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Abstract 
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enable a study of the planned and the implemented didactical process. Which is clarified in an a priori and an a posteriori analysis. 
Using this analysis, an attempt is made to make clear to which degree the students have managed to form the relevant mathemat-
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Abstract  
 
The aim of this thesis is to investigate the potential of a research and study courses  in 
mathematics C in high school. The basis idea of a Research and study courses is to organise 
students approach to a field of knowledge through meaningful and challenging questions.  
The goal is to design a research and study courses on modelling with functions, and then test 
the design in a 1.g. class, where the students have a relatively weak motivation and 
preparation for mathematics. The theoretical framework of this thesis  is the anthropological 
theory of didactics and in addition to this an epistemological reference model has been 
developed to enable a study of the planned and the implemented didactical process. Which is 
clarified in an a priori and an a posteriori analysis. Using this analysis, an attempt is made to 
make clear to which degree the students have managed to form the relevant mathematical 
praxeologies. It seems that only a few managed to do so to the degree anticipated. 
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2 INDLEDNING  
Jeg har gennem et par år undervist i gymnasiet, og der har jeg haft en del matematik C hold. 
Her har jeg oplevet at det var svært at motivere eleverne der har valgt matematik på C niveau. 
De synes ikke det ikke det er et spændende eller relevant fag for dem. Da jeg spurgte en af 
mine meget erfarne ( mandlige) kollegaer om hvordan man kunne motivere eleverne, fik jeg 
svaret at det kunne jeg kun, hvis jeg kom med en formel der viser dem, hvordan de kan score 
flere damer.  Da det ikke er lykkes for mig at finde den formel, og gerne vil finde andre 
måder at motivere elever på en nedenstående tegning, har jeg besluttet mig for at prøve noget 
andet. Jeg synes jo selv at matematik er et fantastisk fag, og jeg vil gerne fortsætte med at 
undervise i gymnasiet efter endt uddannelse. Så jeg ser dette specialet som min chance for at 
arbejde  med hvordan kan jeg få elever til at interesserer sig for emnerne  på matematik C. I 
den forbindelse har jeg valgt at arbejde med modellen Studie og forskningsforløb fra den 
antropologiske teori om det didaktiske (ATD), som fokuserer på elevernes evne til at 
generere prakseologier ud fra et meningsfuldt og udfordrende spørgsmål. 

Jeg vil undersøge potentialet af studie og forskningsforløb på matematik C. Herunder vil jeg 
undersøge om man kan designe et undervisningsforløb om modellering med lineære 
sammenhænge, hvor eleverne kan generere de prakseologier der ifølge bekendtgørelsen er 
formålet med matematik C. Grunden til at jeg har valgt lineære sammenhænge er, at emnet 
skulle være en del af pensum på matematik C, undervisningsforløbet skal ligge i  starten af 
undervisningsåret og ikke være for svært, så eleverne ikke møder for mange begrænsninger.  
Modellering er tænkt  i ATD forstand, dette er en anden tilgang til modellering end den man 
traditionelt møder i det danske gymnasium. Den tilgang man traditionelt møder er inspireret 
af KOM-rapporten. Min tilgang til modellering vil dog både være inspireret af 
kompetencebegrebet og ATD.  

I dette speciale vil jeg som sagt undersøge potentialet af studie og forskningsforløb som 
undervisningsform på matematik C, ved at se om eleverne mobilisere de ønskede 
prakseologier. Udover at  eleverne får den tilsigtet viden, håber jeg også at studie og 
forskningsforløb er med til at øge motivationen hos matematik C eleverne. Jeg vil også 
diskutere om der er begrænsninger på skoleniveau der forhindre dette.  

_  
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3 TEORI  
I dette afsnit vil jeg kort beskrive den teoretiske baggrund for specialet. Jeg vil introducere 
den antropologiske teori om det didaktiske (i det følgende forkortet ATD), grundlæggeren af  
teorien er franskmanden Yves Chevallard. ATD er en teori der giver redskaber til at analysere 
menneskelig aktivitet. Selv om det er individer der udfører disse aktiviteter, så fokusere 
teorien dog ikke på det enkelte individ ( som fx kvalitative studier af klasserum gør), men 
mere på institutionerne (fx Gymnasiet eller  en mikroinstitution som en gymnasieklasse og 
deres matematiklærer )  som  har en stabilitet selv om individerne i dem bliver skiftet ud.1 

3.1 MATEMATISKE PRAKSEOLOGIER 
Et af de vigtige begreber indenfor ATD er prakseologier. I ATD ses matematik som en 
menneskelig aktivitet, hvor opgavetyper studeres. Der kan identificeres to aspekter af denne 
menneskelige aktivitet, en praksisblok (hvor man løser opgaven)  og en teoriblok ( forklaring 
på hvordan og hvorfor at man kan løse opgaven sådan).  

Chevallard skriver  selv således om begrebet prakseologi: 

”But what I shall call a praxeology is, in some way, the basic unit into which one can analyse 
human action at large. […] What exactly is a praxeology? We can rely on etymology to guide 
us here – one can analyse any human doing into two main, interrelated components: praxis, 
i.e. the practical part, on the one hand, and logos, on the other hand. “Logos” is a Greek 
word which, from pre-Socratic times, has been used steadily to refer to human thinking and 
reasoning –. (Chevallard, 2006). 

Som Chevallard skriver, så består en prakseologi, af to blokke: 

• Praksisblok: som igen  består af to dele, en bestemt type opgave eller udfordring som 
herefter vil blive kaldt T-opgave (T) og teknikken (𝜏) der bruges til at løse opgaven 
eller udfordringen.  

• Teoriblok: som også består af to dele , teknologien (𝜃), som er diskursen der 
omhandler den brugte teknik, og teorien(  Θ) der begrunder og sammenkæde 
teknologien.  
 

T-opgave  T Løs ligningen 𝑐 = 𝑎𝑥 + 𝑏 

Teknik  

𝜏 

brug formlen  

𝑥 =
𝑐 − 𝑏
𝑎  

til at isolere x 

 

Figur 1:eksempel på en praksisblok set fra en matematik C elevs synspunkt 
                                         
1 (C. Winsløw, 2012) 
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Teknologi   

𝜃 

Træk b fra på begge sidder af 
lighedstegnet, divider derefter med a 
på begge sider af lighedstegnet 

Teori   

Θ 

I en ligning kan man omforme 
udtrykket, så løsningmængden  bliver 
uændret, ved at gøre det samme på 
begge sider af lighedstegnet 

Figur 2 : eksempel på den tilhørende teoriblok ( elevens) 

Selv om ovenstående figurere kunne tyde på at de to blokke er uafhængige, så gælder der 
som  ordet prakseologi indikere at praksis og diskursen omkring praksis(logos) altid hører 
sammen. Selv om praksis og diskursen omkring praksis hører sammen , så kan der findes 
tilfælde hvor kun praksis er kendt, dvs. man kan løse opgaven men ikke forklare og 
systematisere hvordan, og der kan være teori uden prasis, fordi man ikke ved eller har glemt 
hvilke opgave teorien kan hjælpe med at løse.1 Man skal også være opmærksom på at selv 
om det i ATD antages at der til enhver opgave vil der eksistere en teknik, så er denne er ikke 
entydig bestemt, og teknikken kan være svær at beskrive eller vise til andre ( og endda til os 
selv).2  Da teknikken ikke er entydig bestem, så kan der til en T-opgave, være flere 
forskellige teknikker, og dermed bliver teoriblokkene også blive forskellig.  

T-opgave T Løs ligningen 𝑐 = 𝑎𝑥 + 𝑏 

Teknik 𝜏 Tegn graferne for  𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 og  𝑦 = 𝑐 
og aflæs x-værdien for skæringspunktet 

Teknologi 𝜃 Grafen for er en ret linje der skære y-
aksen i b og har hældning a. 

Grafen for y=c er en vandret linje, der 
skærer y-aksen i c. 

Man aflæser x-værdien for 
skæringspunktet, ved at gå lodret ned 
og aflæse værdien på x-aksen. 

Teori Θ Teori om lineære sammenhænge 

  

Figur 3 : samme opgavetype med anden teknik og teoriblok 

En mere systematisk måde at beskrive en prakseologi i ATD er at en matematisk prakseologi 
er en  fire-tupel (𝑇, 𝜏,𝜃,Θ), bestående af en T-opgave 𝑇, en teknik 𝜏, en teknologi  𝜃 , og en  
teori Θ. 

                                         
1 (Barbé, Bosch, Espinoza, & Gascón, 2005) 
2 (Barbé, Bosch, Espinoza, & Gascón, 2005, s. 237) 
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Matematikske prakseologier knytter sig til hinanden og danner det man kalder matematiske 
organisationer ( herefter MO). Den mest simple prakseologi, er den punktvise, der kun 
vedrører en bestemt T-opgave, disse kan linkes sammen til lokale ,regionale og globale 
organisationer.1 

• En  punktvis prakseologi dækker kun over en type opgave, hvor man bruger samme 
teknik til at løse opgaven. Denne teknik er institutionens ” officielle” måde at løse 
problemet. Teknologien er tit manglende eller underforstået. Det vil ofte være sådan i 
en undervisningssituation at elever ikke ved hvorfor de løser opgaven sådan, men 
kan reproducere lærerens eksempel fra tavlen (det kan være at finde a i en lineær 
sammenhæng ud fra to punkter, ved at indsætte i formlen 𝑎 = !!!!!

!!!!!
). En punktvis 

prakseologi kan beskrives ved fire-tuplen   𝑇, 𝜏,𝜃,Θ  
• En lokal organisation er en samling af punktvise prakseologier der har sammen 

teknologi. Den kan beskrives ved tuplen (𝑇! , 𝜏! ,𝜃,Θ), 
• En regional organisation er en samling af lokale  organisationer der  har den sammen 

teori. Den kan beskrives ved tuplen 𝑇!" , 𝜏!" ,𝜃! ,Θ  
• En global organisation er en samling af regionale organisationer. Den kan beskrives 

ved  tuplen 𝑇!"# , 𝜏!"# ,𝜃!" ,Θ!  
 

En punktvis prakseologi kan godt tilhører forskellige lokale MO, alt efter hvilken teknologi 
der er brugt til at beskrive teknikken, det samme gælder lokale organisationer der kan 
tilhørere flere regionale MO og ligeledes kan regionale MO tilhørere flere globale MO. 

Ovenfor er der et eksempel med samme T-opgave der tilhører to forskellige punktvise 
prakseologier. (eksempler der er vist i figur 1,2,3). 

En regional MO kunne være emnet sammenhænge eller ligningsløsning, og lokale MO’er 
kunne være lineære sammenhænge ,eksponentielle sammenhænge eller eksponentiel 
ligningsløsning. De punktvise prakseologier tager udgangspunkt i opgaver som løs ligningen 
𝑏𝑎! = 𝑐 eller find a og b ud fra to punkter. 

Nedenstående er et eksempel på en anden T-opgave der kunne tilhører samme regionale 
organisation som den i Figur 1 og Figur 2.   

 

 

 

 

 

                                         
1 (Garcia J. , Gascon, Higueras, & Bosch, 2006, s. 227) 
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T-opgave 

 

T Løs ligningen 𝑏𝑎! = 𝑐 

Teknik  

𝜏 

Indsæt i formlen: 

𝑥 =
log  (𝑐𝑏)
log  (𝑎) 

Teknologi   

𝜃 

Divider med b på begge sider af 
lighedstegnet. Tag logaritmen på begge 
sidder af lighedstegnet og  divider med 
log(a) på begge sider af lighedstegnet  

Teori   

Θ 

I en ligning kan man omforme udtrykket, så 
løsningmængden  bliver uændret, ved at 
gøre det samme på begge sider af 
lighedstegnet. 

 
Figur 4 : eksempel på en anden ligningsløsnings prakseologi 

 
Men T-opgaven kunne også tilhører andre lokale organisationer, f.eks. en hvor man løste 
ligningen grafisk. 

Generelt kan man meget kort beskrive en matematisk prakseologi ved: 

…what is learned and tought in an educational institution are mathematical praxeologies. 
(Garcia J. , Gascon, Higueras, & Bosch, 2006, s. 227) 

3.2 DIDAKTISKE PRAKSEOLOGIER 

Matematiske organisationer opstår ikke pludselig og i en endelig fuld udviklet form, de er 
resultatet af en studieproces.1  Studieprocessen hænger sammen med den matematiske 
organisation der skal skabes. Man kan sige at der ikke er nogen studie proces uden en MO 
under konstruktion og der er ikke en MO under konstruktion uden en studie proces.  

Studie processen kan karakteriseres ved 6 faser, som hver er afhængige af den MO der skal 
konstrueres2  

1. Fase: Det er første møde med T-opgaven. Det kunne være løs ligningen 𝑐 = 𝑎𝑥 + 𝑏 
2. Fase: udforskningen af opgave typen og udarbejdelse af teknikken der er relevant til 

at løse opgaven: Det kunne være at man tegne graferne for de lineære funktioner ved 
at lave et ”sildeben” med funktionsværdier, og aflæse skæringspunktet 

                                         
1 (J. Garcia, J. Gascon og L. R. Higueras, et al. 2006, p. 227) 
2 (Barbé, Bosch, Espinoza, & Gascón, 2005, s. 239) 
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3. Fase: konstruere den teknologiske-teoretiske miljø, hvor eleven skal begrunde og 
beskrive teknikken til at løse opgaven. Det kunne være at læse om lineære funktioner 
og forstå betydningen af a og b i den lineære funktion 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 

4. Fase: arbejde med teknikken. Her skal eleven forbedre, forfine og udvikle den 
umiddelbare teknik. Her kan eleven fået en forståelse for betydningen af konstanterne 
i den lineære funktion, så sildebenet ikke er  nødvendig længere. Her kan eleven også 
afprøve sin teknik af med andre tal. 

5. Fase: institutionaliseringsfasen, der hvor man afgrænser hvad der præcis hører til den 
udviklede prakseologi fra de tidligere faser. Det kunne være prakseologien fra Figur 
3. 

6. Fase: Evalueringsfasen: denne fase er tæt knyttet til institutionaliseringsfasen. Det er 
her man kan undersøge om prakseologien er etableret. Man kunne se om 
prakseologien er etableret, ved at bruge den i andre typer opgaver. F.eks. en 
tekstopgave hvor eleven først skal opstille ligningen ud fra tekst, og så løse den. 

Det kan i ovenstående  se ud som om at studieprocessen har en lineær struktur, men sådan er 
det ikke, der kan springes frem og tilbage mellem faserne og ikke alle faser behøver at være 
lige intensive i studieprocessen. Det forekommer også tit at nogle af faserne foregår 
simultant.1 

 Selve studieprocessen  kan modelleres ved prakseologier ( som alle andre menneskelige 
handlinger), nemlig didaktiske prakseologier.  

”A didactic praxeology is used when a person or group of persons want to have an 
appropriate MO available ( the mathematician´s or student´s didactic praxeology) or hel 
pothers to do it (teacher´s didactic praxeology) (Barbé, Bosch, Espinoza, & Gascón, 2005, s. 
239). 

Som alle andre prakseologier inkludere didaktiske prakseologier, uddannelsesmæssige 
opgaver, teknikker til at løse dem, uddannelsesmæssige teknologier og teorier til at beskrive 
teknikkerne. 

Det er f.eks. en uddannelsesmæssig opgave at indføre nye begreber, som ligefrem 
proportionalitet. Men der er ikke nogen unik måde at gøre det på, der er flere forskellige 
teknikker. 

En teknik kunne være ved at læreren gennemgik emnet på tavlen, efterfulgt af nogle 
eksempler, den teknik bliver retfærdiggjort ved et didaktisk system hvor man tror at det er 
sådan som elever konstruer deres viden , som J. Garcia, J. Gascon og L. Higueras, et al.( 
2006, 228) skriver kan det opsummeres ved sloganet ” students learn what the teacher 
explains clearly”. 

En anden teknik kunne være at lade elever undersøger hvordan omkredsen af en cirkel 
afhænger af radius, f.eks. ved at lade elever klippe og måle forskellige cirkler., 

                                         
1 (Garcia J. , Gascon, Higueras, & Bosch, 2006, s. 228) 
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retfærdiggørelsen af denne teknik kan opsummeres ved sloganet ”I see, I learn, I do and I 
understand”.  

En tredje teknik er at lade eleverne konstruere deres viden gennem et studie og 
forskningsforløb. Denne teknik bliver beskrevet i et senere afsnit. 

 Generelt kan didaktik i ATD  beskrives ved ” Didactics of mathematics is the science of 
study and helping to study mathematics. Its aim is to describe and characterize the study 
processes, in order to provide explanations and solid answers to the diffculties which people 
( students,teachers,…ect.) face when they are styding or helping others to study 
mathematics” (Garcia J. , Gascon, Higueras, & Bosch, 2006, s. 228). 

3.3 DIDAKTISK TRANSPOSITION 

Prakseologier for en bestemt type opgave er ikke ens for alle typer af institutioner, der  kan 
f.eks. være stor forskel på hvordan en universitetsforskers prakseologi for ligningsløsning ser 
ud  og hvordan matematik C-elevers prakseologi for ligningsløsning ser ud. Derfor har man 
behov for en model der beskriver forandringen af viden gennem de forskellige institutioner. 
ATD er en udvidelse af teorien om didaktisk transposition. Teorien om didaktiske 
transposition handler om hvordan viden flyttes mellem forskellige institutioner. Her skal 
flyttes ikke opfattes som viden der bare bliver overført, men modellen beskriver den 
udvikling eller forandring, der sker med den matematiske viden fra videnskabsfag til det 
eleverne lære. Når man skal forske er det er vigtigt at kende til denne omformning, som 
Bosch skriver” If we want to understand […] what kind of mathematical activity is done at 
school, we need to know the other kinds of mathematical activities that motivate and justify 
the teaching and learning of the former.” (Bosch, Chevallard, & Gascon, 2005, s. 3).   

Når man vil observere  og dermed forske i hvad der sker i undervisningen bliver man nødt til 
at have en teoretisk model at holde det op i mod. Man kan sige at der altid vil ske et eller 
andet i undervisning, så det er ikke så interessant at beskrive. Det er når man holder det op 
imod den teoretiske model, ( altså det man troede der ville ske), at det bliver interessant at 
undersøge hvorfor det måske ikke gik som man troede. Det er derfor nødvendig at udvikle  en 
epistemologisk referencemodel, så man har noget at holde det observeret op imod. Bosch og 
Gascón skriver om den epistemologiske referencemodel ”…constitutes the basic theoretical 
model for the researcher and can be elaborated from the empitical data of the three 
corresponding institutions: the mathematicl community, the educational system and the 
classroom” (Bosch & Gascón, 2006, s. 57) 

Nedstående Figur 5  viser en model over didaktisk transposition, og referencemodellen 
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Den eksterne didaktiske transposition Den interne didaktiske transposition 

 
    

 

 

 

 

 

Figur 5 : didaktisk transposition og referencemodel 

 

transposition består af 4 dele: 

1. Viden der kan undervises  i: Her er det generelt universiteterne der producere viden, 
både ved matematisk forskning men også didaktisk forskning. Funktioner på 
universitetsniveau er et meget stort emne, det indgår næsten i alle matematiske emne 
områder. Det bliver indført på Københavns universitet, gennem bogen Kalkulus af 
Tom Lindstrøm. 
Men det antages generelt  at man ved hvad en funktion af en variabel er, og så 
beskæftiger universitetet sig med funktioner af flere variabel, hvor de funktioner man 
kender fra gymnasiet er et speciel tilfælde. 
 

2. Hvad skal der undervises i: Det er gennem bekendtgørelsen for STX at 
uddannelsessystemet bestemmer hvad der skal undervises i, samt gennem central 
stillede eksamensopgaver. Her er det kun funktioner af en variabel man ser på. For 
matematik C gælder desuden at det kun er få typer af variable sammenhænge man 
skal kende. Det drejer sig om lineære ,eksponentielle og potens sammenhænge.. 
Hvorfor det er variabelsammenhænge og ikke funktioner på matematik C vil jeg 
komme nærmere ind på under stofdidaktikken. 
 

3. Hvad der bliver undervist i : Det der bliver undervist i vil ofte være styret af 
lærebøgerne og eksamensformen. Men det er her at gymnasielæreren har indflydelse.  
Det er  læreren er med til at vælge lærebøger og de bestemmer også i hvilken grad at 
eksamen skal være styrende for undervisningen. Der er nok en tendens til at jo kortere 
forløbet med eleverne er, jo mere styret er det af eksamensformen. F.eks. er der mere 

Viden	  der	  
kan	  

undervises	  i	  
producerende	  
institutioner	  

Viden	  der	  
skal	  læres	  
uddannelses	  
systemet	  

Den	  faktiske	  
Viden	  der	  
bliver	  

undervist	  i	  
i	  klassen	  

Den	  lærte	  
viden	  

hos	  gruppen	  
af	  elever	  

Den 
Epistemologiske 
Referencemodel 
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plads til egne lærerproduceret opgaver og ”fri leg” på et 3- årigt forløb der dækker 
matematik C til A niveauet, end der er på et 5 ugers GSK forløb . 
 

4. Hvad det faktisk bliver lært: Det afhænger af den enkelte elev, men der vil nok være 
elevgrupper der kun kommer ud med en  forståelse af, at variabelsammenhænge 
handler om hvordan to variable påvirker hinanden.  

Derudover kan den didaktiske transposition deles i den eksterne- og interne didaktiske 
transposition. Den eksterne didaktiske transposition handler om hvordan viden og teknikker 
fra de producerende institutioner( f.eks. universiteterne ) bliver omdannet til undervisning 
faglig viden, og den interne didaktiske transposition handler om hvordan den viden der skal 
undervises i bliver omdannet til den viden der faktisk bliver undervist i. Dette speciale vil 
mest handle om den interne didaktiske transposition.  

3.4 NIVEAUER AF DIDAKTISK CODETERMINATION 

Det er ikke kun de forskellige matematikske institutioner og undervisningsministeriet  der 
påvirker det der sker i klasseværelset. Chevallard har  konstrueret et hierarki af institutionelle 
niveauer (som  kaldes  didaktiske  codeterminationsniveauer), der bestemmer og begrænser 
lærerens didaktiske muligheder i undervisningssituationen, dette kan ses i Figur 6 hvor jeg 
også har eksemplificeret det. Bosch og Gascón skriver som svar til hvorfor en så forholdsvis 
kompleks model som denne er nødvendig ” the answer is always the same: to get free from 
the spontaneous conceptions of mathematical knowledge that researchers could assume 
without bringing them into question” (Bosch & Gascón, 2006, s. 61) 
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Civilization 

↕ 

Society 

↕ 

School 

↕ 

Pedagogy 

↕ 

Discipline 

↕ 

Domain 

↕ 

Sector 

↕ 

Theme 

↕ 

Question 

Vesteuropæisk kultur 

↕ 

Danmark, københavn, 
undervisningsminiseriet 

↕ 

Gymnasium i København 

↕ 

Klasseundervisning 

↕ 

Matematik 

↕ 

sammenhænge 

↕ 

Lineære sammenhænge 

↕ 

Grafen for en lineær sammenhæng 

↕ 

Tegn grafen for en konkret lineær 
sammenhæng 

  
Figur 6 : niveauer af didaktisk codetermination 

 

De fire øverste niveauer i Figur 6 pædagogik, skole, samfund samt civilisation er generelle 
betingelser, som er disciplinuafhængige. Disse niveauer har selvfølgelig indflydelse på hvad 
der sker i klasseværelset, men de er udenfor lærerens råderum. F.eks. vil en ændring i 
samfundet, som en ny regering, have stor indflydelse på en kommende gymnasiereform, der 
vil påvirke hvad der sker i klasselokalet. En ændring af pædagogik som f.eks. en ændring af 
lektionslængden eller andre pædagogiske principper på skolen( f.eks. at 
undervisningsmetoden skal være diskussionsbaseret undervisning inspireret af Urban 
Academy ),vil også påvirker hvad der sker i klasseværelset.  
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Niveauerne pædagogik og skole vil også være relevante, når man vil sammenligne forskellige 
typer skoler, og niveauerne  samfund og civilisation er relevante når man vil sammenligne 
forskellige lande og kunne f.eks. bruges til at forklare hvorfor danske elever måske ikke når 
det samme niveau som kineske elever, selv om de blev undervist på samme måde. 

De fire nederste niveauer spørgsmål, tema, sektor og domæne afhænger af niveauet disciplin 
og knytter sig til henholdsvis punktvise, lokale, regionale og globale MO’er. 1  

Ifølge Barbé, et al.( 2005, 257),  er det almindeligt at læreren negligere de højere niveauer, til 
og med sektor niveauet, så det er kun niveauerne spørgsmål og tema, den enkelte lærer 
beskæftiger sig med.”... the teacher is destined to go no further than the thematic level, and 
this situation has important consequences. In particular, the most significant outcome is the 
disappearance of the reasons of being of the studied MO” (Barbé, Bosch, Espinoza, & 
Gascón, 2005, s. 257) 

Chevallard kalder dette for lærerens tematiske autisme. Han mener at skolematematik typisk 
ikke bevæger sig højere end det tematiske niveau, hvilket gør at der ikke kan dannes 
regionale eller globale MO’er. Chevallard kalder dette fænomen for monumentaliseringen af 
matematik. Eleverne ser de forskellige ”store” sætninger i matematik, men begrundelsen for 
hvorfor de er store og hvad de kan bruges til bliver ikke forklaret, og da man opbygger MO 
gennem at løse opgaver, vil der ikke blive dannet nogen regionale eller globale MO’er. De er 
som turister der rejser rundt og besøger monumenter, men mangler den historiske baggrund 
og forståelse for hvorfor det er interessant at se disse monumenter. 

3.5 STUDIE OG FORSKNINGSFORLØB 

Studie og forskningsforløb (herefter SFF) er et forholdsvis nyt begreb inden for ATD. SFF 
blev præsenteret af Chevallard omkring 2004, og kan benyttes både som et design og analyse 
redskab. 

