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Kl. 11.00-12.00:
 Hvad karakteriserer opgaver, som kræver 

høj grad af tænkning? ( What are the types 
og tasks we use?)

 Kan man træne og arbejde med denne 
type opgaver?

 Kl. 12.45-14.15:
 Samtale og høj grad af tænkning? 
 Et forløb omkring gange m. udgangspunkt i 

høj grad af tænkning.
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 Hvad kendetegner opgaver, der kræver høj 
grad af tænkning hos eleverne og som 
samtidig fremmer dialog og samtale i 
undervisningen?
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 12 konvolutter. Hvor mange penge kan du højst få? 

1 kr. 2 kr. 3 kr. 4 kr. 5 kr. 6 kr.

7 kr. 8 kr. 9 kr. 10 kr. 11 kr. 12 kr.



• Hvor mange sten er der? 

• Hvordan kan I tælle dem så hurtigt?

• Hvordan kan I tælle stenene?

• Smarte måder at tælle på.

Lav selv talbilleder af 10 sten:

Hvordan kan de se ud? 



 Det kan lade sig gøre i bh- klassen!
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6 og 4

3 og 3 og 4

2+4=10

3 og 3 og 3

Og 1

9+1

2 og 2 og 2
og 2
0g 1

Er 10…… nej hov! der mangler 1

3                3

4 nederst

nej hov! Så er der ingen top



 Alle kunne arbejde med opgaven og mange kunne gennemføre 
en matematisk undersøgelse. 

 Muligt at ”møde” problemet forskellige steder. 
 Jeg lægger 10. 
 Jeg lægger 10, så de er lette at tælle
 Jeg forbinder talbilleder til min viden om tal generelt

 Pointe: Åbenheden i måden at arbejde på øger elevernes 
muligheder.

 Det er i elevernes arbejde med aktiviteten, der var 
bestemmende, for hvor de når hen. Her spiller sprog en vigtig 
rolle.

 Pointe: Læreren er den vigtigste person i lokalet. I styrer hvor 
det bevæger sig hen, når I sætter scenen og senere taler med 
eleverne. 



Matematisk forståelse og sprogkompetencer i indskolingen 

 Ofte var der ikke noget eleverne skulle undersøge eller 
finde ud af eller noget at tale om. 

 Det kan være svært at tale sammen.
 Vis hinanden, hvordan I regner 27*13.
 Fortæl, hvordan man kan finde arealet af en trekant.

 Der var noget at tale om, men… 
 læreren fjernede ofte udfordringerne 
 oplevedes som meget tidskrævende
 ofte var det læreren, som talte meget- ikke eleverne

 Mange lærere havde en forestilling om, at det er godt at 
tale sammen, men ikke om, hvad det skal føre til.



 De fleste lærere tog opgaven på sig, men syntes det var svært.

 Lærerne udtalte, at gav uro og let kaos.

 Nogle lærerne angav ofte tidsmangel, som grund til ikke at have det i 
fokus.

 Nogle lærere mente ikke, at nutidens elever var alt for fokuserede på sig til 
at kunne arbejde med den slags opgaver.

 Nogle lærerne havde et andet syn på, hvad der var vigtigt i faget.

Pointe: Det sker kun, hvis læreren vil og kan.



Lave kognitive krav

Eleverne skal:
 gennemføre procedurer
 give et rigtigt svar uden krav om  

en forklaring
 efterligne det, de har fået vist af 

læreren

Opgaverne er ofte entydige og ikke 
knyttet til begrebsforståelse.

Læreren be- og afkræfter svar.

Høje kognitive krav

Eleverne skal:
 undersøge problemstillinger, der 

kræver matematisk tænkning 
 udvikle ræsonnementer og 

forståelse af matematiske pointer 
og begreber

Opgaverne er ofte åbne, kan løses på 
forskellige måder og giver mulighed for 
at udvikle matematisk kompetence.

Læreren lytter, udfordrer og stiller 
spørgsmål.
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a) Tegn de to ligninger i et 
koordinatsystem.

Find skæringspunktet 
mellem linjerne.

y=150x+3000

y=190x

Hvilken aftale er bedst?
Karen bliver tilbudt arbejde. Hun kan vælge mellem 2 
aftaler ift. løn. 
Aftale 1
150 kr. i timeløn og 3000 kr. i grundløn om måneden.

Aftale 2
190 kr. i timeløn.
Hvilken aftale skal Karen vælge. Hvorfor?

a) Vis, hvordan du bruger matematik i arbejdet med 
opgaven.

b) Baseret på dit arbejde, hvilken aftale vil du anbefale til 
Karen?

c) Hvilken information brugte du i arbejdet og hvilken 
information savnede du mon?

