med matematik 
  At få et kendskab til talfølger og systematikken i polygontal 
 At få metoder til at behandle og forstå talfølger 
 At få et kendskab til sammenhængen mellem talfølger og muligheden for at beskrive dem 

på forskellige måder. 
 

Dato: 2.10.2009 
Klasse: 8. a 
Skole: Nordagerskolen i Ringe 
Lærer: Peter Albrekt 
Planlægningsgruppe: Fyn ved Erik Bilsted 
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Tidsplan 
 
10.05-10.10    
Præsentation og introduktion til opgaven med fortælling om pythagoræernes talmagi – perfekte tal 
og polygontal. 
 
 
10.10-10.15  
Udlevering af kort og opgave.9 
Der udleveres 16 kort med farvede figurer og polygoner. Der er også 16 kort med tal og 16 blanke 
kort. Hvert af kortene med de kulørte polygoner hører sammen med et kort med et tal på. 
 
Instruktion til eleverne: 
 

 Til hvert polygonkort hører der et talkort. 
 Læg polygonkortene i rækkefølge sammen med de talkort, der passer til dem. 
 Der er 4 forskellige typer polygonkort.  

 
Læreren siger: Lav selv de to efterfølgende polygonkort og de tilsvarende talkort for hver af de fire 
slags polygoner. Når I er færdige, har I seks kort med trekanter, seks med firkanter etc. 
 
10.15-10.25  
Kortene sorteres, og der laves to nye til hver slags polygon. 
 
10.25-10.30  
Opsamling, sortering og tabel. 
 
10.30-10.35  
Introduktion til opgave med grafer. 
Introduktion til eleverne (fortsat). 
 
Læreren siger: På side 2 i det materiale, I har fået udleveret, er der tegnet 4 koordinatsystemer, et 
til hver slags polygontal. Tegn grafer, der viser sammenhæng mellem polygontallenes nummer og 
polygontallenes værdi. Beskriv graferne. Lineære/ikke lineære. Hvilken form for funktion. Kig for 
eksempel på firkanttallene. 
 
10.35-10.55  
Tegning af grafer. 
 
10.55-11.05  
Opsamling på grafer. 
 
11.05-11.10  
Introduktion af formler. 
 
11.10-11.25  

                                                           
9 Se bilag med elevark og lærervejledning om polygontal sidst i denne rapport 
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Arbejde med formler. 
Introduktion til eleverne (fortsat). 
 
Læreren siger: På den næstsidste side er der beskrevet nogle formler, der kan bruges til at beregne 
polygontallene med. Prøv at udregne firkanttallene ved hjælp af formlen og kontroller, om det 
passer med de tal, I tidligere har fundet frem til. Prøv derefter med trekanttallene og med de andre 
polygontal. 
 
11.25-11.35  
Opsamling og afslutning. 
Iscenesættelse, motivation, nøglespørgsmål:  
 
Historisk kontekst, fagligt indhold og begreber i relation til læreplan. 
 
Materialer, it-program, arbejdsark etc.: 
 

 Kort med polygontal  
 Arbejdskort og arbejdsark  
 Computerprogram med polygontal.   

 
Tips til læreren:  
 

 Husk klæbemateriale til opsætning på tavle. 

 Nåle til opslagstavle. 

 Kopier opgaver i farver. 

 Papir. 

 
Observationer/Tegn 
 
Alle observatører tager notater. 
 
Observationer på elevernes deltagelse:  
 
Eleverne går hurtigt i gang med at finde strategier.  Der anvendes mange forskellige strategier til 
sortering og til at finde efterfølgende polygontal. Springet fra (delvist) konkret til abstrakt (system i 
mønstergrafer) var svært for en del elever. Eleverne er positive og opmærksomme hele tiden, selv 
da de er trætte til sidst. 
Faglige observationer:  
 
Der var god styring og sikker navigering i forhold til at nå rundt om emnet og holde tidsplanen, 
uden at det på nogen måde virkede snærende eller forceret. Eleverne var meget opmærksomme på 
at finde strategier og 'mønstre'. De åbne formuleringer gjorde, at eleverne kunne følge forskellige 
tankerækker, der udviklede sig undervejs, samtidig med at kernestoffet er så klart formuleret, at det 
blev i fokus. De afstikkere, der tages, afhænger af elevgruppen.  
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Til lektionsplanen: 
Det vil være hensigtsmæssigt at lave graferne på millimeterpapir.  
 
Specielle elever:  
 
Opmærksomhed på gruppedannelse – homogene eller blandede grupper? 
 
Lærerspørgsmål:  
 
Hvilke spørgsmål stiller læreren? Hvordan reagerer eleverne? Hvordan reagerer læreren på 
elevernes respons? Hvilke elevtyper bliver spurgt af læreren? 
 
Elevspørgsmål:  
 
Hvilke spørgsmål stiller eleverne? Hvordan svarer læreren? Hvordan bruger eleverne lærerens 
svar? 
 
 
Afsluttende bemærkning: 
Den faglige del med tegning af grafer er meget tidskrævende, og forløbet kan godt stå alene uden 
denne afsluttende del. 
 
Det kan med fordel tages op senere med henvisning til forløbet om polygontal, også fordi 
funktionerne er eksponentielt voksende, men 'ligner lineære funktioner'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tangrambrikker 
 

 
 
 
 
 
 

Dato:      9. april 2010 
Klasse:    9. klasse  
Skole:     Krogsbølle Skole 
Lærer:    Vibeke Myhre, Abildgårdskolen i Odense 
Planlægningsgruppe: Fyn ved Erik Bilsted 
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Lektionens titel: TANGRAM 
Matematisk(e) kompetence(r): 

 Tankegangskompetence 
 Ræsonnementskompetence 
 Problemløsningskompetence. 

 
Matematiske emner og matematik i anvendelse 
 
Geometri: 
Undersøge, beskrive og foretage beregninger i forbindelse med plane figurer. 
Arbejde med definitioner, sætninger, geometriske argumenter og enkle beviser. 
Kende og anvende forskellige geometriske figurers egenskaber. 
Benytte grundlæggende geometriske begreber, herunder størrelsesforhold og linjers indbyrdes 
beliggenhed. 
Kende og anvende målestoksforhold, ligedannethed og kongruens. 
 
Matematiske arbejdsmåder: 
 
Deltage i udvikling af strategier og metoder i forbindelse med de matematiske emner. 
Undersøge, systematisere, ræsonnere og generalisere i arbejdet med matematiske problemstillinger. 
Arbejde individuelt og sammen med andre om behandlingen af matematiske opgaver og 
problemstillinger. 
Arbejde med problemløsning i en proces, der bygger på dialog og på elevernes forskellige 
forudsætninger og potentialer. 
Undersøge, systematisere og ræsonnere med henblik på at generalisere. 
Veksle mellem praktiske og teoretiske overvejelser ved løsningen af matematiske 
problemstillinger. 
 
 

 
 
Undervisningsplan 
 
Nøglebegreber og læringsmål for lektionen: 
 
Undersøge geometriske figurers egenskaber og kunne anvende disse til problemløsning. 
Materialet giver mulighed for at arbejde med: 
 

 Ligedannede figurer 
 Kongruens 
 Ligebenet og retvinklet trekant  
 Parallelogram 
 Kvadrat 
 Ensliggende vinkler i ligedannede figurer 
 Lineærforhold / arealforhold. 



18 
 

 

Plan for lektionen (med tidsangivelse): 90 minutter i en dobbeltlektion. 
 
10 minutter 
Kort oplæg om Tangrambrikkernes oprindelse. 
Historien om kineseren Tan, der er ved at lægge kvadratiske fliser og taber en, der går i syv stykker. 
Han opdager, at der kan dannes nye, sjove figurer af de syv stykker, og han glemmer helt, at han 
skulle lægge fliser, så sjovt synes han, det er at lægge figurer. 
 
På en overheadprojektor lægges en figur af gennemsigtige, farvede tangrambrikker for at vise 
eksempler på de forskellige figurer. 
 
Herefter præsenteres dagens arbejde og målet med det med nedenstående ordlyd: 
 
I skal arbejde parvis, eller I skal arbejde i grupper. 
Om lidt får I nogle brikker, som ligner dem, Tan brugte til sine figurer. I får et sæt hver. 
I skal bruge dem til at lægge geometriske figurer, og I skal se på de enkelte brikker for at beskrive 
dem og sammenligne deres geometriske former, størrelser og egenskaber. 
Til sidst skal I prøve at bruge jeres viden om brikkerne og deres egenskaber til matematisk 
problemløsning. I skal selv senere fremstille et sæt brikker med det korrekte indbyrdes 
størrelsesforhold uden brug af måleredskaber.  
 
Derefter uddeles brikkerne i kuverter10. 
 
15 minutter 
 
Første opgave lyder således: 
Saml brikkerne til en retvinklet trekant ved brug af alle syv brikker.  
Alle i gruppen skal danne en retvinklet trekant.        

     
Hvis der er usikkerhed med hensyn til, hvordan opgaven kan gribes an, kan følgende spørgsmål 
hjælpe: 
 

 Er der nogen, der har forslag til, hvordan man kan begynde at skabe trekanten?  
 Hvordan sikrer I jer, at den bliver retvinklet?  
 Kan I på forhånd sige noget om de to vinkler i trekanten, der ikke er rette? 
 Kan I sige noget om sidelængderne? 

 
 
Til læreren 
 
Anvend matematiske begreber og ord som vinkel, kant, side, afstand, areal, længde osv. For at 
fremme brugen af de korrekte geometriske udtryk, skal eleverne anvende disse ord for at beskrive 
                                                           
10 Se bilag til forløbet sidst i denne rapport. 
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figurerne og deres egenskaber. 
Sprog og begreber er to sider af samme sag (Vygotsky). 
 
Undervejs observerer læreren og observatørerne eleverne, mens de arbejder. 
 
Ideer til observationer: 
 

1. Hvilken strategi benytter eleverne til at skabe den retvinklede trekant? 
 Samles flere delfigurer først?  
 Afprøves, hvilke figurer der har samme sidelængde? 
 Sammensættes sidelængder, til de passer sammen? 
 Er der system i arbejdet, eller rykkes der planløst rundt med brikkerne?  

 
2. I tilfælde af planløst arbejde kan læreren hjælpe ved   

 at hjælpe med at vise kobling af to eller flere brikker i trekanten og derefter lade eleven 
fuldføre på egen hånd 

 at vise et billede af den oprindelige kvadratiske form og lade eleven forsøge sig med selv 
at skille den ad i større dele og samle trekanten af disse hoveddele. 

 
3. Notér, hvis eleverne kommer med kommentarer, der kan bidrage til at fremhæve lektionens 

hovedsigte, og spørg ind til det, så eleven senere kan bidrage til den fælles opsamling med 
sine iagttagelser. 

 
Det er vigtigt for lærerens mulighed for at iagttage og notere, at eleverne samarbejder og 
samtaler om arbejdet i højere grad end at spørge læreren undervejs. Samtalen vil også være med 
til at fokusere på de præcise geometriske betegnelser for at fremme kommunikationen. 
 
Vær også opmærksom på, at der er flere forskellige måder at samle den retvinklede trekant på. 
 