3.5.1 Hvorfor  SFF? 

Chevallard skriver om begrebet monumentalisering i artiklerne (Steps towards a new 
epistemology in mathematics education, 2006) og (Teaching mathematics in tomorrow's 
society: A case for an oncoming counterparadigm, 2012). 

Monumentalisering er f.eks.  når Herons formel for arealet af en trekant, bliver præsenteret 
uden nogen form for begrundelse om hvorfor den er nyttig nu eller har været det, men med en 
forventer om at eleverne beundre formlen bare for dens udseende, eller når lærerens eneste 
svar på hvorfor eleverne skal lære om vinkler  og  trekanter, er at det er fordi de er i naturen, 
så er der tale om monumentalisering. Det er denne monumentalisering Chevallard gerne vil 
                                         

1 (Bosch & Gascón, 2006, s. 61).   
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undgå, eleverne skal konstruere MO ved at svare på spørgsmål, der interessere dem. De skal 
f.eks. opdage/genopdage ( enten ved at læse om den eller selv udlede den)  Herons formel, 
når de står med et problem hvor det giver mening at bruge formlen.  

I traditionel undervisning er en meget brugt didaktisk teknik at læreren gennemgår en bestemt 
type opgave på tavlen, efterfulgt af at eleverne regne en masse lignende opgaver, og når de 
kan det godt nok, går man videre til den næste type opgave. Her bliver der dannet punktvise 
prakseologier, men de bliver hurtigt glemt igen, så denne type undervisning leder til 
monumentalisering.1. 

En af løsningerne på monumentalisering inden for ATD er SFF 

3.5.2 Hvad  er SFF? 

Som ordet studie og forskningsforløb siger, handler det om veksle virke mellem studie ( at 
rådføre sig i eksisterende viden) og forskning( undersøge, løse problemer), ordet forløb 
henviser til at det forgår over tid. Et SFF kan referer til flere ting : til den retning elevernes 
studie og forskning følger, når de skal svare på et spørgsmål stillet af læreren; det kan også 
refererer til designet og a priori analysen af det stillede spørgsmål.2  

Da prakseologier konstrueres gennem at løse T-opgaver hvor man kommer igennem de 6 
faser beskrevet i 3.2, er ideen bag SFF at man kan konstruere mere en punktvise MO ( 
minimum lokale MO’er) ved at studere et genererende spørgsmål som man betegner 𝑄!. 
(Genererende henfører til prakseologien der kan konstrueres i forsøget på at svare på 𝑄!). 𝑄! 
skal være vigtigt og meningsfuldt for eleverne(og læreren) og skal være så ”stærkt” at kan 
lede til  mange andre spørgsmål 𝑄!    3. Med et stærkt spørgsmål menes at eleverne kan forstå 
spørgsmålet, men ikke umiddelbart give et komplet svar på det, uden først at studere andres 
arbejde, som så leder til nye spørgsmål der skal besvares for at give et fyldestgørende svar på 
𝑄!. De afledte spørgsmål 𝑄!     og svarene 𝐴!    på dem, giver et system af prakseologier 
(𝑄!  ,  𝐴!), som tilsammen udgør hele den MO, der skal dannes. Dette system af prakseologier 
kan modelleres ved et trædiagram ( se Figur 7). At spørgsmålet skal vigtigt og meningsfuldt 
for eleven og læreren, udtrykker  Chevallard (2006) som ”as crucial to a better 
understanding and mastery of their lived world”, hvilket skal hjælpe med at de dannede 
MO’er ikke går i glemmebogen. 

Når man kan se på parret (𝑄!  ,  𝐴!) som en prakseologi , selv om 𝑄!    er et spørgsmål og ikke en 
T-opgave, så er det fordi at eleven identificerer spørgsmålet eller dele af det, med en eller 
flere T-opgaver der skal løses.  

Når eleverne  arbejder med det  genererende spørgsmål 𝑄! , som f.eks. hvordan kan vi lave 
en opsparingsplan så vi har nok penge til studieturen ( inspireret af J. Garcia, J. Gascon og L. 
Higueras, et al. (2006))  , så kommer arbejdet til at være en vekselvirkning mellem spørgsmål 
og svar. Arbejdet kommer til at involvere et eller flere af følgende træk : 

                                         
1 (Winsløw C. , 2011, s. 128) 
2 (Winsløw, Matheron, & Mercier, 2013) 
3 (Barquero, Borsch og Gascón 2007, 2052) 
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1. Studie: Ved at opsøge officiel viden, de kan søge i bøger, internettet  osv. , de kan 
trække på tidligere lærte ting. F.eks. kunne eleverne læse om kapitalfremskrivning 
eller summer. 

2. Forskning: finde svar på spørgsmålene ved at ræsonnere selv. F.eks. kunne det være 
de havde en opspringsplan i et sildeben, og skal oversætte den til et analytisk udtryk.  

3. Udarbejde nye spørgsmål: det kan være underspørgsmål Q1,Q2… hvor svarende kan 
samles til et svar på det oprindelige spørgsmål eller det kan være afledte spørgsmål  
Q*

 , som er afledt af  Q eller svar på Q men svarende på Q* er ikke i sig selv et svar 
på det oprindelige spørgsmål. Her kunne underspørgsmål være hvad hvis vi lavede 
en anden opsparingsplan, f.eks. lod beløbet vi lægger til side hver måned stige med 
et beløb C. hvordan ville det så se ud? Et afledt spørgsmål kunne være hvordan kan 
man udregne rækken 𝑘 ∙ 𝐶!

!!! , som så bliver det beløb man har efter n måneder. 

Disse tre træk er hænger næsten altid sammen. Det er som regel nødvendig at ræsonnere når 
man har studeret. De skal finde ud af at komme videre fra en formel der hedder 𝐾 =
𝐾! 1+ 𝑟 ! , til at indsætte deres tal og evt. Isolere den ønskede størrelse.  For at kunne 
udarbejde nye spørgsmål er det som regel nødvendigt at have udført studie eller forskning. 
Man bliver nødt at opstille flere opsparingsplaner før man kan spørge om hvordan man 
sammenligner dem. Hvis man har tænkt sig frem til et svar, kan det være godt at studere den 
officielle viden inden for området: vi har ræsonneret os frem til at 𝑘 ∙ 𝐶!

!!! = (!
!
(𝑛 +

1))𝐶,   kan det skrives pænere? 

3.5.3 Findes der forskellige typer SFF? 

Der finders forskellige typer af SFF. Der er f.eks.  åbne og styrede SFF.1 De åbne er ofte 
tværfaglige og det genererende spørgsmål kunne f.eks. være hvad er en tsunami?. Det er et 
åbent spørgsmål som kan inddrage flere fag, og gå i mange retninger. De er ikke styrede mod 
en bestemt prakseologi man vil have at eleverne danner. Det er ikke sikkert at læreren har 
fastsat det endelige mål, da emnet er så bredt. I de mere styrede  forløb er det genererende 
spørgsmål valgt så eleverne møder en specifik MO, det vil sige at underspørgsmål og svar 
eleverne kan arbejde med er smallere. Forløbene er mere lærerstyret, da der er et bestemt mål, 
som læreren har fastsat på forhånd. Det genererende spørgsmål kan godt være hentet uden for 
matematik,  selv om alle de dannede prakseologier er matematiske. Længden af et SFF, kan 
være alt fra er enkelt moduls varighed, til at strække sig over flere år. I dette speciale bliver 
det en serie af  små SFF, der skal dække den tilsigtede viden om en funktionstype (lineære 
sammenhænge). Men man kunne have et SFF der strækker sig over flere år, det genererende 
spørgsmål kunne være så åbent at der kunne arbejdes med flere funktionstyper. Det 
genererende spørgsmål hvordan kan vi lave en opsparingsplan så vi har nok penge til 
studieturen, kunne være udgangspunkt for flere forskellige funktionstyper. F.eks. fra helt 
simple hvor man lægger samme beløb c til side hver måned har kan eleverne komme frem til 
𝑓(𝑥) = 𝑐𝑥 , som elevene kan behandle tidligt. En anden strategi kunne være at starte med et 
beløb c0 og indsætte c første måned og derefter så øge indbetalingerne med c hver måned. På 

                                         
1 (Winsløw, Matheron, & Mercier, 2013) 
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den måde kommer de frem til den mere avanceret funktion 𝑓 𝑥 = !
!
𝑥! + !

!
𝑥 + 𝑐!. Og hvis 

de får regnet på mange forskellige opsparingsplaner får de dækket emnet reelle funktioner. På 
den måde kan SFF hjælper med til at matematikundervisningen ikke virker som små løsrevet 
dele, hvor man tager de forskellige funktioner op hver for sig, og ikke ser nogen forbindelse 
mellem dem ( tematisk autisme).  

3.5.4 Hvordan kan man illustrere SFF? 

SFF kan illustreres ved ”træ” diagrammer. Et genererende spørgsmål kan producere mange 
svar og nye spørgsmål, som igen giver nye svar. Så for at gøre det mere overskueligt kan man 
opstille et diagram der viser de mulige veje eleverne kan tage.  

En af fordelene ved at lave sådan et diagram som a priori analyse, er at det bliver lettere at 
overskue hvilke retninger elever kan gå, og hvordan man kan hjælpe dem i den rigtige retning 
når de har valgt en vej. 

Der er mange måder man kan opstille sådan diagram, alt efter hvad ens fokus er. 
Nedenstående diagramtype er fra Winsløw, Matheron og Mercier (2013). Her er et fokus på 
hvem der stiller spørgsmålene, så i diagrammet  er spørgsmål fra læreren sorte og spørgsmål 
der er lavet i fællesskab mellem lærer og elev er grå og de hvide er elevernes egne spørgsmål.  

Nedenstående Figur 7 er et forsøg på at beskrive hvordan et diagram for et SFF med det 
genererende spørgsmål hvordan kan vi lave en opsparingsplan så vi har nok penge til 
studieturen kunne se ud. 
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Q0: hvordan kan vi lave en opsparingsplan så vi har nok penge til studieturen? 

Q1 : hvordan vil det se ud hvis vi indbetaler det samme beløb på opsparingen hver måned? 

A1,1: Man kan opstille følgende skema for at regne ud hvor meget man har efter n måneder, 
her er C0 det beløb vi havde til at starte med, og C er det beløb vi spare op pr. måned 

Måned 0 1 2 3 

opsparing C0 C0+C C0+C+C C0+C+C+C 

 

A1,2: man kan opstille formlen opsparing=(antal måneder)*C +C0 

Q2:hvad hvis raten vi indbetaler stiger med det samme beløb hver måned? 

A2,1: Man kunne opstille følgende skema for at regne ud hvor meget man har efter n 
måneder: 

Måned 0 1 2 3 

Opspring C0 C0+C C0 +C+2C C0+C+2C+3C 

 

Q2,1,: hvordan kan man udregne hvor meget vi har efter 14 måneder 

A2,1,1: Ved at se på formlen opsparing=C0+ 𝑘 ∙ 𝐶!
!!!  , hvor vi sætter k til 14 

Q*2,1,1  :Hvordan kan man regne på summen 𝑘 ∙ 𝐶!
!!!  

Q3: hvad hvis vi sætter et engangsbeløb i banken og får renter af det ? 

A3,1 : så kunne man opstille følgende skema for at regne ud  

Måned 0 1 2 3 

opsparing C0 𝐶! ∙ 1+ 𝑟  𝐶! ∙ 1+ 𝑟 ! 𝐶! ∙ 1+ 𝑟 ! 

 
Figur 7 : hvordan starten på et SFF diagram kan se ud 

 

 

Der findes flere måder at opstille diagrammet på, alt efter hvad ens fokus er. Hvis fokus var 
tværfaglighed, kunne man f.eks. have en farvekode for hvert fag. Jessen (2015) bruger f.eks. 
stiplede pile til at indikere at et spørgsmål er opståede gennem et svar på et andet spørgsmål, 
og almindelige pile når det er underspørgsmål, som hjælper til at detaljere undersøgelsen. 

 



 

 

 

16 

 

3.5.5 SFF som analyseredskab 

SFF kan også bruges som analyseredskab, i Hansen og Winsløw (2011) der bygger på Britta 
Hansens speciale er der beskrevet analyser af SRP’er( studeretningsprojekter i gymnasiet) der 
er skrevet i historie og matematik. Selv om opgaverne ikke er stillet som SFF kan man 
alligevel opstille et ”træ” diagram over de mulige veje eleven kan gå, og kan f.eks. på den 
måde se om fagene supplerer  hinanden, eller det mere bliver en todelt opgave, hvor der ikke 
er nogen interaktion mellem fagene. I Winsløw, Matheron og Mercier (2013) har man 
analyseret en japansk ”open approach” lektion. Det viser sig gennem analysen af denne 
lektion, at der implicit bliver behandlet et genererende spørgsmål ”hvordan kan vi give en 
præcis matematisk definition af hvornår to figurer har samme form”, men da det ikke er 
målet med timen at finde svaret på det store spørgsmål, kommer timen til at handle om 
størrelsesforhold ( som også var det tema læreren havde planlagt). På den måde bevæger 
læreren sig ikke over det tematiske niveau. 

  

4 STOFDIDAKTIK  

Selve specialet handler om  modellering med sammenhænge, så jeg vil starte dette kapitel 
med at en begrebsafklaring af modellering, og derefter hvad sammenhænge på matematik C 
betyder. Dernæst vil jeg skrive hvad elever skal lære, altså en referencemodel. 
 

4.1 MODELLERING  
Modellering har været et voksende forskningsfelt i matematik didaktikken siden midt 
firserne1. I Danmark kom der en KOM-rapport i 20022, hvor en af kompetencerne var en 
modelleringskompetence. Læreplanen i matematik er stærkt inspireret af KOM-rapporten, så 
derfor vil jeg beskrive hvad den siger om modellering. Under ATD er der også en holdning til 
hvad modelleringbegrebet er, den har J. Garcia, J. Gascon og L. Higueras, et al. (2006), 
skrevet om, da SFF er et begreb under ATD, vil denne definition af modellering også være 
relevant at forklare.  

4.1.1  Modellering  ( kompetencebegrebet) 

I KOM-rapporten (Niss & Jensen, 2002), er modelleringskompetencen beskrevet. 
 Selve rapporten præsentere otte centrale matematik kompetencer som ses i nedstående figur. 

 

                                         
1 (Garcia J. , Gascon, Higueras, & Bosch, 2006, s. 229). 
2 (Niss og Jensen 2002) 
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Figur 8 : En visuel repræsentation af de otte matematiske kompetencer ( Fra Niss ,2002) 

Her er det modelleringskompetencen jeg vil beskrive og man kan modelleringskompetencen 
som: 
Nogens indsigtsfulde parathed til selv at gennemføre alle dele af en matematisk 
modelleringsproces og til at forholde sig kritisk undersøgende til andres ageren i den 
henseende1  

Definitionen refererer til en modelleringsproces og ved modelleringsprocessen forstås her 
følgende seks delprocesser: 

 

 
Figur 9 :En visuel repræsentation af de seks delprocesser. Figuren er fra (Blomhøj, M., 
2006) 

                                         
1 (Blomhøj & Jensen, 2003, s. 126) 
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Hvor de enkelte delprocesser kan beskrives ved  

a) Problemformulering: Er den proces hvor man finder noget i den virkelige verden som 
man interesserer sig tilstrækkeligt for til, at det motiverer at man går i gang med en 
modelleringsproces. Den del af virkeligheden, som interessen retter sig imod er 
undersøgelsesområdet. På dette niveau i processen har man et udgangspunkt og en 
retningsgiver. 

b) Systematisering: Er første trin i ”oversættelsen” af virkelighed til model. Man søger at 
få overblik over undersøgelsesområdet og reducerer dets kompleksitet. Man kan 
antage forskellige forhold om området for at få hold på det system der fremkommer 
under systematiseringen. Det kunne f.eks. være at udvælge og give variable passende 
navne. 

c) Matematisering: Andet trin i ”oversættelsen”. Resultatet af systematiseringen 
beskrives i og med matematik . Det vil sige at systemets relationer og objekter 
oversættes til matematik. Det kunne f.eks. være at oversætte til en sammenhæng. 

d) Matematisk analyse: Her er det den klassiske matematiker der kommer på arbejde. 
Matematiseringen munder ud i en matematisk model, der nu kan analyseres så man 
kan finde en matematisk løsning på problemet. Det der kommer ud af den 
matematiske analyse er modelresultater. 

e) Fortolkning og evaluering: Nu skal man afgøre om modelresultaterne holder vand, det 
vil sige om, man på grundlag af resultaterne kan validere at skride til handling eller 
erkende noget nyt om det system man har undersøgt. Den interne del af fortolkningen 
har til hensigt at undersøge om der er belæg for at konkludere noget som helst på 
grundlag af modelresultaterne. Den eksterne del af fortolkningen er at ”vende” 
oversættelsesprocessen, det vil sige at tage udgangspunkt i modelresultaterne og se 
om det giver mening at udtale sig om undersøgelsesrådet med dem som perspektiv. 
Resultatet af processen fortolkning og evaluering er handling eller erkendelse. 

f) Validering den opnåede erkendelse eller handling må afprøves i den faktiske 
virkelighed. Sammenlign de opnåede resultater med data og evt. tidligere viden. 

Den beskrevne proces må ikke opfattes som lineær der er en cyklisk proces, hvor 
dobbeltpilene illustrer at man normalt vil hoppe frem og tilbage mellem delprocesserne. Tit 
vil man komme igennem hver delproces flere gange. Der er heller ikke noget entydig start- og 
slutpunkt. 
Et eksempel på en modelleringsopgave der træner hele modelleringscirklen, uden at være 
specielt matematisk udfordrende kunne være at eleven får et billede af et hus med en person 
lige foran. Eleven skal så finde ud af hvor højt huset er, ved at finde størrelsesforholdet 
mellem person og huset, og bruge sin viden om hvor høje mennesker er.  ( eksemplet er taget 
fra et kursus der hedder  faggruppe udvikling i praksis). 

       Når man ser sådan på  modellering, så er det vigtigste at man tager udgangspunkt i den 
”virkelige” verden og træner alle delprocesser i modelleringscirklen. Når man træner 
modellering som en generel kompetence, så er det ikke vigtigt med det matematiske domæne. 
Dvs. at  man har placeret modellering på disciplin niveauet , da det ikke kun er i matematik 



 

 

 

19 

man skal kunne modellere.1 (Garcia J. , Gascon, Higueras, & Bosch, 2006, s. 231).   

 
4.1.2 Modellering under ATD 

 
Et af de grundlæggende aksiomer inden for ATD er ” that most of the mathemattical activity 
can be identified (…) with a mathematical modelling activity” (Garcia J. , Gascon, Higueras, 
& Bosch, 2006, s. 232), dette betyder ikke at modellering bare er endnu et aspekt af 
matematikken, men  at matematisk aktivitet er en modellerings aktivitet i sig selv. (Garcia J. , 
Gascon, Higueras, & Bosch, 2006, s. 232). 

Modellering er ikke begrænset til kun at være matematisering af ikke-matematiske 
problemer,  dvs. ”ren” matematisk modellering skal anses som en væsentlig og uadskillig del 
af matematikken. Et eksempel på ren matematisk modellering er når man løser to ligninger 
med to ubekendte grafisk.  Så er det en geometrisk model af algebraiske udtryk. 

Når man ser på modelleringsaktiviteten, så er det ikke relevant hvilket specifik problem der  
løses, det der er relevant er hvad man kan gøre med den opnåede løsning ( altså de dannede 
prakseologier). Nogle gange vil disse spørgsmål der danne prakseologierne have deres 
udspring uden for matematikken, andre gange inden for matematikken, det er altså ikke 
vigtigt hvor realistisk spørgsmålene er men hvor gode de er til at danne prakseologier og  
forbinde prakseologier. 

Så J. Garcia, J. Gascon og L. Higueras, et al. (2006) forslår at omformulere modellerings 
processen, til en proces der  konstruere ( eller rekonstruere ) og forbinder prakseologier med 
voksende kompleksitet (punktvise→lokal→regional). Modellerings processen skal starte 
med et genererende spørgsmål , fra det spørgsmål skal der opstå vigtige spørgsmål som skal 
besvares. Svarene som produceres i denne studieproces skal så danne en regional MO.2  

Hvis man forstår modellering på denne måde, så gælder der: 

• Opfattelsen af hvad en model og system er skal udvides til at omfatte punktvise 
eller lokale prakseologier 

• Modelleringsprocessen, som normal bliver beskrevet ved modelleringcirklen (se 
Figur 9), kan karakteriseres ved prakseologier og forbindelser mellem prakseologier 

• Modelleringsprocessen enten som et objekt der skal læres eller som middel til at 
lære et bestemt matematisk emne kan ikke opfattes som uafhængig  af resten af den 
matematiske aktivitet. 

. 

I dette speciale skal elever ud fra genererende spørgsmål danne punktvise prakseologier, som 
bliver forbundet til en regional prakseologi der dækker teorien om lineære sammenhænge. Så 

                                         
1 (Garcia J. , Gascon, Higueras, & Bosch, 2006, s. 231).   
 
2 (Garcia J. , Gascon, Higueras, & Bosch, 2006, s. 233) 
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den måde jeg ser modellering på i dette speciale er at matematisk aktivitet er en 
modelleringsaktivitet og modelleringsprocessen er en proces som forbinder prakseologier af 
voksende kompleksitet. Det er dog svært at komme helt uden om modelleringskompetencen, 
da bekendtgørelsen er påvirket at KOM-rapporten. Det gør at nogle af de prakseologier 
eleverne skal mobilisere er at kunne ”matematisere” et ”virkeligt” problem og fortolke 
matematikken tilbage til det ”virkelige” problem.  Derfor vil de genererende spørgsmål i SFF 
i dette speciale, ofte tage udgangspunkt i et ”virkeligt” problem. Men formålet med de 
genererende spørgsmål er ikke at træne modelleringskompetencen.  

 

4.2 FUNKTION ELLER VARIABELSAMMENHÆNG  

Dette afsnit vil handle om begrebet funktioner/variabelsammenhæng. Hvorfor har jeg valgt 
variabelsammenhæng? Hvad er en funktion? Hvorfor hedder det variabelsammenhæng i 
læreplanen for matematik C?  

4.2.1 Hvorfor variabelsammenhæng? 

Jeg har valgt emnet variabelsammenhæng, først og fremmest fordi variabelsammenhænge er 
et af de store emner der indgår på matematik C i STX. Variabelsammenhænge indgår i 2 af 
de i alt 5 dele der beskriver kernestoffet på mat C i STX i læreplanen, den ene del handler om 
formeludtryk for de tre sammenhænge( lineær , eksponentiel og potens), den anden del 
handler om grafen og forskellige ostensiver . Der udover er der en del om  beregninger i 
trekanter. En der omhandler statistik og en der handler om basale regneteknik. 

Hvis man søger i litteraturen er der også udbredt enighed om at funktionsbegrebet har stor 
betydning i matematikken f.eks. skriver Cooney (1996, 25)  ”The concept of functions is one 
of the most important concepts in mathematic- perhaps as important as number itself.”  og 
DeMarois og Tall (1999, 257) skriver ” We believe that function is the fundamental object of 
algebra and that it ought to be present in a variety of representations in algebra teaching and 
learning from the outset.” 

Der udover har jeg valgt det  fordi min erfaring er at eleverne har svært ved emnet,  så en ny 
tilgang til emnet kunne være interessant. At emnet er svært bekræftedes at der er utalige 
artikler der beskriver hvor svært eleverne har ved funktionsbegrebet som (Sierpinska, 1992) 
der starter sin artikel med ”Studens’ diffeculties with the notion of function are widely 
reported and well known”. 

 

4.2.2 Hvad er en funktion/variabelsammenhæng ? 

En funktion i matematik er  ifølge Wikipedia Danmark: En funktion er 
i matematisk forstand et redskab, der beskriver sammenhængen mellem en 
såkaldt afhængig variabel og en anden, såkaldt uafhængig variabel. Et 
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hverdagseksempel på en funktion, er sammenhængen mellem hvor meget man 
bruger sin telefon i løbet af en måned, og hvad man betaler for det.1 

Det er en meget løs beskrivelse, og indikerer at funktionsbegrebet forstås på mange 
forskellige måder. Dette illustreres yderligere ved, at hvis man slår op på den engelske 
udgave af Wikipedia fås følgende beskrivelse: In mathematics, a function is 
a relation between a set of inputs and a set of permissible outputs with the property that each 
input is related to exactly one output.  An example is the function that relates each real 
number x to its squara x2.2  

Det er en mere formel beskrivelse, og illustrere den såkaldte korrespondance-tilgangen til 
funktionsbegrebet3 , hvor der fokuseres på sammenhængen mellem punkterne x og y=f(x), og 
at der til hver x-værdi kun er en y-værdi. Wikipedia Danmarks beskrivelse er langt mere i 
tråd med en kovarians-tilgangen til funktionsbegrebet4, hvor der fokuseres på 
vækstegenskaber og ændringer af de to variable, hvad sker der med y-værdien når x-værdien 
ændres. 

Det er således almindeligt  anerkendt i dag at tilgangen er multifacetteret. 

Den formelle (mængdeteoretiske) definition af funktionsbegrebet som man bruger i 
videnskabsfaget er: 

A function f from X to Y is a subset of the Cartesian product X × Y subject to the following 
condition: every element of X is the first component of one and only one ordered pair in the 
subset. 
f.eks. (Hamilton, 1983) 

Denne definition er dog fuldstændig ubrugelig i en lærings situation i gymnasiet, da den slet 
ikke ligger inden for det begrebsapparat som gymnasieelever har til rådighed. 

Så man indføre funktionsbegrebet ved at benytte enten en korrespondance- eller kovarians -
tilgangen. 

Traditionelt har man på Matematik A og matematik B i STX brugt korrespondance-tilgangen 
til funktionsbegrebet, da man på disse niveauer har brug for at opfatte funktioner som 
begreber i sig selv, som man kan regne med, f.eks. skal man kunne finde summen af f+g når f 
og g er funktioner. 

