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Læringsmiljøer

Ole Skovsmoses model om læringsmiljøer



Matematikmorgener

Et matematisk modelleringsprojekt 
ved Mikael Skånstrøm 
og Morten Blomhøj

Motivation til at sætte matematikbriller på i 
egen hverdag.
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Undersøgende
arbejdsprocesser…..

…kræver kreativ udfoldelse



2-3 former for undersøgende undervisning

a. Undersøg noget for at komme frem til det, 
læreren allerede vid.

F.eks.: Eleverne skal lære udfaldsrummet for 2 terningernes sum og 
erkende sandsynligheden for de forskellige udfald.

OBS: Billeder baserer sig på undersøgelsen af en enkelt terning



2-3 former for undersøgende undervisning

Anvendelse = hverdagslignende relation
F.eks. Terning-Banko



2-3 former for undersøgende undervisning

b. Undersøg ukendt land. Læreren er en del af 
processen.

Ændret opstilling



2-3 former for undersøgende undervisning

b. Undersøg ukendt land. Læreren er en del af 
processen. 

Ændret definitionen:
Terningkastet afgøres af de sider, 
som viser opad.



2-3 former for undersøgende undervisning

c. En blanding af kendt og ukendt 
- Læreren kender resultatet uden at dette har 

indflydelse på præsentationen. 
- Parate til at åbne processen og forløbet bliver 

anderledes end sidst.



LEGO
§ Overfør tankegangen til 

f.eks. Lego: 
§ 1. Efterligningsdelen: konstruer 

som det er afbilledet i 
instruktionen.

§ 2. Kreativ udvikling: byg selv. 
§ Kan du bygge noget…. som 

kan….. ?



Procesvejen

§ En undersøgende 
undervisning kræver en 
undersøgende 
underviser

§ En tur på procesvejen 
er en fælles vej.

§ Opfind den dybe 
tallerken – en gang 
imellem.



Opfind den dybe tallerken

3 eksempler på egne processer sammen 
med klasserne:
a. Talrækken med husnumre

- lige og ulige

a. Næsehornsfliser
- en geometrisk modelleringsproces

c. Sploder – computerspilproduktion
- et arbejde med balancetænkning (ligning)



Husnumre

Husnummre

En blanding af gadebilledet og 
matematikken i skolen



Næsehornsfliser



Næsehornsfliser
Måling af virkeligheden og første forsøg



Næsehornsfliser

Kombinationer



Næsehornsfliser

Efterligning af mønstre fra 
producenten



Næsehornsfliser

Store mønstre med centrum



Sploder

www.sploder.com



§ Billeder som 
støtter ligningen





Nødvendigheden?

Arbejde med undersøgelsesprocesser 
= lægge byggesten til senere: 
overbygning/ projektarbejde, prøven, 
ungdomsuddannelsen, arbejdslivet, 
innovation…

- Mestring
- Hukommelse
- Motivation



Udfordringer

a. Ende med processer alene
- Ikke særlig sandsynligt. Afbalancere efter 

”Undersøgelseslandskaber”
b. Undersøgelser kan være komplekse 
c. Balance mellem styret struktur og elevstyring.   

Afgræns undersøgelsesemnet
el. marker stigen i de første trin el. pejle på målet.
F.eks.: ”Lav et spil” ændres til ”Lav et terningspil, hvor du skal

bruge 5 terninger. Multiplikationen skal indgå i spillet.
d. Kombination af sociale og faglige processer

Samarbejde og opgavefordeling er en del af procesarbejde



Opfind den dybe tallerken i matematik

Kan vi udvikle små matematikforskere i skolens 
undervisning? 

Undersøgende arbejdsformer og åbne opgaver er 
en væsentlig del. 
Forudsætningen er, at læreren selv er med til at 
opdage sin egen undervisning. 