Efter højst et kvarters arbejde med trekanten brydes af, og næste opgave sættes i gang efter en 
kort beskrivelse af, hvad den går ud på, og hvad den erhvervede viden skal bruges til. 
 
 
 
10 minutter 
Anden opgave lyder således: 
 
I skal arbejde i grupper med følgende spørgsmål: 

  Hvilke geometriske figurer har vi i tangrammet? 
  Hvad ved I om disse figurer? 
 Lav en fælles liste med figurernes geometriske navne i gruppen.     

 
Når I har gennemgået figurerne og deres egenskaber i fællesskab, skal I senere bruge jeres 
viden til at konstruere et sæt brikker uden at anvende måleredskaber. 
 
Til læreren: 
Læg igen mærke til, hvilke sprogligt formulerede overvejelser der gøres i grupperne, og notér til 
senere brug ved den fælles opsamling. 
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Læg især mærke til hensigtsmæssige strategier til at skaffe viden om figurernes egenskaber. 
 
Tegn på gode strategier:  

 Der sammenlignes ved at lægge brikker oven på hinanden.  
 Der lægges brikker sammen, så de danner vinkler på 90o, 135o, 180o, 360o 
 Der sammenlignes kantlængder 
 Der sammenlignes arealer. 

 
Hvis eleverne ikke selv går i gang med disse strategier, kan de hjælpes med følgende spørgsmål:  

 Hvordan kan I finde ud af, om to vinkler tilsammen er 180o, når I ikke må bruge 
vinkelmåler? 

 Hvordan kan I finde ud af, om to vinkler er lige store, når I ikke må bruge vinkelmåler? 
 Hvordan kan I finde ud af, om to sider eller kanter er lige lange, når I ikke må bruge 

lineal? 
 Hvordan kan I finde ud af noget om størrelsesforhold mellem sider eller arealer? 
 

Det kan være fristende at spørge ind til elevernes indhøstede erfaringer på dette stadie, men det 
er hensigtsmæssigt at vente til den fælles opsamling. Den videndeling, der ligger i spørgsmål og 
svar, skulle gerne blive til fælles viden under dialogen ved fremlæggelsen fra grupperne. 
Læg i stedet godt mærke til de grupper, der gør noget uventet eller anderledes, og spørg i stedet 
til hvorfor, de gør det, så du kan anvende deres strategi ved fremlæggelsen. 
 
Spørgsmål til eleverne, hvis de går i stå: 

 Kan I sige noget om størrelsen af vinkler? 
 Er nogen af vinklerne lige store? 
 Er der kanter eller sider, der er lige lange? 

 
Når eleverne kommer frem til, at flere af vinklerne er rette, kan læreren spørge: 

 Hvordan kan I sikre jer, at vinklerne er lige store?   
 Hvordan kan I være sikker på, at en vinkel på 90o ikke er 89o eller 91o? 

 
 
 
15 minutter 
Fælles opsamling: 
Hvad ved I om de geometriske figurer? 
 
En oversigt med figurernes navne og deres egenskaber skrives på tavlen, idet læreren spørger:  

 Hvorfor mener du at…? 
 Hvordan fandt du ud af at…? 
 Er der andre af samme slags? 
 Er størrelsen den samme for alle…? 
 Hvad kaldes det, når…? 

 
Husk at fremhæve det, hvis du iagttager elever, som finder frem til overraskende svar, en 
anderledes måde at beregne på eller som på anden måde viser gode strategier. 
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Lad eleverne brug overheadprojektor eller whiteboard til at vise, hvordan de kom frem til deres 
løsninger. 
Hvis nogle af de væsentlige størrelsesforhold og vinkler ikke kommer frem, guides eleverne 
igennem til resultaterne, så de oplysninger, de skal bruge for at løse den sidste opgave, er til 
rådighed. 
Det gælder f.eks. rette vinkler, vinkler på 45o, lige lange sider, parallelle sider, lineærforhold, 
arealforhold, sammenligning af lineære forhold og arealforhold, halvering af vinkler, vinkelsum 
i en trekant, i et kvadrat eller i en cirkel. 
Der skal gives god tid til denne del, da det er her, der gøres rede for tankegang og 
ræsonnementer fra gruppearbejdet og læringsmålene for matematik i anvendelse i geometri 
tydeliggøres. Hovedpointerne i lektionen ligger her. 
 
20 til 30 minutter 
Tredje opgave lyder således: 
 
I skal arbejde parvis eller i grupper.  
Lav et sæt tangrambrikker af ét ark papir i A4-format. I må folde og klippe, men I må ikke måle 
med lineal eller vinkelmåler. I skal bruge det, som vi har noteret på tavlen om figurernes 
egenskaber.  
 
Til læreren. 
Læg igen mærke til, om eleverne anvender en strategi, der afspejler den viden, der blev noteret 
på tavlen. Ellers kan deres opmærksomhed henledes på at anvende den med spørgsmålene: 
 
 Hvilken figur – kvadrat eller ligebenet, retvinklet trekant – vil du tage udgangspunkt i? 
 Hvordan kan du frembringe denne figur på A4-arket? 
 Hvordan vil du opdele din 'grundfigur'? 
 Hvordan kan man halvere en vinkel? 
 Hvordan kan man halvere en side eller en kant? 
 Hvad kan vi gøre for at dele en side i fire lige store dele? 
 
 
 
Hvis en del af eleverne ikke kan finde frem til en strategi, fremskyndes opsamlingen og indledes 
med en eksemplarisk gennemgang af en foldningsmodel – evt. med et par elever som foldere af 
et A3-ark ved tavlen. Der kan foldes efter instruktion fra andre elever, der så skal skærpe deres 
fagsprog for at tydeliggøre processen både for 'folderne' og tilskuerne. 
Efterfølgende kan de sidste elever få foldet færdig.  
 
Opsamling fælles:  
 
 Hvordan gik det? 
 Hvad var svært, og hvad var let? 
 Hvordan får vi den størst mulige retvinklede trekant på et A4-papir?  
 Kan den laves uden at måle? 
 Hvad har du lært, som du ikke vidste i forvejen? 

 



22 
 

Ekstra opgaver: 
 
 Lav figurerne på tangramkuverten (se bilag) 
 Hvad er det størst mulige sæt tangrambrikker, der kan laves på et A4-papir?  
 Skriv jeres erfaringer fra arbejdet med tangram i logbog 

 

Materialer: 
 
 Et sæt laminerede tangrambrikker i kuvert til hver elev (se bilag) 
 Et ark kulørt papir pr. elev 
 Sakse. 
Tips til læreren: 
  
 Det er godt at have nogle mønstre til figurer i baghånden til de hurtigste elever.  
 På bilaget er de trykt på kuverterne til brikkerne. 
 Et sæt store tangrambrikker med magneter kan bruges til at illustrere figurerne på tavlen. 

 
 
Lærerens bemærkninger til forløbet: 
 
Undervisningsforløbet har som udgangspunkt et pædagogisk tiltag på skolen, hvor jeg skulle 
forberede et værksted i en tværfagsuge, hvor elever fra 3 forskellige klasser på skift skulle arbejde 
med matematik i et modul på 90 minutter. I denne tværfagsuge deltog elever fra 7. og 8. klasse på 
blandede hold på tre hold i alt. Da jeg ikke havde mulighed for at få respons fra 
planlægningsgruppen i lektionsstudier, tilrettede jeg lektionsplanen efter hvert elevhold ud fra den 
respons, jeg fik fra eleverne, og ud fra mine egne iagttagelser.  
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I starten lå hovedvægten på genkendelse af de geometriske former og beskrivelse af deres 
egenskaber, men elevernes arbejde på de første to hold viste, at de havde et godt overblik over 
former og egenskaber, og jeg udvidede derfor lektionen med opgaven. 
 
Der kan laves et sæt tangrambrikker, der har korrekt form, udelukkende ved at folde et papir i A4-
format og derefter klippe efter folderne.  
 
På den måde kunne jeg hæve niveauet for elevernes arbejde med geometrien fra at være 
beskrivende og sammenlignende til at være ræsonnerende og problemløsende.  
Det viste sig så, at dette også stillede større krav til kommunikationskompetencen, da arbejdet blev 
vanskeligere, især for nogle af eleverne, og der blev brug for, at de talte om opgaven og hjalp 
hinanden undervejs. Dette falder fint i tråd med skolens målsætning for undervisningen, da næsten 
alle eleverne er tosprogede, og et af vores generelle mål for undervisningen er at give eleverne 
maksimal mulighed for at formulere sig omkring arbejdet med faget, både i bred forstand og mere 
specifikt. 
 
Det var ikke alle elever, der magtede at fremstille et sæt tangrambrikker selv, men med hjælp fra 
kammerater fik de større indsigt i sammenhængene mellem brikkerne, deres egenskaber og 
mulighederne for at kombinere dem til forskellige figurer, nogle figurer mere interessante i 
geometrisk sammenhæng end andre, men alle fik udvidet deres faglige viden på området. 
 
Efter således at have gennemført undervisningen med grupper af 7. og 8. klasses elever og efter at 
have registreret, at eleverne tilegnede sig erfaringer på vidt forskellige niveauer, fik jeg mulighed 
for at gennemføre lektionen i 6. klasse med deres matematiklærer og Erik Bilsted fra NAVIMAT 
som observatører.  
 
Det var vigtigt for mig at afprøve, hvorvidt det lod sig gøre at gennemføre lektionen med det samme 
oplæg som på 7.- 8. klassetrin, og derfor fastholdt jeg lektionsplanen fra de små hold, men denne 
gang med fælles efterbehandling af forløbet, hvor jeg var meget spændt på, om det at have 
observatører på ville ændre noget i forløbet af lektionen, og om det ville være lettere at fastholde 
observationer fra elevernes arbejde, så disse efterfølgende kunne indarbejdes i lektionsplanen. 
 
Efter forløbet i 6.klasse viste evalueringen, at kendskabet til de geometriske figurer var så usikkert, 
at det var vanskeligt for eleverne at løse opgaven med at fremstille tangrambrikkerne selv ved 
foldning. Der skal i hvert fald være opmærksomhed på, at der ved fælles opsamling skal 
sammenlignes og tegnes med på tavlen, så størrelsesforhold, kongruens og ligedannede figurer 
fremgår meget tydeligt.  
 
Det er vigtigt, at det er eleverne, der formulerer iagttagelserne omkring brikkernes egenskaber, 
ligesom det vil være godt at tage en runde med forslag fra eleverne til, hvordan man kan fremstille 
et sæt brikker uden at måle de eksisterende brikker eller lægge dem på papiret og tegne ovenpå. Det 
vil nemlig gøre, at der med udgangspunkt i elevsproget om figurer og deres egenskaber kan 
arbejdes med de matematiske betegnelser og dermed fagsproget. 
 
Der ligger en stor ressource her for faglig læsning og faglig skrivning på elevniveau. 
 
 
 



24 
 

 
 
Stambrøker 
 
I 8. og 9. klasse er det ofte nødvendigt med en repetition af teknikken i at 'regne med' brøker, 
samtidig med at Fælles Mål 2009 opprioriterer kompetencebegrebet. 
 
At forene teknik og kompetencer kan gøres på mange måder, selvom det ofte kan virke i modstrid 
med intensionerne i faghæftet. 
 