På Matematik C er  det mere oplagt af bruge en kovarians-tilgangen, det blev det efter 
reformen af gymnasiet i 2005, hvor læreplanen for matematik C ikke nævner ordet funktion, 
men bruger ordet  variabelsammenhæng i stedet for, dog uden at give nogen definition af 
ordet 

 

                                         
1 https://da.wikipedia.org/wiki/Funktion_(matematik) (fundet den 10/8-15) 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Function_(mathematics) (fundet den 10/8-15) 
3 (Confrey & Smith, 1994, s. 135) 
4 (Confrey & Smith, 1994, s. 134) 
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4.2.3 Hvad er en kovarians-tilgang  til variabelsammenhænge ? 

Da læreplanen ikke kommer med nogen definition af variabelsammenhænge, har jeg søgt at 
finde en forklaring på skiftet fra funktioner til variabelsammenhæng ved at kigge på hvad 
andre lande gør. Jeg har kigget på National Council of Teachers of Mathematics (hereafter 
NCTM) anbefalinger.  NCTM er den amerikanske matematiklærerforening, som udarbejder 
forslag til læreplaner i USA,  de anbefaler at man har en kovarians -tilgang, og min opfattelse 
er at det også er det der ligger bag den danske lærerplan. Her vil jeg forklare hvad det er, 
samt se på evt. ulemper litteraturen har skrevet om  i forbindelse med kovarians -tilgang. 

I Confrey og Smith (1995, 67) er korrespondanc- tilgangen for funktioner beskrevet ved 
regler som f.eks. f(x)=5x+1, det gør at korrespondance tilgangen giver en overdreven fokus 
på algebraiske repræsentation og negligere brugen af tabeller.  
I en kovarians-tilgang, kan man starte med at se på tabeller over de to variable og se om man 
kan finde mønstre i ændringerne, er der f.eks. en additiv ændring eller en multiplikativ 
ændring i tabellen. Fordelen ved dette er at additive og multiplikative processer er af 
fundamental betydning i matematikken. Når et barn f.eks. lærer at tælle, foretager barnet en 
additiv proces: at lægge 1 til igen og igen. Det gør at de fleste elever kan være med til at 
genkende mønstrer i ændringerne, også de elever der ikke kan forstå algebraiske udtryk. 
I forbindelse med matematik C vil der gælde følgende om de forskellige 
variabelsammenhænge, hvis man ser på ændringerne. 

 Additiv ændring af x-
værdien 

Multiplikativ ændring af x-
værdien 

Additiv ændring af y-
værdien 

Lineære funktioner  Logaritmefunktioner( ikke 
C-niveau) 

Multiplikativ ændring af 
y-værdien 

Eksponentielle funktioner Potens funktioner 

Figur 10 : hvordan ændringer og funktioner på c-niveau hænger sammen.  

Et problem med kovariations-tilgang er at mange lærere har svært ved  covariational 
reasoning, hvor covariatinal reasoning kan defineres som ” to be the cognitive axtivities 
involved in coordination two varying quantities while attending to the ways in which they 
change in relation to each other” (Carlson, Jacobs, Coe, Larsen, & Hsu, 2002, s. 354). 

Vi er som lærere opdraget med korrespondance-tilgangen og har en tendens til at kun tænke i 
algebraiske udtryk for funktioner. Det viser bl.a. studier af (Strom, 2006) som har undersøgt 
15 ” in-service secondary ”matematiklæreres covariational reasoning før og efter et kursus 
der var designet til at give lærerne en dybere forståelse for ændriner  gennem kovatiations-
tilgang. 

Et af spørgsmål var : antag at et radioaktivt stof aftager eksponentielt, sådan at der er 20 gram 
kl. 13.00 og 10 gram kl. 14.00. Hvad ville du tro at mængden af radioaktivt stof er kl. 13.30. 

Her lykkes det ingen af lærerne at argumentere rigtigt, tre af de 15 lærere mente de manglede 
oplysninger for at kunne svare på problemet. 
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Lignede svagheder har (Zeytun, Cetinkaya, & Erbas, 2010) observeret, at ingen af 5 lærere 
der havde erfaring med at undervise i matematik på 12. År, havde et højt niveau af 
covariational reasoning når de skulle svare på nedenstående opgave : 

 

Lærerne ville ikke acceptere at det ikke var tid ud af første aksen og de mente at hvor hurtigt 
vandet løb havde en betydning for grafen. Nogle af lærerne tegne rette linjer. 

De (Zeytun, Cetinkaya, & Erbas, 2010) oplevede også at lærerne mente at eleverne ville have 
de samme problemer som dem selv. Deres forudsigelse om hvilke problemer eleverne ville 
have, afhang kun af hvilke problemer de havde, da de løste opgaven selv. 

Når lærerne ikke kan tænke i en kovarians-tilgang bliver der formentlig ikke stillet opgaver i 
det, og eleverne får så også svært ved det.  

4.2.4 Hvilke ord bruger jeg og hvad er definition på en lineær sammenhænge. 

I dette speciale vil jeg bruge ordret variabelsammenhæng , men da alle de sammenhænge 
eleverne møder også vil være funktioner ( forstået på den måde at der til hver x-værdi kun 
knyttes en y-værdi), vil jeg ikke rette elevernes sprogbrug, hvis de siger funktioner. 
Opgavekommissionen for HF matematik C bruger også begge betegnelser i deres 
eksamenssæt, her kan f.eks. i sættet fra august 2008 ses at 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏  kaldes en lineær 
funktion, og i samme sæt bliver 𝑦 = 𝑏 ∙ 𝑥!   kaldt for en sammenhæng. Holdet jeg har 
undervist har brugt bogen Kernestof Mat C af Per Gregersen og Majken Sabina Skov, i denne 
bog bruges begge ord også. I (Gregersen & Skov, 2013, s. 36) er definition på en lineær 
sammenhæng : en lineær sammenhæng1 skrives 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 eller 𝑓 𝑥 = 𝑎𝑥 + 𝑏. 

Hvor 1 henviser til en fodnote hvor der står: x og y er variable, og a og b er konstante tal. I 
dette kapitel er alle de lineære sammenhænge funktioner. 

 Der er også sådan at der bliver vekslet mellem ordene funktion og  sammenhæng i resten af 
teksten i bogen. Så selv om jeg holder mig til betegnelsen variabelsammenhæng, så vil en del 
af eleverne nok komme til at bruge ordet funktion. 

Forestil dig at flasken vist nedenfor bliver fyldt  med vand  
a) tegn en volume- højde graf ( højden af vandet givet mængden af vandet der er i 

flasken.  
 
 
 

                                                   højde 
           
                                                                                                    volume 
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Der vil blive brugt betegnelsen lineær model, når  𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 bruges som en forenklet 
fremstilling af en problemstilling fra virkeligheden.  

Der har altså tre ord som alle bruges om  𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 , lineær funktion, lineær sammenhæng 
og lineær model. ( den sidste kræver dog at det er noget fra ”virkeligheden”  regneforskriften 
angiver en sammenhæng for).  

 

4.3 LINEÆRE SAMMENHÆNGE 

I dette afsnit vil jeg beskrive hvad lineære sammenhænge på matematik C på STX dækker 
over. Her skal vi se på den eksterne didaktiske transposition, som dækker 

• Hvad kan der undervises i ( videnskabsfaget) 
• Hvad skal der undervises i ( undervisningsministeriet) 

4.3.1 Hvad kan der undervises i ? 

Nå man vender blikket mod universiteterne, så er det nok mest gennem didaktikken de i dag  
påvirker matematik C funktionsbegreb.  Det er f.eks. gennem artikler som (Confrey & Smith, 
Exponential Functions, Rates of Change, and the Multiplicative Unit, 1994), der som ovenfor 
beskrevet gør at man på matematik C ikke bruger korrespondance tilgangen som man ellers 
historisk set har brugt i gymnasiet indtil gymnasiereformen i 2005. Man bruger stadig 
korrespondance tilgangen på matematik B og A.  

Her vil jeg kort beskrive den historiske udvikling af funktionsbegrebet i videnskabsfaget og i 
gymnasiet, for at se om dette kan give nogen bedre forståelse for hvad der skal undervises i. 

4.3.1.1 Funktionsbegrebet	  i	  matematikken	  
Gennem middelalderen udtrykte matematikkere afhængighed mellem forskellige mængder 
ved at bruge geometriske udtryk og sproglige beskrivelser. Men de brugte ikke betegnelsen 
funktion. 

Fermat og Descartes udviklede differentialregningen i 1600 tallet som gjorde det muligt at 
finde toppunkter og tangenter til enkelte kurver, men  fokus var kurver og ligninger  og ikke 
formeludtryk. Det var først i midten af 1700-tallet at der blev fokus på funktioner med f.eks 
Eulers lærebog. Men definitionen på funktioner var en noget anden en den er i dag. 

I Eulers lærebog Introductio in analysin infinitorum fra 1748 finder man denne definition: 

”en funktion af en variabel størrelse er et analytisk udtryk  som på en eller anden måde er 
sammensat af denne variable størrelse og af tal eller konstante størrelser” (Lindstrøm, 2006) 

Og selv om det ikke er klart hvad Euler mener med analytisk udtryk, så fremgår det af bogen 
af han tænker på formler af forskellig slags, og disse udtryk kunne godt indeholde uendelig 
mange led, samt at der godt kunne høre flere y værdier til en x værdi. Til at starte med ville 
Euler ikke acceptere funktioner som ikke kunne skrives i en formel, det var altså kontinuerte 
funktioner han arbejde med. (Lindstrøm, 2006) 
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Gennem 1800 tallet blev begrebet funktioner udvidet til også at dække funktioner der ikke 
var kontinuere, differentiable eller defineret ved et algebraiske udtryk. Der er f.eks. Dirichlet 
funktions, som parre rationale tal med 0 og irrationale tal med 1. 

Dirichlet var en af første der kom med en generel definition af en funktion: 

Y is a function of a variable x, defined on the interval a<x<b, if to every value of the variable 
x in the interval there correspinds a definite value of the variable y. Also it is irrelevant in 
what way this correspondense is established. 

I første del af 1900 tallet tænkte de fleste matematikere på funktioner som afhængige 
relationer  eller korrespondance mellem variable (Kleiner, 1989) 

En typisk definition af en funktion i det tidlige 1900 tal var: 

If for each value of a variable x there is determined a definite value or set of values of 
another vaiable y, then y os called a function of x for those values of x. (Townsend, 1915) 

Indtil midten af 1900 tallet blev der ikke ændret meget på hvad matematikere opfattede som 
en funktion. 

Men i midten af 1900 tallet, ændrede man synet på matematik. Med Bourbaki som 
pseudonym for en gruppe af overvejende franske matematikere, byggede man matematikken 
op på det mængdeteoretisk begreb. 

I 1939 forslog  Bourbaki følgende definition af funktioner: 

Let E and F be two sets, which may or may not be distinct. A relation between a variable 
element x of E and a variable element y af F is called a functional relation in y if, for all x in 
E, there exists a unique y in F which is in the given relation with x. 

We give the name of function to the operation which in this way associates with every element 
x in E the element y in F which is in the given relation with x:y is said to be the value of the 
function at the element x,  and the function is said to be determined by the given funvtional 
relation. Two epuivalent functional relations determine the same function. (Kleiner, 1989) 

Bourbakis tilgang til funktioner er stadig den mest fremherskende hos matematikere, der er 
dog  jævneligt diskutere om man skal have et andet fundament for matematikken end det 
mængdeteoretiske, og i nogle af disse diskussioner spiller funktionsbegrebet også en stor 
rolle. (Kleiner, 1989) 

Så man kan sige at den matematiske definition af funktioner er en fortsat  dynamisk 
diskussion. 

Så historisk kan man se at funktionsbegrebet er gået fra at være en beskrivelse af naturlove til 
en form for korrespondance definition til en formel definition der bygger på 
mængdebegrebet. Denne definition er der ikke meget idé i at undervise efter i gymnasiet, da 
man ikke har om mængder. 
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4.3.1.2 Funktionsbegrebet	  i	  gymnasieundervisningen.	  
Funktionsbegrebet i undervisningen har til dels fuldt det matematiske funktionsbegreb, men 
her er man  gået væk fra mængdeteoretiske definition og tilbage til korrespondance tilgangen 
på mat B og mat A. På mat C har man indført kovaians-tilgang 

 

I starten at 1900-tallet ønskede lærerne at funktionsbegrebet skulle være centralt i 
matematikundervisningen, men ifølge (Hansen, et al., 2008, s. 503) kom funktionsbegrebet 
ikke til at stå centralt i de officielle ministerielle skrivelser. På trods af dette valgte næsten 
alle lærere at medtage diffenrential- og integralregning.  

Funktionsbegrebet fik ikke fodfæste i grundskolen eller mellemskolen før midt i 1900-tallet, 
men blev indført i gymnasiet omkring starten af 1900-tallet. På den tid var der et bogsystem 
som var meget udbredt, det var  ”Aritmetik og Algebra til brug ved gymnasiets matematisk- 
naturvidenskabelige linie” af Julius Petersen. Hans definition af kontinuerte funktioner var:  

” funktionerne ere kontinuerte, vi mene hermed at dersom vi betragte en værdi af x og en af 
de tilsvarende værdier af y og give x en uendelig lille tilvækst, vil der blandt de værdier af y 
som svare til det ny x være en, der er uendelig lidt forskellig fra det y, vi begyndte med, og 
som derfor paa den repræsenterede kurve bestemmer en fortsættelse uden spring.” (Hansen, 
et al., 2008, s. 511) 

af ovenstående kan man se at der tillades flere værdi af y til et x. 

 

I 1960’erne  var den mest brugte bog i matematikundervisningen i gymnasiet skrevet af 
Kristensen og Rindung som havde denne definition af funktioner. 

”Lad der være givet to mængder A og B. Ved en afbildning fra A til B forstås en forskrift, der 
til hvert element i en delmængde D til A knytter et bestemt element i B. Mængderne A og B 
kaldes henholdsvis primærmængden og sekundærmængden for afbildningen, og D kaldes 
afbildningens definitionsmængde. Det element i B, der knyttes til et vilkårligt element x i D, 
kaldes billedet af x ved den pågældende afbildning. En afbildning, der har A som 
primærmængde, siges at være defineret i A. Hvis definitionsmængden er lig med A, siges 
afbildningen at være defineret i hele A eller at  være defineret på A” 

Efter definitionen kommentere forfatterne at ordret afbildning er af ny dato, og de vil 
fortrinsvis bruge ordet funktioner. (Kristensen & Rindung, 1975).  De var bestemt påvirket af 
Bourbaki gruppen. 

Efter denne tid blev det nok Jens Carstensens og Jesper Frandsens bøger der blev mest 
dominerende, har kan man i Mat 1 fra 1997 finde den definition af funktioner: 

En størrelse y kaldes en funktion af en størrelse x, hvis der til hver værdi af x svarer præcis 
en værdi af y som kaldes funktionsværdien af x, og man skriver y=f(x). (Carstensen & 
Frandsen, 1997, s. 199) 
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Efter gymnasiereformen i 2005 er der ikke nogen matematikbøger der er blevet dominerende 
på markedet, men hvis man f.eks. kigger på Matema10k bind 1 af Thomas Jensen og Morten 
Overgård Nielsen fra 2005, finder man denne måde at indføre begrebet funktioner: 

Der bliver først gennemgået 4 eksempler på sammenhænge, som at danskernes forbrug af el 
afhænger af tidspunkt på døgnet,  og en funktion bliver defineret som  

En funktion er en matematisk beskrivelse af sammenhænge mellem uafhængige og afhængige 
variable. (Jensen & Nielsen, 2005, s. 104)  

Så man kan se at det i undervisningen er gået fra at være en form for  korrespondance tilgang 
til en mængdeteoretisk tilgang for at vende tilbage til en  korrespondance tilgang og efter den 
sidste gymnasiereform er det  i hvert fald på matematik C, kommet en kovarians tilgang til 
funktionsbegrebet, i bekendtgørelsen. Jeg har dog ikke fundet nogen bog der skelner mellem 
sammenhænge og funktioner. Eller nogen bog der har en kovarians-tilgang til sammenhænge. 

Så på matematik C kan der være en kovarians tilgang , på matematik B og A er der en 
korrespondance tilgang og på universiteterne bruges der en mængdeteoretisk tilgang. 

Og ovenstående historiske gennemgang af funktionsbegrebet, har overbevist mig om at jeg 
selv vil bruge ordet variabelsammenhæng, men ikke vil rette eleverne, hvis de bruger 
funktioner. Jeg vil ikke i designet gøre noget ud af en kovarians-tilgang, andet end der i første 
SFF skal være en tabel som udgangspunkt. Definitionen som holdet følger er at: en  
sammenhæng mellem to variable x og y, der kan skrives som en ligning på formen 
𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏  hvor a og b er tal, kaldes en lineær sammenhæng. 

4.3.2 Hvad skal der undervises i? 

Der er flere ting der påvirker hvad der skal undervises i, men de to vigtigste og de der er ens 
for alle der har matematik C på STX er læreplanen og den tilhørende vejledning. 

En anden ting der også påvirker undervisning er eksamenen. På STX mat C er der kun en 
mundtlig eksamen, men læreplanen for HF mat C er stort ser ens på området der dækker de 
lineære sammenhænge, og mat C på HF har en skriftelig eksamen, så når man skulle lede 
efter en ”officiel” fortolkning af hvilke slags opgaver de skal kunne løse, vil det være oplagt 
at se på eksamensopgaver fra HF matematik C. Den eneste forskel på kernestoffet i de to 
bekendtgørelser er at på STX matematik C skal eleverne også kunne anvende regression. 

4.3.2.1 Hvad	  står	  der	  i	  bekendtgørelsen	  og	  vejledningen	  om	  lineære	  funktioner	  
 

I bekendtgørelsen (Bekendtgørelsens bilag 37 Stx, juni 2013) beskrives de faglige mål og 
kernestoffet, jeg har valgt kun at  gengive de dele der har relation til lineære funktioner og 
behandling af disse. 

De faglige mål er:  

 



 

 

 

28 

– [Eleverne skal kunne]…håndtere simple formler, herunder oversætte mellem 
symbolholdigt og naturligt sprog og kunne anvende symbolholdigt sprog til at løse 
simple problemer med matematisk indhold 

– [Eleverne skal kunne]…anvende variabelsammenhænge i modellering af givne data, 
kunne foretage fremskrivninger og forholde sig reflekterende til disse samt til 
rækkevidde af modellerne. 
 

Disse faglige mål skal kunne opfyldes gennem kernestoffet (og evt. Supplerende stof)  

Kernestoffet der er relevant for lineære funktioner er :  

– formeludtryk til beskrivelse af […]lineære sammenhænge […]mellem variable 
– xy-plot af datamateriale samt karakteristiske egenskaber ved lineære 

sammenhænge[…], anvendelse af regression. 
– regningsarternes hierarki, ligningsløsning med grafiske og simple analytiske 

metoder 
 

I vejledningen1 står der følgende under variabelsammenhænge, hvor jeg har valgt at gengive 
det der har relation til lineære sammenhænge. 
 
Elever på C-niveau forventes at kunne håndtere og bevæge sig mellem følgende fire 
repræsentationer af variabelsammenhænge: En sproglig repræsentation og en formel-
repræsentation, et tabelmateriale og en grafisk fremstilling. 

 
Det forventes, at eleverne kan argumentere for, hvilken betydning de indgående konstanter i 
en regneforskrift har for det grafiske forløb. 
 

4.3.2.2 hvordan	  udmøntes	  de	  faglige	  mål	  og	  kernestoffet	  i	  opgaver	  
 

Jeg vil her opfatte en opgave Ο som en n-tupel (q1 , …, qn ). Hvor elementerne q1 , …, qn  er 
delspørgsmål i opgaven. 

I dette afsnit vil jeg identificere T-opgaver( altså identificerer type-opgaver hvortil der 
knyttes prakseologier) i delspørgsmålene q1 , …, qn, og i næste afsnit vil jeg knytte 
prakseologier til T-opgaverne 

Da kernestoffet og de faglige mål er ens for STX og HF matematik C mht. lineære 
sammenhænge, på nær at STX eleverne skal kunne anvende regression, og der i læreplanen 
for HF står om den skriftlige prøve 

“Det centralt stillede skriftlige eksamenssæt består af opgaver stillet inden for kernestofet og 
skal evaluere de tilsvarende faglige mål”  

                                         
1 (Matematik C-Stx Vejledning /Råd og vink, Gymnasieafdelingen 2010) 



 

 

 

29 

vil det være relevant at se på eksamensopgaver fra HF, for at finde ud af hvad eleverne skal 
undervises i. Jeg har valgt at se på eksamensopgaver, i stedet for opgaver i lærebogen, da 
eksamensopgaverne er stillet centralt, så man kan sige det er den officielle fortolkning af 
hvad eleverne skal kunne. 

Jeg har i eksamenssættene fra maj 2006 og frem til december 2013,  udvalgt de opgaver der 
omhandler lineære sammenhænge. Da det kommer 3 sæt om året, ( 1 i maj-juni, 1 i august, 1 
i december) er det i alt 24 opgavesæt. Og i disse opgavesæt var der 31 opgaver der omhandler 
lineære funktioner. Jeg har så forsøgt at identificere T-opgaver som jeg vil tilknytte 
prakseologier i næste afsnit. Når jeg har opstillet T-opgaverne vil jeg komme med eksempler 
på opgaver og beskrive hvorledes spørgsmålene q1 , …, qn  i opgaven hænger sammen med T-
opgaverne , som jeg senere vil knytte prakseologier til. 

 

Jeg har identificeret følgende 3 grundtyper som spørgsmålene falder inden for : 

 

A. Opstil en model: Der skal opstilles  en regneforskrift for en lineær funktion  
B. Behandling: Indsætte tal i regneforskriften, Isolere ukendte størrelser, sammenligne 

to funktioner, aflæsning på grafen.  
C. Udregning og modeloversættelse: Udregn af svar, oversættelse tilbage til model, 

fortolkning af model, kommenter rækkeviden af modellen. ( med oversættelse tilbage 
menes at hvis opgaven starter med en kontekst, så skal opgaven sluttes af i samme 
kontekst) 

 

Inden for hver grundtype er har jeg identificeret følgende T-opgaver. Alle spørgsmålene kan 
så skrives som en delmængde af foreningsmængden af nedenstående T-opgaver. I nedstående 
tabel har jeg opskrevet de 11 T-opgaver jeg har Identificeret gennem eksamensopgaverne. 
Jeg har dog også medtaget spørgsmålet med regression som ikke er en del af matematik HF 
C, men en del af STX C. 
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T-Opgave Beskrivelse af T-opgave 

TA1 Givet en tekst skal eleverne opstille en model, dvs. de skal 
oversætte naturligt sprog til symbolholdig sprog. 

TA2 Givet to punkter 𝑥!,𝑦!  og  𝑥!,𝑦!  på grafen for en lineær 
sammenhæng, opstil en model. 

Punkterne er tit givet i en tabel. 

TA3 Givet mere en tabel med mere end 2 punkter der tilnærmelsesvis 
ligger på en ret linje, opstil en model 

TB1 y-værdien skal findes, når der er givet en regneforskrift / graf for 
den lineære sammenhæng og en x-værdi. 

TB2 x-værdien skal findes, når der er givet en regneforskrift/graf for 
den lineære sammenhæng og en y-værdi 

TB3 Sammenlign to lineære sammenhænge for at finde x-værdien  for 
skæringspunktet ml. graferne 

TB4 

 

Givet en graf for en lineær sammenhæng, aflæs konstanter a og b 
eller givet a og b for den lineære sammenhæng tegn grafen. 

TC1 Udregn et udtryk for den ubekendte , når den ubekendte er isoleret 

TC1* Skal fortolke resultatet i opgavens kontekst 

TC2 Givet en lineær model, skal man forholde sig til rækkeviden af 
modellen. 

TC3 Forklare betydning af a og b for en lineær sammenhæng 

Figur 11: tabel over T-opgaver i lineære sammenhænge   

Jeg har valgt at kalde to T-opgaver  for TC1, den ene dog med en stjerne på, er fordi TC1* 
kommer naturlig i forlængelse af TC1 hvis opgaven handler om noget fra ”virkeligheden”. 

 

Vi skal se på nogle eksempler, hvor de 5 første eksempler er fra matematik HF C eksemen og 
eksempel 6 er fra matematik HF B eksamen: 
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Eksempel 1 opgaven er af typen 𝚶 = ( q1 , q2, q3 )=( TA2, TB1 - TC1 -TC1*, TB2 - TC1 -TC1*) 

 

 
 
Figur 12 :  opgave 2 fra maj 2013 

 

 

Opgaven i Figur 12 har 3 spørgsmål 

Spørgsmål a) er en opgave hvor man skal finde a og b i en lineær model. Dette gøres  

f.eks. på følgende måde: 

𝑎 =
𝑦! − 𝑦!
𝑥! − 𝑥!

=
2,45− 1,70
12,0− 8,0 = 0,1875 

og 

 𝑏 = 𝑦! − 𝑎𝑥! = 1,7− 0,1875 ∙ 8 = 0.2 
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Dette spørgsmål er af typen TA2.  

