
Oplæg til Selvstændigt og kreativt

elevarbejde Baseret på forskningsprojektet ’Elevstrategier’
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• Introduktion og baggrund for projektet ‘Elevstrategier’

• Om strategier og kreativitet (Lithner)

• ‘How to solve it’ (Sådan løser man det!) (Polya)

• Hvordan lykkes problemløsning (Schoenfeld)

• Eksempler på problemløsningsopgaver (Brun & 

Andresen)

• Resultater fra projektet

• Afprøvning

• Evt. arbejde med udvalgte opgaver efter matrixmodellen

• Opsumering og diskussion

Faglig-pedagogisk dag 2017 Andresen

2



Matematisk kreativitet i teorien og i praksis

Det lokale forskningsprojekt, som indgik i 

‘Lifelong Learning’ – programmets 

projekt KeyCoMath, havde til formål at 

undersøge elevers strategier for 

problemløsning i matematik

Hovedformålet med KeyCoMath var at 

udvikle elevers nøglekompetencer 

gennem at undervise dem i matematik

Et af KeyCoMath projektets forventede 

resultater var nye didaktiske begreber 

Hæftet ‘Matematisk kreativitet i 

problemløsning’ blev lavet for at formidle 

resultater fra projektet i form af oplæg til 

udvikling af undervisningsforløb, med 

tilhørende refleksioner.
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Det lokale forskningsprojekt i Bergen

Projektgruppen: 8 lærere og 1 forsker

Gruppen blev dannet for at gøre noget ved følgende problemer:

• Eleverne er gennemgående alt for afhængige af deres 

facitlister og arbejdsvaner, de er sjældent gode til at ‘tænke 

ud af boksen’ 

• Selv dygtige elever er som regel gode til at reproducere, 

men sjældent til at producere matematisk tænkning

• Mange elever har slet ikke lyst til at løse (for dem) nye 

matematiske problemer eller finde svar på ikke-rutine 

opgaver

Hypotese: Eleverne har et potentiale for at tænke selvstændigt 

matematisk, og dette potentiale kan realiseres hvis eleverne 

kommer til at arbejde med problemløsning på passende måde
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Forskningsspørgsmål:

Hvilke strategier kan identificeres hos elever der arbejder 

indenfor rammerne af en eksperimenterende og 

undersøgende matematikundervisning i videregående 

skole? 

Og hvad fortæller disse elevstrategier om elevernes 

læringsudbytte og om deres opfattelse af matematik som 

fag?

Lærerne udarbejdede enkeltvis, hhv. i smågrupper, todelte 

undervisningsforløb, der bestod af 1) en kort introduktion 

til matematisk metode, problemløsning i matematik, 

modellering og algoritmer samt hoveddelen 2) i form af 

et problemorienteret projekt eller en klynge af åbne 

opgaver med en vis indbygget progression.
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Projektforløb 2013 - 2014

Undervisningsforløbets matematiske 

indhold skulle være en del af den 

pågældende klasses pensum, 

udvalgt af den enkelte lærer så det 

passede ind i den almindelige 

planlægning. 

De deltagende lærere gennemgik ikke 

alle samme emne

Jeg har observeret undervisning under 

alle forløbene og frembragt data i 

form af videofilm og noter, som 

sammen med 

undervisningsmateriale og 

elevbesvarelser bliver analyseret 

med henblik på at belyse 

forskningsspørgsmålene.
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Om elevstrategier i matematisk problem løsning (Lithner, J.)

Løsning af en opgave kan beskrives 

således:

1.En (del-) opgave kaldes en ‘problem 

stuation’ hvis det ikke på forhånd er klart 

hvordan man skal komme videre

2.Der foregår et ‘strategi valg’ hvor strategi 

kan være alt fra en lokal procedure til en 

overordnet tilgang og hvor valg ses i en 

bred betydning (vælge, komme i tanke om, 

konstruere, gætte, opdage etc.). Eventuelt 

fulgt af prediktiv argumentation: hvorfor vil 

denne strategi kunne bruges til at løse 

opgaven?