Vægten bliver derfor lagt på en undersøgende matematikundervisning med emnet stambrøker, der 
forudsætter, at eleverne er bekendt med de almindelige regneregler for addition og subtraktion af 
brøker. I forløbet vægtes desuden den mundtlige dimension i forhold til en kammerat, til læreren og 
over for hele klassen. 
 
Selve undervisningsforløbet tog udgangspunkt i et lærerkursus med stambrøker som et underemne. 
Dette forløb blev tilpasset elever på afsluttende trin, hvilket bevirkede, at det var nødvendigt med 
konkrete materialer i form af papirbrikker med brøknavne. 
 
Forløbet blev sat ind i lektionsstudieskemaet, og vi diskuterede i arbejdsgruppen flere gange, hvilke 
kompetencer der kom i spil. I skemaet fremgår det, hvilke vi umiddelbart kunne genkende i arbejdet 
med eleverne. 
 
Dato:31.3.2009 
Klasse: 8.a 
Skole: Krogsbølle 
Lærer: Anna Mia Pedersen 
Planlægningsgruppe: Fyn ved Erik Bilsted 
 
Lektionens titel: Stambrøker 
 
Matematisk(e) kompetence(r): 
  

 Repræsentationskompetence  
 Symbolbehandlingskompetence. 

 
Matematiske emner/matematik i anvendelse: 
 
Brøker og hvordan man regner med dem. 
 
Matematiske arbejdsmåder:  
 
Undersøgende, efterprøvning, indsætte i formler 
Alene eller i små grupper, opsamling med læreren som ordstyrer. 
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Undervisningsplan 
Nøglebegreber/læringsmål for lektionen: 
 
At eleverne bliver fortrolige med brøkregning. 
 
 
 
Plan for lektionen 
 
10 minutter 
Indledning med en kort historisk gennemgang af egyptisk brøkregning. Historien stammer fra en 
egyptisk papyrus11 med følgende opgave: Del 8 brød ligeligt mellem 10 mænd. 
  
 
For at forenkle opgaven er den i denne version ændret til en ligedeling af 3 brød mellem 5 mænd.   
Først får hver person et halvt brød, og derefter deles det sidste halve brød i fem dele, så svaret er en 
halv plus en tiendedel. Brøknavnet tre femtedele eksisterede ikke. 
 
10 minutter 
Første opgave: Skriv brøken en fjerdel som sum af stambrøker ved hjælp af papirbrikkerne i 
kuverten. 
 
Eleverne arbejder parvis eller i små grupper med opgaven og noterer forslagene ned. Derefter 
fælles opsamling og gennemgang af begrebet stambrøker. 
 
10 minutter 
Anden opgave: 
Der uddeles følgende på papir: 
 
En stambrøk er en brøk af formlen 1/n, altså en brøk med tælleren 1, og hvor nævneren er et 
naturligt tal.  

 Skriv en sjettedel som sum af to stambrøker.  
 Undersøg, på hvor mange måder det kan gøres. 
 Skriv en sjettedel som forskellen mellem to stambrøker.  
 Undersøg, på hvor mange måder det kan gøres. 

 
10 minutter 
Fælles opsamling for at se, om eleverne finder en metode til at finde alle summerne, så andre kan 
arbejde videre ud fra disse erfaringer. 
 
10 minutter 
Der arbejdes videre, indtil grupperne begynder at finde alle mulige løsninger til en sjettedel12. De 
grupper, der bliver færdige hurtigt, bør overveje, hvorfor de er sikre på at have fundet dem alle. 
 
Nu samles op, og elevernes resultater sættes ind i følgende skema: 
                                                           
11 Papyrus Rhind.  
12 Løsningen er fem ved addition og fire ved subtraktion. 
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Nævner med n 4 5 6 7 
Sum     
Differens     

 
10 minutter 
Tredje opgave: Brug erfaringerne fra opsamlingen til at finde alle summer og differenser for en 
syvendedel. 
Eleverne får nu udleveret formlen13 til beregning af antal mulige summer og differenser for 
stambrøker. 
 
10 minutter 
Skema to udfyldes som afslutning på undervisningsforløbet for at lade eleverne arbejde med 
formler og sammenhænge. 
 
 
N 2 3 4 5 6 7 
Sum       
Differens       
n2       
d   
antal 
divisorer i 
n2 

      

(d + 1) : 2       
(d - 1 ) : 2       

 
 
 
 
Materialer: 
 

 Kort med stambrøker 
 Evt. brikker med brøker. 

 
Tips til læreren:  
 
Det er godt, hvis eleverne tidligere har stiftet bekendtskab med brøkcirkler (brøk, procent, 
decimal), tallinjer over hinanden med brøkerne, vekselhjul og vendespil. 
 
 
 
Lærerens bemærkninger til forløbet: 
 

                                                           
13 Antal summer er lig halvdelen af en plus antallet af divisorer i kvadratet på stambrøkens nævner, og antal differenser  
  er lig halvdelen af en minus antallet etc. 
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Forløbet blev gennemført med tre kolleger som observatører. Efter første undervisningsgang kom 
der på det efterfølgende evalueringsmøde forslag til forbedring af forløbet, bl.a. det væsentlige i at 
inddrage den historiske baggrund med egypternes brøkbegreb. Det blev desuden diskuteret meget, 
om der skulle flere konkrete materialer til.  
Efterfølgende er forløbet gennemført i to klasser med mig som underviser, og klassernes sædvanlige 
lærere som observatører. Da forløbet er beregnet til en dobbeltlektion, har der ikke været inddraget 
flere konkrete materialer end dem, der allerede er nævnt. 
 
Forløbet har været afprøvet i såvel 8. klasse som 9. klasse, og ved evaluering kunne det ses, at 
forløbet i sin helhed giver bedst udbytte på 9. klassetrin. Her er det nemmere at nå hele forløbet, 
hvilket giver den største ahaoplevelse for eleverne. 
 
Arealberegning ved brug af centikubes14 
 

 
 
 
 
 
 
 

Indledning 
 
Noget af det, jeg som matematiklærer oplever som det sværeste for elever i indskolingen og på 
mellemtrinnet, er at få hold på, hvad det betyder, når vi taler om en figurs omkreds og areal. Disse 
to begreber bliver meget tit blandet sammen. 
 
Klassen var aldrig blevet undervist i emnet 'areal', men havde kendskab til emnet 'omkreds'. 
Eleverne var i første klasse blevet bedt om at måle rundt om forskellige ting. I min undervisning 
havde jeg gjort meget ud af sammen med eleverne at finde ud af, hvad ordet 'omkreds' kunne 
betyde. Vi havde delt ordet og fundet ud af, at det er noget med en 'kreds' og 'om'. Når vi så 
sammenstillede dette begreb med den for-forståelse, eleverne havde fået gennem deres målinger af 
tings omkreds, blev det et accepteret og mundtligt benyttet begreb i undervisningen. For at eleverne 
fik opbygget nogle helt konkrete erfaringer med areal, lavede vi en undersøgelse i klassen. 
Undersøgelsen gik ud på at finde ud af, hvor mange matematikbøger der skulle bruges for at dække 
lærerens kateter og andre større ting i klassen. 
 
Det var med denne tilgang til min undervisning, at jeg gerne ville have indført begrebet 
kvadratcentimeter som den konkrete tilgang til måling af areal. Efterfølgende ville jeg så indføre 
begrebet areal som en fælles begreb15.  
 
Repræsentationskompetencen var et valg, jeg traf, da der på anden og tredje årgang er behov for at 
formidle og lære gennem konkrete handlinger. Det var vigtigt for mig at finde en konkret 
repræsentation for begrebet kvadratcentimeter, og valget faldt på 1 cm³ centikubes, hvor siderne er 
1 cm² og kanterne 1 cm.  
                                                           
14 Se forfatterkommentar på sidste side til dette undervisningsforløb. 
15 Jfr. Marit Johnsen Høiness: ”Begynneropplæringen”, Caspar. 

Dato: 29. April 2009 
Klasse: 2.kl 
Skole: Augustenborg skole 
Lærer: Dorthe Ovesen 
Planlægningsgruppe: Jylland ved Kaj Østergaard 
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Undervisningsplan 
 

Nøglebegreber og læringsmål for lektionen: 
 

 At eleverne stifter bekendtskab med begrebet areal og metoder til at bestemme areal ved en 
konkret tilgang med hjælp fra centikubes. 

 At eleverne får en begyndende erfaring med, hvad en kvadratcentimeter er. 
 At eleverne får en konkret repræsentation for begrebet kvadratcentimeter. 

 
Plan for lektionen med tidsangivelse: 45 min. 
 
Åbningsspørgsmål: 2 min. 
 

 Nøglespørgsmål: Hvor mange flade figurer kan der bygges af 5 centikubes? 
 

Eleverne kommer ind i klassen, hvor der til hver gruppe ligger en stor bunke centikubes. 
 

 Læreren fortæller eleverne: I skal bygge med centikubes i dag, og I skal begynde med at 
bygge figurer af 5 centikubes. Figurerne må kun være flade figurer i et lag. 
 

Elevarbejde 1: 4 min. 
 
Figurerne lægges fladt på et bord, og eleverne arbejder sammen i par for at bygge de forskellige 
figurer – også kaldet femlinger. 
 
 
Fælles opsamling: 2 min. 

Lektionens titel: Arealberegning med centikubes 
 
Matematisk(e) kompetence(r):  
 

 Repræsentationskompetencen. 
 
Trinmål efter 3. klasse: Bruge uformelle repræsentationsformer sammen med symbolsprog og 
arbejde med deres indbyrdes forbindelser.  
Matematiske emner/matematik i anvendelse: 
 
Trinmål efter 3. klasse: Foretage enkel måling af flade. 
 
Matematiske arbejdsmåder: 
 
Trinmål efter 3. klasse: Deltage i udvikling af metoder med støtte i bl.a. konkrete materialer og 
illustrationer. 
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Vi undersøger figurernes øverste flade i fællesskab. 
  

 Læreren spørger: Hvilke ligheder er der ved de forskellige figurer, og hvilke forskelle er der 
ved de forskellige figurer? 
  

Eleverne svarer og forklarer sig, læreren accepterer alle forslag, og disse skrives på tavlen. 
 

Fællesdiskussion: 5 min. 
 

 Læreren spørger: Hvad betyder ordet kvadratcentimeter?  
 

Ordet og enheden skrives på tavlen, og ordet kvadratcentimeter undersøges. Der gøres meget ud af 
at undersøge en flade på en centikube, dens form og sidernes længde. 
Læreren definerer begrebet 'kvadratcentimeter' som en flade på en centikube.  
 

 Læreren spørger: Hvor mange kvadratcentimeter består de figurer af, som I har lavet? 
 

Elevarbejde 2: 10 min. 
 
Læreren beder eleverne om at lave så mange forskellige figurer som muligt med et areal på 6 og 7 
kvadratcentimeter. 
Eleverne arbejder sammen to og to.  

 
Fælles opsamling: 6 min. 

 Læreren spørger: Hvordan kan figurer med forskellige arealer tegnes på kvadratpapir? 
 

Læreren har bygget forskellige figurer, og der skal være en figur for hver fire til fem elever, så alle 
kan se og røre ved figuren. 
 

 Læreren spørger: Hvor mange kvadratcentimeter består figurerne af? 
  