Spørgsmål b) er en opgave hvor man skal finde højde af et flag ud fra viden om højden på 
flagstangen. Det gøres ved at indsætte værdi for x i den fundne lineære funktion, og derefter 
udregne y-værdien og fortolke tallet til højden af flaget. Dette gøres på følgende måde: 

 

Spørgsmålet er af type TB1 - TC1 -TC1* 

Spørgsmål c) er en opgave hvor man skal finde flagstangens højden når man kender flagets 
højde. Det gøres ved at indsætte værdien for y i den fundne lineære funktion, og derefter 
isolere x, til sidst skal tallet fortolkes som flagstangens højde. Dette gøres på følgende måde: 

 

9 = 0,1875 ∙ 𝑥 + 0,2 

 ⇕ Ligningen løses for x vha. CAS-værktøjet WordMatMac.  
𝑥 = 46,93333 

Flagstangen på Brøndby stadion er 46,9 m høj 

 

Spørgsmålet er af type TB2 - TC1 -TC1* 

Eksempel 2 opgaven er af typen 𝚶 = ( q1 , q2 )=( TA1, TB1- TB3- TC1 -TC1*  ) 

 
Figur 13 : opgave 3 fra juni 2010 

𝑦 = 0,1875 ∙ 15+ 0,2 = 3,01 

Flaget skal være 3,01 meter højt, for at passe til en flagstang på 15 meter. 
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Her skal man i opgave a) opstille en lineær model ud fra en givet tekst, så det er et spørgsmål 
at type TA1 

I spørgsmål b) skal man sætte 12 ind på x’s plads i de to fundne lineære sammenhæng, ( 
spørgsmål af type TB1) og derefter skal man udregne det og oversætte svaret til vandforbrug ( 
spørgsmål af type TC1 -TC1*). Man skal også sammenligne de to lineære modeller, ved at 
finde skæringspunktet( Type TB3)  og udregne og oversætte skæringspunktet betydning for 
vandforbrug (type TC1 -TC1*) 

 

 

Eksempel 3  opgaven er af typen 𝚶 = ( q1 , q2 )=( TC3-TC1*, TB2- TC1 -TC1*  ) 

 

 

Figur 14: opgave 2 fra juni 2012 

Spørgsmål a) her er den lineære model givet, forklare hvad konstanter a og b betyder for 
sammenhængen og oversætte det til hvad det betyder for modellen. Så det er et spørgsmål af 
type TC3-TC1 . 

Spørgsmål b) her skal man indsætte 1000000 på y’s plads og isolere x ( typeTB2), derefter 
skal man oversætte det til hvornår medlemstallet er under 1000000 (type TC1 -TC1* ) 
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Eksempel 4 opgaven er af typen 𝚶 = ( q1)=( TB4) 

 

 

Figur 15: opgave 6 fra december 2010 

Her skal man ind og aflæse tallene på grafen, så en opgave af type (TB4) 
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Eksempel 5 opgaven er af typen 𝚶 = ( q1 , q2, q3 )=( TA2, TC3-TC1*, TB1 - TC1 -TC1*-TC2) 

 

 

 

 

 
Figur 16: opgave 2 fra august 2010 

 
I opgaven fra Figur 16 skal man i delspørgsmål a ) finde en sammenhængen ud fra to punkter 
på grafen for den lineære model.(type TA2).  I spørgsmål b) skal vise sin forståelse af hvad a 
betyder (type TC3-TC1* ). I spørgsmål c) skal man indsætte værdierne for år 2007 og 2008 på 
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x’s plads og udregne y det er en opgave af type (Type TB1 - TC1 -TC1* )   derefter skal man 
bruge resultaterne til at kommentere på modellens rækkevide, der er en opgave af type TC2.  

 

Eksempel 6 opgaven er af typen 𝚶 = ( q1 , q2, q3 )=( TA3, TC3-TC1*, TB2 - TC1 -TC1*) 

 

 
Figur 17 : opgave 7 fra maj 2013 HF B 
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I opgaven fra Figur 17 skal man i delspørgsmål a ) finde konstanterne a og b ud fra en tabel 
med 5 punkter l.(type TA3).  I spørgsmål b) skal vise sin forståelse af hvad a betyder (type 
TC3-TC1* ). I spørgsmål c) skal man indsætte 6,8 på y’s plads og finde den tilhørende x-værdi, 
som man skal oversætte til et årstal, da x er antal år efter 1980 en opgave af (Type TB2 - TC1 -
TC1* ).  

 
Jeg vil nu forsøge at kæde T-opgaverne sammen med kernestoffet og de faglige mål, for at se 
om der er nogen faglige mål eller en del af kernestoffet som slet ikke indgår i opgavetyperne.. 
Jeg har i venstre side af tabellen opskrevet de faglige mål og kernestoffet. I højre side af 
tabellen har jeg skrevet de T-opgaver hvorigennem man kommer i berøring med de faglige 
mål. 

 

Faglig mål Opgave type 

 oversætte mellem symbolholdigt og naturligt sprog  TA1 , TC1*, TC3 

kunne anvende symbolholdigt sprog til at løse 
simple problemer med matematisk indhold 

 

TB1, TB2, TC1 

Anvende variabelsammenhænge i modellering af 
givne data, 

TA2, TA3 

kunne foretage fremskrivninger  TB2, TC1, TC1* 

 forholde sig reflekterende til fremskrivninger samt 
til rækkevidde af modellerne 

TC2 

formeludtryk til beskrivelse […]lineære 
sammenhænge […]mellem variable 

TA1-3 

xy-plot af datamateriale samt karakteristiske 
egenskaber ved lineære sammenhænge[…],  

TA3, TB4, TC3 

 

anvendelse af regression. TA3 

regningsarternes hierarki,  
 

TC1 

ligningsløsning med grafiske og simple analytiske 
metoder 
 

TB2 ,TB3 

Figur 18: Faglige mål, kernestof og T-opgaver 
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Jeg har ikke analyseret om man  kommer til at opfylde de faglige mål, men, jeg kan i hvert 
fald se at der ikke er nogle faglige mål, eller noget kernestof, der ikke bliver behandlet.   En 
del at de faglige mål vil man også komme ind på i andre domæner af matematikken, f.eks. 
kommer man ind på at løse matematiske problemer ved at bruge symbolholdig sprog, under 
geometri.  

4.3.2.3 MO/referencemodel	  
 

Jeg vil nu opstille prakseologier for T-opgaverne. Jeg har opstillet de prakseologier en mat c 
elev kan tænkes at danne ved at løse opgaverne. 

 

Type af 
opgave 

TA1 

 

Givet en tekst skal eleverne opstille en model, dvs. de skal oversætte 
naturligt sprog til symbolholdig sprog. 

Teknik  

𝜏 

de to  tal i opgaven skal indsættes på a’s og b’s plads i 𝑦 = 𝑎 · 𝑥 + 𝑏,  
og derefter skal der forklares hvad x og y beskriver. 

Teknologi   

𝜃 

Ved fra de karakteristiske egenskaber at samme absolutte tilvækst på x-
aksen giver samme absolutte tilvækst på y-aksen. Eller skrevet på en 
anden måde, hvis 𝑥 −værdien øges med 1 så ændres 𝑦 −værdien med 
størrelsen 𝑎 

Teori  Θ Lineær variabelsammenhæng 

 

Type af 
opgave 

 

TA2 

 

Givet to punkter 𝑥!,𝑦!  og  𝑥!,𝑦!  på grafen for en lineær 
sammenhæng, opstil en model. 

Punkterne er tit givet i en tabel. 

Teknik  

𝜏 

Sætte ind i formlerne 

𝑎 = !!!!!
!!!!!

     og     𝑏 = 𝑦! − 𝑎 ∙ 𝑥! 

Teknologi   

𝜃 

Skal først udregne a  og så dernæst b 

x-værdierne står først i et punkt og y-værdien står til sidst, da man først 
går ud af x-aksen og bagefter op af y-aksen. 

I tabeller står x-værdierne øverst, og neden under står y-værdierne 

Det er ikke vigtigt hvilket punkt der bliver kaldt punkt 1, men det er 
vigtigt, at man ikke  tager x-værdien fra det ene punkt og  blander med 
y-værdien fra det andet punkt. 

Teori  Θ Lineær variabelsammenhæng 
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Type af 
opgave 

TA3 

 

Givet mere end 3  eller flere punkter på grafen for en lineær 
sammenhæng, opstil en model 

Teknik  

𝜏 

Instrumenteret  

Der arbejdes med et CAS-værktøj 

Teknologi   

𝜃 

Aflæser regneforskriften , og kan via korrelationskoefficienten  𝑟! 

om den lineære model er en god model. 

Teori  Θ Lineære variabelsammenhæng 

 

Type af 
opgave 

TB1 

 

y-værdien skal findes, når der er givet en regneforskrift for den lineære 
sammenhæng  og en x-værdi  

Teknik 𝜏! Sæt tallet ind på x’s plads i den lineære sammenhæng 

𝜏! Tegn grafen for den lineære sammenhæng, og aflæs y-værdien 

Teknologi  𝜃! Da man kender alle størrelser på den ene side af lighedstegnet, er det 
bare at sætte ind 

𝜃! 

 

Man tegner grafen for den lineære sammenhæng og går lodret op fra x-
værdien, indtil man rammer grafen, derefter går man vandret ind på y-
aksen og aflæser værdien 

Teori  Θ Lineære variabelsammenhæng 

 

Type af 
opgave 

TB2 

 

x-værdien skal findes, når der er givet en regneforskrift for den lineære 
funktion og en y-værdi 

Teknik 𝜏! brug formlen 𝑥 = !!!
!

 

til at isolere x 

𝜏! Tegn grafen for den lineære funktion, og aflæs x-værdien 

Teknologi   

𝜃! 

Divider med b på begge sider af lighedstegnet. Tag logaritmen på begge 
sidder af lighedstegnet og  divider med log(a) på begge sider af 
lighedstegnet  

𝜃! Man tegner grafen for den lineære funktion og går vandret ud fra y-
værdien, indtil man rammer grafen, derefter går man lodret ned på x-
aksen og aflæser værdien. 

Teori  Θ Lineære variabelsammenhæng 
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Type af 
opgave 

TB3 

 

Sammenlign to lineære sammenhænge for at find x-værdien  for 
skæringspunktet  

Teknik 𝜏! Sæt de to ligninger lig med hinanden og isoler x 

𝜏! Tegn graferne for de lineære sammenhænge og aflæs x-værdien på x-
aksen 

Teknologi   

𝜃! 

Man løser ligningen , ved at samle x’erne på den ene side af 
lighedstegnet og alle tallene på den anden side. 

Derefter isolere man x, ved at dividere med koefficienten til x 

𝜃! Tegn graferne ud fra viden om skæring med y-aksen og 
hældningskoefficient. Ved skæringpunktet gå man lodret ned på x-aksen 
og aflæser tallet 

Teori  Θ! Lineære variabelsammenhæng 

Θ! Lineære variabelsammenhæng 

 

Type af 
opgave 

TB4 

 

Givet en graf for en lineær sammenhæng, aflæs konstanter a og b  

Eller givet a og b i en lineær sammenhæng tegn grafen 

Teknik 𝜏 b er skæring med y-aksen, og a er hældningen 

Teknologi   

𝜃 

b er y-værdien når x=0, a er det grafen vokser når x bliver en større 

Teori   

Θ 

Lineære variabelsammenhæng 

 

Type af 
opgave 

TC1 

 

Udregn et udtryk for den ubekendte , når den ubekendte er isoleret 

Teknik 𝜏! Regner udtrykket på lommeregner/ eller CAS 

𝜏! Regner i hånden 

Teknologi   

𝜃! 

Ud fra kendskab til  regnearternes hierarki , indtaster udtrykket med 
parenteser de rigtige steder. 

𝜃! Ved kendskab til regnearterne hierarki, og algoritmer for at gange og 
dividere, kan udtrykket udregnes. 

Teori  Θ Lineære variabelsammenhæng 
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Type af 
opgave 

TC1* 

 

Skal fortolke resultatet i opgavens kontekst 

Teknik 𝜏 Oversæt resultatet 

Teknologi   

𝜃 

Ud fra viden om hvad x og y beskriver, forklarer man hvad resultatet 
betyder for konteksten 

Teori   

Θ 

Lineære variabelsammenhæng 

 

Type af 
opgave 

TC2 

 

Givet en lineær model, skal man forholde sig til rækkeviden af 
modellen. 

Teknik 𝜏 Udregn en y-værdi for en x-værdi der ligger langt væk fra dem 
modellen er gyldige for. Og vurdere tallet 

Teknologi   

𝜃 

Foretager ekstrapolation, , og forholder sig kritisk til den fundne værdi 

Teori  Θ Lineære variabelsammenhæng 

 

Type af 
opgave 

TC3 

 

Forklare betydning af a og b for en lineær sammenhæng 

Teknik 𝜏 a er hvor meget y-værdien stiger/falder når x-værdien bliver en større, b 
er begyndelsesværdien 

Teknologi   

𝜃 

Da a er hældningskoefficienten, ved vi at det det y-værdien ændre sig 
når x-værdien vokser med en. Da b er y-værdien når x =0, vil b være det 
der til at starte med. Hvis x bliver målt i tid, er b den mængde der var 
der til tid 0 

Teori  Θ Lineære variabelsammenhæng 

 

 

Nu har jeg opstillet en referencemodel for de T-opgaver som alle centralt stillede opgaver i 
lineære funktioner er en delmængde af. De er opstillet efter hvad en elev på matematik C, 
forventes at kunne. Men da prakseologier hele tiden er under forandring vil de ikke se 
sådanne ud for en elever, der har hævet matematikken til A-niveau, eller for en 
universitetsuddannet. Det er specielt teknologien og teorien der vil forandres. 
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4.3.2.4 	  Ostensive	  objekter	  for	  lineære	  funktioner	  
Der er et krav i vejledningen som jeg ikke har forholdt mig til ovenfor. 

Kravet er at: 

Elever på C-niveau forventes at kunne håndtere og bevæge sig mellem følgende fire 
repræsentationer af variabelsammenhænge: En sproglig repræsentation og en formel-
repræsentation, et tabelmateriale og en grafisk fremstilling. 
 

Under ATD bruger man betegnelsen ostensiv objekt for repræsentationer.  Der er 4 
forskellige ostensive objekter som man på matematik C skal kende for en lineær 
sammenhæng. Det er jo sådan i matematik at vi kun adgang til det matematikske objekt, i 
modsætning til fysiske objekter, gennem ostensiver.  De 4 ostensive objekter eleverne skal 
kende fremgår af Figur 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19: En lineær sammenhæng og dens ostenstiver 

 

Udover at eleverne forventes at kunne håndtere og bevæge sig mellem disse ostensiver, så er 
det ifølge (Sierpinska, 1992) også vigtigt at eleven har en bred vifte af ostensive objekter  for 
funktioner, så de ikke identificere funktionen med kun et bestemt objekt. 

Det er dog sådan at via definitionen på en lineær sammenhænge, vil man identificere den 
lineære sammenhæng med formeludtrykket, men eleverne skal selvfølge kunne bevæge sig 
mellem de forskellige ostensiver, for at få en bedre fornemmelse af objektet. 

Først ser vi på et eksempel: 

 

 

 

 

Lineær 
sammenhæng 

tabel graf formel sprog 
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ostensiv Eksempel på ostensiv objekt 

Tabel  
 

x 0 2 4 

y 3 7 11 

Graf 

 

Formel   

𝑦 = 2𝑥 + 3 eller 𝑓 𝑥 = 2𝑥 + 3 

sprog Hældningen koefficienten er 2 og konstantleddet er 3 

En absolut tilvækst på x-aksen på en, giver en absolut 
tilvækst på y-aksen på 2, og skæring med y-aksen er 3 

 

Figur 20: eksempel på forskellige ostensiver 

Kravet er at eleverne skal kunne bevæge sig mellem disse ostensiver 

Hvis f.eks. eleven kun har  tabellen skal hun frit kunne bevæge sig til f.eks den sproglige 
fremstilling. Det gøres ved at finde den additiv ændring både for x-værdierne og y-værdierne.
  

      +2    +2 

 

x 0 2 4 

y 3 7 11 

 

                                                       

                                                               +4                                 +4 

0	  

5	  

10	  

15	  

0	   1	   2	   3	   4	   5	  

Y-‐værdi	  1	  
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Da disse er konstante, kan man se at  det er en lineær funktion der har en 
hældningskoefficient på  !

!
= 2  og at begyndelsesværdien er 3, da det er y-værdien når x er  

nul. 

Af nedenstående skema kan man se hvordan man kan komme mellem de 4 forskellige 
ostensiver. I skemaet er der indsat opgavetyper her betyder f.eks. T12: bevæg sig fra graf til 
tabel.  og T21: bevæg sig fra tabel til graf. Efter opgaven står der hvilken teknik der løser den. 
Hvis denne opgave og teknik er en delmængde af  T-opgaverne  fra sidste afsnit har jeg 
skrevet dem i parentes efter. 

              Fra 

Til 

Tabel Graf Formel Sprog 

Tabel  T12: Aflæs 
punkter på 
grafen 

 

(TB4-TC3) 

T13: indsæt x-
værdi og udregn y-
værdi    

 

    (TB1-TC1) 

 T14: hvis man ved hvad 
begyndelsesværdien er og 
hvor meget den stiger pr. 
enhed kan man oversætte 
det til en tabel. 

(TC3) 

Graf T21: Ved lineær regression, 
med to eller flere punkter 

(TA3) 

 T23: Ud fra 
kendskab til a og 
b’s betydning for 
grafen, kan man 
tegne grafen 

(TB4) 

T24: ud fra kendskab til a 
og b’s betydning for 
grafen. 

(TC3) 

 

Formel T31a: ved lineær regression.  

(TA3) 

T31b : find a og b ud fra to 
punkter (TA2) 

T32: aflæs b og 
a på grafen, 
eller aflæs to 
punkter og 
beregn a og b 
ud fra dem 

( TB4-TA2) 

 T34:  ud fra kendskab til a 
og b’s betydning for 
regneforskrift 

(TC3) 

Sprog T41: udregner ændringen i y-
værdi for hver gang x-
værdien stiger med en. 

Og finder ud af hvad y-
værdi er nå x=0 

( TC3) 

T42: ud fra 
kendskabet til 
a’s og b’s 
betydning for 
grafen. 

 

(TB4) 

T43: Ud fra 
kendskab til a og 
b’s betydning for 
regneforskriften 

 

(TC3) 

 

Figur 21: teknikker ved skift mellem ostensiver 
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Så af ovenstående skema kan man se den opgave det er at bevæge sig mellem de forskellige 
ostensiver, er en delmængde af foreningsmængder af T-opgaverne. Dvs. at den ovenstående 
MO dækker det en elev på mat C skal kunne om lineære sammenhænge. 

5 PROBLEMFORMULERING 
Jeg vil designe en række SFF, Der dækker hele den MO vedrørende lineære sammenhænge 
på matematik C STX, som jeg har opstillet ud fra min analyse af bekendtgørelsen og 
eksamensopgaver på HF matematik C. Min problemformulering er følgende: 

Hvad er potentialet af SFF som undervisningsform på matematik C STX, hvor der er mange 
ikke matematik interesseret elever.  

Ud fra mine observationer, ønsker jeg at undersøge om den opstillede MO kan etableres hos 
eleverne gennem de designede SFF. 

 

6 METODOLOGI  
I dette afsnit vil jeg redegøre for designprocessen og hvorledes der er blevet indsamlet empiri 
til efterfølgende analyse. Jeg vil også kommentere på de valg jeg blev nød til at gøre 
undervejs i indsamling af empiri. 

Jeg har i næste afsnit opstillet de makrodidaktiske overvejelser som er den overordnede plan 
for undervisningsforløbet. De er brugt som retningslinjer i designprocessen.  

1. første udkast til designet af SFF, blev lavet ud fra de makrodidaktiske overvejelser, 
samt med inspiration fra et design jeg havde lånt af Britta Jessen ( som er ved at 
skrive en ph. d., hvor hun har designet en række SFF om lineære sammenhænge). 

2. Først udkast blev rettet til efter en a priori gennemregning og en a priori analyse. Her 
blev der ændret i  antallet af SFF, der blev tilføjet et ekstra for at stigningen i 
sværhedsgrad ikke skulle blive for stor. 

3. SFF  blev derefter løst af en matematik B elev, i denne del af processen blev der 
ændret på formuleringer. 

4. Efter første møde med klassen og efter resultatet af en test, blev der ændret i 
sværhedsgraden, da det viste sig at ingen af eleverne kunne huske noget om lineær 
sammenhæng. 

5. Midt i forløbet vælger jeg at ændre designet en sidste gang. Da 2/3 af eleverne havde 
svært ved at følge med i i de første SFF, valgte jeg at tage et par SFF ud af designet. 
Det gør at designet ikke blev helt så udfordrende som jeg oprindelig ønskede. 

 Som empiri til den efterfølgende a posteriori analyse var den oprindelige plan at jeg ville 
have lydoptagelser af de enkelte gruppers arbejde under studieprocessen. Dette var for at 
kunne få indblik i gruppernes arbejdsproces. Jeg ville have billeder af tavlen under 
klassekonferencerne, for at kunne analysere deres spørgsmål og svar. Dette skulle suppleres 
med lydoptagelser af fremlæggelserne. Alt ovenstående skulle så transskriberes og billederne 
skulle vedlægges. Fordelen ved dette er at det ville være u fortolket data, som andre kunne se 
om de ville analysere  på sammen måde.  
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Dette  lykkes dog ikke helt som planlagt, af forskellige grunde jeg vil skrive nedenfor.  

Ingen af eleverne ville sende lydfiler af deres gruppearbejde, da de under første forløb fandt 
ud af at de kom til at snakke privat under gruppearbejdet, så de synes det ville være 
grænseoverskridende for dem at jeg skulle hører det. Under klasse konferencerne, skete det 
desværre ofte at de hurtigt viskede deres bidrag på tavlen  ud, fordi de ikke synes at det var 
godt nok formuleret. Samtidig havde jeg glemt at spørge om tilladelse til at fotografere på 
skolen, da jeg kun havde tænkt på det som dokumentation til mig selv. Der var desværre 
nogle elever i klassen, som holdt meget på deres rettigheder til at ingen billeder af deres ting 
uden tilladelse. Lydoptagelserne af klassekonferencerne blev meget dårlige, da eleverne 
fremlagde fra deres pladser, og lydakustikken i lokalet var meget dårlig. Så næsten alt 
dataindsamling skulle tænkes om. 

Der var to i klassen der ikke kunne deltage i undervisningen pga. angstanfald, disse elever fik 
til opgave at være sekretære under klassekonferencerne, deres opgave var at skrive præcis 
ned hvad der blev skrevet og tegnet på tavlen under klassekonferencerne og derudover at tage 
referart af fremlæggelser, dette skulle de gøre uafhængigt af hinanden. Derudover tog jeg selv 
noter af konferencerne og skrev ned hvad eleverne skrev på tavlen. 

Elevernes referarter og mine noter har jeg skrevet sammen i bilag D. Det er dette materiale 
jeg vil bruge til analysen. Dette udgør et problem, på den måde at der allerede er sket en 
fortolkning af data når det bygger på et referart.  Det var dog sådan at de to elever havde 
skrevet stort set ens referarter uafhængigt af hinanden, der var gangske få ord der var 
forskellige. Men man kan ikke lægge nogen betydning i den direkte ordlyd, af det eleverne 
siger,  da det ikke er en transskription.  

Der dog ikke ændret noget på de bidrag eleverne skrev på tavlen, så det der står i figurerne 
om klassekonferencerne i Bilag D er fuldstændig det der stod på tavlen. Derfor er det også 
primært disse bidrag jeg bygger mine analyser på. Ud fra disse har jeg opstillet SFF-
diagrammer. 

Desuden afsluttede jeg SFF med en temaopgave ( se bilag A) som skulle være en 
opsummering og præsentation af SFF, disse har jeg også tænkt at analysere udvalgte dele af, 
for at se om eleverne har konstrueret de tiltænkte prakseologier. Meningen var at eleverne 
skulle lave temaopgaven i grupper, så jeg regnede med at  have 6 temaopgaver. Men da 
eleverne kun fik tid til at starte i skolen, og skulle færdiggøre temaopgaver derhjemme, er de 
fleste grupper blevet opløst og der er kun 10 elever der afleverede temaopgaven. Det gør at 
jeg har 8 rapporter, hvor en del af opgaverne er ens.  

Jeg valgte selv at stå for undervisningen, da jeg synes det kunne være en fordel at kontrollere 
den informationsmængde der gives under SFF,  så de selv havde mulighed for at udvikle 
studieprocessen. jeg synes også det var en fordel at jeg kendte lidt til eleverne og vidste 
hvornår de havde brug for hjælpende hånd og ekstra støtte. 
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Ulempen var at jeg ikke objektivt kunne bedømme lærerens rolle. Men da SFF primært skal 
foregå i et adidaktisk miljø, mente  jeg ikke at det var et problem. 

Det viste sig dog undervejs at det var svært at have både lærer og forsker rollen samtidig,  da 
der var mange elever som var kede af forløbet. Det gør at jeg i klassekonferencerne nogle 
gange kommer til at tage andre hensyn end matematiklæringen. Dette må jeg regne med har 
påvirket forløbet, men jeg kan ikke objektivt selv bedømme hvor stort et problem det har 
været for forsøget. 

Når jeg kommer til analysen vil jeg inddele den i de seks forløb, hvor jeg vil se på de 
prakseologier elever mobilisere i deres studieproces og sammenligne dem med min 
referencemodel og se om de har etableret den ønskede MO. 

Efterfølgende vil jeg udvælge forskellige besvarelser i temarapporterne og se om jeg kan 
genfinde de prakseologier, der er blevet etableret under SFF. Dette behøver dog ikke være et 
udtryk for at de har opbygget prakseologierne under SFF, da der er indlagt nogle timer hvor 
de regne eksamensopgaver med hjælp fra mig, samt at de har kunne få hjælp i lektie caféer og 
hjemmefra under skrivningen. 

7 DEN INTERNE DIDAKTISKE TRANSPOSITION 

I dette afsnit vil jeg skrive om de overvejelser jeg har gjort mht. afvikling af 
undervisningsforløbet. Jeg har delt det op i makrodidaktiske overvejelser og mikrodidaktiske 
overvejelser. Hvor de makrodidaktiske overvejelser omhandler de overordnede rammer for 
hele undervisningsforløbet og designet,  de mikrodidaktiske overvejelser omhandler de 6  
forløb i detaljer. De mikrodidaktiske  overvejelser består både af en a priori beskrivelse og a 
priori analyse af de 6 forløb. 

7.1 MAKRODIDAKTISKE OVERVEJELSER  

Herunder er nogle overvejelser som er gjort i forbindelse med planlægning af 
undervisningsforløbet. 