3.Strategien implementeres, eventuelt 

understøttet med verifikativ argumentation: 

hvorfor kunne strategien bruges til at løse 

opgaven?

4.Man når til en konklusion
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IMITATIVE Reasoning (Lithner 2008) 

Memorized reasoning (MR), 

husketænkning, opfylder 

følgende betingelser:

• Strategivalget er baseret på at 

eleven genkalder sig et 

komplet svar

• Implementeringen af strategien 

består blot i at nedskrive svaret

En måde MR har indflydelse på¨er 

gennem etablerede erfaringer fra  

undervisning hvor man tager facts, 

begrebsbilleder og opfattelser for givet

Algorithmic reasoning (AR), 

algoritme-tænkning, opfylder 

følgende betingelser:

• Strategivalget består i at komme 

I tanke om en løsningsalgoritme. 

Den prediktive argumentation 

kan antage forskellige former, 

men der er ikke behov for at 

udtænke en ny løsning

• Den resterende tænkning i 

implementeringen af strategien 

er triviel for eleven og kun 

sjuskefejl kan forhindre at eleven 

finder frem til svaret

• Pointen her er, at alt som er 

forståelsesmæssigt vanskeligt er 

taget ud, så kun det aller letteste 

er tilbage til eleven 

• Indenfor AR er hovedvanskeligheden at 

finde en passende algoritme. Lithner

(2008) inddeler I tre undertyper af AR
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Matematisk kreativitet

Vi ville vide mere om elevers kreative tænkning som den er 

defineret hos Lithner (2008): Creative Mathematically founded 

Reasoning (CMR) opfylder følgende kriterier:

̵ Nyskabelse. En for eleven ny tankesekvens skabes, eller en glemt 

sekvens genskabes. 

̵ Plausibilitet. Der findes argumenter som støtter strategivalg og/eller 

implementering af strategien, og som begrunder hvorfor 

konklusionen er sand eller plausibel

̵ Matematisk fundering. Argumenterne er forankret i iboende 

matematiske egenskaber ved de kompenenter som er involveret I 

tankegangen.

̵ CMR må ikke nødvendigvis, som problemløsning, være en 

udfordring. Definitionen omfatter også elementære tankesekvenser
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SÅDAN LØSER MAN DET (Polya)
Første trin FORSTÅ PROBLEMET

Man må forstå

problemet

Hvad  er den ubekendte? Hvad er data? Hvad er forudsat? Er det muligt at opfylde forudsætningen? Er 

forudsætningen tilstrækkelig til at kunne bestemme den ubekendte? Eller er den utilstrækkelig? Eller overflødig?  

Eller selvmodsigende? Tegn en skitse. Indfør passende notation. Adskil de forskellige dele af forudsætningen. Kan 

man skrive dem ned?

Andet trin LÆGGE EN PLAN

Find forbindelsen 

mellem data og den 

ubekendte

Man kan være nødt 

til at betragte et 

underproblem som 

hjælp hvis der ikke 

findes en 

umiiddelbar 

forbindelse

Man skal forsøge at 

finde frem til en

plan for løsning af 

problemet

Har man set problemet før? Eller har man set det samme problem i på en lidt anderledes  form? Kender man et 

beslægtet problem? Kender man en sætning som kan være nyttig? Se på den ubekendte! Forsøg at komme i tanke 

om et beslægtet problem som har den samme eller en lignende ubekendt. Her er et Problem som er beslægtet med 

det aktuelle, og som allerede er løst. Kan det bruges? Kan man bruge dets resultat? Kan man bruge dets metode? 