Eleverne forklarer, og læreren fungerer som ordstyrer uden at kommentere deres løsningsforslag. 
 

 Læreren spørger: Kan disse figurer også tegnes på et kvadratpapir? 
 

Eleverne kommer med forskellige forslag, som læreren accepterer, og eleverne noterer disse på 
kvadratpapir på overheadprojektoren. 

 
Elevarbejde 3: 10 min. 
 
Læreren udleverer kvadratpapir til eleverne, og de arbejder sammen i par. De bygger og tegner 
egne figurer på kvadreret papir med enheden en gange en centimeter.  
 

 Læreren spørger: Hvor mange kvadratcentimeter er figurerne på? 
 Svarene noteres på arkene.  
 
Opsamling og diskussion: 6 min. 
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 Læreren spørger:  

 
- Hvad har vi arbejdet med i denne time?  
- Kender I noget af dette fra andet arbejde i timerne? 
- Kender i begrebet kvadrat fra andre sammenhænge – huses størrelse? 

 
 

Iscenesættelse, motivation, nøglespørgsmål: 
 
At bygge med centikubes og at lære med hænderne er meget motiverende for elever på 
begyndertrinnet.  
 
Nøglespørgsmål: 
 

 Hvor mange flade figurer kan der bygges af 5 centikubes?  
 Hvad betyder ordet kvadratcentimeter? 
 Hvordan kan figurer med forskellige arealer tegnes på kvadratpapir?  

 
Materialer, it-program, arbejdsark etc.: 
 

 Centikubes 
 Linealer 
 Kvadratpapir 
 Transparenter med kvadratpapir 
 Store tern i forskellige farver. 

 
Tips til læreren: 
 

 Det er godt 
 

- at notere, hvilke grupper der har forslag til løsninger  
- at have mange centikubes parat, da hver elevgruppe skal bruge omkring 100 centikubes 
- at høre alle elevernes mulige svar og undlade at give forskellige reaktioner på, om 

svaret er rigtigt eller forkert 
- at have forberedt forskellige byggede figurer af centikubes, som skal bruges sammen 

med eleverne i elevarbejde nr. 1  
- at være opmærksom på, at det er fladerne på centikubes, vi her arbejder med, og ikke 

den tredimensionelle figur som helhed. 
 

 
 

 
 
 
Observationer 
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Eleverne var meget optagede af de aktiviteter, der blev sat i gang. Nogle elever valgte at 
samarbejde, mens andre elever arbejdede individuelt. Midt i forløbet gik det op for mig, at der var 
elever, som ikke forstod, hvad de skulle gøre. Det medførte, at jeg bad en af de elever, som havde 
forstået det, forklare sin forståelse af det. Det virkede meget godt, og så var alle med på, hvad de 
skulle. De var meget optagede af at bygge og forstod også fint sammenhængen mellem centikubes, 
kvadratnet og areal.  
 
Evaluering 
 
Vi talte meget om i gruppen, at dette forløb er en god introduktion til arealbegrebet, som kan 
udbygges i matematikundervisningen i klassen i de efterfølgende matematiktimer. Ud over areal 
som emne ville det også være oplagt at tage 'femlinger'16 med for at få en diskussion i klassen om 
antallet af forskellige figurer, der kan bygges, og hvilke af dem der er spejlbilleder af hinanden. 
Elever, som hurtigt bliver færdige, kan udfordres med et spørgsmål om, hvor mange femlinger, der 
kan bygges. 
 
Et dilemma i lektionen er, om en centikube er en egnet repræsentation for et kvadrat, da figuren er 
rumlig, og det er derfor vigtigt at denne lektion ikke kommer til at stå alene. 
 
Et godt eksempel er, at jeg efterfølgende bad eleverne om at måle arealet i cm² på deres penalhus. 
En elev sagde: Jamen, så bygger jeg den da bare i centikubes og tæller dem. 
 
Det gik op for mig, at denne elev kan have misforstået forskellen på areal og rumfang. 
 
Kommentar17 
 
Centikubes burde i dette forløb erstattes af kvadrater i papirformat for at undgå en sammenblanding 
af areal og rumfang, men et forsvar for centikubes kan være, at de er tilgængelige i stort antal på 
mange skoler, og at eleverne kender dem fra andre sammenhænge.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 Figurer, der kan sammensættes af fem centikuber. 
17 Af Erik Bilsted. 
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Chancen 

 
 
 
 
Fælles Mål 2009 har som nyt CKF-område 
fået kompetencerne tilføjet, og de indgår nu 
på lige fod med de matematiske emner, 

matematik i anvendelse og matematiske arbejdsmåder.  
 
Vi skulle arbejde med chancen i anden klasse og valgte derfor at tage udgangspunkt i 
kompetencerne. Forløbet har som mål, at eleverne skal vurdere chancen for forskellige hændelser 
med udgangspunkt i at kaste med en mønt, en terning og en tændstikæske for at give dem mulighed 
for at bruge og evt. udvikle flere af deres kompetencer. Jeg valgte imidlertid at sætte fokus på 
ræsonnementskompetencen og kommunikationskompetencen. 
 
Ræsonnementskompetencen: 
 

 Eleverne skal sige noget generelt om fremtidige udfald fra de oplevelser/undersøgelser, de 
laver. 
 

Kommunikationskompetencen: 
 

 Eleverne skal diskutere og argumentere for deres mening om, hvad der vil ske, og de skal 
forklare, hvad undersøgelserne viser. 

 
Lektionens titel: Chancen 
 
Matematisk(e) kompetence(r): 
 

 Ræsonnere og argumentere intuitivt om konkrete matematiske aktiviteter og følge andres 
mundtlige argumenter (ræsonnementskompetence). 
 

 Udtrykke sig og indgå i dialog om enkle matematiske problemstillinger 
(kommunikationskompetence). 
 

Matematiske emner/matematik i anvendelse: 
 

 Indsamle, ordne og behandle data 
 

 Opnå erfaringer med tilfældighed og chance i eksperimenter og spil 
 

 Bruge matematik i relevante hverdagssituationer. 
 

Undervisningsplan 
 

Dato: 
Klasse: 2. klasse 
Skole: Vestervangskolen i Esbjerg 
Lærer: Ulla Thomsen 
Planlægningsgruppe: Jylland ved Kaj Østergaard 
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Plan for lektionen med tidsangivelse 
 
Forløbet er planlagt til et modul på 90 minutter.  
Klassen deles i grupper med fire til fem elever. 
 
Hver gruppe får en æske med en mønt og en terning til hver elev, samt en skumterning og en 
tændstikæske med tallene fra et til seks skrevet som på en terning. Desuden udleveres et skema til 
hver elev (se bilag 1). 
 
Fælles indledning: 7 min. 
  
Læreren spørger: Når dommeren bruger en mønt til at finde ud af, hvilket hold der skal starte med 
bolden, er det så retfærdigt? 
 
Der følges op med en snak om en mønt, og om hvor stor chancen er for 'plat' eller 'krone'. Eleverne 
opfordres til at prøve at kaste mønter. 
 
Gruppe: 3 min. 
 
Eleverne skiftes til at kaste en mønt i alt 50 gange og krydser resultatet af i et udleveret skema (se 
bilag 1). 
 
Fælles opsamling: 5 min. 
  
Læreren spørger: Hvad blev resultatet?  
 
En elev fra hver gruppe fortæller, hvordan det gik i deres gruppe, resultatet skrives på tavlen, og det 
samlede resultat beregnes. 
 
Læreren spørger:  

 Var der forskel på resultatet fra de forskellige grupper? 
 Hvordan var det samlede resultat? 
 Hvordan passer det med det, vi troede i den indledende snak? 

 
Plan for lektionen med tidsangivelse 
 

Nøglebegreber og læringsmål for lektionen: 
  
Målet for undervisning var at eleverne skulle 
 

 få erfaringer med at gennemføre en statistisk undersøgelse 
 

 få erfaring med begrebet hændelse 
  

 prøve at forudsige, hvilken hændelse der er mest sandsynlig. 
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Forløbet er planlagt til et modul på 90 minutter.  
Klassen deles i grupper med fire til fem elever. 
Hver gruppe får en æske med en mønt og en terning til hver elev, samt en skumterning og en 
tændstikæske med tallene fra et til seks skrevet som på en terning. Desuden udleveres et skema til 
hver elev (se bilag 1). 
 
Fælles indledning: 7 min. 
  
Læreren spørger: Når dommeren bruger en mønt til at finde ud af, hvilket hold der skal starte med 
bolden, er det så retfærdigt? 
Der følges op med en snak om en mønt, og om hvor stor chancen er for 'plat' eller 'krone'. Eleverne 
opfordres til at prøve at kaste mønte. 
 
Gruppe: 3 min. 
 
Eleverne skiftes til at kaste en mønt i alt 50 gange og krydser resultatet af i et udleveret skema (se 
bilag 1). 
 
Fælles opsamling: 5 min. 
  
Læreren spørger: Hvad blev resultatet?  
En elev fra hver gruppe fortæller, hvordan det gik i deres gruppe, resultatet skrives på tavlen, og det 
samlede resultat beregnes. 
Læreren spørger: 
  

 Var der forskel på resultatet fra de forskellige grupper? 
 Hvordan var det samlede resultat? 
 Hvordan passer det med det, vi troede i den indledende snak? 

 
Opgave: 2 min. 
 
Læreren fortæller: Når jeg spiller ludo, slår jeg aldrig en sekser, så kan det passe, at det er 
nemmere at slå nogle af de andre tal på terningen? 
Der følges op med en samtale om en terning, og om hvor stor chancen er for at få en ener, en toer 
osv. Eleverne opfordres til at slå seks gange for at se, om de får en af hver.  
 
Opgave: 2 min. 
 
Læreren fortæller: I jeres gruppe skal I tegne to ens skemaer til at skrive resultaterne ind i. Hvordan 
skal det være, for at det passer til en terning med seks sider? 
 
Grupperne arbejder: 3 min. 
  
Eleverne finder frem til, hvordan deres skema skal tegnes. 
 
 
Arbejde i par: 5 min. 
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Eleverne slår 25 gange parvis med terningen og krydser af i det skema, som de selv har lavet, samt 
undersøger resultaterne.  
 
Grupperne arbejder: 3 min.  
 
Eleverne arbejder sammen i hele gruppen og samler alle resultaterne i et fælles skema. De 
undersøger og sammenligner deres resultater? 
 
Fælles opsamling på klassen: 8 min. 
  
En elev fra hver gruppe fortæller om deres resultat, og om der var forskel på pargruppernes 
resultater. 
Klassens samlede resultat vurderes, og læreren spørger: Er der lige stor chance for at slå de seks 
forskellige tal på terningen? 
 
Opgave: 2 min. 
 
Læreren spørger: Hvor mange sider er der på en tændstikæske, og er der forskel på den og 
terningen? Hvordan tror I, resultatet vil blive? 
Eleverne opfordres til at gentage eksperimentet med tændstikæsken på samme måde som med 
terningen. 
 
Arbejde i grupperne: 10 min. 
  