1. I starten af året skal klassen igennem en kort screening, for at jeg kan  se deres 
niveau. Der skal i designet tages hensyn til klassens niveau, så 1. SFF er velkendt 
stof.  Hvis klassen har problemer med ligninger eller koordinatsystemet skal der 
tilrettelægges et undervisningsforløb om dette inden SFF kan starte.  
 

2. Der skal i de første opgaver være en tabel, så eleverne kan vælge en kovarians-
tilgang 
 

3. Der skal være en progression i sværhedsgrad i designet. 
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4. Eleverne skal direkte kunne anvende materialet fra undervisningsforløbet til den 
mundtlige eksamen. Så designet skal dække hele den MO vedrørende lineære 
sammenhænge. 
 

5. Selve forløbet er skemalagt til 6 moduler af 90 minutter. De 3 første moduler 
gennemføres som SFF, de 2 næste moduler bruges på at eleverne regner 
eksamensopgaver ( som dem i Figur 12 til 17). Det sidste modul bruges til opstart af 
temaopgave om lineære variabelsammenhænge. 

 
6. Der er ved hvert SFF angivet et ressourcerum, dette er gjort for sikre en guidet 

undersøgelse af spørgsmålene og opkvalificere de medier eleverne bruger. Desuden 
er det bogen som bliver opgivet  til eksamen, så det er hensigtsmæssigt at eleverne 
primært bruger denne. Ressourcerummet blev udvidet undervejs, med link til 
videoer, da eleverne havde svært ved at læse bogen. 
 

7. Eleverne skal inden start af SFF have et minikursus i faglig læsning, for at de kan 
læse bogen. 

 
8. SFF afsluttes med en temaopgave ( se bilag A) der vil være en opsummering og 

præsentation af SFF. Eleverne skal ikke redegøre for hvordan de har arbejde med 
SFF i Temaopgaven. Meningen er at de skal kunne anvende den direkte til eksamen. 

 
9. Eleverne vil i arbejdsprocessen under SFF, være inddelt i grupper. Der er valgt 6 

grupper. Grupperne er blandet på tværs af elevenes indbyrdes intriger og venskaber. 
Selv om klassen er stor ( 31 elever ) er der kun valgt 6 grupper, da klassen sjældent er 
fuldtallige og for at klassekonferencerne ikke skal tage lang tid, så eleverne mister 
fokus. 
 

10. Der holdes ofte små klassekonferencer, efter eleverne har arbejdet med spørgsmålet i 
5-15min.. Under klassekonferencerne skal alle grupper skriver på tavlen  hvor langt 
de er kommet med det givne spørgsmål. Alle grupper skal skrive deres ideer på 
tavlen samtidig, for at sikre at ingen overtager andres tilgang til opgaven. Hvis der er 
forskellige ideer præsentes de alle sammen, og klassen diskutere en evt. fælles videre 
strategi Er alle ideer ens, vil det kun være en gruppe der uddyber.   
 

11. Der er ikke gennemgået noget CAS værktøj med klassen, men bogen henviser til 
Excel i forbindelse med regression. Det er dog helt op til de enkelte grupper hvor 
meget de vil bruge CAS værktøjer og hvilke.  
 

12. Afslutningsvis skal eleverne evaluere arbejdsmetoden, dette gøres ved at  klassen i 
fællesskab, uden min tilstedeværelse, opskriver de gode og mindre gode ting. 
Efterfølgende får læreren et referart af evalueringen. Der er valgt denne metode, da 
det er den metode klassen normalt evaluerer deres undervisning på, også i andre fag, 
så den er velkendt for eleverne. 



 

 

 

49 

7.2 A PRIORI BESKRIVELSE AF DESIGN OG BESKRIVELSE AF KLASSEN 
I dette afsnit vil jeg beskrive de forløb der blev afprøvet i klassen, dette gøres ved at jeg har 
udarbejdet en besvarelse af det genererende spørgsmål. Denne besvarelse skal ikke ses som 
det jeg forventer at eleverne, som jeg vil komme ind på i min a priori analyse er der flere veje 
eleverne kan gå. Men det skal give læseren en indsigt i, intentionerne bag designet. Først vil 
jeg dog komme med en beskrivelse af klassen faglige niveau i lineære sammenhænge, inden 
forsøget startede. Da dette har haft betydning for designet.  

 

7.3 KLASSENS FAGLIGE NIVEAU I LINEÆRE SAMMENHÆNGE 

Klassen der har været udsat for forsøget er en 1. G klasse, der havde valgt en humanistisk 
studieretning, hvor de kun skal have matematik på C-niveau. Der er 31 elever i klassen. 

Inden  jeg færdiggjorde designet, havde jeg kort mødt klassen hvor de fik en screeningtest, så 
jeg kunne se niveauet. Screeningen dækkede flere forskellige områder, men i lineære 
sammenhænge var der nedstående to  opgaver, som eleverne burde kunne løse efter 9. Klasse 
i grundskolen. I fælles mål 2009, står der bl.a. ” beskrivelse af […]lineære sammenhænge 
indgår i forbindelse med funktionsbegrebet. Arbejdet med funktionsbegrebet skal foregå i 
nært samspil med praktiske problemstillinger fra dagligliv, samfundsliv og naturforhold. It 
kan med fordel anvendes i udforskningen af sammenhængen mellem funktionsforskrifter og 
grafer.” (UVM, 2009, s. 26) 

Så det burde være velkendt stof. 

 

 
Figur 21 opgaver om lineære sammenhænge 
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Resultatet af testen var, at ud af de 31 elever der var i klassen , kunne 10 af dem aflæse 
mindst et af punkterne i koordinatsystemet, men ingen af dem kunne angive ligningen for 
linjen. Så selvom det faktisk er en del af fællesmål i grundskolen, er det er ikke noget 
eleverne kan ved start i gymnasiet. 

 

7.4 A PRIORI BESKRIVELSE  

 

Eleverne skal igennem 6 små forløb som burde kunne løses inden for en lektion på 45 
minutter. Forløbene er  forholdsvis korte, da jeg ikke forventer at eleverne kan holde 
koncentrationen til forløb der strækker sig over flere moduller. Forløbene er designet så der 
ikke altid er noget entydig svar, det er for at sikrere at elevene ikke kun fokusere på svaret. 
Samt at det gør det svære for grupperne at kopier hinandens svar, da grupperne vil komme 
frem til forskellige resultater.  

Jeg har ladet mig inspirere af Britta Jessen, der er i gang med at skrive en ph.d., og i den 
forbindelse har  hun designet et SFF om lineære funktioner. Hun har været så venlig at lade 
mig se hendes design og evt. bruge det. Jeg har valgt at designe de fleste af  forløbene selv, 
men designet er meget inspireret af Britta Jessens design.  

Jeg er også blevet inspireret af artiklen ”Mathematical modelling as a tool for the connection 
of school mathematics.” (Garcia J. , Gascon, Higueras, & Bosch, 2006), men hvor de ved 
hjælp af det genererende spørgsmål: hvordan kan vi lave en opsparingsplan så vi ved 
hvordan vi skal spare  penge nok sammen  til  studieturen? får dækket teorien om reelle 
funktioner. Vil jeg kun dække teorien om lineære sammenhænge SFF, og formålet er at alle 
prakseologierne i referencemodellen, skal kunne mobiliseres gennem designet. 

Da eleverne skal udvikle en specifik MO, bliver det et styret SFF jf. Afsnit 3.5.3, de 
underspørgsmål og svar eleverne kan arbejde med er smallere, da der er et bestemt mål.  

Efter gennemregning har jeg analyseret hvilke prakseologi der kunne blive dannet, ved min 
gennemregning. Dette er gjort ved at henvise til hvilke T-opgaver forløbet  dækker. 

Forløbene er tænkt til at der skal være en progresion i sværhedsgrad, hvilket er godt i tråd 
med modellerings tanken inden for ATD, hvor modelleringsprocessen  er en proces der  
konstruer eller rekonstruer og forbinder prakseologier med voksende kompleksitet. 

Under ATD er det ikke ikke et krav at spørgsmålene til en modelleringsaktivitet har deres 
udspring uden for matematiken. Det er det hvis man snakker modelleringskompetencen, her 
skal undersøgelsesoprådet have sit udspring uden for matematikken. 

De fleste af nedenstående SFF spørgsmålene  har deres udspring uden for matematikken. Det 
er der to grunde til, den første er at SFF skal dække hele den MO. Men den MO er lavet på 
baggrund af kravene i bekendtgørelsen, som er påvirket af KOM-rapporten, så det er svært at 
opfylde kravene i bekendtgørelsen unden at have dele af modelleringkompetensen med. 
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Den anden grund er at et krav til de genererende spørgsmål i SFF, er at spørgsmålet skal være 
vigtigt og meningsfyldt for eleven, som Chevallard udtrykker det ”crucial to a better 
understandin and mastery of their lived world” (Chevallard, 2006) , og så synes jeg at det var 
mest oplagt at tage udgangpunkt i deres virkelige verden. 

Jeg synes dog ikke det er lykkes at finde nogen spørgsmål der  lever op til  dette  krav, men 
jeg har under hvert SFF forsøgt at begrunde relevansen for eleven. 

Så mine SFF er både modellering inden for ATD og modelleringskompetensen, men i 
analysen vil jeg ikke forholde mig til om de kommer rundt i modelleringscirklen, da det ikke 
har været formålet 

7.4.1 A priori beskrivelse af SFF 1 

Selve spørgsmålet lyder: 

3.g’erne skal på sprogrejse med deres højniveau-hold, og nedenstående tabel viser hvordan en 
af eleverne har sparet op til turen siden starten af 2. g. 

Antal 
måneder efter 
studiestart i 
2.g. 

2 4 6 8 11 

opsparing 250 600 900 1300 1815 

 

 

Vil eleven nå at spare nok sammen til sprogrejsen? 

 

Overvejelser om forløbet som SFF 

Relevans for eleverne: 

Eleverne har selv et sprogfag på højt niveau og skal derfor tage stilling til om de vil af sted på 
sprogrejse, og hvis de vil, hvordan spare de så op til det. Desuden skulle de ugen efter på 
skolemødet( ugentligt møde for hele skolen) være med til at beslutte om spansk-eleverne 
skulle have økonomisk støtte af skolen , da det er dyrere at tage til Spanien end f.eks. 
Tyskland, England eller Frankrig. Så det giver eleverne en bedre mulighed for at deltage i 
demokratiet på skolen. 

Beregning af opgaven: 

Oplysninger man skal finde: Prisen på rejsen og hvilken måned man skal af sted. 

Jeg har i min gennemregning sat beløbet for en tur til Tyskland, England eller Frankrig til 
2000 og en tur til Spanien til 2500 kr. og regner med at elever skal af sted i september-
oktober, altså 14-15 måneder efter studiestart i 2.g. 
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Da der er mere en to punkter, vælger jeg at lave lineær regression. Hvis man laver lineær 
regression i Excel og vælger at linjen skal skærer y-aksen i 0, så får man følgende graf og 
regneforskrift 

 
Figur 22: SFF 1,  regression i Excel 

Man kan altså se at det følger den lineær model 𝑦 = 160,44 ∙ 𝑥  ,  hvor x er antal måneder 
efter studiestart og y er den samlede opsparing. Det betyder at eleven i gennemsnit sparer 
160,44 kr. op om måneden og starter med at have 0 kr. sparet op. 

Da studierejsen er 14 måneder efter opsparingens start, så indsættes 14 på x’s plads og y-
værdien udregnes. 

Det opsparede beløb bliver således: 𝑦 = 160,44 ∙ 14 = 2246,16 

Altså har eleven 2246 kr. til rejsen. Og ifølge mine antagelser har eleven råd til at komme på 
studietur, hvis turen går til Tyskland, England eller Frankrig 

 

I forhold til MO : et forløb der i min gennemregning dækker TA3,  TB1, TC1  og TC1* 

 

7.4.2 A priori beskrivelse af SFF 2 

Selve spørgsmålet  lyder: 

Nedenstående tabel viser gennemsnitshøjden for værnepligtige i Danmark  

 
Årstal 1920 1930 1940 1950 1970 1980 

Gennemsnitshøjde(cm) 169,37 170,16 172,50 173,90 177,40 179,90 
Kilde: Danmarks statistik 
 

y	  =	  160,44x	  
R²	  =	  0,99091	  
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Giver en model over ovenstående data et realistisk billede af, værnepligtiges 
gennemsnitshøjde i dag?  
 
Og som ekstra spørgsmål efter de har svaret på ovenstående: 
 
Giver modellen et realistisk billede af hvor høje vikingerne var i år 1000? 
 
Overvejelser om forløbet som SFF 

Relevans for eleverne: Selve forløbet har ikke umiddelbart nogen relevans for elevernes liv, 
da vi ikke arbejder tværfagligt. Tværfagligt kunne der f.eks. blive en diskussion om hvorledes 
levevilkår påvirker højden. 

 

Beregning af opgaven: 

Da der igen er mere en to punkter, vælger jeg at udføre regression i Excel og får følgende 
graf og regneforskrift 

 

 
Figur 23 : SFF 2 

Her kan man se at dataene tilnærmelsesvis følger en lineær model, da R2  over 0,99.  

Man kan også se at regneforskriften er 𝑦 = 0,1768𝑥 − 170,6, hvor x er årstallet og y er 
gennemsnitshøjden. Hvis man skal fortolke konstanterne i denne model, så fortæller tallet 
0,1768 at det er det antal cm gennemsnitshøjden vokser med om året. De -170,6 skulle så 
betyde at de værnepligtige ( hvis sådanne fandtes)  i år 0  skulle have haft en negativ højde.  

For at finde højden af de værnepligtige i dag, sættes 2015 ind på x’s plads og y-værdien 
udregnes. 

y	  =	  0,1768x	  -‐	  170,6	  
R²	  =	  0,99013	  
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Gennemsnitshøjden i 2015 bliver således 𝑦 = 0,1768 ∗ 2015− 170,6 = 185, 65 cm. Ifølge 
modellen. 

Hvis man skal vurdere om dette passer, kan man se at ifølge Danmarks statisk1 er 
gennemsnitshøjden for værnepligtige  i 2013 på  180,3 cm. 

Så vores model passer ikke helt, men den er så tæt på at eleverne muligvis ikke afviser at man 
kan bruge den til at udtale sig om de værnepligtige højde i dag. 

 

Hvis man ud fra modellen skal finde vikingernes højde i år 1000, så gøres det ved at indsætte 
1000 på x’s plads og udregne y-værdien. Vikingernes højde bliver ifølge modellen 
𝑦 = 0,1768 ∗ 1000− 170,6 = 6,2 cm. 

Her skulle man gerne indse at rækkevidden af modellen i hvert fald ikke går tilbage til år 
1000. 

I forhold til MO : et forløb der kan dækker TA3,  TB1, TC1 , TC!* TC2  og TC3 

 

 

7.4.3 A priori beskrivelse af SFF 3 

 

Selve spørgsmålet lyder:  

I skal også på studietur i 2.g, og skal selvfølgelig spare op til den. I kan spare 40 kr. op om 
ugen fra starten af 2.g og frem til i skal af sted.  
 
Får I  sparet nok op til turen  ? 
 
Svaret skulle gerne blive negativt, så derefter skal de svare på nedenstående spørgsmål 
 
Hvis I kan spare 150  kr. op om ugen  fra starten af 2.g  og  frem til i skal af sted 
 
Hvornår har I sparet nok op til turen?  
 

Overvejelser om forløbet som SFF 

Relevans for eleverne: Eleverne skal selv på studietur, og der er allerede i klassetimerne 
blev diskuteret om alle elever har råd til at tage med, og der har været et forslag om at oprette 
en klassekonto, hvor alle skal indbetale et beløb hver måned, så de ikke kommer til at bruge 
pengene på andet. Det sker ind imellem  at man som matematiklærer får spørgsmålet om hvor 
meget de skal sætte ind på kontoen for at have nok. 

(Og som information til læseren, så bliver denne sammenhæng ikke ligefrem proportional, da 
eleverne får et tilskud af skolen til deres studietur.) 
                                         
1 http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/20196/headword/dk/29.pdf 
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Beregning af opgaven: 

Oplysninger eleverne skal finde: pris på turen, hvornår rejsen finder sted og hvor stort 
tilskuddet fra skolen er. 

I min gennemregning har jeg regnet med er at rejsen finder sted  i uge 12, den koster 4000 og 
man får 1800 i tilskud af skolen.  

Hvis man sparer 40 kr. op om ugen og får 1800 i tilskud, så vil den lineære model der 
beskriver opsparingen være: 

𝑦 = 40𝑥 + 1800, hvor x er antal uger efter skolestart og y er den samlet opsparing. 

Hvis man regner med at skoleåret starter i uge 35, så er der 29 uger at spare sammen i. 

Det vil sige at i uge 11 har eleven følgende beløb til turen. 

 𝑦 = 40 ∗ 29+ 1800 = 2960  kr. sammen, og har derfor ikke nok til turen. 

 

Hvis eleven spare 150 sammen om ugen, så vil den lineære sammenhæng der beskriver 
opsparingen være: 

𝑦 = 150𝑥 + 1800 , hvor x er antal uger efter skolestart og y er den samlet opsparing 

og på 29 uger vil eleven altså have sparet følgende beløb op: 

𝑦 = 150 ∗ 29+ 1800 = 6150  kr. 

Og har altså rigeligt til at betale for rejsen. 

For at svare på spørgsmålet om hvornår eleven har nok kan man løse ligningen: 

4000 = 150𝑥 + 1800 

løsningen på ligningen er  x=14,666, så efter 15 uger vil eleven have nok til at betale turen, 
hvilket altså er i uge 50. 

 

I forhold til MO: TA1  TB1 TB2 TC1  og TC1* 

 

7.4.4 A priori beskrivelse af SFF 4 

Selve spørgsmålet lyder: 
 
På studieturen har I 1888 kr. tilbage efter 2 dage, og i bruger 455 kr. pr. dag 
 

Hvor mange penge havde I med?  Og når I at løbe tør for penge 
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Overvejelser om forløbet som SFF 

Relevans for eleverne: det handler om studietur og hvor mange penge de skal have med. Det 
bliver tit anbefalet at de har nogenlunde det samme beløb med, så det har en relevans for 
eleverne at vurdere hvor meget de skal have med. 

 

Beregning af opgaven: 

Man  kan  opstille den lineære model ud fra kendskab til 𝑎  og punktet (2,1888) .  

For at finde den lineære  model, skal man bruge betydningen af konstanten  𝑎 , når man bruge 
455 kr. pr dag, så bliver a=-455 kr., når man har 𝑎 kan man finde b ved hjælp af formlen 
𝑏 = 𝑦! − 𝑎𝑥! = 1888− −455 ∗ 2 = 2798. 

Den lineære model er givet ved 𝑦 = −455𝑥 + 2798   hvor x er antal dage efter turens start og 
y er de lommepenge man har tilbage. 

Her er b=2798 de penge man havde med, og for at finde ud af om når at løbe tør for penge 
kan ligningen 0 = −455𝑥 + 2798 løses. 

Her finde man at 𝑥 = !"#$
!""

= 6,2, så hvis turen ikke vare længere end 6 dage løber man ikke 
tør for penge. 

 

I forhold til MO : TA2 TB2 TC1  og TC1*  

 

7.4.5 A priori beskrivelse af SFF 5 

Selve spørgsmålet lyder 

I skal til at flytte hjemmefra og I tjekker to firmaers hjemmesider : 
 Hos det første firma  Andersen og søn står der at hver flyttekasse koster 56 kr. og de tager et 
engangsbeløb på 1800 kr.  
 
Det andet firma Berggren og datter kommer med to pris eksempler: 
Prisen for at få flyttet 15 kasser er  2480 kr. 
Og prisen for at få flyttet 30 kasser er 3560 kr. 
 
I har 22 flyttekasser , hvilket firma skal I vælge? 
 
Hvor mange flyttekasser skulle I have haft , før I skulle have valgt det andet firma?   
 

Overvejelser om forløbet som SFF 

Relevans for eleverne: nogle af eleverne er flyttet hjemmefra og flere overvejer at gøre det 
snart. De vil ofte skulle sammenligne to priser, der er oplyst på forskellige måder. Som f.eks. 
ved mobil abonnementer.  
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Beregning af opgaven: 

 

Man kan opstille en lineær model for hver af de to firmaer. 

For Andersen og søn : her kan man opstille følgende  model ud fra den givne tekst: 
𝑦 = 56𝑥 + 1800 hvor x er antallet af flyttekasse og y er den samlet pris. 

Prisen for 22 flyttekasser bliver: 

𝑦 = 56 ∙ 22+ 1800 = 3032 

Man skal altså betale 3032 kr. for  22 flyttekasser hos Andersen og Søn. 

For Berggren og datter: : her kan man finde 𝑎  og b ud fra de to punkter (15,2480)  og 
(30,3560). Man finde 𝑎 ved formlen 𝑎 = !!!!!

!!!!!
= !"#$!!"#$

!"!!"
= 72 og derefter b ved formlen  

𝑏 = 𝑦! − 𝑎𝑥! = 2480− 72 ∗ 15 = 1400 

Nu kan sammenhængen mellem pris og antal flyttekasser beskrives ved modellen  𝑦 =
72𝑥 + 1400 hvor x er antallet af flyttekasse og y er den samlet pris. 

Prisen for 22 flyttekasser bliver: 

𝑦 = 72 ∙ 22+ 1400 = 2984 

Man skal betale 2984 kr. for 22 flyttekasser hos Berggren og  datter. 

Dvs. at man skal vælge Berggren og datter til at flytte de 22 kasser da de er billigst. 

 

Når man skal sammenligne de to tilbud kan man sætte ligningerne lig med hinanden og finde 
den x værdi hvor de to tilbud giver samme pris. 

Hvis man løser ligningen 56𝑥 + 1800 = 72𝑥 + 1400 , så får man løsningen x=25 

 

Der gælder at hvis man har 25 flyttekasser, så koster det det samme hos de to firmaer. Hvis 
man har færre end 25 kasser så skal man vælge Berggren og datter og hvis man har flere end 
25 kasser så skal man vælge Andersen og søn. 

 

I forhold til MO: TA2 TB3 TA2 TC1 TC1* og  TC3 
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7.4.6 A priori beskrivelse af SFF 6 

Det sidste forløb er lidt mere teoretisk og er ”lånt” direkte fra Britta Jessen. Det er med da 
eleverne skal afslutte med at skrive en temaopgave og gerne skal have teori ind over. 

 

På figuren ses et billede af en tilfældig lineær sammenhæng i et koordinatsystem. Forskriften 
for sammenhængen er 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏, hvor 𝑎  er hældningskoefficienten og b er skæringen med 
y-aksen. 
 

 
Hvad skal man kende for at kunne bestemme henholdsvis a og b? 
 
 

 

Overvejelser om forløbet som SFF 

Relevans for eleverne: det har ikke relevans for elevernes hverdag, men har relevans for deres 
forståelse af matematikken bag. Opgaven er med for at eleverne skal have beviser med til 
eksamen. Og så er den med til at udvikle teorien om lineære sammenhænge. 

 

Beregning af opgaven: 

Da man ikke skal regne i denne opgave, vil jeg ikke komme med nogen løsningsforslag. 

I forhold til MO: TA2 
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7.5 A PRIORI ANALYSE  
Her under er der foretaget en a priori analyse af de 6 forløb. Først er der lavet SFF-
diagrammer, som beskrevet i afsnit 2.5.4. Disse viser de mulige veje, som eleverne kan følge 
for at besvare det genererende spørgsmålet. A priori analysen hjælper læreren til at kunne  
stille de vigtige spørgsmål, der kan hjælpe eleverne videre i studieprocessen.1 

Derefter har jeg analyseret de forventninger jeg har til forløbene. Dette gøres ved at beskrive 
det matematiske formål, der er med forløbet, dette gøres blandt andet ved at henvise til hvilke 
T-opgaver jeg mener elever kan komme igennem. Jeg vil også beskrive mine forventninger til 
eleverne studieproces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
1 (Rodriguez, Bosch, & Gascón, 2008, s. 293) 
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7.5.1 A priori analyse af SFF 1: 

SFF-diagrammet 

 
Figur 24 : A priori SFF 1 
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Q0: vil eleven nå at spare nok sammen til rejsen? 

Q1: Hvad er prisen på rejsen?  Og hvornår skal de af sted? 

A1: finder pris  på rejsebureauers hjemmesider og finder tid i lectio  

 

Q2 : Hvordan findes den  gennemsnitlige månedlige opsparing ? 

A2 : opsparet beløb delt med antal måneder. 

Q2,1 : Hvor meget bliver der sparet op i det hele? 

A2,1 :findes ved at gange den gennemsnitlige månedlige opsparing med antal måneder der 
bliver sparet op i. 

Q2,2 : hvor mange måned skal eleven spare sammen? 

A2,2: Rejsens pris divideret med den månedlige opsparing. 

A0 :sammenlign de fundne beløb med rejsens pris, eller rejsetidspunktet 

 

Q3: hvordan tegnes grafen på papir? 

A3 : Afsætter punkterne i et koordinatsystem og ser at de ligger tilnærmelsesvis på en ret linje 

Q3,1: hvordan aflæses det opsparede beløb på grafen? 

Q3,2: hvordan aflæses hvor mange måned man skal spare op? 

A3,1,:Aflæser på grafen hvor meget de har sparet op ved rejsen start, ved for den givne x-
værdi at aflæse y-værdien på afrejse tidspunktet 

A3,2: Aflæser på grafen hvornår de har sparet nok op, ved for den givne y-værdi(pris) at 
aflæse x-værdien. 

Q3,3:  hvordan findes regneforskriften ud fra grafen?  

Q3,3,1: Hvordan bestemmes a? 

A3,3,1:Ved at aflæse hældningen.  

Q3,3,2: Hvordan bestemmes b? 

A3,3,2: Da man starter med at have nul kr., så sættes b til 0. 

Q3,4,1: Hvordan bruges regneforskriften til at bestemme hvor mange måneder eleven skal 
spare op?  

