
Digitale teknologier og overgangen 
mellem grundskolen og gymnasiets 

matematikundervisning  
 

Morten Misfeldt, AAU 



ForskningsLab: It og Lærings 
Design  læringsdesignIT, Le 

• Forskningstemaer  
– Elever som producenter og designere  
– Spil, leg og læring 
– IT og fagdidaktik  
– IT og videregående uddannelse  
– Organisatoriske aspekter af IT og Læring 



Projektet: digitale værktøjer og 
matematik   

• Det store projekt: Digitale værktøjers møde med 
matematikundervisningen  
– Muligheder  
– Forandringer  
– Vanskeligheder … 

• Dagens projekt: Overgangsfænomener og relationel 
analyse 
– Hvad er forskellen på IT i udskolingen og gymnasiet set 

gennem påvirkninger fra IT  
– Klogere på IT i udskoling og GYM, gennem gensidig 

inspiration og “kriseanalyse”  



Disposition 

• Matematikundervisningen i dansk 
folkeskole 

• Matematikundervisningen i STX 
• To projekter om IT I 

matematikundervisningen  
• Overgangen fra folkeskole til STX 
 



Matematikundervisningen i dansk 
folkeskole 

• Kompetencer 
• Målstyring og målorientering 
• Pointer 
• kapacitetsopbygning  
• Resultater fra demonstrationsskoleforsøgene 

omkring opgavevirkelighed  
• Digitalisering  



Kompetencetankegang 





Opgavetyper og fag 

(Bremholm, Hansen og Slot 2016) 



Kreativ produktion  





Digitalisering  

 
 



Matematikundervisning i 
folkeskolen  

• Mange forandringer og alt ved det gamle  
–Kompetencetænkning og 100 meter regning 
–Målstyring  
–Læringsplatforme  
–Digitale værktøjer og læremidler (GeoGebra, 

emat/fessor) 



Matematikundervisningen på STX: 
Forskning og udredninger 

• Om overgangen mellem grundskole og STX:  
–Eleverne oplever ikke at undervisningen bygger på det de har 
lært tidligere (Lindenskov et al. 2009) 

–Kun 6% af eleverne oplever matematik som samme fag i 
folkeskole og gymnasium (Jessen et al. 2015, pp. 21). 

•Om problemer muligheder 
–Standardopgaver og makroer - bla pga evaluering 
–designbaseret forskning omkring undersøgende undervisning  
–Skriftlighed  

 



Fra matematikudredningen 
• Eleverne oplever altså, at de møder et helt andet fag, når de har matematik i 

gymnasiet. Det store spring kan ikke forklares ved styredokumenterne (fagbilag, 
læreplaner, fælles mål) alene. I beskrivelserne af gymnasium, også med faglige 
overlap. Der er i højere grad tale om forskelle i fagkulturer på de to uddannelsestrin. 
Eleverne kommer fra grundskolen med en tilgang, der domineres af 
hverdagsanvendelser af aritmetik og plangeometri. I gymnasiet mødes de af krav om 
en mere teoretisk og analyserende tilgang og en langt højere grad af abstraktion 
(Jessen et al. 2015, pp. 21). 

 
• … de fleste elever beskriver en undervisning, der starter med, at læreren gennemgår 

teorien fra lektion eller fra sidste gang, derefter gennemgås nogle eksempler og 
endelig sidder eleverne i et tidsrum og regner selv - evt. i samtale med sidemanden. 
Nogle gange gennemgås de sværeste opgaver på tavlen inden ny teori præsenteres 
efterfulgt af eksempler, og så fremdeles. Som eleverne ser det ligger aktiviteterne tæt 
op af lærebogens ordvalg, metoder og eksempler (Jessen et al. 2015, pp. 22). 

Tilsvarende overvejelser i matematikkommissionens 
rapport side 15  



CASificering 

Matematikudredningen (aftagerne) de 
studerende vi modtager ser IT som en 
opvaskemaskine der kan klare det hele 
fra a til z. De er nærmere som en 
røremaskine –  man skal hele tiden være 
over det.  
 