Eleverne opfordres til at lave et skema svarende til skemaet til terningen. 
Eleverne kaster på skift tændstikæsken i alt 50 gange. Æsken ligger på bordkanten, og der slås til 
den, så den ryger op i luften og lander på bordet. 
Læreren spørger: Kig på resultatet og se, om der er forskel i forhold til terningen. Hvorfor/ hvorfor 
ikke? 
 
Fælles opsamling på klassen: 5 min. 
 
Læreren spørger: Var der forskel på resultaterne fra en terning og en tændstikæske? 
En elev fra hver gruppe fortæller om deres resultat. 
 
Opgave: 2 min. 
 
Læreren spørger: Hvis I skal spille på et tal, hvilket tal vil I vælge, hvis det er en terning, eller hvis 
det er en tændstikæske? 
 
Grupperne arbejder: 4 min. 
  
Eleverne i grupperne diskuterer, hvilket tal de vil spille på, hvis de gerne vil vinde. De prøver, om 
de kan blive enige om et tal både på terningen og tændstikæsken. 
 
 
Fælles opsamling på klasse: 5 min. 
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En elev fra hver gruppe fremlægger gruppens forslag og begrunder valget. 
 
Opgave: 2 min. 
 
Læreren forklarer spillereglerne18 
 
Grupperne arbejder: 10 min. 
  
Eleverne spiller og bruger centikubes som indsats. De gætter på, hvilket tal der kommer op på 
terningen og bagefter på tændstikæsken. 
 
Iscenesættelse, motivation, nøglespørgsmål: 
  
Mange af drengene i klassen spiller fodbold, og resten af eleverne har set, når dommeren bruger en 
mønt for at bestemme, hvilket hold der skal starte med bolden. Er det retfærdigt? Er der lige stor 
chance for begge hold? 
Alle eleverne kender ludo, men når jeg spiller ludo, viser terningen sjældent en sekser.  
 
Nøglespørgsmål: 
 

 Kan det så passe, at det er svært at slå en sekser?  
 Er det nemmere at slå en ener eller et af de andre tal? 
 Giver en tændstikæske med tal på det samme resultat?  
 Hvad bestemmer, hvilket tal der kommer på tændstikæsken? 

 
Materialer, it-program, arbejdsark etc.: 
 

 Skumterninger 
 Almindelige terninger - men det giver mere larm i klassen 
 Centikubes  
 Skemaer  
 Mønter  
 Ternet papir  
 Tændstikæsker. 

 
Tips til læreren: 
 

 Det er ikke sikkert, at resultatet falder ud med en ligelig fordeling. 
 Det er godt at følge op med de samme eksperimenter næste matematiktime for at se, om det 

giver samme resultat som sidst. 
 
 
Hos os var krone og femmeren helt klart de hyppigste udfald, mens sekseren var sjældnest. Det kan 
få eleverne til at tro, at det er vanskeligere at slå en sekser for at komme ud i ludo.  

                                                           
18 Se bilag 
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Det var ikke lige det resultat, jeg havde forventet, så vi var nødt til at prøve igen. Heldigvis var 
resultaterne i næste matematiktime anderledes, og mønten havde en fordeling meget tæt på 
halvdelen til hver.19  
 
På terningen var femmeren nu det sjældnest forekommende udfald, og det gav lejlighed til en god 
snak, og eleverne kom selv frem til, at det vist er tilfældigt, og at chancen for de enkelte udfald er 
den samme. 
 

 Forløbet kan med fordel deles, så det i stedet gøres over to dage med en lektion. 
 
Observationer:  
 
Hele forløbet har været spændende. Det var for mig en anderledes måde at planlægge 
matematikundervisningen på. Dels skulle jeg tage udgangspunkt i kompetencerne, dels skulle jeg 
planlægge så præcist som muligt. 
 
 Hele lektionen var gennemdiskuteret flere gange, inden den blev brugt. Det gjorde – sammen med 
den meget præcise planlægning – at det var nemt hele tiden at holde fokus på målet for 
undervisningen. Eleverne kom med mange kommentarer, der nemt kunne have 'lokket' os ud på et 
sidespor. 
  
Eleverne var meget optaget af aktiviteterne. De fattede pointen på forskellige tidspunkter med 
hensyn til, hvad man skal spille på. De ræsonnerede sig hurtigt frem til, hvilke tal man skal spille på 
ved spil med tændstikæsken. Ved de andre aktiviteter tog det længere tid. Der blev diskuteret ivrigt 
i grupperne undervejs, især med henblik på, hvordan skemaerne skulle være. 
 
Evaluering: 
  
Lektionen er beregnet på et modul på 90 min. Det kræver en bevidst og stram styring. Vi 
diskuterede bagefter, om den skulle deles i to, men jeg synes, det er vigtigt, at alle tre aktiviteter 
køres igennem i samme lektion. Næste matematiktime tog vi det op igen, og eleverne havde 
gennemskuet problematikken, og flere havde en forklaring på, hvorfor det var gået, som det gik 
sidst i forhold til, hvordan det gik nu. 
 
Demonstrationsundervisning: 
  
Jeg gennemførte forløbet med en ny 2. klasse, som jeg ikke kendte på forhånd. Her var tre lærere 
fra skolen med for at observere undervisningen. Vi havde inden snakket lektionen godt igennem, så 
de kendte forløbet og tankerne bag. Efter lektionen diskuterede vi det hele igennem igen. De havde 
set eleverne meget optagede og diskuterende. De var meget begejstrede for, hvor meget eleverne 
snakkede om matematik og prøvede sig frem. Der var mange gode konklusioner undervejs. En elev 
svarede: ”Du må ud og finde en firkløver eller en hestesko” på mit spørgsmål om, hvordan jeg 
kunne være sikker på at vinde i spillet med terninger. 
 

                                                           
19 Se forfatterkommentar nederst på næste side. 
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I lærergruppen snakkede vi bagefter meget om, hvordan det var at planlægge så detaljeret, og 
hvordan det var med tidsplanen, der gerne skulle følges. Ville det være muligt i den daglige 
undervisning at bruge så meget tid på at planlægge den enkelte lektion? 
  
Vi diskuterede også, om ikke det ville blive lettere med tiden. Vi snakkede om, at metoden er god 
til at introducere nye emner for eleverne. Det giver en fælles referenceramme for eleverne og 
styrker deres begreber i forhold til chancen og sandsynlighed. 
 
Forfatterkommentar 
 
En del af erfaringen med dette forløb, hvor chance og sandsynlighed præsenteres ved elevernes 
egne eksperimenter i et begrænset antal eksperimenter, vil umiddelbart føre til en spredning i 
observationerne20. Det betyder, at man ikke kan forvente en ligelig fordeling ved kast med en mønt 
eller en terning. Tværtimod vil en ligelig fordeling være usandsynlig, og det kan give eleverne et 
fejlagtigt sandsynlighedsbegreb. Det kan derfor anbefales at inddrage computeren og et program, 
der kaster mønter og/eller terninger21, da netop ”De store tals lov” er uundgåelig, hvis målet er, at 
eleverne skal erfare noget om jævn sandsynlighedsfordeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dobbelt så stor? 
 
Lektionen ”Dobbelt så stor?” tog sit udgangspunkt i ønsket om at tilrettelægge et undervisnings-
forløb, hvor forholdsvis små elever arbejder med en mere abstrakt problemstilling. Ved at tage 
afsæt i et for eleverne kendt stof som kvadrat, sidelængde og areal opnås en umiddelbar fortrolighed 
med stoffet. Igennem denne fortrolighed nærmer eleverne sig det abstrakte indhold. Lektionen er 
tilpasset elever på 4. og 5. klassetrin. 
 
Et af elevernes foretrukne materialer er sømbrættet, som de er fortrolige med. Idéen var i første 
omgang at se på sammenhængen mellem sidelængde, omkreds og areal i kvadrater, hvor side-
længden gøres 2 gange, 3 gange osv. større. Det blev dog for kompliceret og uhåndgribeligt. Derfor 

                                                           
20 Jfr. Allan Malmberg: Elementær sandsynlighedsregning 2, Gad om ”De store tals lov” (§ 16).  
21 Jfr. programpakken INFA. 
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blev lektionen indsnævret til at omhandle sammenhængen mellem fordobling og tredobling af et 
kvadrats sidelængde og de tilhørende kvadraters arealer. At bruge både sømbræt, sømbrætpapir og 
skemaer som hver sin repræsentation af sammenhængen giver elever med forskellige 
læringsstrategier bedre mulighed for at indgå aktivt i arbejdet. 
 
Lektionen har som mål, at eleverne opnår en fornemmelse af, at nogle sammenhænge ikke udvikler 
sig lineært. Det er ikke et mål, at alle elever skal kende udsagnet: ”Når kvadratets sider fordobles, 
firdobles arealet,” men at de gennem praktiske undersøgelser og systematiseringer får øje for, at 
sammenhængen ikke er lineær. Altså at arealet ikke fordobles, når sidelængden gør det. 
 
Ud over det faglige mål er en styrkelse af ræsonnements- og tankegangskompetencerne også et mål. 
Gennem ræsonnementskompetencen at udtænke og gennemføre uformelle, matematiske 
ræsonnementer og følge mundtlige argumenter. Eleverne skal altså, på baggrund af det udførte 
arbejde, overveje det rimelige i de forslag til strategier og løsninger, de er kommet frem til. Her 
tænkes ræsonnementskompetencen som de tankeslutninger, der opstår, når eleverne kommunikerer 
indbyrdes, eller for den enkelte, når der arbejdes individuelt. Arbejdet med tankegangskompetencen 
skal gøre eleverne bedre til at formulere sig mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål. Dvs. 
de skal kunne samtale om egne løsninger og arbejdsmetoder. Denne dialog skal bidrage til 
elevernes mulighed for at have blik for, hvilke svar der kan forventes. I denne sammenhæng vil det 
betyde, at eleverne opnår en grad af at kunne generalisere. 
 

Mål og kompetencer 
 
Lektionens titel: Dobbelt så stor? 
Lotte Bruun, Strandmølleskolen i Assens 
Matematisk(e) kompetence(r): 
Tankegang og ræsonnement. 
 
Matematiske emner/matematik i anvendelse: (Trinmål efter 6.kl.) 
Undersøge metoder til beregning af omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer. 
Undersøge og konstruere enkle figurer i planen. Forbinde tal og regning med geometriske 
repræsentationer. 
 

 
 
Matematiske arbejdsmåder: (Trinmål efter 6.kl.) 
Undersøge, systematisere og begrunde matematisk med mulighed for inddragelse af konkrete 
materialer og andre repræsentationer samt ved brug af it. Arbejde individuelt og sammen med 
andre om praktiske og teoretiske problemstillinger og problemløsning samt øvelser. 
 

Undervisningsplan 
Lærerens spørgsmål og kommentarer er markeret med anførselstegn. 
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Nøglebegreber og læringsmål for lektionen: 
Opnå forståelse for sammenhængen: ”Når kvadratets sider fordobles, firdobles arealet…” 
Gennem undersøgelse og systematisering få erfaringer med en problemløsende arbejdsform. 
 