A3,4,1:Indsæt rejsens pris c på y-værdiens plads og isoler x værdi ved formlen: 𝑥 = !
!
  

Q3,4,2: Hvordan bruges regneforskriften til at bestemme hvor meget eleven har sparet op. 

A3,4,2:Sætter antal mdr. man har til at sparre op ind på x-værdiens plads og find y-værdien. 
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Q4: Kan man tegne grafen på computer? 

A4: Ja , f.eks. ved at tegne et x-y- plot og tilføje  tendenslinjen i Excel 

Q4,1 : Hvordan finder man regneforskriften i Excel 

A4,1 :Den bliver givet direkte i Excel. 

 

 

 

Udspecificering af forventninger: 
Matematik Prakseologier :  Det matematiske formål er at de begynder at tænke i lineære 
sammenhænge, opgaven er tænkt til at være let, så de vænner sig til arbejdsformen. Jeg 
forventer ikke at de konstruere nogle af prakseologierne i  referencemodellen. 

Studieproces : Det er elevernes første SFF, så formålet er at de skal vænne sig til 
arbejdsmetoden. De skal vænnes til at det  ikke er lærerstyret undervisning og at opgaverne 
ikke har  et entydig svar.  Jeg forventer at eleverne får svært ved den nye undervisningsform. 
Når de kommer lige fra grundskolen, er de vant til at det er svaret på opgaven der er vigtigt, 
og ikke processen. Når de normalt har løst opgaver, er der en metode  og et redskab som er 
givet til at løse opgaven, og svaret skal helst findes hurtigt. Jeg forventer også at eleverne vil 
have svært ved at læse bogen, da mange af dem ikke har ”læst” i en matematikbog før. Jeg 
forventer ikke ”matematisk dybde” i argumenterne og ingen fagtermer. 
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7.5.2 A priori analyse af SFF 2 A-B: 

 

SFF-diagrammet for SFF 2A 

 
 

Q0: Giver en model over ovenstående data et realistisk billede af, værnepligtiges 
gennemsnitshøjde i dag?  
 
Q1: Hvordan finder man den gennemsnitlige tilvækst? 



 

 

 

64 

A1,1: Ved at bruge formlen !  !ø!"#$
!  å!

 , så findes den årlige tilvækst 
A1,2: Ved at regne forskellen ud mellem hver 10 år og tage gennemsnittet af dem. 
 
Q1,3: Hvordan finder man højden i dag ud fra den gennemsnitlige tilvækst? 
A1,3: Ved at bruge formlerne  
 𝑔𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑠𝑙𝑖𝑔  𝑡𝑖𝑙𝑣æ𝑘𝑠𝑡  𝑝𝑟  å𝑟 ∗ 2015− å𝑟𝑠𝑡𝑎𝑙 + ℎø𝑗𝑑𝑒𝑛  𝑖  å𝑟𝑠𝑡𝑎𝑙 , eller 
𝑔𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔𝑒  𝑡𝑖𝑙𝑣æ𝑘𝑠𝑡  𝑝𝑟. 10  å𝑟 ∗ !"#$!å!"#$%

!"
+ ℎø𝑗𝑑𝑒𝑛  𝑖  å𝑟𝑠𝑡𝑎𝑙 

A0: vurdere om man synes resultatet lyder rimeligt, evt.  tjekke gennemsnitshøjde på 
værnepligtige i 2015 
 
Q2: Kan man tegne en graf over de værnepligtiges højde i hånden. 
A2: afsæt punkterne og se at de tilnærmelsesvis ligger på en ret linje. 
Q2,1: Kan man aflæse gennemsnitshøjden i dag på grafen 
A2,1: Ved at aflæse y-værdien for x-værdien 2015 
Q2,2: Kan man finde regneforskriften for grafen 
Q2,2,1: Hvordan findes hældningen? 
A2,2,1: Ved at se hvor meget grafen stiger, når man går en enhed til højre 
Q2,2,2: hvordan findes b 
A2,2,2: Ved at finde skæring med y- aksen 
Q2,2,3: Hvordan bruges regneforskriften til at bestemme højden i dag. 
A2,2,3: Ved at indsætte 2015 som x-værdi og udregne y-værdien. 
 
 
Q3:Kan man finde en model over de værnepligtiges højde ved hjælp af et IT-værktøj? 
A3: Ved f.eks. at tegne et x-y plot i Excel og tilføje tendenslinjen.  
Q3,1: kan man finde regneforskriften i Excel ? 
A3,1: Regneforskriften bliver givet direkte i Excel 
 
 
 
SFF-diagrammet for SFF2 B 
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Q0*: Giver modellen et realistisk billede af hvor høje vikingerne var i år 1000? 
 
Q1: Vi har den gennemsnitlige tilvækst, hvordan finder man så højden tilbage i tiden?  
A1: Ved at bruge formlerne 𝑔𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑠𝑙𝑖𝑔  𝑡𝑖𝑙𝑣æ𝑘𝑠𝑡  𝑝𝑟  å𝑟 ∗ 1000− å𝑟𝑠𝑡𝑎𝑙 +
ℎø𝑗𝑑𝑒𝑛  𝑖  å𝑟𝑠𝑡𝑎𝑙 , eller 𝑔𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔𝑒  𝑡𝑖𝑙𝑣æ𝑘𝑠𝑡  𝑝𝑟. 10  å𝑟 ∗ !"""!å!"#$%

!"
+ ℎø𝑗𝑑𝑒𝑛  𝑖  å𝑟𝑠𝑡𝑎𝑙 

A0*: Ved at vurdere resultatet, og forstå betydningen af a og b i regneforskriften 
 
Q2,,1: Vi har tegnet grafen ,men kan man aflæse gennemsnitshøjden i vikingetiden på grafen  
A2,,1: Ved at aflæse y-værdien for x=1000 
Q2,2: Vi har regneforskriften, hvordan bruges regneforskriften til at bestemme højden i 
vikingtiden. 
A2,2: Ved at indsætte 1000 på x’s plads og udregne y-værdien 
 
Q3,1:Vi har fundet  grafen, via regression i Excel, kan man bruge det til at finde højden på 
vikingerne i år 1000 
Q3,2: Vi har fundet regneforskriften via regression i Excel, kan man bruge det til at finde 
højden på vikingerne i år 1000 

 

Udspecificering af forventninger: 

Prakseologier: Matematiske forventninger til dette SFF, er at eleverne bliver klar over hvad 
en model er, samt at de  kan forholde sig rækkeviden af en model. De må gerne udføre 
regression og forstå overordnet hvad der menes med det, men de forventes  ikke at forstå 
hvordan deres IT-værktøjs metode. Eleverne skal også kunne begrunde modelvalg, hvilket er 
en del af at kunne udføre regression. 

Så i forhold til reference model: TA3 , TB1, TC1 TC1* TC2 og TC3 

Studieproces : 

Jeg forventer under dette forløb at eleverne er ved at blive fortrolige med SFF, de er ved at 
vænne sig til at der jævnligt holdes klassekonferencer og at de skal arbejde mere selvstændig 
end normalt. Selv om de har vænnet sig til klassekonferencerne så forventer jeg ikke det er let 
for dem at skrive deres fremskridt op. Det kan stadig være svært for dem at arbejde 
selvstændigt, og søge oplysninger via ressourcerummet selv. Så jeg har en forventning om at 
jeg stadig skal støtte meget. 
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7.5.3 A priori analyse af SFF 3 A 
SFF-diagrammet for SFF3 A 
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Q0: Får I  sparet nok op til turen inden I skal af sted?  
 
Q1: Hvad er prisen og afrejse tidspunktet? 
A1: Søg pris  på rejsebureauers hjemmesider og find afrejsetid i lectio  

 
Q2:hvad med tilskuddet fra skolen? 
A2: størrelsen af tilskuddet findes på skolens hjemmesiden,? 
 
Q3: Hvordan laver vi en tabel over det opsparede beløb? 
A3:  Man kan lave et sildeben ved at sætte y- værdien til 1800 når x=0 og derefter lægge 40 
til y-værdien hver gang x-værdien stiger med en. 
Q3,1: Hvordan kan man finde det opsparede beløb? 
A3,1,1: Tabel: Ved at se på y-værdien når x-værdien er det antal måneder man har til at spare 
op. 
Q3,2: Hvordan kan man finde antal uger man skal spare op? 
A3,2,1: Tabel: Ved at se på x-værdien, når y-værdien første gang er større eller lig med rejsens 
pris. 
 
Q3,3: hvordan kan der tegnes en graf over det ? 
A3,3,1: Indsæt punkterne i et koordinatsystem, og se at de ligger på en ret linje. 
A3,3,2: Brug viden om a og b betydning for grafen. 
Q3,4: hvordan kan man finde regneforskriften for grafen? 
A3,4: Ved at aflæse hældningen og skæringen med y-aksen. 
 
 
A3,1,2: Graf :Aflæser på grafen hvor meget de har sparet op ved rejsen start, ved  at aflæse y-
værdien på afrejse tidspunktet. 

A3,2,2: Graf: Aflæs på grafen hvor mange uger der skal spares op, ved at aflæse x-værdien når 
y-værdien er rejsens pris. 
A3,1,4: Ved at bruge formlen 𝑜𝑝𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = 1800+ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑢𝑔𝑒𝑟 ∗ 40 
A3,2,4: Ved at bruge formlen !"#"$%&'(!!"##

!"
= 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑢𝑔𝑒𝑟 

Q4: hvordan opstiller man en lineær model?  
A4: Ved at identificere a=40 og b=1800, kan man opstille den lineære model. 
A3,1,3: Regneforskrift: Ved at indsætte antal uger man sparer op på x’s plads i regneforskriften 
og derefter udregne y, som er det opsparede beløb. 
A3,2,3: Regneforskrift: Ved at indsætte rejsens pris på y´s plads og finde x-værdien 
A0: Ved at sammenligne resultatet med rejsen pris/ eller antal uger man har til at spare op. 
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SFF-diagrammet for SFF3 B 

 
Q0: Hvornår har I sparet nok op til turen? 
 
A1: Vi ved fra sidste opgave hvad turen koster og hvornår vi skal af sted. Samt at vi skal 
huske tilskuddet fra skolen? 
 
Q1: Hvordan kan man opstille en tabel over det opsparede beløb? 
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A1:  Man kan lave et sildeben ved at sætte y- værdien til 1800 når x=0 og derefter lægge 150 
til y-værdien hver gang x-værdien stiger med en. 
Q1,1: Hvordan bruges tabellen til at finde hvor mange måneder man skal spare op? 
A1,1: aflæs x-værdien, for den y-værdi der er nærmest prisen på turen 
Q2 : hvordan kan man tegne en graf over opsparingen? 
A2,1: Sæt punkterne ind i et koordinatsystem og se at de ligger på en ret linje 
A2,2: identificer skæring med y-aksen til 1800 og hældingen til 150 
Q2,3: Hvordan bestemmer vi så hvornår eleven har sparet nok op via grafen 

A2,3 : aflæs x-værdien for den y-værdi der er prisen. 

Q1,4: hvordan kan man finde regneforskriften for grafen? 
A1,4: Ved at aflæse hældningen og skæringen med y-aksen. 
Q1,4,1: Hvordan kan man bruge regneforskriften til at finde ud af hvornår der er sparet nok op? 
A1,4,1,: Ved at sætte prisen for rejsen ind på y’s plads og isolere x-værdien.  
 
Q3: Hvordan kan man beregne antal uger til der er sparet nok op? 
A3: Ved at bruge formlen !"#$!!"#$%&'

!"#
= 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑢𝑔𝑒𝑟 

 
Q4: Hvordan kan man opstille en lineær model? 
A4: Ved at identificere a =150 og b= 1800 
A0: Oversæt x-værdien til måned på året. 
 

Udspecificering af forventninger: 

Prakseologier: de matematiske forventninger  er at eleverne kan opstille en model ud fra en 
given tekst, samt isolere x-værdien i   𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏, eller aflæse x-værdien på grafen.  Dvs. at 
det forventes at eleven udvikler prakseologier svarende til T-opgaver TA1  TB1. Samt at eleven 
kan rekonstruere prakseologierne svarende til T-opgaver TB2 TC1  og TC1* , der gerne skulle 
være konstrueret i tidligere forløb 

 

Studieproces : 

Jeg forventer at eleverne nu er fortrolige med SFF, og at de er i stand til selv at finde 
oplysninger. Jeg forventer at de bruger de prakseologier de har udviklet i de tidligere SFF. 
Jeg forventer at det stadig er svært for eleverne at fremlægge resultaterne  ved 
klassekonferencerne, samt at enkelte gruppe ikke kan arbejde selvstændigt endnu. 
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7.5.4 A priori analyse af SFF 4 

SFF-diagram 

 
 

Q0: Hvor mange penge havde I med?  Og når I at løbe tør for penge 
 
Q1: Vi Skal bruge modelen, hvordan findes en model? 
A1: Ved at identificere at man har 𝑎 = −455 og et punkt 𝑥!,,𝑦! = (2,1888), og bruge at 
𝑏 = 𝑦! − 𝑎𝑥! 
 
Q2: Hvordan findes hvor mange penge vi har med ? 
A2,1: 𝑏 er  y-værdien når x=0 så beløbet  𝑏 er det vi havde til at starte med. 
A2,2: ved at regne to dage tilbage med formlen  𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑏𝑒𝑙ø𝑏 = 1888+ 455+ 455 = 1888+
2 ∙ 455 
 
Q3: hvordan finder vi ud af om vi løber tør for penge? 
A3,1: Ved at indsætte antal rejsedage i modellen og se om y -værdien( beløbet der er tilbage) 
bliver negativ. 
A3,2: Ved at tegne grafen, og aflæse skæring med med x-aksen, og sammenligne med antal 
rejsedage 
A3,3 Ved at løse ligningen 0 = 𝑎𝑥 + 𝑏 , og sammenlign den fundne x-værdi( antal dage før vi 
løber tør) med rejselængden 
A3,4: Ved 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑏𝑒𝑙ø𝑏   = 1888− (𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙    𝑟𝑒𝑗𝑠𝑒𝑑𝑎𝑔𝑒 − 2) ∗ 455 
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A3,5: ved at finde ud af hvor man gange man skal trække 455 fra 1888, før det bliver nul eller 
negativt. Se om svaret+ 2 er større end antal rejsedag 
A3,6: Ved at tegne grafen, og aflæse y- værdien for x= antal rejsedage, og se om tallet er 
positivt. 
 
Q4: Hvor længe vare turen? 
 
A0: vi starter med 2798 og løber ikke tør for penge hvis turen er kortere end 7 dage? 
 
 
 
 
Udspecificering af forventninger: 

Prakseologier: At de kan identificere hældningen og finde skæring med y-akse ud fra 
hældingen og et punkt. Samt at de kan finde skæringen med x-aksen, algebraisk eller 
geometrisk. Dvs. at eleven forventes at konstruere eller rekonstruere  prakseologier svarende 
til T-opgaverne  eller delmængder af disse: TA1  TA2. TB1, TB2 ,TC1. TC1* . 

Delmængder af T-opgaverne skal forstås på den måde at i T-opgave TA2 , skal man kunne 
finde a og b ud fra to punkter, her skal man kun bruge teknikken til at finde b ud fra 
hældningen og et punkt.   

Studieproces : 

Jeg forventer at eleverne nu er fortrolige med SFF, og at de er i stand til selv at finde 
oplysninger. Jeg forventer at de bruger de prakseologier de har udviklet i de tidligere SFF. 
Jeg forventer at der uden problemer kan afholdes klassekonferenser, samt at alle grupper kan 
arbejde selvstændigt.  
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7.5.5 A priori analyse af SFF 5  

SFF-diagram 
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Q0: I har 22 flyttekasser , hvilket firma skal I vælge? 
Hvor mange flyttekasser skulle I have , før I skulle have valgt det andet firma?   
 
Q1: Hvordan finder man firmaet der er billigst med 22 kasser 

Q2: Hvordan bestemmes prisen for de 22 kasser hos Anderssen og Søn 

A2,1: Man kan tegne grafen ud fra kendskab til a og b’s betydning for grafen aflæse y-værdien 
svarende til x=22 

A2,2: Ved at identificere at 𝑎 = 56   og 𝑏 = 1800 , opstiller den lineære sammenhæng 
𝑦 = 56𝑥 + 1800 og indsætter 22 på x’ plads. 

Q3: Hvordan bestemmes prisen for de 22 kasser hos Berggren og datter 

A3,1: Ved at sætte de to punkter ind i et koordinatsystem og tegne linjen, derefter aflæses y-
værdien hørende til x=22 

A3,2: Finder den lineære model ud fra to punkter, ved at bruge formlerne 𝑎 = !!!!!
!!!!!

 og 

derefter 𝑏 = 𝑦! − 𝑎𝑥!, og sætter 22 ind på x’s plads og finder prisen 

A1: Ser hvilken pris der er mindst og vælger dette firma. 

Q4: Hvor mange flytte kasser skulle vi have for at skifte firma ? 

Q4,1 : hvordan kan graferne bruges til at bestemme det? 

A4,1: Ved at tegne graferne for de to sammenhænge i samme koordinatsystem og aflæse x-
værdien for  skæringspunktet. 

Q4,2 :Hvordan kan regneforskrifterne bruges til at bestemme det? 

A4,2: sætter de to regneforskrifter lig med hinanden og løser ligningen mht. x 

A3: Ved at regne prisen ud for et antal forskellige kasser i de to firmaer, og se hvornår det 
andet firma bliver billigere. 

A0: Ved 22 kasser vælges firma 2 og over 25 kasser vælges firma 1 

Udspecificering af forventninger: 

Prakseologier: matematikske forventninger er at de kan opstille lineære modeller ud fra en 
tekst, og ud fra to punkter. De kan indsætte en x-værdi og finde y-værdien i de to modeller og 
derefter skal de kunne sammenligne de to lineære modeller, enten ved at finde x-værdien for 
skæringspunktet mellem dem geometrisk, eller finde x-værdien for skæringspunktet 
algebraisk. 

Dvs. at eleven forventes at konstruere eller rekonstruere  prakseologier svarende til T-
opgaverne: TA1  TA2. TB1  ,TB3 , TB4, TC1. TC1* . 

Studieproces : 

Jeg forventer at eleverne nu er fortrolige med SFF, og at de er i stand til selv at finde 
oplysninger. Jeg forventer at de bruger de prakseologier de har udviklet i de tidligere SFF. 
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Jeg forventer at der uden problemer kan afholdes klassekonferenser, samt at alle grupper kan 
arbejde selvstændigt.  

7.5.1 A priori analyse af SFF 6 

SFF-diagram 

 
Q0: vad skal man kende for at kunne bestemme henholdsvis a og b? 
 
A1: Man skal kende hældingen af linjen og skæring med y-aksen 

A2: Man skal kende et punkt og hældingen af linjen 

A3: Man skal kende to punkter på linjen 

Q3,1: hvordan kan man bevise formlerne? 

A3,1: Ved at løse to ligninger med to ubekendte. 

 

Udspecificering af forventninger: 

Prakseologier: matematikske forventning er at eleverne kan bevise formlerne for hvordan 
man finder a og b ud fra to punkter. Hvilket er teknikken bag prakseologien svarende til T-
opgave TA2 

Studieproces : 

Jeg forventer at eleverne synes det er svært at gå fra anvendelses opgaver til en mere teoretisk 
opgave. 
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7.6 ÆNDRING AF DESIGN 

Da eleverne reagerede meget voldsomt på at skulle arbejde selvstændig og tage ansvar for 
studieprocessen, samt at det tog meget længere tid end planlagt at gennemføre SFF, valgte jeg 
at tage de nedenstående design ud af mit SFF. 

 

Kort beskrivelse af problemer der var skyld i ændring 

Der var flere elever i klassen  der mente de led af matematikangst, dette viste sig allerede 
første time med SFF, hvor to elever fik angstanfald midt i timen. Den ene kunne ikke få 
vejret , så en ambulance blev tilkaldt. Den anden rystede og måtte ud og kaste op et par gange 
i timen. Resten af eleverne prøvede at deltage de to første moduler , men derefter var der en 
5-6 elever, som bad om samtaler og fortalte at de synes det var alt for svære opgaver specielt 
når de skulle finde ud tingene selv.  

Af bilag D kan man se at  i 5. Modul er der flere som kommer bemærkninger i timerne som:  

”Jeg håber du vil gennemgå alt dette her for os, når du er færdig med at se om denne 
undervisning virker, for det gør den altså ikke for mig.” 

”Jeg føler mig altså meget fortabt i disse timer, selv om du prøver at hjælpe os under 
gruppearbejdet, jeg kan ikke forstå at du tror vi selv kan forstå bogen og videoer.” 

”ja, vi har jo haft om dette emne i grundskolen, og vi har valgt matematik C, fordi vi ikke har 
forstået matematik før, så kan vi jo heller ikke selv nu.” 

Hvilket der var rigtig mange elever der støttede. 

Ovenstående, samt at klassen brugte 7 moduler på SFF,  i forhold til at jeg i min planlægning 
kun havde regnet med 3 moduler, gjorde at jeg valgte at fjerne nedenstående design. Dette 
var nok en fejl, beslutningen var baseret på andre værdier end matematiklæring1. De elever 
der havde svært ved de første SFF kom desværre ikke rigtig med i undervisningen, og de 
elever der var med, kunne have haft glæde af lidt mere udfordring. Det er to SFF som løfter 
sig mere over almindelige opgaver. Og det kunne have været interessant at se potentiallet i 
disse opgaver. 

Design som blev taget ud 

 

1. SFF om alkohol forbrænding  

Selve spørgsmålet lyder  

I går i byen og drikker en del øl. I skal til køretime næste dag. 
 
Hvor mange timer går der før I helt sikkert lovligt  må køre bil igen? 
 
Og  

                                         
1 (Skott, 2004, s. 251). 
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2. SFF om indkomst ( lånt af Britta jessen) 

Selve spørgsmålet lyder: 

 
Nedenstående tabel viser en sammenhæng mellem antal år, men har gået i skole og ens 
årsindkomst. 
Antal års uddannelse 9 12 14 15 17 20 

Årsindkomst i kr. 210.000 310.000 365.000 370.000 490.000 520.000 
 
Når man skal sammenligne faggruppers indtjenings taler man om personers livsindkomst. 
Dvs. hvor meget her en person tjent i sit arbejdsliv indtil et givet tidspunkt. I skal nu bruge 
dette begreb til at besvare nedenstående opgave. 
I en 9. klasse vælger to klassekammerater to vidt forskellige erhverv. Den ene bliver ufaglært 
og den anden tager en lang videregående uddannelse. Til at begynde med har den ufaglærte 
en væsentlig højere indkomst end eleven, der vælger at læse videre. Dette vender dog, når 
akademikeren er færdiguddannet. 
Med udgangspunkt i tallene fra tabellen, hvor gamle er de to klassekammerater, når 
akademikerens livsindkomst overstiger den ufaglærtes?  
 
 

 

 

8 RESULTATER 

 Analyserne vil tage udgangspunkt i teorien bag SFF,  dette gøres ved at se på 
klassekonferencerne (Bilag D), og  ud fra disse opstilles SFF-diagrammer som beskrevet i 
afsnit 3.5.4.. Diagrammerne sammenlignes med SFF-diagrammerne fra a priori analysen. Der 
identificeres de prakseologier grupperne danner under studieprocessen. Efterfølgende ses på 
Temaopgaven, da den var tænkt som en opsummering og præsentation af SFF, her vil jeg se 
om jeg kan genfinde de etableret prakseologier.  
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8.1 A POSTERIORI ANALYSE AF SFF 1 

Referartet af klasse konferencerne (Bilag D) viser at man kan opstille nedstående SFF-
diagram for eleverne arbejdsproces: 

 
Figur 25 : SFF1 elevgennemgang 

 

Q0: vil eleven nå at spare nok sammen til rejsen? 

Q1: Hvad er prisen på rejsen?   

A1: Bruger prisen og rejsetidspunktet der er blevet sagt på skolemødet. 

Q2:  Hvilke oplysninger skal vi kende? 
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Q1,1 : Hvordan finder man den gennemsnitlige månedlige opsparing ? 

A1,1 :Tager det. samlet beløb i tabellen og dividere  med antal måneder der er til at spare op i. 

Q1,2 : Hvorfor er det rimeligt at finde den gennemsnitlige månedlige opsparing? 

A1,2: Da stiger næsten med samme beløb hver anden måned. 

Q1,1,1 : Hvor mange måned skal eleven spare sammen? 

Q1,1,2 :Hvor meget sparer eleven sammen. 

A1,1,1: findes ved at dividere rejsens pris med den gennemsnitlige månedlige opsparing. 

A1,1,2 :gange gennemsnitlig opsparing med antal måneder til rejsen 

A0: sammenlign de fundne resultater med rejsen pris eller opsparingstiden 

 

Man kan af ovenstående se at eleverne selv får stillet de fleste af spørgsmålene, da næsten 
alle spørgsmål er farvet hvide, det vi har aftalt i fællesskab at eleverne skal arbejde videre 
med er gråt. 

 Diagrammet stemmer overens med min a priori analyse, hvis man følger vejen Q0-  Q1- A1- 
Q2- A2- Q2,1- A2,1- A0     eller  Q0- Q1- A1- Q2- A2-Q2,2- A2,2- A0 

Alt efter om man finder det samlede opsparet beløb eller hvor mange måneder eleven skal 
spare op. Eleverne løser opgaven intuitivt, da de ikke kunne finde ud af at læse bogen. Derfor 
manglede vekselvirkningen mellem studie og forskning. To af grupperne startede med en ide 
om at de skulle tegne sammenhængen, men  de kunne ikke finde ud af at forbinde den 
gennemsnitlige opsparing med  en graf, da de ikke kunne læse bogen.  