Skulle man måske indføre en hjælpestørrelse for at kunne benytte det beslægtede problems løsning? Kan man 

omformulere problemet? Kan man omformulere det på endnu flere måder? Gå tilbage til definitionerne. Hvis man 

ikke kan løse det stillede problem, så løs først et beslægtet problem. Kan man forestille sig et mere tilgængeligt, 

beslægtet problem? Et mere generelt problem? Et mere specifikt problem? Et analogt problem? Kan man løse en 

del af problemet? Behold blot en del af forudsætningen, og udelad resten af forudsætningen; hvor godt kan den 

ubekendte så bestemmes, hvordan kan den variere? Kan man udlede noget brugbart af data? Kunne man tænke sig 

andre data som ville være egnede til at bestemme den ubekendte? Kunne man ændre på den ubekendte eller på 

data, eller om nødvendigt på begge, sådan at den ny ubekendte og de ny data var tættere på hinanden? Er alle data 

brugt? Er hele forudsætningen brugt? Er der taget højde for alle essentielle oplysninger i problemet?

Tredje trin GENNEMFØRE PLANEN

Gennemfør planen Ved gennemførelsen af planen skal hvert trin kontrolleres. Er det klart at hvert trin er korrekt? Kan man bevise at 

det er korrekt?

Fjerde trin SE TILBAGE

Kontroller den 

opnåede løsning

Kan man kontrollere resultatet? Kan man kontrollere argumentet? Kan resultatet fås på en anden måde? Kan man 

se løsningen ved første øjekast? Kan resultatet, eller metoden, bruges på et andet problem?
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Om Problemløsning (Schoenfeld): Nødvendigt og tilstrækkeligt for at 

forstå om elevers problemløsning vil lykkes eller ej:

Vidensbase: hvilken matematik kender de til?

Problemløsnings strategier (heuristikker): hvilke redskaber eller teknikker har 

de til rådighed til at angribe problemer de ikke ved hvordan de skal løse?

Overblik og selvregulering: Aspekter af metakognition som har at gøre med 

hvor godt den enkelte har styr på de problemløsnings resourcer, herunder 

tid, som er til rådighed

Beliefs: den enkeltes billede af sig selv og opfattelsen af hvad matematik er, 

hvordan deres egen rolle, konteksten etc.

Litteratur: 

• Lithner, J. (2008). A research framework for creative and imitative reasoning. In 

Educational Studies of mathematics (2008) 67:255-276. Springer.

• Polya, G. (1945). How to solve it. A new aspect of mathematical method. 

Princeton University Press.

• Schoenfeld, Alan H. (2011). How we think. A Theory of Goal-Oriented Decision 

Making and its Educational Applications. Routledge
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1) Istandsættelse og møblering af en lejlighed

Dette delprojekt gik ud på at opstille et 

budget for istandsættelse og møblering af 

lejlighed 

Det eneste som var givet var det beløb der 

var til rådighed og en plantegning over 

lejligheden, så eleverne måtte selv komme 

i tanke om hvad der skulle til, og derefter 

for eksempel finde ud af hvor meget 

maling og tapet de skulle købe, hvilke 

møbler de havde plads og råd til, samt 

overveje hvordan lejligheden skulle 

varmes op

Meningen med opgaven var blandt andet 

at sætte eleverne i en mere realistisk 

situation hvor det ikke på forhånd var klart 

for dem, hvilken matematik de skulle 

bruge i modsætning til opgaverne i bogen
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2) Undersøgelser af Pariserhjulet i Liseberg

Eleverne skulle finde ud af hvordan man 

kan beskrive bevægelsen af en vogn i 

pariserhjulet 

Det var nyt for eleverne at skulle finde 

frem til en matematisk beskrivelse af 

bevægelsen, idet de ikke havde kendskab 

til harmoniske svingninger

Eleverne brugte computerprogrammet 

GeoGebra til at sammenknytte grafen for 

bevægelsen med en ligning som beskriver 

den 

Brugen af GeoGebra betød at eleverne 

kunne fokusere på problemstillingen og 

hurtigt og enkelt afprøve deres forskellige 

gæt og ideer, og undersøge mulige 

sammenhænge 
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3) Indsamling og bearbejdning af autentiske data