Plan for lektionen 
Eleverne arbejder sammen to og to.  
Materialer udleveres: Et sømbræt per par, elastikker og sømbrætpapir til alle.  
Fælles intro (5 min.): ”Hvad vil det sige, at noget er dobbelt så stort?” Eleverne taler kort 
sammen parvis. Der gives eksempler, som læreren skriver på tavlen. Udlevering af materialer. 
”Lav det mindste kvadrat, I kan, på jeres sømbræt og tegn det på sømbrætpapir.” ”Bestem 
sidelængde, altså længden af én side, og areal af jeres kvadrat og skriv det på tegningen.” 
Nogle elever vil automatisk måle med lineal. Det er ikke hensigtsmæssigt. Fortæl i stedet, at 
afstanden mellem sømmene på et sømbræt er 1. Der arbejdes helt uden enheder i denne 
lektion. 
Elevpræsentation (5 min.): Forslag tegnes på whiteboard med angivelse af sidelængde og 
areal. Det letter forståelsen at bruge sømbrætpapir, der via en projektor skydes op på 
whiteboardet. Sørg for, at det første kvadrat tegnes yderst til venstre på whiteboardet, så vil 
opstillingen naturligt følge læseretningen, og det bliver nemmere at finde et system. ”Dette 
kvadrat er hele tiden vores udgangspunkt.” ”Det er det, vi måler ud fra, når vi senere skal 
sammenligne med andre kvadrater.” ”Dets sidelængde er 1 og dets areal er 1.” 
Problem 1 (4 min.): ”Hvad tror I, der sker med arealet, hvis siderne gøres dobbelt så lange?” 
”Hvad sker der med arealet, hvis I laver et kvadrat, hvor siderne gøres 2 og 3 gange så lange 
som i det mindste kvadrat?” ”Prøv jer frem på sømbrættet, tegn på papiret og skriv hele tiden 
sidelængder og areal på jeres kvadrater.” 
Elevarbejde (5 min.) på sømbræt og sømbrætpapir.  
Elevpræsentation (5 min.): Løsningsforslag og idéer på whiteboard. 
Fælles opsamling (5 min.): ”Hvordan kan vi lave et skema, hvor vi kan skrive det, vi har 
fundet ud af?” Det er vigtigt at lade eleverne forsøge at gå i gang uden at give dem en færdig 
løsning. Der kan evt. henvises til i forvejen kendte skemaer: skoleskemaer eller gangetavler. 
Parrene diskuterer, og vi laver skemaer på tavlen.  
Problem 2 (5 min.): ”Vi vil prøve at finde arealet af kvadratet med sidelængde 4 (5) uden at 
bruge sømbræt eller tegne. Brug jeres skemaer.”  
Elevarbejde (6 min.) Vær opmærksom på, at de stillede spørgsmål har et højt abstraktions-
niveau. Der skal udleveres stort sømbrætpapir til dem, der har brug for at have noget i 
hænderne. Det anses ikke for 'finere' at kunne finde sammenhængen uden at tegne. Lad 
eleverne forsøge uden og læg vægt på, at tegning også er rigtigt. 
Elevpræsentation (5 min.): Løsningsforslag og idéer. ”Hvad har vi fundet ud af?” ”Hvordan 
kan I skrive det, I har fundet ud af, ned?” Alle observationer skrives på tavlen. Når vi er blevet 
enige om et eller to2 koncentrerede udsagn, skrives de på et stort kort, som sættes op på 
væggen. ”Hvad vil det sige, at noget er dobbelt så stort?” 
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Iscenesættelse, motivation, nøglespørgsmål: 
Hvad sker med arealet af et kvadrat (en firkant), når siderne gøres 2 og 3 gange så store? 
Hvilken sammenhæng er der mellem sidelængde og areal? 
 
Materialer, it-program, arbejdsark etc.: 

 Sømbræt til hver anden elev  
 Elastikker 
 Sømbrætpapir til alle 
 Sømbrætpapir der er stort nok til at tegne de store kvadrater 22 

Tips til læreren: 
 Sømbrætpapir, der er stort nok til, at de store figurer kan tegnes på det, så de elever der 

har brug for det håndgribelige, også har noget at arbejde med.  
 At begreberne kvadrat og areal er en del af elevernes aktive begrebsverden. 

 
Muligheder at arbejde videre med: 
Gælder sammenhængen også for andre firkanter, f.eks. et 2 gange 3 rektangel?  
En trekant? 
Have fokus på billedet af de 4 første kvadrater og forskellen mellem deres arealer: 
Arbejde den modsatte vej: 
kende arealet og finde sidelængden 

 ?  
 100  

 

 
 
Observationer  
 
Det er forholdsvist let for alle at følge med frem til elevarbejdet omkring problem 2, men selvom 
eleverne deler et sømbræt, er der ikke megen kommunikation mellem dem. De arbejder mest 
sammen uden at kommunikere mundtligt, og det kan være svært at finde indikatorer på, at 
ræsonnementskompetencen er i brug. 
  
Hvad er et skema? Hvordan skal det skrives op? Er det her rigtigt? Usikkerheden breder sig, og det 
kan være nødvendigt at tale mere om skemaer end først antaget. Der kommer flere forskellige 
skemaer, der viser, at eleverne har fulgt forskellige tankegange. Nogle er baseret på den 
multiplikative sammenhæng, andre på den additive. De små tabeller hentes frem og genkendes. 
Nogle elever bibeholder tegninger, mens andre udelukkende har tallene som repræsentanter for 

                                                           
22 Prikket kvadratpapir kan downloades på http://incompetech.com/graphpaper/ 
 

http://incompetech.com/graphpaper/
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sidelængder og kvadrater. Eksempler, der viser brug af ræsonnementskompetencen, er, at nogle 
begynder at kunne gå begge veje. Fra sidelængde til areal og modsat. 
 
Problem 2 indeholder en opfordring til at arbejde videre uden sømbræt. Derfor bliver det for alvor 
kompliceret for en del elever. Mens nogle kaster sig ud i forskellige eksperimenter, går andre helt i 
stå. Spørgsmålene hober sig op. Hvis der gennem samtale med læreren ikke kan åbnes for 
forståelsen af problemet, bør eleverne have mulighed for at tegne sig til resultatet. 
 
Nogle elever ser sammenhængen med tabellerne, nogle, at man skal gange tallet med sig selv, mens 
andre regner forskellen mellem arealerne ud. Der er mange sammenhænge at opdage. 
 
Gennem observationen rettes fokus på elevernes forskellige måder at angribe problemstillingen på, 
deres løsningsmetoder og forskellige forståelsesniveauer. Eleverne befinder sig meget forskellige 
steder i forhold til det at kunne ræsonnere. De rykkede sig selvfølgelig også forskelligt i løbet af 
lektionen. Eleverne fik et skub i retning af at arbejde fra det konkrete til det abstrakte. Det kan være 
vanskeligt at have en fornemmelse for alle elevers forståelsesniveau igennem hele lektionen. Det 
vanskeliggør differentieringen: Hvem skal bare lige have et hint for at komme videre i den abstrakte 
tangegang, og hvem arbejder så konkret, at de må fastholde tegningen som repræsentation?  

 
Evaluering 
Selve arbejdsformen (lektionsstudier) giver i planlægningsfasen gode muligheder for at indkredse 
det vigtigste i lektionen – at være mere præcis i spørgsmålene til eleverne. I undervisningen hjælper 
man sig selv som underviser til at holde fokus ved at vende tilbage til de oprindelige spørgsmål. Det 
er meget lærerigt at opleve, hvordan bitte små ændringer i lektionsplanen kan flytte 
opmærksomheden fra den oprindelige plan. Det giver desuden en mulighed for at vælge måder at 
præsentere elevernes arbejde på. Skal det bare lige vendes med skuldermakkeren, eller skal alle 
præsenteres for resultaterne? Fordelen ved at bruge god tid på elevpræsentationer er, at andre 
elevers tilgange kan lette den enkeltes forståelse. 
  
Det er meget givende at diskutere undervisningens enkeltheder med andre matematiklærere. Det 
kan ikke pointeres tydeligt nok, at sådanne netværk kan have en altafgørende effekt på 
implementeringen af kompetencerne i den daglige undervisning, men også i udviklingen af den 
enkelte matematiklærers forståelse af sin egen undervisning. 
 
Demonstrationsundervisning 
Lektionen er gennemført med samme kollega to gange. Først som demonstrationsundervisning i en 
klasse, og siden hvor kollegaen selv gennemførte lektionen. Som udgangspunkt var læreren kritisk 
overfor den 'løse' opbygning, at spørgsmålene var for upræcise, og at eleverne ikke ville vide, 
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hvordan de skulle gribe problemerne an. I begge situationer gav læreren dog udtryk for, at lektionen 
gav eleverne gode muligheder for at bruge andre arbejdsmetoder. Da lektionen lægger op til, at 
eleverne selv skal ræsonnere, var der ikke så mange af de sædvanlige ”Hvad skal vi nu?”- og slet 
ikke ”Hvad skal man, når man er færdig?”- spørgsmål. Hvilket bl.a. tolkedes som en indikator på, at 
lektionen giver elever med forskellige læringsstrategier mulighed for at arbejde, som det falder dem 
mest naturligt. Desuden vakte brugen af projektor og witheboard begejstring. Uden brug at 
tavlelinealen kunne eleverne nemt vise deres forslag tilpas præcist, så alle andre kunne tage del i 
deres overvejelser. På det efterfølgende evalueringsmøde gav det god mening at tale om 
vigtigheden af, at læreren er meget præcis i sine spørgsmål og hele tiden ved, hvor hun vil hen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuisinaire-klodser 
  
På et møde i NAVIMAT havde vi fornøjelsen af at høre Carl Winsløw fortælle om og give 
eksempler på ”lektionsstudier”. Dette var et spændende oplæg, der satte mange tanker i gang. 
Denne inspiration gav mig ideen til, at der kunne laves en lektion med det overordnede faglige 
emne 'talrækker'. Den næste tanke var, at eleverne skulle arbejde med konkrete materialer og 
derudfra opstille og afprøve hypoteser. Altså først være undersøgende, dernæst erkendende, 
formulere problemet og til sidste generalisere. Med disse tanker var næste opgave i opbygningen af 
lektionen at se på kompetencerne for at vurdere, hvilke der lå tættest på ideen. 
  
Alle kompetencerne er repræsenteret i lektionen, men ræsonnements- og problembehandlings- 
kompetencerne er de kompetencer, jeg har valgt at lægge vægt på i lektionen. Både i trinmål og 
slutmål efter 9. kl. står der, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig 
kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: ”erkende, formulere, afgrænse og løse 
matematiske problemer og vurdere løsningerne” (problembehandlingskompetencen) og ”udtænke, 
gennemføre, forstå og vurdere matematiske ræsonnementer”(ræsonnementskompetencen). 
 
Lektionens titel: Cuisinaire-klodser 
Solveig Johannesen, Fredericia Realskole 
 
Matematisk(e) kompetence(r): 
 
Problembehandlingskompetencen: 
Erkende, formulere, afgrænse og løse matematiske problemer og vurdere løsningerne.  
 
Ræsonnementskompetencen: 
Udtænke, gennemføre, forstå og vurdere matematiske ræsonnementer. 
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Matematiske emner/matematik i anvendelse: 
 
Arbejde med talfølger og forandringer med henblik på at undersøge, systematisere og generalisere. 
 
Matematiske arbejdsmåder: 
 
Undersøge, systematisere og ræsonnere med henblik på generalisering. 
Veksle mellem praktiske og teoretiske overvejelser ved løsning af matematiske problemstillinger. 
 