Umiddelbart ser det ikke ud til at eleverne leder efter konstante ændringer i tabellen, som 
(Confrey & Smith, 1994) jf. afsnit 4.2.3, anbefaler at man gør  ved en kovarians-tilgang til 
sammenhænge, men da jeg spørger ind til, hvorfor man kan bruge den gennemsnitlige 
opsparing er der enkelte elever der bemærker at grunden til at vi kan finde gennemsnittet er 
fordi " Det stiger næsten med det samme beløb hver anden måned.”  og  ” der er ikke så 
store udsving i tabellen, så derfor giver det mening at finde gennemsnittet.” , hvilket viser at 
nogle af eleverne har set på ændringen og set at den næsten er konstant. 

 

 

Matematiske prakseologier: 

For at udvikle en prakseologi, skal man som skrevet i afsnit 3.2 så skal man igennem de 6 
faser for at udvikle en prakseologi. Det er svært at se af referartet og ovenstående om de har 
været igennem de 6 faser. De mangler den matematiske dybde i deres argumenter og eleverne 
har ingen matematiske fagtermer . Men da ligefrem proportional kan ses som et særtilfælde af 
lineære sammenhænge, så udvikler de undervejs nedenstående prakseologier 
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Opgave  Find hældningen af en ligefremproportional 
sammenhæng 

Teknik  

bruger at konstanten k er  k= !!
!!

 

 

Teknologi Bruger at hældningen er konstant og at linjen 
går gennem (0,0). 

Teori Lineære  sammenhænge 

 

 

Opgave  Find x-værdien i en ligefrem proportional 
sammenhæng, når y-værdien er kendt 

Teknik Isoler x ved 𝑥 = !
!
 

 

Teknologi ligningsløsning 

Teori Lineære sammenhænge 

 

Dog uden at bruge nogen fagtermer.  

 

Fejlstrategier:  

Der var en gruppe af elever, der havde strategien, når ordet opsparing står  i opgaven, så skal 
man huske renters rente. Gruppen vidste dog ikke hvad rente var. En af eleverne spørger om ” 
Men er renters rente dårligt at få” og har helt klart ingen ide om hvad renter er, og hvordan 
man får dem. 

En anden fejlstrategi er at en gruppe, kun mener at man behøver at tage hensyn til det første 
punkt, og kan være glemme resten af punkterne. En fejlstrategi der kan stammer fra at i 
grundskolen, arbejder de kun med tabeller hvor punkterne ligger på en ret linje. 

 

I forhold til forventninger: 

Matematisk havde jeg ikke forventninger til dette SFF, jeg kunne godt have tænkt mig at de 
havde knyttet det lidt mere til lineære sammenhænge, eller ligefrem proportional og evt. 
tegnet graferne. Men de fik svaret på spørgsmålet og fik selv stillet de relevante spørgsmål 
undervejs.  
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Studieprocessen : Klassen reagerede meget dårligt på at blive kastet ud i SFF. De var meget 
utrygge ved den arbejdsform, hvilket jeg havde forventet, bare  ikke i så voldsom en grad. 
Der var to elever der fik angstanfald. Jeg havde også forventet at de havde svært ved at læse 
bogen, men at alle elever opgav at læse i bogen, havde jeg ikke forventet. 

 

8.2 A POSTERIORI  ANALYSE AF SFF 2  

Dette SFF er delt i 2 diagrammer, da der var to genererende spørgsmål. 

I dette SFF er ressourcerummet udvidet med videoer, da eleverne i første forløb ikke kunne 
læse bogen. Ud fra referartet  i Bilag D modul 2 og 3 kan ses at elevernes studieproces kan 
beskrives ved nedenstående diagrammer 

SFF diagram for SFF 2A 

 

 

Q0: Giver en model over ovenstående data et realistisk billede 
af, værnepligtiges gennemsnitshøjde i dag?  
Q1:Hvordan finder man ændringen pr. 10. år? 
A1: Vokser ikke med det samme hvert år, så der er flere svar, 
det er dårligt. 
Q2: Hvad er en model og hvordan finder man den når man 
har en række data? 

A2: en model er en forenklet beskrivelse af virkeligheden, og 
man kan finde den ved lineær regression. 

A2,1: model bliver 𝑦 = 0,177𝑥 − 170,6 hvor x er årstallet og 
y er højden. 

Q2,2 : hvordan bestemmes højden i dag ud fra modelen? 

A2,2 :Ved at sætte årstallet ind på x’s plads og udregne y-
værdien. 

A0: Vurder det fundne resultat,  til at være rimeligt. 
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SFF 2 B 

SFF-diagram for SFF 2B 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Q0*: Giver en model over ovenstående data et realistisk billede af, vikingers  
gennemsnitshøjde i år 1000?  
Q1: Vi har modelen fra før, hvordan kan vi bruge den til at bestemme 
vikingernes højde .  

A1 : Ved at sætte årstallet ind på x’s plads og udregne y-værdien. 

A1*: Vurder det fundne resultat, og forstår det ikke. 

Q2: hvad betyder konstanter i vores model. 

A2: Fortolker konstanterne, til at a er gennemsnitlige vækst pr. år og  hvad b er 
højden i år 0 

A0*: finder ud af at modellen ikke passer i  år 1000, men kun omkring 1900-
tallet 

 

 

 

Af ovenstående SFF diagrammer kan man se at det er læreren der får dem til at tænke i 
modeller og regression.  

Klassen starter med at prøve at finde den gennemsnitlige vækst. En gruppe finder den ved at 
kigge på de 2 første punkter, og en anden gruppe finder den  ved at kigge på de 2 sidste 
punkter. En tredje gruppe løser opgaven ved at tage gennemsnittet over alle årene fra år 0, så 
denne gruppe genbruger teknikken fra opgave 1. Eleverne kan i den efterfølgende diskussion 
se at denne teknik ikke kan genbruges, da vi ikke starter fra 0, som i første opgave. Der er en 
elev der udtrykker at det kunne være godt med en rigtig metode, og ikke flere metoder der 
giver forskellige resultater, det får mig til at bede dem arbejde videre med at finde en sådan 
metode, og henviser dem til sider og videoer der handler om regression. Efter eleverne finder 
metoden regression, stemmer diagrammet overens med a priori analysen, hvis man vælger 
vejen Q0-Q3- A3- Q3,1- A3,2- Q2,2,1- A2,,2,3- A0     i SFF 2A og   Q0- Q3,2- A2,2- A0  i SFF 2B. 
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Der er i a priori analysen ikke forudset at eleverne bliver nødt til at fortolke konstanter, før de 
forstår rækkeviden af modellen. 

Det kan ses af bilag D og ovenstående SFF-diagrammer, at der ikke er nogen elever der 
bruger en Kovarians- tilgang til sammenhængen, muligvis fordi de bliver forvirret over at det 
vokser med forskellige tal. 

Eleverne kommer dog i vanskeligheder med at forstå resultatet af højden i vikingetiden. Der 
er flere af grupperne der ikke tror på teknikken de lige har udviklet i SFF 2A, fordi resultatet 
giver et tal der er åbenlyst forkert. Dette gør at nogle af grupperne opfinder deres egen 
regnemetode, som giver et mere rimeligt resultat. Det overraskende er at de på et tidspunkt 
kan overbevise en hel klasse om at de har fundet det rigtige resultat, selv om ingen forstår 
udregningen. ( se nedenstående afsnit) 

 

Matematiske prakseologier: 

Af ovenstående diagram og referartet Bilag D, modul 2 og 3 , kan det ses at eleverne udvikler 
følgende prakseologier : 

Det lykkes dem at finde ud af at man skal lave lineær regression, når man har mere end to 
punkter der kun tilnærmelsesvis ligger på en ret linje. (Q2,A2) i SFF2A 

 

opgave  Givet et datasæt med mere end to punkter, 
opstil en model 

Teknik Instrumenteret 

Der arbejdes med CAS-værktøj 

Teknologi Aflæser regneforskriften, og kan via 
punkternes beliggenhed vurdere om det er 
den rigtige model 

Teori Lineære sammenhænge 

 

Hvilket svarer til T-opgave TA3  

 

 

Det kan også ses at eleverne kan finde en y-værdi ved at indsætte en x-værdi (Q2,1,A2,1). 
Senere i opgaven hvor grupperne skal bruge samme teknik, tror halvdelen af klassen dog ikke 
på teknikken , da resultatet ikke giver mening for dem., De får endda overbevist de grupper 
der starter med at fastholde teknikken om de tager fejl. Derfor må man sige at denne 
prakseologi er ikke helt udviklet. prakseologien svarer til T-opgave TB2. 
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De udvikler dog prakseologierne der svarer til T-opgaver TC1  og TC1* , eleverne kan godt 
regne resultatet ud, selv om de ikke tror på det, og oversætte resultatet tilbage til opgavens 
kontekst 

 

Af spørgsmål og svar ( Q2,A2) i SFF2 B viser at de udvikler følgende prakseologi:’ 

Type af 
opgave 

Forklare betydning af a og b for en lineær sammenhæng 

Teknik a er hvor meget y-værdien stiger/falder når x-værdien bliver en større. b er 
begyndelsesværdien, det y-værdien er, når x=0 

Teknologi  Da a er hældningskoefficienten, ved vi at det det y-værdien ændre sig når x-
værdien vokser med en. Da b er y-værdien når x =0, vil b være det der til at 
starte med. Hvis x bliver målt i tid, er b den mængde der var der til tid  0 

Teori  Lineære variabelsammenhæng 

 

Der svare til T-opgave TC3 

 

 

Ud fra kommentarer som” …så derfor passer modellen ikke langt væk fra 1920-1980.” og    ” 
Modellen passer kun i 1900-tallet” , kan man se at de har udviklet følgende prakseologi ( 
Bilag D, modul 3)  

opgave Givet en lineær model, kan de forholde sig til 
rækkevidden af modellen 

Teknik Udregn en y-værdi for en x-værdi der ligger 
langt væk fra dem modellen er gyldig for. 
Vurder tallet 

Teknologi Foretage ekstrapolation, og forholder sig 
kritisk til den fundne værdi 

Teori Lineære sammenhænge 

 

Dette svarer til T-opgave TC2 

 

Eleverne har i dette SFF udviklet prakseologierne svarende til TA3, TC1 , TC!* ,TC2  og TC3 

 

Hvilket næsten var det forventet, på nær at de ikke har udviklet  prakseologien der svare til 
TB2,, men til gengæld prakseologien der svare til TC3 
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Problemer under vejs 

Det var overraskende at eleverne ikke kunne finde gennemsnittet over alle årene. Det var 
også overraskende hvor svært de havde ved at stole på deres udregninger undervejs, hvis 
udregningerne  ikke gav et realistisk tal. Som man kan se af Bilag D, modul 3. Så har klassen 
fundet frem til at modellen der beskriver de værnepligtiges højde er givet ved 𝑦 = 0,177𝑥 −
170,6, hvor x er årstallet og y er højden. Da de skal finde højden i år 1000 synes en af 
grupperne synes det lyder forkert med det resultat de får når de sætter 1000 ind på x’s plads. 
Så de vælger at sætte 92 ind, da år 1000 er  er 920 år før 1920. Derefter regner de på 
𝑦 = 0,177 ∗ 92− 170,6 =   −154   og vælger at smide minus væk, da en differens ikke kan 
blive negativ. Selv om der er to-tre grupper  i klassen som havde regnet rigtig, beslutter 
klassen i fællesskab at det lyder mere rigtig med 154 cm, selv om de ikke forstår hvordan 
gruppen er kommet frem til det. Argumentet er at vikingerne ikke ser høje ud i filmene om 
ringens herre.  

Fejlstrategier:  

En del af eleverne har den fejlopfattelse at en differens ikke kan bliver negativ, det er altid det 
store tal - det lille tal.  

Studieproces i forhold til forventninger: 

Der er alt for få af eleverne der deltager i diskussionerne  i klassen, selv om det ikke fremgår 
tydeligt af referartet, så er der kun 10-12 der deltager aktivt i fremlæggelserne og 
diskussionerne. De fleste forsøger at være med i gruppearbejdet, men kan ikke overskue at 
arbejde selvstændigt. Det gør der er en eller to elever i hver gruppe der påtager sig ansvaret.  

 

8.3 A POSTERIORI ANALYSE AF SFF 3 

Dette SFF er delt i 2 diagrammer, da der var to genererende spørgsmål. 

Klassen har fået udleveret første spørgsmål i SFF 3 og af bilag D modul 4 kan ses at man kan 
opstille følende diagram over elevernes studieproces. 
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SFF Diagram for SFF 3A 

 

 
 

 

Q0: Får I sparet nok op til turen? 
Q1: hvad er prisen? 
A1: Birgitte siger at det max må koste 3500 kr.  
Q2: Hvad med tilskuddet fra skolen. 
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A2: Tilskuddet fra skolen er 1800 og det er en startværdi. 
Q3: Mangler der flere oplysninger 
A3: Hvornår vi skal rejse, Birgitte siger at det er i uge 12. 
Q4: Hvordan opstilles den lineære model? 

A4: Ved at identificere a=40  og b= 1800  

Q5: hvordan tegnes der er en graf. 

A5 :identificer skæring med  y-aksen til 1800 og hældningen er 40 

 

Q4,1: Hvordan findes meget man har sparet op. 

A4,1: ved at indsætte 30 på x’s plads og udregne y-værdien 

A5,1: Aflæs y-værdien for x=30 

 

Q4,2: Hvordan findes hvor mange uger man skal spare op. 

A4,2: Ved at indsætte rejsens pris på y’s plads og udregne x-værdien 

A5,2: Aflæs y-værdi for y=3500 

A0 : Sammenlign  y-værdien med prisen på turen , eller sammenlign antal uger med, hvor 
man uger der er at spare op i. 

 

Q6: Hvorfor er det en lineær model 

A6 : Fordi opsparingen stiger med samme beløb hver uge. 
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SFF Diagram for SFF 3B 

 
Q0: Hvornår har I sparet nok op til turen? 
Q1,1: Hvad skal vi ændre i modellen fra før. 
A1,1: De 40 skal ændres til 150 
Q1,2: Hvad skal ændres på grafen. 

A1,2: Hældningen skal ændres. 

Q2: Hvordan findes hvor mange uger man skal spare op?  

A2,1: ved at indsætte 3500 på y’s plads og udregne x-værdien 

 

A2,2 : Går ud fra 3500 på y-aksen, og aflæser den tilhørende x-værdi 

A2,3 :For svært at aflæse, så regn i stedet. 

A0 :sammenligner x-værdien med antal uger der er til at spare op eller omregner x-værdien til 
tid på året. 
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Af ovenstående SFF diagrammer kan man se at eleverne fik lov til at følge forskellige 
strategier. Der var enten en strategi hvor eleverne opskrev modellen, og beregnede svarene, 
eller eleverne opstillede modellen og tegnede grafen, og aflæste. SFF diagrammerne stemmer 
overens med a priori analysen. Ved 3A svarer det til at eleverne har valgt en af disse veje hvis 

de har tegnet grafen Q0-Q1- A1- Q2- A2- Q3,3- A3,3,2 -
𝑄!,!
𝑄!,!

 - 
𝐴!,!,!
𝐴!,!,!

 - A0   

Og hvis de har valgt at bruge modellen til at beregne svaret har de gået vejen 

Q0-Q1- A1- Q2- A2- Q4- A4 - 
𝑄!,!
𝑄!,!

 - 
𝐴!,!,!
𝐴!,!,!

 -A0 . 

I SFF 3B blev  det  for svært for eleverne at aflæse svaret på grafen, så de blev nødt til finde 
svaret via regneforskriften. Det havde jeg ikke forudset i a priori analysen. Så i forhold til  a 
priori analysen passer ovenstående SFF diagram for 3B, hvis man vælger vejen:  

Q0-Q2 -A2,2- Q2,3- A2,3- Q4- A4- Q1,4,1- A1,4,1-A0. eller Q0-Q4- A4- Q1,4,1- A1,4,1-A0 alt efter om 
de starter med at tegne grafen, eller  vælger at beregne svaret, fra start af 

Man kan også se at eleverne selv finder på spørgsmålene, på nær det der handler om 
modelvalg. 

Spørgsmålet om modelvalg er stillet af læreren, for at sikre at de forstod hvorfor de brugte 
den lineære model. Når der er et ressourcer rum der kun omhandler lineære sammenhænge, 
så er faren at eleverne ikke tænker over modelvalg, så derfor blev spørgsmålet stillet. 

Matematiske prakseologier: 

Af ovenstående SSF diagrammer, og bilag D 4. Modul kan man se at eleverne udvikler 
følgende prakseologier: 

Selv om nogle af grupperne i først omgang glemmer af tage tilskuddet fra skolen med, så kan 
alle grupper, da de bliver opmærksomme på tilskuddet  opstille modellen ud fra oplysninger i 
teksten, det kan ses af (Q4,A4) i SFF3A og af  (Q1,1,A1,1) og (Q1,2,A1,2)  i SFF 3B kan ses at de 
kan genbruge teknikken. 

 

opgave Givet en tekst skal eleverne opstille en model, dvs. de skal oversætte naturligt 
sprog til symbolholdig sprog. 

Teknik de to  tal i opgaven skal indsættes på a’s og b’s plads i 𝑦 = 𝑎 · 𝑥 + 𝑏,  og 
derefter skal der forklares hvad x og y beskriver. 

Teknologi  Ved fra de karakteristiske egenskaber at samme absolutte tilvækst på x-aksen 
giver samme absolutte tilvækst på y-aksen. Eller skrevet på en anden måde, 
hvis 𝑥 −værdien øges med 1 så ændres 𝑦 −værdien med størrelsen 𝑎 

Teori  Lineær sammenhænge. 
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 Det Svarer til T-opgaven TA1 

 

Man kan se af (Q4,1,A4,1, A5,1) at eleverne kan bruge prakseologien svarende til T-opgave TB2, 
Som er at de kan  finde en y-værdi når x-værdien er kendt. 

 

Af  ( Q4,2, A4,2,A5,2) i SFF 3A og (Q2,A2,1,A2,2) i SFF 3B ses at eleverne udvikler denne 
prakseologi, der svarer til  T-opgaven TB1 

 

opgave x-værdien skal findes, når der er givet en regneforskrift for den lineære 
funktion og en y-værdi 

Teknik brug formlen  

𝑥 =
𝑦 − 𝑏
𝑎  

til at isolere x 

Tegn grafen for den lineære funktion, og aflæs x-værdien 

Teknologi  Divider med b på begge sider af lighedstegnet. Tag logaritmen på begge 
sidder af lighedstegnet og  divider med log(a) på begge sider af lighedstegnet  

Man tegner grafen for den lineære sammenhæng og går vandret ud fra y-
værdien, indtil man rammer grafen, derefter går man lodret ned på x-aksen og 
aflæser værdien. 

Teori  Lineære sammenhæng  

 

De kan også udregne resultatet, så det ses af  (Q2,A2,1,A2,2) , at de kan bruge prakseologien 
svarende til T-opgave TC1 som de har udviklet i tidligere forløb. 

Af  ( Q5, A5) SFF 3A og (Q1,2,A1,2) i SFF 3B ses at eleverne udvikler denne prakseologi, der 
svarer til  T-opgaven TB4 

Type af 
opgave 

TB4 

 

givet a og b i en lineær sammenhæng tegn grafen 

Teknik 𝜏 b er skæring med y-aksen, og a er hældningen 

Teknologi  𝜃 b er y-værdien når x=0, a er det grafen vokser når x bliver en større 

Teori  Θ Lineære variabelsammenhæng 
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Af (A0) i diagrammet kan man se at eleverne kan bruge prakseologien svarende til T-opgave 
TC1* som de har udviklet i tidligere forløb. 

 

Eleverne har i dette SFF konstrueret eller rekonstrueret  prakseologierne svarende til TA1, TB1 

, TB2 ,TB4 ,TC1  og TC1* 

Hvilket næsten  svarede til forventningerne. Jeg havde ikke med i a priori analysen at 
behøvede at udvikle TB4 

 

Overraskelser under vejs. 

Eleverne havde meget let ved at opstille den lineære model ud fra teksten, de havde dog også 
set en video hvor der var blevet gennemgået et lignende eksempel. 

Flere af eleverne har svært ved at løse ligninger,  så de vælge at tegne grafen, men kommer i 
vanskeligheder, da det er svært at tegne præcis. Det kan man se af følgende bemærkninger i 
bilag D modul 4 

” Vi synes det er svært at aflæse præcis på en graf, det tager lang tid at tegne.” og  

” Man skal have et stort stykke papir, hvis man skal aflæse langt ude på x-aksen. Så det er 
bedre at opstille en model, og regne.” 

Man kan dog se at de har forstået, hvordan de skulle bruge grafen, men de har ikke 
tålmodighed til at gør det. 

Studieproces i forhold til forventninger: 

Der er alt for få af eleverne der deltager i diskussionerne  i klassen, selv om det ikke fremgår 
tydeligt af referartet, så er der nu kun 10 der deltager aktivt i fremlæggelserne og 
diskussionerne. Alle elever kommer til timerne, men har ikke midlerne til at deltage aktivt i 
gruppearbejdet. De lader de elever der har forstået lineære sammenhænge, svare på 
spørgsmålene. Det gør at studieprocessen ikke bliver helt adidaktisk, da jeg som lærer prøver 
at hjælpe dem med at forstå bogen og videoerne, samt at diskussioner bliver korte, da der kun 
er en eller 2 i hver gruppe der deltager 

 

8.4 A POSTERIORI ANALYSE AF SFF 4 

Klassen har fået udleveret spørgsmålet i SFF 4 og af bilag D modul 5 kan ses at man kan 
opstille følende diagram over elevernes studieproces. 
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SFF diagram for SFF 4 

 
Q0: Hvor mange penge havde I med? Og når I at løbe tør for penge? 
Q1: Hvordan opstiller vi en model? 
A1: Identificere a=-455 og finder b ved 𝑏 = 1888+ 2 ∗ 455 
Q3: hvorfor er det en lineær model? 
A3: Fordi det falder med samme beløb. 
Q1,1: hvor mange penge har vi med 
A01: Identificere b som startbeløb, så det er hvor mange penge man har med 

Q2: løber vi tør for penge? 

A2,1: finder beløbet efter 5 dage ved at sætte 5 ind på x’s plads og se om det er positivt 

A2,2: løser ligning 0 = −455 ∗ 𝑥 + 2798, og ser om svaret er større end 5 

A2,3 : tegner grafen og se at y-værdien hørerende til x=5 er større end nul. 

Q4:: hvor mange dage er vi af sted? 
A0: Vi løber ikke tør for penge 
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Ovenstående SFF diagram stemmer overens med a-priori analysen, 

hvis man følger vejen eller  Q0- Q4- Q1- A1-Q2- A2,1 - Q3-
𝐴!,!
𝐴!,!
𝐴!,!

- A0 

De elever i grupperne, der løser opgaven, har ingen problemer med at løse den, men synes det 
er svært at aflæse på grafen. Man kan se af ovenstående SFF diagram at eleverne selv får 
stillet spørgsmålene. 

Matematiske prakseologier: 

Af bilag D 5. Modul og ovenstående SFF diagram, kan man se at eleverne konstruere 
følgende prakseologi. 

Af (Q1,A1), kan ses at de bruger teknikken fra forrige opgave til at finde hældningen ud fra 
teksten (delmængde af T-opgave TA1)  og så konstruere de  følgende prakseologi: 

Type af 
opgave 

 

Givet et punkt 𝑥!,𝑦!  og hældningen af grafen for en lineær sammenhæng, 
skal modellen opstilles 

Teknik Sætte ind i formlerne 

𝑏 = 𝑦! − 𝑎 ∙ 𝑥! 

Teknologi  Der skal regnes tilbage til startværdien, det gøres ved at tage y-værdien og 
trække a*x fra. 

Teori  Lineær variabelsammenhæng 

 

Som er en delmængde af T-opgave TA2 

Af (Q1,1,A01) kan ses at de konstruere følgende prakseologi: 

Type af 
opgave 

Forklare b for en lineær sammenhæng 

Teknik  b er begyndelsesværdien 

Teknologi   b er y-værdien når x =0, b vil være det der til at starte med. Hvis x 
bliver målt i tid, er b den mængde der var der til tid 0 

Teori  Lineære variabelsammenhæng 

Som er en delmængde af T-opgave TC3 

Eleverne følger forskellige strategier, dem der vælger (Q2,A2,1), (Q2,A2,3) rekonstruere 
prakseologien svarende til TB1 . Dvs. de kan finde en y-værdi, når de kender x-værdien 

dem der vælger (Q2,A2,2),  rekonstruere prakseologien svarende til TB2. Dvs. de kan finde en 
x-værdi, når de kender y-værdien. 
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Da de i opgaven regner resultatet ud og fortolker svaret, så rekonstruere de prakseologierne 
svarende til TC1 og TC1* 

 

Eleverne har i dette SFF konstrueret eller rekonstureret  prakseologierne svarende til  T- 
opgaverne TA1, TA2 ,TB1 , TB2 ,TC1 TC1*  og TC3 

Hvilket svarede til forventningerne. 

 

fejlstrategier under vejs 

Der var en gruppe, der startede med at tror, at de i teksten havde givet både a og b, så de 
genbrugte teknikken fra SFF 3, de fik dog hurtigt indset deres fejl, ved at kigge på de andre 
grupperes fremlæggelse. 

 

Studieproces i forhold til forventninger: 

Det er stadig meget få af eleverne der deltager, ca. 1/3 af eleverne er aktive, til gengæld kan 
disse 10 elever bruge prakseologier de har udviklet i tidligere opgaver og de kan arbejde 
selvstændigt. Resten af klassen er lidt modløse og som man kan se at bilag D modul 5, 
begynder eleverne der ikke er med at vise tydeligt at det ikke er nogen succes for dem, det 
sker ved bemærkninger som: 

” Jeg håber du vil gennemgå alt dette her for os, når du er færdig med at se om denne 
undervisning virker, for det gør den altså ikke for mig.” 

og en andel elev siger 

”Jeg føler mig altså meget fortabt i disse timer, selv om du prøver at hjælpe os under gruppe 
arbejdet, jeg kan ikke forstå at du tror vi selv kan forstå bogen og videoer.” 

og som der er en elev der gør opmærksom på.  