Her er resultater fra de grupper som skulle 

indsamle og bearbejde oplysninger om 

indkøbsvaner, juletraditioner, 

motionsprogrammer og 

underholdningsforbrug hos tilfældigt 

forbipasserende i Lagunen

Flere af grupperne lavede spørgeskema 

undersøgelser på internettet og fik på den 

måde en større samling data som de 

kunne behandle statistisk 

Selve resultaterne af gruppernes 

undersøgelser var i sig selv nye og 

interessante, samtidig med at eleverne 

lærte at bruge statistiske metoder 
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4) Forståelse af matematiske rækker ud fra tegninger og figurer

Billederne viser en af de opgaver som 

eleverne i det sidste delprojekt arbejdede 

med. Ideen her var at vise hvordan man 

kan komme til at forstå et matematisk 

udtryk, her sum af rækker, gennem at 

betragte en tegning

Der er ikke en fast fremgangsmåde for 

hvordan tegning og matematisk udtryk kan 

knyttes sammen, så eleverne måtte selv 

finde forklaringerne ved at prøve sig frem i 

grupperne 

På den måde var det meningen at 

opgaverne skulle fremme elevernes 

forståelse af rækker og samtidig vise dem 

en ny matematisk metode
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Fra evalueringen november 2013

Generelt: 

Både lærere og elever har været/er vældig positive og lagt arbejde og 

engagement i forsøget.  Oplæggene har været gode og har fungeret godt.

Eleverne har taget godt imod oplæggene, arbejdet som planlagt med 

opgaverne og er nået til de resultater det var meningen at de skulle nå frem til. 

Selvstændigt og problemløsende arbejde: 

Mange elever har arbejdet selvstændigt, dvs på egen hånd uden indblanding 

eller hjælp fra læreren så længe de har haft viden om eller en ide om hvordan 

de skulle finde en løsning på de spørgsmål der har været stillet af læreren eller 

i det uddelte materiale. Har endnu ikke fundet eksempler i data på:

• elever som selv, alene eller i fællesskab, formulerer problemer og 

opgaver, 

• elever som selv kommer videre når de er gået mere eller mindre i stå, 

• elever som lægger en plan alene eller i fællesskab og følger den helt 

eller delvist
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Fra evalueringen november 2013, (mine egne kommentarer)

Projektets forløb i klasserne:  

Der er forskel på hvor direkte lærerne har introduceret Polya’s faser og 

spørgsmål. Indtil nu har jeg ikke i data fundet eksempler på at eleverne 

eksplicit har brugt hverken faser eller spørgsmål, men nok implicit. 

Tidsforbruget til forløbene har været som planlagt

Elevernes faglige udbytte: 

Tilsyneladende har eleverne klaret at finde tilfredsstillende svar på de stillede 

opgaver. Der er ikke tale om at eleverne har kopieret svar eller forklaringer fra 

bogen, hinanden eller andre steder. Jeg har endnu ikke fundet eksempler på at 

elever fører længere diskussioner om fremgangsmåde eller resultat, men 

mange eksempler på at de taler sammen og prøver sig frem i fællesskab

Klassernes indstilling til det at arbejde mere selvstændigt:

Jeg har ikke fundet tegn på elevmodstand mod ideen om at skulle arbejde 

mere selvstændigt, eller mod at skulle løse opgaver af en type man ikke har 

fået gennemgået på forhånd. Jeg har heller ikke fundet eksempler på at elever 

har ‘loppet den af’ under dække af gruppearbejdet, men enkelte eksempler på 

at opgaver ‘uddelegeres’ eller at der arbejdes på skift i en gruppe
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Om lejlighedsforløbet 

J (okt): har endnu ikke gennemført 

mit oplæg. Forventer at de skal finde 

ud af lidt mere selv, og at de ikke skal 

kunne blot kopiere uden at forstå. Jeg 

er lidt nervøs for om jeg kan få dem 

med, om de vil gå  gang, eller om de 

bare bliver apatiske. Så ved jeg ikke 

helt hvad jeg skal gøre. Måske vil de 

bevæge sig i en anden retning end 

jeg har tænkt, så de ikke lærer det de 

skal. Jeg har aldrig før prøvet noget 

som dette. De gange jeg har ladet 

dem lave noget lidt 

eksperimenterende har de gode lært 

mere, men mange har ikke værktøj til 

at komme i gang og så sker der 

ingenting. 