Forklaring – eksamen  



Opsamling - overgange 

• Forskning siger  
–STX kan ikke se den viden eleverne har med fra 
grundskolen 

–Mere brug og flere didaktiske problemer med 
CAS i STX, end med DGS i grundskolen 

–STX langt mere teoretisk og abstrakt 
 



Grundskolen  STX 

matematik 

verden  

matematik 

verden  

– Fra aktivitet og resultat til tekst og metode 
– Fra undersøgelse af verden til model af 

verden  
– Fra argument til bevis  

matematikkommisionen s 15  



Egen forskning 

• Udviklingsaktiviteter i folkeskolen omkring 
kreativt arbejde  

• Kritiske case baserede analyser af CAS 
vanskeligheder i gym  

 
• Det giver jo ikke et fair billede…  
 



Projekt 1: Kreativ Digital Matematik 
(2011-2014) 

• Overordnet spørgsmål  
– Hvordan kan digitale værktøjer indføres i 

grundskolen på en måde, der er 
 udfordrende 
 interessant 
 Matematisk meningsfuldt for elever og lærere 

•Frederiksberg Kommune  
•Lis Zacho  



Kreativ Digital Matematik; mål og 
middel 

• Mål: at udvikle en situation, hvor eleverne 
bruger digitale matematiske værktøjer som et 
medium for egen kreativ udfoldelse 
 
Middel: Lad eleverne udvikle brætspil med et 
matematisk tema ved hjælp af værktøjet 
GeoGebra, i rollespilslignende situationer 
designet af lærerne. 
 
 



Lærere udvikler scenarier  
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Eksempel  

Formålet med SP spillet er, at spiller 1 kaster én terning tre gange, og hvis man slår en 
“4’er” kan man rykke videre til næste nærmeste felt. Når man når til et felt med en 
gangeudregning, skal man gange rigtigt, efter det kan du flytte til et hvilket som helst sted 
på brættet, bortset fra målområdet. Hvis man står ved siden af målområdet skal man slå 
en “5’er” med terningen for at nå i mål. 





Kreativ Digital Matematik  

Spil om matematiske begreber godt middel til 
at aktivere elevernes forestillinger og 
interesser 

GeoGebra blev naturligt udtryksmiddel for 
eleverne (“vi spiller GeoGebra derhjemme”) 

Udvikling af digitale undervisningsscenarier er 
en brugbar kapacitetsopbygningstrategi  



Projekt 2: Kritisk blik på CAS i 
grundskolen 

Med Uffe T. Jankvist 
  
• Læringsvanskeligheder og fejlkonstruktioner 

som konsekvens af CAS  
• Blandet notation (med Steffen Iversen) 
• Beviser  
• Den didaktiske kontrakt og lærerskift (med 

Anders Marcussen) 



Case om funktionsundersøgelse 
 
• ”En funktion f er givet ved: f(x)=x3-3x2+4. Find f' og gør rede for 

monotoniforholdene for f.” 
• Ud fra ‘syvtrinsopskrift’ 

1. Definér den givne funktion f i TI Nspire. (det CAS værktøj som klassen anvender) 
2. Find den afledte f'(x). 
3. Løs ligningen f'x=0, ved brug af TI Nspire. 
4. Tegn en ’monotonilinje’ 
5. Plot de lokale ekstrema på ’monotonilinjen’. 
6. Find fortegn for f' på begge sider af de potentielle lokale ekstrema. 
7. Gør rede for funktionens monotoniforhold. 

I artiklen (Jankvist, Misfeldt og Marcussen  2016) er eksemplet analyseret i dybden med 
henblik på hvordan de gensidige forventninger mellem lærer og elev påvirker elevernes 
begrebslige fokus, her bruges eksemplet på en anden måde.   
 





Pointe 1  
• Det kan være vanskeligt for eleverne at finde 

mening i at gennemføre de 7 trin.  
• I et pen og papir univers er den afledte funktion 

et nødvendigt begreb for at nå til dette overblik. 
• Med et CAS værktøj kunne man bare plotte 

grafen.  
• Ikke samme mening for elever som for lærer  



Pointe 2 

• Eleverne svært ved at følge opskriften 
•  Tyder på afhængighed af meget simple – one 

liner – strategier overfor matematiske 
problemer.  