Lave kognitive krav Høje kognitive krav



 … når eleverne jævnligt arbejder med opgaver med høje 
kognitive krav, er tendensen, at de udvikler begrebsmæssig 
forståelse og oplever matematik som en meningsgivende 
aktivitet

Hvad er problemet så?
 Lærere finder det vanskeligt at arbejde med opgaver med 

høje kognitive krav.
 Sænker kravene undervejs ved at foreslå metoder til 

løsning af et problem
 Vil gerne hjælpe elever, som har svært ved at komme i 

gang med et problem!

 Konklusion: Iscenesættelsen/introduktionen af en 
opgave er helt central, hvis de kognitive krav skal 
opretholdes.

Ole Freil



Et stadigt voksende, komplekst 
spindelvæv’/’netværk’.

Forståelsen udvikles, når 
eleverne kobler ny viden til 
viden, de havde i forvejen. 
‘Netværket’ vokser og bliver 
stærkere og mere komplekst.

”Træningsspor” skaber neurale 
spor, der er mindre ”effektive” 
end spor, som skabes ved 
strategier knyttet til forståelse af 
indholdet. 



Tal med sidemanden/kvinden i 10 min.

 Hvad er udfordringen/kvaliteten i arbejde 
med der opgaver, som kræver en høj grad af 
tænkning ?

 Hvad er den gode opgave, der kræver en høj 
grad af tænkning, for jer?
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vil ofte  
 indeholde ’et problem’, som eleverne skal arbejde med 

 kræver undersøgelse og samtale

 give mulighed for at bruge forskellige repræsentationer

 kræve egentlig tænkning- i modsætning til træningsopgaver

 give mulighed for at matematiske forklaringer og ræssonementer

 rumme flere løsninger og strategier

 have en lav indgangstærskel og ”højt” til loftet, så alle kan komme i gang og 
blive udfordret 

 gøre det muligt at forbinde ’gammelt’ med ’nyt’
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Hvad lægger I mærke til at 
mønstre?

https://youtu.be/IVzEvB5c
cMU

Her?

Og Her…
Hvorfor?

https://youtu.be/IVzEvB5ccMU


 Alle kunne arbejde med opgaven. Lav 
indgangstærskel.

 Gav mulighed for matematisk tænkning.

 Mulighed for undersøgelse og samtale.

 Pointe: Læreren er den vigtigste person i lokalet. 
I styrer hvor det bevæger sig hen, når I sætter 
scenen og senere taler med eleverne. 



=

• Træk to tilfældige tal fra 0-9.
• ”Træk” dem fra hinanden. 
• Prøv med andre tal- hvad opdager du?
• Kan du forudsige resultatet?
• Hvilken betydning har sprog og samtale? 

• Hvad nu, hvis det er tal fra 0-15?



Hvordan kan problemstillinger ud, som 
udgør et matematisk problem for 
forskellige elever i vores 4. klasse? 

En opgave til jer!



- Lav L-figurer med omkreds 24 cm.

- Hvad er det største areal du kan lave?

- Hvad vil opfatte som kvalitet i arbejdet for 
forskellige elever?



Lærer: Du skal huske, at omkredsen er det udenom. Ikke det 
indeni som skal være 24. 

Muhammed: Ok.
Lærer : Hvor meget længere er den så blevet?
Muhammed: 4
Lærer : Ok, jeg tror ikke, jeg har fået sagt det tydeligt, hvad jeg 

mener. 
Prøv at gå videre. Hvordan finder du ud af, hvor langt der 
er rundt.

Muhammed: 6
Lærer : Men.. hvor mange cm er der rundt om?
Muhammed: Hmm. Cm. Så skal vi bruge en lineal.
Lærer : Jeg kan sige til dig, at der er en centimeter i en tern... så 

vi behøver næsten ikke…



Den bliver ved med at være 24, selv om jeg flytter her. 
Men den bliver større jo. 



Tænkte, at i stedet for at tage 
en hel (oppe i venstre hjørne) 
tog vi bare lidt mere. Vi gemmer 
bare et lille stykke så det ikke 
bliver en hel.



Man kan altid gøre det lille hjørne 
lidt større. Nu er den ½, men det 
kunne bare fortsætte



Antons arbejde med ”tynde L-figurer”.

”Der skal være 12 og 12.”



Anton: Hvis man flytter en 
side (med pilen)….. så er 
omkredsen den samme.
………. 
Anton: Det største areal er 
35 ved den nederste streg 
(rød).
Lærer: Er du sikker?
Anton: Ja, for jo mere 
firkantet… jo større bliver 
arealet. Det ved jeg fra 
køkkenhaven.

Får udleveret mm-papir
Anton: Den er stadig 2……
………..35,99

.





Muhammed: Finder figurer med en 
omkreds på 24 cm og finder arealet af 
dem ved at tælle sig frem. 