J (maj): Oplægget var relativt åbent 

og de skulle selv finde ud af hvad de 

ville finde ud af. Bagefter tror jeg at 

den største svaghed var, at selve det 

de skulle gøre var for let. Udregne 

hvor mange meter lister, etc., de fik 

ikke rigtig chancen for kreative 

problemløsningstanker. Men meget 

andet kreativt, købe brugte møbler 

etc. Vigtigt en anden gang at 

opgaverne er tilstrækkeligt 

udfordrende

J (maj): Mange har en bestemt 

opfattelse af hvordan et forløb skal  

være. Aldrig har jeg fået så dårlige 

reaktioner, som når jeg forsøgte at 

lave det på en anden måde. Aldrig 

var så mange elever sure
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Om pariserhjulet

F (maj): Vi havde to oplæg: 

trigonometriske funktioner og rækker. 

Trigonometrien var et længere oplæg, 

hvor de skulle forsøge selv at udlede 

sammenhænge etc. De brugte tre 

timer på en eksamensopgave, og de 

kunne vældig godt lide det. De gik fra 

det konkrete til det generelle og det 

var egentlig en fornøjelse at se 

hvordan de klarede det. Løsne sig fra 

pariserhjulet til det generelle. Det som 

var sjovt at se var at de syntes det var 

godt og de havde lært en masse men 

ikke akkurat det det egentlig skulle. 

Som en lille matteklub. 

H (maj): Trigonometri  med pariserhjul 

og rækker: Men de spørgsmål du 

stiiler Mette. Hvad sidder de igen 

med? De har ihvertfald Polya og 

kender nu spørgsmålene Hvad ved 

vi? Og Hvad skal vi finde? Men ellers 

falder de tilbage til hvad der står i 

bogen. Der trænges mere af dette til 

at gennemsyre min tænkning. To 

gange er ikke nok, det skal bedre ind i 

min egen tænking, vi må bruge det 

mere undervejs. Og når det bliver lidt 

mere en del af min egen måde at 

tænke på så kan eleverne også 

begynde at bruge det
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Om statistik og modellering (maj)

K: To projekter: i statistik og i modellering. Jeg tænker på at få det ind, arbejde 

mere bevidst. I statistikprojektet skulle de gennemføre en undersøgelse og 

få råmateriale til en artikel de skulle skrive om en problemløsning. Der er 

stor variation på vores elever, de flinkeste fik meget ud af det men de mere 

tunge fik ikke lige så meget ud af det.

I: De lærte ikke det vi havde tænkt men en god del andre ting. For eksempel er 

det ikke så let at udarbejde gode spørgsmål. Nogle grupper måtte ud og 

spørge igen. Da de skulle skrive artiklen havde vi tænkt at der virkelig skulle 

fart på de statistiske begreber og det gjorde nogle af de gode men mange af 

de andre var mere instrumentelle og vi måtte gå ind og spørge for at 

aktivere deres viden, hvis vi ikke spurgte var de for ophængt i selve det med 

begreberne. 

K: Der måtte næsten komme et spørgsmål før der kom gang i deres kreative 

tænkning. Vi havde håbet at det kom selv

I: Men vi havde jo også en fremlæggelse og det vart en lidt speciel oplevelse 

fordi da Mette kom og skulle lytte på startede det vældig fint men så var 

flere og flere grupper ikke helt klar... (latter)

K: Så vi måtte bruge mere tid på at gøre det færdigt
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Om forløbet i rækker

T(okt): Jeg har haft om rækker, 

tidsforbruget har været det samme 

som vanligt. Vi startede med noget 

teori og derefter gik vi i gang med 

nogle opgaver fra bogen ’Proofs 

without words’. Det gik kæmpe godt, 

især at de som slet ikke havde 

forstået hvad det hele gik ud på 

kunne alligevel være med. Det gik 

fint, matrixmodellen fungerede godt, 

alle var engagerede og med. Jeg 

synes ikke jeg har været mere 

undersøgende end jeg plejer. Måske 

lidt. Brugte oplægget på en lidt anden 

måde. Gjorde ikke så meget som jeg 

troede vi skulle gøre. 