 
Undervisningsplan 
 
Nøglebegreber og læringsmål for lektionen: 
 
Kunne afgrænse og præcisere problemet. 
Kunne sætte sig ind i og fortolke egne og andres matematikholdige udsagn. 
Kunne vælge og anvende relevante hjælpemidler.  
 
 
 
Plan for lektionen (med tidsangivelse): 
 
1.del: 'Enerne' 
 
 
 
 
1 min.: Oplæg og igangsættelse: 
 ”Vi skal arbejde med cuisinaire-klodser i dag, først skal I kun bruge enerne. Vi skal bygge trapper. 
Den første trappe består af 1 'ener', den anden af 4 'enere' og den tredje trappe af 9 'enere'. Nu skal I 
bygge de næste trapper, hvor mange klodser bruges? Dernæst skal I finde ud af, hvor mange klodser 
der skal bruges til nr. 100?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-5 min.: Elevundersøgelse af den stillede opgave.  
 
3-4 min.: Opsamling og diskussion af resultaterne: Elevernes resultater kommer på tavlen og 
sammenlignes. Er der nogen, der har fundet ud af, hvor mange klodser der skal bruges til nr. 100? 
Hvordan er I kommet frem til det? 
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1 min.: Igangsætning: Nu skal I overveje, hvilken slags tal det er? Kan I ved hjælp af jeres trapper 
forklare dette (I må gerne flytte om på trapperne)? 
 
1 min.: Opsamling og konklusion: Der sættes navn på de fremkomne tal. 
 
 2.del: 'Toerne'  
 
 
 
 
5 min.: Igangsættelse af det nye problem: ”Nu skal I kun bruge toerne – I skal bygge rektangler, der 
alle er to bredde: 1,2 og 3 kan laves således. På hvor mange måder kan 4 laves?” 
 
Med 1: 
 
 
 
 
 
 
Med 2:  
 
 
 
Med 3: 
 
 
 
 
 
3-4 min.: Elevundersøgelse (eleverne arbejder to og to). 
 
1-2 min.: Opsamling/ diskussion:  
Resultaterne kommer på tavlen, forskellighederne bliver forklaret, indtil der opnås enighed. "Efter 
hvilket system har I bygget dem? Hvordan kan man se, hvornår man er færdig?" 
 
4-5 min.: Ny elevundersøgelse:  
”På hvor mange måder kan 5 laves? Kan I regne jer frem til, hvor mange der er i 6?” 
 
4-5 min.: Opsamling/diskussion/generalisering:  
Først opnås der enighed om, hvor mange der kan laves med 5. Dernæst skal eleverne forklare, 
hvordan de har regnet sig frem til 6’eren. Er der et system? 
 
5-6 min.: Afprøve, om generaliseringen holder:  
Systemet afprøves på 6’erne i praksis. 
 
4-5 min.: Opsamling og afrunding: Der sættes navn på den talrække, vi har fundet, og lektionen 
afsluttes med en kort afrunding om, hvem Fibonacci var. og hvor talrækken bruges. 
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Iscenesættelse, motivation, nøglespørgsmål: 
 
Der arbejdes med åbne spørgsmål som: 
  

 På hvor mange måder kan 5 laves? Kan det tænkes, at…?  
 Findes der flere?  
 Hvordan kan man se, at man er færdig?  
 Kan man regne sig frem til det? 

 
Materialer, it-program, arbejdsark etc.: 
 

 Cuisinaire-klodser – kan erstattes af centicubes  
 Kvadratpapir  
 Lommeregner – evt. computer. 

 
Tips til læreren: 
  

 Det er en god ide at få nogle af eleverne til at finde et system til antalsbestemmelsen af 
'toere', det vil gøre dem mere sikre på, at de har fundet alle mulighederne.  

 Det er en god ide at lave rektangler af pap til at sætte på tavlen med magneter eller tape, når 
'toerne' skal vises ved 1, 2, 3 og 4, men fra 5 er det mindre tidskrævende at tegne 
løsningerne på tavlen.  

 
 
Opsamling og videre arbejde med lektionen: 
 

 Resultatet af 1. del kan afbildes i et koordinatsystem og forbindes, derefter er overgangen til 
funktioner lige til venstrebenet. 

 Fortsættelsen af 2. del er Fibonacci, det gyldne snit, den gyldne passer og mange andre 
aktiviteter med Fibonacci´s talrække som udgangspunkt. 

 
Observationer: 
 
Gennem observationen kom der fokus på elevernes forskellige tilgang til opgaverne, der blev 
bygget, tegnet og regnet. 1. del var den letteste del. Her havde nogle af eleverne svaret, næsten før 
opgaven var blevet formuleret. Det var lidt sværere for dem at forklare generaliseringen ved hjælp 
af deres klodser, men med lidt hjælp lykkedes det.  
 
I 2. del havde eleverne behov for lidt mere hjælp for at komme til det rigtige resultat. Et spørgsmål, 
der dukkede op, var: ”Hvordan kan vi se, om vi har dem alle?” Det er derfor relevant at få en snak 
om systemer, før man kommer for langt ind i 2. del.  
 
Eleverne viste brugen af problembehandlingskompetencen i den måde, de gik i gang med 
opgaverne på, hvor de først tøvende tog fat om opgaverne, men efterhånden, som forståelsen 
indfandt sig, blev deres arbejde meget mere målrettet.  
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Brugen af ræsonnementskompetencen opnåede eleverne, idet de slap de konkrete materialer og gik 
over til at bruge papir og blyant for at finde de ønskede formler.  

 Demonstrationsundervisning: 
Lektionen er gennemført med tre kollegaer som observatører. Første del var igen den del, der faldt 
eleverne lettest, hvor de næsten uden at bygge kom frem til svaret. Generaliseringen ved hjælp af 
klodserne skulle igen hjælpes på vej. 
 
Belært af sidste undervisning startede jeg anden del med en snak om, hvordan man kan se, om man 
har alle mulighederne med. Dette var med til, at eleverne uden problemer kom frem til det ønskede 
resultat. 
  
Kollegaerne gik til lektionen med forbehold, og efter lektionen var opfattelsen den, at det er da det, 
vi gør i forvejen, hvorfor så al den snak om kompetencer? Men det til trods har alle tre afprøvet 
lektionen i deres 8.kl. Derfor gik den efterfølgende diskussion på, om vi bruger kompetencerne i 
vores undervisning eller ikke. Og vores konklusion var den, at det har vi gjort i mange år.  
 
Evaluering: 
Arbejdsformen har gjort, at planlægningen af lektionen kom helt ned i de små detaljer – hvad er det 
vigtigste problem i lektionen? Hvordan stiller man sit spørgsmål, så eleverne bevæger sig i den 
retning, man ønsker? Hvordan får man en god diskussion mellem eleverne, og hvordan skal 
opsamlingen foregå? Der skal hele tiden være fokus på, hvilke virkemidler der fører frem til målet. 
 
Det har været meget givende at være en del af dette projekt. Det at være del af en lille gruppe, der i 
fællesskab diskuterer undervisningen igennem, skærper koncentrationen omkring målsætningen, 
arbejdsform og kompetencerne. Det er en rigtig god måde at få indarbejdet kompetencerne. 
 
 
Konklusion 
 
Lærerne i pilotprojektet giver udtryk for, at det har været meget givende at deltage i projektet med 
”lektionsstudier”. Især har evalueringen lige efter timen med observationsgruppen og den 
efterfølgende drøftelse af undervisningen på et senere møde været med til at kvalificere såvel 
praksis i klasserummet som refleksionen over undervisningen. 
 
Ved undervisning i en klasse med en eller flere kolleger som observatører kan det være vanskeligt 
at følge op lige efter timen, på grund af den øvrige undervisning. 
  
For at bruge lektionsstudier i det daglige vil det være nødvendigt med ekstra forberedelsestid, så der 
er mulighed for, at flere lærere kan være til stede i undervisningen, og mulighed for at evaluere 
forløbet lige efter undervisningen. Fordelene ved denne undervisningsform vil være, at såvel det 
faglige indhold som undervisningsformen kan højnes. 
 
Lektionsstudier vil også med fordel kunne anvendes på skoler, der afleverer eller modtager elever 
efter bestemte klassetrin fra naboskoler. Fælles forløb og fælles erfaringer mellem naboskoler vil 
således give mulighed for vidensdeling mellem lærerne med mulighed for, at eleverne kommer til 
den nye skole med oplevelser af samme form for undervisning. 
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Vibeke Myhre fra Abildgårdskolen i Odense udtaler:  
Jeg er ikke i tvivl om, at der kan udvikles god undervisningsplanlægning og praksis ved at dyrke 
lektionsstudier sammen med kolleger. Af praktiske årsager bør det foregå på egen skole, da 
praktiske problemer som transport, koordinering af timer og tid til efterbehandling kan gøre det for 
besværligt skoler imellem, men det kan naturligvis udnyttes ved særlige lejligheder som fælles 
arrangementer, fælles kursusvirksomhed og udvidet samarbejde mellem skolerne. 
 
Omstillingsparatheden er til at overse, når det drejer sig om at få besøg af kolleger i undervisningen, 
da man ofte er vant til at have støttelærere og pædagoger med i timerne. Det er dog en noget anden 
situation, når der skal observeres og bagefter gives feedback, og det kræver tilvænning både fra 
underviser og observatører. Det er væsentligt at fastholde processen som en fælles udvikling af 
undervisningspraksis og implementering af specifikke mål. Det kan f. eks. være organisering af 
lektioner med en bestem pædagogisk struktur som Cooperative Learning eller formativ evaluering. 
På den måde har alle implicerede lærere et fælles ansvar for, at lektionen bliver en god oplevelse for 
både elever og underviser, samtidig med at den bidrager til udvikling af god praksis på skolen 
generelt. 
 
En ganske lille bid af en lektion, eksempelvis hvordan man kan arbejde med læringsmål for de 
enkelte matematiske områder sammen med eleverne i et sprog, som er tilpasset alderstrinet, kunne 
være et godt udgangspunkt for lektionsstudier. Det er tidsmæssigt overskueligt både at planlægge 
og udføre, og det er et område, der er forholdsvis ubeskrevet i forvejen. Der er således ikke på 
forhånd nogen 'best practice', og alle deltagere kan jævnbyrdigt indgå i udviklingen. Jeg tror 
således, at der er en del grænser, der skal flyttes, og det er vigtigt, at det gøres i et ligeværdigt 
fællesskab, hvor alle kan bidrage og medvirke til afprøvning uden at risikere at føle, at man falder 
igennem fagligt. 
 
Et vigtigt led i en sådan udvikling er i øvrigt et forum, hvor man kan opsamle den indhøstede 
erfaring og viden og diskutere faglige tiltag. NAVIMAT udgør et sådant forum, og det er vigtigt at 
fastholde det som omdrejningspunkt for alle de mange emner, der rører sig inden for 
matematikfaget. At have et sted, man kan henvende sig og få nye input, friske oplysninger om, hvad 
der rører sig nationalt og internationalt, og få støtte til at give passende lokale indspark, er af 
uvurderlig betydning for den faglige udvikling i skolen i dag. 
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Polygontal 
 

Pythagoræerne var et broderskab, der eksisterede i det 6. århundrede før vor tidsregning. Det blev 
opkaldt efter og muligvis stiftet af matematikeren og filosoffen Pythagoras.  