Alternativ opgave: 
”Beregn omkreds og areal af 
figuren”.
Passende opgave for Muhammed, men 

ikke Anton.

Anton: Ræssonerer sig frem til 
forskellige L-figurer med samme 
omkreds, men forskelligt areal. 

Samtalen åbner for udfordringer.

Anton: 
Finde en figur, som kunne tilnærmes til 
et kvadrat og optimere til 35.9999… 



 Aktiviteten gav dem begge anledning til at gennemføre en 
matematisk undersøgelse. 

 Eleverne skal kunne støde på ”problemet” forskellige steder i 
processen.

 Åbenheden i måden at arbejde på øger ”rækkevidde”.

 Mulighed for ende for at ende forskellige steder
 Muhammed  tegner figurer med en bestemt omkreds og finder arealet
 Anton arbejdede også med omkreds og areal, men berører også emner som grænseværdi, 

uendelighed og optimering.

 Det er i elevernes arbejde med aktiviteten, der var 
bestemmende, for hvor de når hen. Her spiller sprog en vigtig 
rolle.

 Pointe: Læreren er den vigtigste person i lokalet. I styrer hvor 
det bevæger sig hen, når I taler med eleverne. 



vil ofte  
 indeholde ’et problem’, som eleverne skal arbejde med 

 kræver undersøgelse og samtale

 give mulighed for at bruge forskellige repræsentationer

 kræve egentlig tænkning- i modsætning til træningsopgaver

 give mulighed for at matematiske forklaringer og ræssonementer

 rumme flere løsninger og strategier

 have en lav indgangstærskel og ”højt” til loftet, så alle kan komme i gang og 
blive udfordret 

 gøre det muligt at forbinde ’gammelt’ med ’nyt’
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Eksempler:
 Symbolsprog
 Talt sprog
 Skrevet sprog
 Illustrationer/tegninger
 Figurer/ modeller
 Handlinger



Konkrete 
materialer

Matematiske 
symboler

Situationer Fortællinger

Illustrationer



 Begynd altid med problemløsning
 Arbejd i tilfældige grupper 
 Giv mundtlige instruktioner
 Arbejd på lodrette flader
 Undervisning væk fra katederet
 Anerkend, men svar ikke på spørgsmål
 Meningsfulde noter
 Elever skal hjælpe 
hinanden-selvstændighed
 Give hints og tips-giver flow
 Byg fra bunden
 Tjek forståelsen
 Formativ evaluering i fokus
 Summativ evaluering- fokus på proces og værdsat
 Tilbagemelding på præstation og ikke point



 3-4 måder

 Brug bogen- mindst tænkning.

 Arbejdskort- målet er at blive færdige.

 Skriv opgaven på tavlen-mindst dårlige mulighed.

 Giv opgaven mundtligt med 
notater på tavlen



 Eleverne tænkte i højere grad.

 Eleverne talte om matematik.

 Færre eller meget få spørgsmål fra eleverne.

 Gælder også i klasser med mange to-
sprogede elever.



Hvorfor?
 Noget fælles at tale om.

 Fremmer nonverbal kommunikation(pege, 
vise, dreje osv.).

 At sidde ned pacificerer og frakobler.

 Man kan hurtigt fjerne fejl. 



3 typer af spørgsmål:

1. I nærheden af læreren spørgsmål

2. Stop med at tænke spørgsmål

3. Bliv ved med at tænke spørgsmål

90 % af alle 
spørgsmål

10 % af alle 
spørgsmål



3 typer af spørgsmål:

1. I nærheden af læreren spørgsmål

2. Stop- med at tænke spørgsmål

Er det interessant?  2, Kan du finde andre    3. Vis mig, 
hvad du gør. 4. Er det altid sandt?     5. Hvorfor tror du, at 
det er sådan?     6. Er du sikker? 7- Giver det mening?

8. Du skulle hellere prøve noget andet. 9. 
Hvorfor prøver du ikke med en anden?        10. Spørger 
du eller fortæller du mig det?

Svar ikke, men smil, stil 
et nyt spørgsmål og gå 

væk!