M (maj): Eleverne brugte meget tid på 

rækkeprojektet og vi gjorde det lidt i 

samarbejde (med A). Eleverne syntes det 

var sjovt men tog det ikke med sig videre. 

De syntes de havde brugt meget tid på 

andet end det de egentlig skulle gøre. Men 

de diskuterede ivrigt og en god del af dem 

kom i  mål. Det var sjovt men jeg ved ikke 

hvad nytte de har af det videre. Over tid vil 

de forhåbenlig se nytten af det de har gjort

A (maj): Helt enig i det du siger om 

forløbet. Jeg synes især det var vældig 

positivt at de lavede fremlæggelsen, det vil 

komme dem til nytte ved eksamen. Men 

når de har haft rækkeopgaver har de ikke 

kigget mere efter mønstre. De vil stadig 

gerne have hjælp meget hurtigt

Faglig-pedagogisk dag 2017 Andresen

21



Opsummering

Helt overordnet har projektet været en anledning for lærerne til at afprøve 

undervisning som sigtede mod at få eleverne til at arbejde mere 

selvstændigt og uafhængigt af lærer og facitliste

Lærerne har på den ene side været engagerede i projektet og ønsket at 

fortsætte. Alle tog i høj grad ejerskab til projektet og udformede 

undervisningen i overensstemmelse med deres egne ideer og ønsker

På den anden side var der en vis skuffelse at spore hos lærerne under andet 

interview, trods den absolut gode stemning, fordi der ikke var tydelige 

synlige resultater i klasserne selvom lærerne følte at de havde gjort noget 

som var meget anderledes end den sædvanlige undervisning

Lærerne forklarede dette med henvisning til at eksperimenterne ikke havde 

fyldt så meget rent tidsmæssigt, både i forhold til hele skoleåret og 

sammenlignet med elevernes tidligere skolegang

For at opnå en ændring af normer og forestillinger i klassen og hos eleverne 

kunne man gennemføre regelmæssige forløb som de der blev afprøvet i 

projektet over en længere periode, for eksempel gennem alle tre år i 

videregående skole. 
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Resultater 

Det fungerede godt i klassen at lade eleverne arbejde på (for dem) nye 

måder, hvor de ikke altid vidste hvad de skal gøre for at løse den 

stillede opgave

Det er muligt at tilrettelægge oplæggene åbne men alligevel styre 

elevernes faglige udbytte nogenlunde

Lithners typer af strategier er velegnede til at indfange hvad der sker 

når eleverne sidder og arbejder i grupperne

Det er muligt at identificere tilfælde af kreativ matematisk tænkning 

(CMR) i data (mine optagelser af elever under gruppearbejdet)

Det er fælles for en række episoder at ‘løsningen’ kommer fra en elev 

som har indset sammenhængen

Data omfatter en række situationer hvor løsningen på tilsvarende måde 

kommer i et glimt fra en elev, uden påviselig sammenhæng med det 

forudgående
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Konklusion

De forløb som blev brugt i projektet har alle, sammen med den 

teoretiske baggrund, vist sig velegnede, som ramme for at 

undersøge de indledende spørgsmål

Det virker som om hovedparten af eleverne har haft godt fagligt 

udbytte, at dømme efter fremlæggelser af resultaterne af 

gruppearbejderne og lignende

I en del tilfælde virker det umiddelbart tilfældigt om eleverne, 

undergruppearbejdet, får løst den stillede opgave, eventuelt ved 

‘glimtvis indsigt’

Dette kan skyldes at problemløsningsværktøjet (Polya’s skema) havde 

ikke nogen fremtrædende plads i nogen af forløbene 

Projektet viser en måde som potentielt fremprovokerer kreativ tænkning 

hos eleverne

Vi ved stadig ikke hvordan man kan fremprovokere en kreativ tænkning 

hos eleverne, som vil være hovedsagelig succesfuld! 
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