• Kogebogsstrategier er for svære (det har jo 
altid være svært at lave en 
funktionsundersøgelse .. men alligevel) 

• I dette tilfælde vil en one liner strategi virke. 
Man kunne bare skrive plot( x^3 – 3*x^2+4) 
eller noget i den stil i sit CAS værktøj.  

 
 



Pointe 3 

• Aktiviteten var tænkt til at imødekomme 
elevernes digitale arbejdsformer uden at 
ændre på de vanlige algebraiske 
arbejdsmåder 

 
• Vanskeligt at gætte hvordan elever, der har 

lært matematik med andre værktøjer end 
lærere og opgave udviklere, vil reagere på de 
på de opgavemiljøer vi giver dem 



Grundskolen  STX 

matematik 

verden  

matematik 

Verden  



Overgangsproblemer som 
et semiotisk fænomen 

• Altid flere 
repræsentationer af 
matematiske begreber  

• Vanskeligt at skifte 
repræsentation  

• Identificerer en 
repræsentation med 
begrebet 

identificer eleverne 
matematik med CAS? 



Eksempel om beviser - hen imod 
en CASematik 



Diskussioner   

– Hvad er forskellen på udskolingen og gymnasiet 
set gennem påvirkninger fra IT  

– Overgange  
– Klogere på IT i udskoling og GYM, gennem 

gensidig inspiration og kriseanalyse  
 
 

 



Hvad er forskellen på udskolingen og 
gymnasiet set gennem påvirkninger fra 

IT  
 • Forskellen mellem teoretisk/formalistisk og 

hverdags/naturalistisk matematik forstærkes 
af forskellen på CAS og DGS fordi den 
geometriske model er naturaliseret mens de 
symbolske ikke er 

• Mange forandringer digitaliseringstiltag i 
grundskolen, mere stabil situation i Gymnasiet 
(2 måneder endnu) 



“Kriseanalyse” folkeskolen  

• Rigtig meget digitalisering - på papiret - og i 
virkeligheden 

–og så alligevel ret repetitive opgaver  
• Simple målformuleringer, 

dokumentationskrav og stærke 
træningsværktøjer  

– I lyset af 100 km regning tradition 
• Stærk kompetencetænkning <-> repetitiv 

opgavevirkelighed  



“Kriseanalyse” STX  

• Gymnasiet både overfokuserer på og 
trivialiserer algebraisk arbejde – valget af 
hovedværktøj understøtter begge dele  

• Eleverne oplever ikke at STX ser den 
matematik de kan – overgangen fra DGS til 
CAS er potentielt en ny overgangsproblematik 

• Indre spænding i gymnasiet omkring CAS brug 
• Typeopgaver – standardværktøjer – 

evaluering  
 
 



Inspiration til folkeskole 

• Fokus på matematisering og modellering  
• Klargøring til CAS og teoretisk matematik 

(algebra)? 
• Undgå kombinationen af standardopgaver og 

trivialiserede værktøjer 
 



Inspiration til STX 

GeoGebra casen er interessant: brugervenlig 
program byggende på en intuitiv matematisk 
model - der er aligned med 
matematikforestillingen i grundskolen  

Træningsprogrammer (hvis nu STX brugte lidt 
mere træningssoftware og Grundskolen lidt 
færre) 

 



Grundskolen  STX 

matematik 

verden  

matematik 

Verden  

Overgange 
Fra “naturlige” analoge og digitale undersøgelser 
Til teoretisk matematik med støtte eller konkret CASematik 
Fra 100 meter regning til 1000 meter instrumenterede standardopgaver 



Konklusion og næste skridt 

• Fokus på Digitale Overgange 
–samme værktøj i begge institutioner 
–udviklingsarbejder på tvært 

• Fokus på den “videnskabsteoretiske” 
overgang 

–Der mangler afklaring - og indsats  
• Afhængighed at et værktøj problematisk og 

kalder på semiotisk/begrebsmæssig eller bare 
didaktisk teori-informeret analyse og indsats 



tak for opmærksomheden  

misfeldt@learning.aau.dk 
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Typer af medieringer  

• Pragmatisk 
• Epistemisk 

 
 
 

Rabardel, P., & Bourmaud, G. (2003). From computer to 
instrument system: a developmental perspective. Interacting 
with Computers, 15(5), 665–691.  
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