3 typer af spørgsmål:

1. I nærheden af læreren spørgsmål

2. Stop- med at tænke spørgsmål

3. Bliv ved- med at tænke spørgsmål



 Hvad nu, hvis …
 Hvad nu, hvis ikke …
 Hvordan kan du være sikker på, at …
 Hvorfor virkede din metode? 
 Virker din metode altid?
 Prøv, uden at tegne, at forudsige…
 Prøv efter, gik det, som I forudsagde?
 Hvad er forskellen mellem … Hvad opdager I?
 Undersøg, om det gælder …
 Gælder reglen også her?
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Overvej, hvordan forskellige elever ville finde ud af svaret.
https://youtu.be/256tdc-rbu4?t=38
https://youtu.be/256tdc-rbu4?t=156

https://youtu.be/256tdc-rbu4?t=38
https://youtu.be/256tdc-rbu4?t=156
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Overvej forskellige niveauer af svar.
https://youtu.be/256tdc-rbu4?t=246
https://youtu.be/256tdc-rbu4?t=254

https://youtu.be/256tdc-rbu4?t=246
https://youtu.be/256tdc-rbu4?t=254


vil ofte  
 indeholde ’et problem’, som eleverne skal arbejde med 

 kræver undersøgelse og samtale

 give mulighed for at bruge forskellige repræsentationer

 kræve egentlig tænkning- i modsætning til træningsopgaver

 give mulighed for at matematiske forklaringer og ræssonementer

 rumme flere løsninger og strategier

 have en lav indgangstærskel og ”højt” til loftet, så alle kan komme i gang og 
blive udfordret 

 gøre det muligt at forbinde ’gammelt’ med ’nyt’
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 at give nogle bud på, hvad matematikundervisningen kan 
indeholde

 at vise, hvordan man kan arbejde med multiplikation på en 
måde, som rummer mulighed for ræsonnementer, tænkning, 
samtale, mange repræsentationer og høje kognitive krav

 at vise, hvordan elever kan ”deltage i udvikling af metoder til 
multiplikation og division på baggrund af egen forståelse” på 
baggrund af undersøgende aktiviteter.







 ”Hvad koster 4 liter mælk á 6 kr. tilsammen? 
Jeg kan huske, at 2 ∙ 6 er 12… Jeg forestiller mig 
tallinjen…18…24.”, sagde én.

 ”8 ∙ 5? Jeg har lige regnet 4 ∙ 5 ved at plusse 
sammen, 5+5+5+5. Det var 20… Bliver 8 ∙ 5 så 
ikke dobbelt så meget?”, sagde en anden.

 ”Jonathan spørger, om 8 ∙ 5 er dobbelt så 
meget som 4 ∙ 5. Har han ret? Hvorfor? Gælder 
det også andre gange? Altid?”
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”Den ene firkant er jo dobbelt så stor som den anden… 
Så må 8 ∙ 5 også være dobbelt så stor som 4 ∙ 5!”

58 

”Ja, for når man plusser 5 sammen 4 gange, så plusser man det 
jo halvt så mange gange, som hvis man plusser det 8 gange… 
Derfor er det dobbelt så stort!”

5+5+5+5+5+5+5+5



 3 ∙ 10 
 5 ∙ 10 
 7 ∙ 10
 2 ∙ 10
 .
 .
 .

3 ∙ 4 = 30 ∙ 4 = 4 ∙ 30 =
5 ∙ 2 = 50 ∙ 2 = 2 ∙ 50 =
2 ∙ 3 = 20 ∙ 3 = 3 ∙ 20 =
.
.
.

30 ∙ 4 = 3∙ 10 ∙ 4 =









Tal sammen 5 minutter:

Dan mening i Haisams notater. 

Hvordan finder Haisam ud af, hvor 
mange der er?









Hvilken opdeling gør stykket lettest?



















Hvad nu, hvis papiret er blankt?

Og hvis tallene er endnu større?







Hvis du ikke har brug for at tegne 
stykkerne længere – så lad være







Eksempel: 15 * 18
15 * 18

100
50
80
40

270





 Arbejdet bygger som udgangspunkt på elevernes egne tanker, idéer og ”fiduser”, 
som de finder ved at arbejde med problemer.

 Gennem en (trinvis) proces støttes eleverne til en forenkling og generalisering af 
arbejdet.

 I denne proces er det afgørende, at eleverne får mulighed for at bruge eget 
”sprog” – og eget tempo.

 De standardmetoder som eleverne ”ender med”, gør det i høj grad muligt at 
bevare deres egen tankegang.



 Opgaven giver anledning til at gennemføre en matematisk undersøgelse af en 
slags.

 eleverne har mulighed for at støde på ”problemet” forskellige steder.

 åbenheden i måden at arbejde på øger ”rækkevidden”.

 der er reel mulighed for at være i dialog.

 læreren bruger det sproglige til at styre, hvor aktiviteten bevæger sig hen.

 Den gode opgave gør det ikke i sig selv.

 Læreren er omdrejningspunktet. I udvælgelse af opgave og I at styre, hvor 
arbejdet bevæger sig hen. 





=

• Træk to tilfældige tal fra 0-9.
• ”Træk” dem fra hinanden. 
• Prøv med andre tal- hvad opdager du?
• Kan du forudsige resultatet?
• Hvilken betydning har sprog og samtale? 

• Hvad nu, hvis det er tal fra 0-15?