Pythagoræerne, beskæftigede sig med tal, som de kaldte fuldkomne eller perfekte. Disse tal har den 
egenskab, at lægger man alle tal, der går op i dem, sammen, får man selve tallet. 
Det mindste perfekte tal er 6.  
1, 2 og 3 går op i 6 og 1 + 2 + 3 = 6 
Det næste perfekte tal er 28. 
1, 2, 4, 7 og 14 går op i 28 og 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28. 
 
De næste 7 perfekte tal er: 
 
496 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248  
8 128 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 127 + 254 + 508 + 1016 + 2032 + 4064  
33 550 336  
8 589 869 056  
137 438 691 328  
2 305 843 008 139 952 128  
2 658 455 991 569 831 744 654 692 615 953 842 176  
 
Pythagoræerne, beskæftigede sig også med tal, der fremkom af punkter, der var arrangeret i 
geometriske mønstre:   
 
Trekanttal, firkanttal, femkanttal osv. 
 
 

   



Punkter, der er arrangerede i trekanter, kaldes trekanttal.  

 
 
Her er de første fire trekanttal tegnet: 
 
Trekanttal nr.:      1    2      3         4 

                               
Trekantal              1    3      6        10 
 
A:  Er der et system i trekanttallene?  
B:  Hvis ja:! Hvilket? 
 
I tabellen her, er der en række tal. Du kan finde ud af, om der er et system i dem, ved at følge en 
opskrift. 
 
A 2   4   6   8    
B            
C            
D            
 
Træk tallene i den første række fra hinanden, to og to, og skriv resultatet i rækken nedenunder. 
 
A 2   4   6   8   8+2=10 

B   2   2   2   2   
C              
D              
 
Hvis du får det samme hver gang, har du fundet systemet. Det tal, der kommer efter 8, er altså 10, 
fordi udregningen viste, at tallene i den øverste række alle stiger med 2. 
Her blev det fundet med det samme; men det går ikke altid så let. 
Her er et andet eksempel: 
 
A 2   3   5   8    
B   1   2   3      
C              
D              
 



Du begynder måske allerede nu at kunne se et system. For at være helt sikker, skal du trække tallene 
i anden række fra hinanden på samme måde, som du gjorde det med den første række. 
 
A 2   3   5   8    
B   1   2   3   3+1=4   
C     1  1  1     
D              
 
Systemetr går altså ud på, at tallene i den anden række alle stiger med 1. 
 
A 2   3   5   8   8+4=12 

B   1   2   3   4   
C     1  1  1     
D              
 
I dette eksempel, skal der bruges fire rækker for at regne systemet ud: 
 
A 2   6   22   56   114  114+88=202 

B   4   16   34   58   58+30=88  
C     12  18  24   24+6=30    
D      6  6  6      
 
Tallene i tredje række stiger altså med 6, så nu kan de efterfølgende tal regnes ud. 
 
A 2 6  22  56 114 114+88=202 

B   4 16 34 58 58+30=88 
C     12 18 24 24+6=30  
D      6 6 6  
 
Tabellen her indeholder det samme som tabellen ovenover, tallene er bare rykket sammen af hensyn 
til pladsen. 
 
Ved at bruge den teknik, der er gennemgået ovenover, kan du finde frem til de efterfølgende 
trekanttal.  
 
Trekanttal nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Trekanttal 1 3 6 10 15 21    
Forskel mellem trekanttallene  2 3 4 5 6    
Forskel mellem tallene i rækken ovenover   1 1 1 1    
 
C:  Prøv at udfylde resten af tabellen. 
 
 



Punkter, der er arrangerede i firkanter, kaldes firkanttal.  

 
D:  Prøv at udregne firkanttallene 
 
Firkanttal nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Firkanttal 1 4 9 16 25 36    
Forskel mellem firkanttallene          
Forskel mellem tallene i rækken ovenover          

 

 
E:  Udregn femkanttallene 
 
Femkanttal nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Femkanttal 1 5 12 22 35 51    
Forskel mellem femkanttallene          
Forskel mellem tallene i rækken ovenover          
 

 
F:  Udregn sekskanttallene 
 
Sekskanttal nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Sekskanttal 1 6 15 28 45 66    
Forskel mellem sekskanttallene          
Forskel mellem tallene i rækken ovenover          
 



Formler 
 
Polygontallene kan udregnes efter formlerne her: 
 

Trekanttal:   Tn = 
2

)1( nn  

 
Firkanttal(kvadrattal):  Kn = n2 
 

Femkanttal(pentagon):  Pn = 
2

)13( nn  

 

Sekskanttal(hexagon):  Hn = 
2

)24( nn  

 

Syvkanttal(heptagon):  Hpn = 
2

)35( nn  

 

Ottekanttal(octagon):  On = 
2

)46( nn  

 
G:  Hvordan mon formlen for nikanttal ser ud? 
 
 

Trekanttal:   Tn = 
2

)1( nn  

 

Trekanttal nr. 1:  T1 = 1
2

)11(1


  

 

Trekanttal nr. 2:  T2 = 3
2

)12(2


  

 

Trekanttal nr. 3:  T3 = 6
2

)13(3


  

 
H:  Brug formlen til at udregne trekanttallene og skriv dem ind i tabellen: 
 
Trekanttal nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Trekanttal 1 3 6  10 15              
 
I:  Prøv at beregne syvkanttallene i denne tabel: 
 
Syvkanttal nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Syvkanttal 1 7                



InformationsTeknologi 
 
Programmet: Polygontal kan bruges til at undersøge tre-, fir-, fem- og sekskanttal med. 
 

 
 
Når du klikker på et af felterne i tabellen, tegnes figurerne, og tabellen udfyldes med de tilsvarende 
tal. Der tegnes også en graf i koordinatsystemet til højre for figuren. 
 
De fem knapper til venstre i skærmbilledet giver dig mulighed for at vælge mellem en af de fire 
former for polygontal, programmet arbejder med, eller alle fire på en gang. 
 
Prøv at åbne programmet, og brug det til at kontrollere dine udregninger med. 
 
Du kan også prøve at sammenligne de fire forskellige polygontal, programmet omhandler. 
 
Prøv for eksempel at sammenligne de tal, der står under hinanden. 
 
J:  Er der et system i tallene? 
K:  Hvis ja:! Hvilket? 
L:  Kan systemet bruges til at beregne syvkanttal, ottekanttal og nikanttal med? 



M:  Prøv at udregne syv-, otte- og nikanttallene. Skriv tallene i de tomme felter. 
Programmet fortæller dig, om du har regnet rigtigt.  

















Lektionsplan 
 

Dato: 

Klasse: 

Skole: 

Lærer:  

Planlægningsgruppe: 

 

 

 

Lektionens titel: 
 

Matematisk(e) kompetence(r): 
 
 

Matematiske emner/matematik i anvendelse: 
 
 

Matematiske arbejdsmåder: 
 
 
 

 

Undervisningsplan 

Nøglebegreber/læringsmål for lektionen: 
 
 
 
 

Plan for lektionen (med tidsangivelse): 
 
 
 
 
 
 
 

Iscenesættelse, motivation, nøglespørgsmål: 
 
 

Materialer, it-program, arbejdsark etc.: 
 
 

Tips til læreren: Husk, bemærk, det er godt, at … 
 
 



Lektionsplan 
 

 
 

Observationer/Tegn 

Alle observatører tager notater 

Observationer på elevernes deltagelse: Udsagn, motivation, aktiv 
deltagelse etc. Stillede eleverne nye spørgsmål? Hvor mange elever …..? 
Hvordan reagerede elever på uenigheder?   
 
 
 
 
 
 

Faglige observationer: Elevers strategi. Fandt eleverne selv et mønster? 
Hvad er svært/let for eleverne? Hvor mange elever …..? 
Elevproducerede løsningsmetoder? Arbejdes der med hvorfor-
spørgsmål? Stilles hvad-nu-hvis-spørgsmål? 
 
 
 
 
 
 

Specielle elever. ”Stille”, svage, dygtige, dominerende elever…. 
 
 
 
 

Lærerspørgsmål: Hvilke spørgsmål stiller læreren? Hvordan reagerer 
eleverne? Hvordan reagerer læreren på elevernes respons? Hvilke 
elevtyper bliver spurgt af læreren? 
 
 
 
 
 
 

Elevspørgsmål: Hvilke spørgsmål stiller eleverne? Hvordan svarer 
læreren? Hvordan bruger eleverne lærerens svar? 
 
 
 
 
 



Lektionsplan 
 

 
 

  



Lektionsplan 
 
 

 

Evalueringsmøde 

 

Regler for evalueringsmødet: 

 Ordstyreren sørger for, at modellen nedenfor følges nøje. Under 

punkt 1 og 2 er der en der har ordet og ikke andre.  

 Lektionen er hele gruppens ansvar og omtales som ”vores” lektion. 

 

Dagsorden 

1) Valg af ordstyrer og referent (disse to poster går på skift). Læreren er ikke hverken 

ordstyrer eller referent. 

2) Læreren har ordet (5 minutter) 

a. Opridser målet med lektionen 

b. Specielle vanskeligheder i lektionen.  

c. Sammenhæng mellem planen og den egentlige gennemførelse af lektionen 

d. Aspekter som læreren ønsker evalueret 

3) Runde hvor observatørerne har ordet på skift  

a. Beskrivelse af de vigtigste observationer 

b. Beskrivelse af observationer på aspekter, som læreren ønsker evalueret (pkt. 2d) 

4) Diskussion fokuseret på observationsdata i forhold til målet med lektionen.  

a. Observationerne fra punkt 3 diskuteres 

b. Hvilke observationer indikerer at eleverne tilegner sig aspekter af de intenderede 

kompetencer? 

c. Formulering af specielt vigtige elementer, som læreren skal være opmærksom på. 

Disse tilføjes i lektionsplanen. 

5) Forslag til forbedringer af lektionen. 

a. Diskussion af forslag til ændringer af lektionsplanen 

b. Ændringer at lektionsplanen 

6) Evaluering af forløbet. 

a. Planlægning 

b. Gennemførelse 

c. Evalueringsmøde 

 

 

 

Senere til demonstrationsundervisning: Alle observatører formulerer et spørgsmål og noget der 

gjorde indtryk. Denne metode kan eventuelt afprøves i pilotgruppen. 

 



NAVIMAT er et nationalt resursecenter for systematisk udvikling 
og anvendelse af viden om matematikundervisning og læring. Det 
overordnede mål for NAVIMAT er at medvirke til at kvalificere 
dansk matematikundervisning og læring. Vores målgruppe omfat-
ter børnehavepædagoger, forældre og undervisere i folkeskole, un-
gdomsuddannelse, voksenundervisning og på læreruddannelserne 
samt matematikdidaktiske forskere og beslutningstagere. Vi sigter 
på at introducere, understøtte og formidle initiativer der styrker 
kvalitet, kompetence og ekspertise indenfor matematikundervis-

ning og læring på alle niveauer i det Danske uddannelsessystem til og med bachelor 
niveau. Læs mere på www.navimat.dk  
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