”ja, vi har jo haft om dette emne i grundskolen, og vi har valgt matematik C, fordi vi ikke har 
forstået matematik før, så kan vi jo heller ikke selv nu.” 

 

Det er første gang det bliver sagt højt i klassen, i de andre timer har elever bare bedt om 
samtaler på gangen efter timen. 
 

8.5 A POSTERIORI ANALYSE AF SFF 5 

Klassen har fået udleveret spørgsmålet i SFF 5 og af bilag D modul 5,6 og 7 kan ses at man 
kan opstille følende diagram over elevernes studieproces. 
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SFF diagram for SFF 5 
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Q0: I har 22 flyttekasser, hvilket firma skal I vælge.? Hvor mange flyttekasser skulle I have 
haft før I skulle vælge det andet firma?   
 
Q1: Hvordan findes prisen for 22 kasser hos hvert firme ? 

Q1,1 hvordan findes prisen hos Andersen og Søn? 

A1,1: identificere a=56 og b=1800, derefter opstilles model og 22 indsættes på x’s plads, og y-
værdien udregnes 

Q1,2: Hvordan opstilles en model for Berggren og datter? 

A1,2,1: identificer de to punkter (15, 2480)  og (30,3560) og brug formlen 𝑎 = !  !!!!
!!!!!

 og 

𝑏 = 𝑦! − 𝑎𝑥!, derefter opstilles model. 

A1,2,2: identificer de to punkter (15, 2480)  og (30,3560) indsæt i et koordinatsystem og 
udføre regression, for at få regneforskriften.  

Q1.3: Hvordan findes prisen hos Berggren og datter 

 

A1,3,1: Ved at indsætte 22 på x´s plads og udregne y-værdien. 

A1,3,2: Ved at aflæse y-værdien, for x=22 på grafen. 

 A1: ved at sammenligne de to priser, vælges den pris der er mindst 

Q1,4: hvorfor er det en lineær model 

A1,4: Fordi vi antag alle kasser koster det samme. 

Q2 :Hvor mange kasser skal man for at vælge det andet firma ? 

Q2,1 : Hvordan kan man sammenligne de to firmaer 

A2,1,: Tegne graferne for sammenhængene og finde skæringspunktet.  

Q2,2 : hvad kan man gøre hvis det er svært at aflæse skæringspunktet. 

A2,2: sætter de to regneforskrifter lig med hinanden og løser ligningen mht. x 

A0: skal skifte firma ved mere end 25 kasser. 

 

 

Ovenstående SFF diagram stemmer overens med a priori analysen, dog har de svært ved at 
aflæse skæringspunktet, så de bliver nødt til at beregne det også. I forhold til a priori analyse, 
så svarer det til vejen:  

Q0-Q1- - 
𝑄!
𝑄!

-
𝐴!,!
𝐴!,!
𝐴!,!

-A1- Q4,2-A4,2 -A0 . 
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Matematiske prakseologier: 

Af ovenstående SFF- diagram og bilag D modul 5,6 og 7, kan man se at eleverne konstruere 
eller rekonstruere følgende prakseologier. 

Af (Q1,1,A1,1) kan man se eleverne er bruger teknikken med at identificere tallene a og b  og 
dermed opstille modellen. Eleverne rekonstruere prakseologien svarende til T-opgave TA1 , 
TB1, TC1 

Af (Q1,2,A1,2,1)  kan ses at eleverne konstruere følgende prakseologi. 

Type af 
opgave 

 

Givet to punkter 𝑥!,𝑦!  og  𝑥!,𝑦!  på grafen for en lineær sammenhæng, 
opstil en model. 

Punkterne er tit givet i en tabel. 

Teknik Sætte ind i fo. Drmlerne 

𝑎 = !!!!!
!!!!!

     og     𝑏 = 𝑦! − 𝑎 ∙ 𝑥! 

Teknologi  Skal først udregne a  og så dernæst b 

x-værdierne står først i et punkt og y-værdien står til sidst, da man først går ud 
af x-aksen og bagefter op af y-aksen. 

I tabeller står x-værdierne øverst, og neden under står y-værdierne 

Det er ikke vigtigt hvilket punkt der bliver kaldt punkt 1, men det er vigtigt, at 
man ikke  tager x-værdien fra det ene punkt og  blander med y-værdien fra det 
andet punkt. 

Teori  Lineær variabelsammenhæng 

 

Svarende til T-opgave  TA2. 

Af (Q1,2,A1,2,2) kan ses at eleverne rekonstruere prakseologien svarende til T-opgave TA3 , 
Altså udføre lineær regression.  

Af (Q1,3,A1,3.1,A1.3.2) kan ses at eleverne rekonstruere prakseologierne svarende til T-opgaver 
TB1 og TC1. Da de finder y-værdien for en given x-værdi. 
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Af (Q2,1,A2,1)  og af (Q2,2,A2,2) kan man se at eleverne konstruere  prakseologien  

Type af opgave Sammenlign to lineære sammenhænge for at 
find x-værdien  for skæringspunktet mellem 
graferne 

Teknik Sæt de to ligninger lig med hinanden og isoler 
x 

Tegn graferne for de lineære sammenhænge 
og aflæs x-værdien på x-aksen 

Teknologi  Man løser ligningen , ved at samle x’erne på 
den ene side af lighedstegnet og alle tallene 
på den anden side. 

Derefter isolere man x, ved at dividere med 
koefficienten til x 

Tegn graferne ud fra viden om skæring med 
y-aksen og hældningskoefficient. Ved 
skæringpunktet gå man lodret ned på x-aksen 
og aflæser tallet 

Teori  Lineære variablesammenhæng 

 

Svarende til  T-opgave TB3 

 

Af  A1 og A0 kan man se at eleverne rekonstruere prakseologien svarende til T-opgave TC1* 

 

Eleverne har i dette SFF konstrueret eller rekonstrueret  prakseologierne svarende til  

TA1  TA2. TB1  ,TB3  TC1 og TC1* . 

Hvilket svarede til forventningerne. 

 

 

Studieproces i forhold til forventninger: 

Det er stadig meget få af eleverne der deltager, ca. 1/3 af eleverne er aktive, til gengæld kan 
disse 10 elever bruge prakseologier de har udviklet i tidligere opgaver og de kan arbejde 
selvstændigt. Resten af klassen er ikke med, og venter nu bare på at de er færdige med sidste 
opgave. Det kan ses af bilag D modul 7, hvor der er en elev som efter sidste spørgsmål sige ” 
Du må ikke sætte os til at se på den opgave igen, vi kan ikke mere.” Denne bemærkning viser 
meget godt hvordan  stemningen  i klassen er omkring SFF. 
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8.6 A POSTERIORI ANALYSE AF SFF 6 

Klassen har fået udleveret spørgsmålet i SFF 6 og af bilag D modul 7 kan ses at man kan 
opstille følende diagram over elevernes studieproces. 

SFF diagram for SFF 6 

 

 
Q0: Hvad skal man kende for at finde a og b? 
A1: Man skal kende to punkter på grafen 

A2: Man skal kende et punkt og  hældingen. 

A3: Man skal kunne aflæse hældingen og skæring med y-aksen, så der mangler enheder. 

A4: Man skal kende 1 punkt og skæring med y-aksen 

Q4,1 : Svarer dette til en af de andre muligheder? 

A4,1 : Svarer til at man kender to punkter. 

 

Matematiske prakseologier:  

Da klassen havde brugt 7 moduler til at komme igennem SFF var der ikke tid til at nå at 
diskutere beviser. Derfor lever dette ikke helt op til forventningerne under a priori analysen, 
da det var forventet at man skulle vise  hvorledes man fandt a og b ud fra to punkter 

Studieproces i forhold til forventninger: 
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Jeg havde forventet at  eleverne havde svært ved at springe til en mere teoretisk opgave, det 
havde de ikke. Man kan se af Bilag D modul 7 at de selv kommer med svarende, og hurtigt 
finder ud af at kende et punkt og skæring med y-aksen, er det samme som at kende to 
punkter. Der er dog stadig ikke så mange der er aktive i klassen. 

 

8.7 SAMLET KONKLUSION AF A POSTERIORI ANALYSERNE 

Nedenstående er et skema over hvilke prakseologier eleverne har etableret i hvert SFF, og 
nederst er samlet hvilket de er nået igennem. Det kan ses at alle prakseologier fra 
referencemodellen er med. 

SFF nr. Prakseologier der etableres, givet ved T-
opgaver 

1  

2 TA3, TC1 , TC!* ,TC2  og TC3 

3 TA1, TB1 , TB2 ,TB4 ,TC1  og TC1* 

4 TA1, TA2 ,TB1 , TB2 ,TC1 TC1*  og TC3 

5 TA1  TA2. TB1  ,TB3  TC1 og TC1* . 

6  

samlet TA1   TA2  TA3 TB1 TB2 TB3 TB4  TC1 TC1* TC2 
TC3 

 

Ud fra ovenstående skema kan man se at eleverne ( eller nogle af eleverne) har mobiliseret 
den ønskede MO om lineære sammenhænge gennem denne række af SFF. 

Af analysen af forventninger til studieprocessen kan man se at jeg  mener, at der ikke  er nok 
elever der har deltaget aktivt, dette er svært at vise at det er sådan da det vil være skjult i 
gruppefremlæggelserne. Det kan også være svært at se ud fra referartet. Det kan dog ses af 
referatet at der ikke er så mange forskellige elever der blander sig i debatten, udover ved 
gruppefremlæggelser.  For at gøre referatet anonymt har jeg givet hvert elev et nummer, og 
man kan se at der er 10 forskellige elever der bidrager til debatten. Men man kan dog ikke 
konkludere noget ud fra klassekonference og ovenstående diagrammer om hvor mange der 
har etableret den ønskede MO.  

Man kan se at eleverne har gennemgået en modelleringproces. Der er en progression  i 
sværhedsgrad i de 5 første SFF.  Fra at ingen af eleverne kunne opstille en lineær model, kan 
de i SFF5, opstille modeller for lineære sammenhænge  algebraisk og derefter sammenligne 
dem geometrisk, her har eleverne konstrueret  og forbundet prakseologier med voksende 
kompleksitet. 
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8.8 TEMAOPGAVER 

I dette afsnit vil jeg se om jeg kan genfinde de konstrueret prakseologier fra gruppearbejdet i 
temaopgaven. Der er kun 10 elever der har afleveret temaopgaven. De har ikke som planlagt 
lavet gruppearbejde, så der er 8 besvarelser, disse 8 besvarelser minder dog om hinanden.   

Den aflevering  de havde før SFF var der 30 elever der afleverede og aflevering efter SFF var 
der 28 elever der afleverede. De havde ingen andre afleveringer i den uge de skulle aflevere 
temaopgaven, så jeg kan ikke finde nogen udefra kommende forklaring på hvorfor de ikke 
har afleveret. Den eneste forklaring jeg kan finde er at de ikke kunne eller ville besvare 
opgaven. At der kun er 10 elever der har afleveret styrker min fornemmelse af at der ikke var 
så mange elever der var med under SFF.  

De elever der har besvaret opgaven, har valgt at bruge andre eksempler i besvarelsen end dem 
de havde i SFF. Dette er ikke noget problem, da det ikke er svaret på det specifikke  problem 
i  opgaven der er vigtigt, men hvad  de kan gøre med prakseologierne de udvikler.1 

Jeg har  udvalgt 1-3 svar  på hvert spørgsmål i temaopgaven der giver et godt billede af hvad 
eleverne har afleveret. Jeg har under hver besvarelse kommet med en kort analyse af svaret. 
Og i næste afsnit vil jeg samle op på hvilke prakseologier jeg har kunne genfinde i 
temaopgaven. 

Elevbesvarelserne er kopieret direkte ind enten fra Google Docs hvor jeg har ændret skriften 
til kursiv, eller der er indsat et fra en PDF-fil. Der er ikke rettet i besvarelserne og hele svaret 
på opgaven er med. 

 Opgave 1 i temaopgave: 

Eksempel 1: 

” En lineær funktion har funktions forskriften f(x) = aX+b. 

(Kan også skrives som Y =aX+b). 

I en lineær funktion er a og b  konstanter.  

Tallet a er = hældningskoefficienten. Hældningskoefficienten også kaldt 
hældningstallet angiver, hvor meget y-værdien ændres, når x vokser med 1. 

Tallet b er = konstantleddet, som er det tal, hvor den rette linje skærer med y-
aksen. 

 Grafen for en lineær funktion er en ret linje. 

Der gælder at hvis a>0 så er funktionen voksende 

Hvis a<0 så er funktionen aftagende 

Og hvis a=o så er funktionen konstant.” 

                                         
1 (Garcia J. , Gascon, Higueras, & Bosch, 2006, s. 233) 
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Det er en kort præsentation  af lineære sammenhænge, der viser at eleven  har forstået 
betydningen at a og b, samt grafen udseende, samt kan genkende regneforskriften. Eleven ved 
også at  fortegnet på a, fortæller om funktionen er voksende eller aftagende. I alle 
afleveringerne var der gode besvarelser på spørgsmål 1. 

Opgave 2 i temaopgaven : 

Eksempel 1: 

”I en lineær funktion kan man finde a og b ud fra 2 punkter i et korordinatsystem. 

Punkt 1 kalder vi (X1,Y1) 

Punkt 2 kalder vi (X2,Y2) 

a kan man finde ud fra følgende formel: 

a = (Y2-Y1)/(X2-X1) 

b finder man ud fra disse formler: 

b = Y1-a*X1 eller  

b = Y2-a*X2 

 

Bevis for disse formler: 

Har man 2 punkter på en graf (X1,Y1) og (X2,Y2) på en graf (Y= aX+b) gælder 
følgende: 

Y1= aX1+b og Y2 = aX2+b 

 

Y2-Y1 = aX2+b-(aX1+b) 

Y2-Y1 = aX2-aX1 

Y2-Y1 = a(X2-X1) 

(Y2 –Y1)/ (X2-X1) = a 

 

Y1 = aX1+b 

Y1- aX1 = b    ”  

 

Eksempel 2: 
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Ovenstående eksempler er ikke bare afskrift fra bogen, men viser at selv om vi ikke nåede at 
snakke om beviset i timerne, så kan disse elever der har afleveret, selv forstå beviset uden 
hjælp fra mig.  Af de 8 temaopgaver der er blevet afleveret er der 7 som har beviset med. 

Opgave 3 fra temaopgave: 

Eksempel 1:  

 

”3) Vis hvordan man laver lineær regression og bruger denne til at sige noget om en given 
undersøgelse 
Lineær regression er en antagelse om, at ens koordinater er afhængige af hinanden og kan 
danne en lineær funktion.  
Hvis man kender forskellige koordinater, der umiddelbart ikke kan danne en lineær funktion, 
kan man med et IT-værktøj danne en lineær regression ud fra disse koordinater. Ud fra denne 
man kan se, hvordan resultater ville fordele sig lineært. 
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Hvis man eksempelvis kender (1,2), (2,7), (5,7) og (5,5) kan man via en tendenslinje lave en 
lineær regression, der ligger sig lineært mellem disse koordinater og danner en linje ud fra 
gennemsnittet af disse (se nedenstående billede)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af ovenstående elevbesvarelse kan man se at eleven ikke har forstået at punkterne gerne 
tilnærmelsesvis skal ligge på en ret linje. I ovenstående forklaring kunne det ser ud til at 
punkterne ikke må ligge på en ret linje. Elev har valgt to punkter med samme x-koordinat, 
men forskellig y-koordinat. Da vi kun har snakket sammenhænge og ikke funktioner, er det 
ikke noget klassen ved kan udgøre et problem.. 

 

Eksempel	  2: 
” Opgave 3 - Lineær regression  
Lineær regression er der tale om, når hældningskoefficienten er variabel. Dvs at der ikke kan 
laves en ret linje mellem punkterne. Man kan dog bruge lineær regression, ved hjælp af et it-
værktøj kan en linje udregnes for det der passer bedst til punkterne. ” 
 

Her har elev også en fornemmelse af hvad lineær regression er.  Elev dog ikke et eksempel på 
lineær regression med i sin opgave. Og selvom det ikke er rigtigt at hældningskoefficienten er 
variabel, så passer det med opgaven SFF 2, hvor eleverne fik to forskellige 
gennemsnitsændringer, og derfor blev vi enige om at finde en entydig model.  Det virker dog 
igen som at punkterne ikke må ligge på en ret linje 

 

Eksempel 3: 

”Opgave	  3	  
Lineær	  regression	  betyder	  at	  du	  har	  nogle	  punkter	  (evt	  målte	  punkter),	  som	  du	  laver	  

y	  =	  0,4706x	  +	  3,4706	  
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lineær	  regression	  på	  -‐	  dvs	  en	  linie	  med	  forskriften	  f(x)	  =	  ax	  +	  b	  som	  passer	  bedst	  mulig	  til	  
dine	  punkter.	  Når	  man	  snakker	  om	  regression	  snakker	  man	  om	  en	  model.	  	  Hvis	  man	  har	  en	  
udvikling	  som	  næsten	  udvikler	  sig	  med	  det	  samme	  tal	  årligt	  er	  der	  tale	  om	  regression.	  Ud	  
fra	  de	  oplysninger	  man	  har	  tegner	  man	  den	  bedste	  rette	  linje.	  Man	  har	  et	  tal	  som	  hedder	  r2	  
jo	  tættere	  det	  er	  på	  1	  jo	  bedre,	  man	  siger	  at	  det	  skal	  ligge	  mellem	  0,96-‐1	  for	  at	  være	  
brugbart.”	  

	  

Denne	  elev	  har	  en	  ide	  om	  at	  lineær	  regression	  giver	  	  den	  linje	  der	  passer	  bedst	  med	  ens	  
punkter.	  Der	  er	  ikke	  noget	  præcis	  sprog	  omkring	  regression,	  men	  det	  virker	  som	  om	  der	  
er	  en	  god	  forståelse	  af	  det.	  Elev	  har	  også	  hørt	  om	  r2,	  men	  det	  er	  uklart	  om	  eleven	  	  ved	  
hvad	  det	  er	  der	  er	  brugbart	  når	  r2	  	  er	  tæt	  på	  en.	  Under	  SFF	  har	  klassen	  ikke	  snakket	  om	  
r2,	  og	  det	  er	  ikke	  noget	  bogen	  eller	  jeg	  har	  nævnt.	  	  

	  

Så	  af	  ovenstående	  besvarelser,	  kan	  man	  se	  at	  eleverne	  har	  en	  god	  fornemmelse	  af	  hvad	  
lineær	  regression	  er,	  men	  de	  mangler	  et	  præcis	   sprog.	   	  Det	  er	  en	  af	  de	   ting	   jeg	  burde	  
have	  gjort	  mere	  ud	  af	  under	  fremlæggelserne.	  	  Det	  er	  ikke	  blevet	  gjort	  helt	  klart	  under	  
klassekonferenserne	   at	   punkterne	   skal	   ligge	   tilnærmelsesvis	   på	   en	   ret	   linje.	   Der	   er	  
desuden	   ikke	  nogen	  af	  eleverne	  der	  har	  et	  eksempel	  med	  hvordan	  man	  bruger	   lineær	  
regression	  til	  at	  sige	  noget	  om	  en	  undersøgelse.	  

	  

Opgave	  4	  i	  temaopgaven.	  

	  

Eksempel 1: 

“Eksempel	  :	  taxatur	  
Når	  man	  skal	  køre	  med	  en	  taxa	  er	  startgebyret	  30	  kr.	  
derefter	  er	  prisen	  per	  km.	  15	  kr.	  
15	  kr.	  per	  km	  =	  a	  
30	  kr.	  i	  startgebyr	  =	  b	  
forskrift	  :	  y=15x+30”	  

Her kan man se at eleven uden problemer genkender a som km. prisen og b som startværdien, 
der mangler dog en beskrivelse af hvad x og y er.  Men denne elev er i stand til at opstille en 
model ud fra en tekst, og selv komme med et fint eksempel. 

Eksempel 2: 

” En lineær model skrives: y=ax+b 

Et eksempel på lineær vækst kan være: 

Tinna sparer op til en ny telefon, som koster 500 kr. Tinna har 150 kr. på sin 
opsparingskonto. Hun har fået et arbejde i en isbutik, hvor hun tjener 50 kr. i timen.  
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Jeg vil bruge den lineær model til at vise hvordan man kan udregne hvor mange timer Tinna 
skal arbejde, før hun har råd til sin telefon.  

a= penge i timen 

b=startsbeløbet   

x= timer 

y= endeligt beløb efter x antal timer.  

500=50*x+150  

Der efter skal man løse ligningen ved at isolere x.” 

Igen kan man se at eleven ved at b er en startværdi og a er det y-værdien stiger med, når x 
vokser med en. Elev har et fint eksempel, men får ikke gjort eksemplet helt færdig.  

Opgave 5 i temaopgaven: 

Eksempel 1: 

Man kan finde skæringspunktet mellem 2 lineære funktioner, hvis man tager udgangspunkt de 
to funktioners forskrifter: 

Eksempelvis y = 3x + 5 og y = 8x + 3 
^Ud fra disse sætter man dem i samme ligning, således at: 

3x + 5 = 8x + 3 

^Tallene lægges fra og til på begge sider af lighedstegnet, så x kan isoleres. 

5 – 3  = 8x – 3x 

2         = 5x 

0,4     = x 

 

- Det vil sige, at y-værdien for de 2 modeller er det samme, når x = 0,4 

y = 3*0,4 + 5 = 6,2 

y = 8*0,4 + 3 = 6,2” 

 

Her kan man se at eleven kan finde x-værdien for skæringspunktet mellem de to grafer 
algebraisk. 

 

Eksempel 2: 
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Her viser eleven hvordan man finder skæringspunktet geometrisk, men skriver dog ikke hvad 
skæringspunktet er. Men eleven har dog en forståelse for at det er der hvor begge taxaer 
koster det samme.  

 

8.9 PRAKSEOLOGIER I TEMAOPGAVEN 

 

Af ovenstående eksempler på besvarelser af temaopgaver kan man se at eleverne i 
temaopgaverne viser at de har udviklet følgende prakseologier ( udtrykt ved T-opgaver): 

 

T-Opgave Beskrivelse af T-opgave 

TA1 Givet en tekst skal eleverne opstille en model, dvs. de skal 
oversætte naturligt sprog til symbolholdig sprog. 

TA2* Givet to punkter 𝑥!,𝑦!  og  𝑥!,𝑦!  på grafen for en lineær 
sammenhæng, kan man bevise formlerne for at finde a og b 

TA3* Give en beskrivelse af regression. 

TB3* Sammenlign to lineære sammenhænge for at finde x-værdien  for 
skæringspunktet ml. graferne 

TC3 Forklare betydning af a og b for en lineær sammenhæng 

 

Der er sat * i ovenstående skema, når T-opgaven minder om de tidligere opstillet, men ikke 
dækker hele opgaven.  
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Som man kan se af ovenstående tabel er der en del prakseologier der mangler. Eleverne har 
afleveret meget korte besvarelser,  de fylder 2-3 sider. så der f.eks. ingen der har vist 
hvorledes man isolere x eller oversætte resultater tilbage til opgavens kontekst. Eleverne har 
forsøgt at svare på mange af spørgsmålene uden at komme med eksempler. Og når der 
endelig er eksempler, som i ovenstående opgave med is butikken, så virker det som om at de 
synes det var for trivielt at gøre eksemplerne færdige. Som  eleven skriver ” Der efter skal 
man løse ligningen ved at isolere x.”, her virker det som om at eleven mener at have svaret på 
spørgsmålet om lineære sammenhænge, og ikke finde det relevant at vise hvordan man 
isolere x i en ligning. 

At jeg ikke kan genfinde hele den MO for lineære sammenhænge i temaopgaven, behøver 
ikke være et udtryk for at eleverne ikke har mobiliseret MO ved SFF. Det virker mere som de 
har haft tid/lyst til at besvare opgaven helt. 

Man kan dog se at jeg som lærer i ved klassekonferencerne skulle have været mere 
opmærksom på at eleverne skal anvende korrekte terminologier. 

Som jeg skrev under metodologi afsnittet, så betyder det ikke at eleverne har mobiliseret 
prakseologierne under SFF, fordi jeg kan genfinde dem i temaopgaven. Elever har kunnet 
mobilisere dem på andre måder. Den opgave som indeholder de bedste besvarelser, er f.eks. 
skrevet af en af dem der havde angst anfald og derfor ikke deltog i SFF, men var sekretær. 
Derudover er der to opgaver som er afleveret af elever som var syge halvdelen af tiden under 
SFF, og deres opgaver er ikke på et andet niveau end resten .  

 

9 DIDAKTISKE RESTRIKTIONER PÅ SKOLENIVEAU 

Som man kan se af ovenstående resultater, en min fornemmelse at der ikke er så mange 
elever der deltager aktivt i SFF, dette bliver bekræftet af at der kun er 10 elever der afleverer 
temarapporten. Da jeg i dette speciale ville undersøge potentialet af SFF som 
undervisningsform på matematik C, kunne det være interessant at se på om det kunne skyldes 
specifikke  institutionelle forhold. Grunden til at jeg vil undersøge dette er at det ikke er et 
almindeligt alment gymnasium forsøget er forgået på. Jeg vil se på de institutionelle forhold 
ved at se på hvilke elever der søger skolen, og hvad de har sagt i deres evaluering om 
undervisningsforløbet. 

9.1 BESKRIVELSE AF SKOLEN 

Skolen ligger i København og er et forholdsvis lille privat gymnasium, med 4 spor.  

Skolen har en basisdemokratisk struktur. At skolen er basisdemokratisk  det betyder bl.a. som 
der står i værdigrundlaget at det forudsættes at elever og lærere mødes som ligeværdige 
mennesker med respekt for hinanden, det gælder også i de pædagogiske relationer og i 
undervisningen. 

En gang om ugen er der skolemøde, hvor hele skolen mødes. Skolemødet er skolens øverste 
myndighed, dvs. at her bliver skolens regler og principper defineret, og alle er forpligtet til at 
overholde det vedtagne. Alt kan tages op så længe man holder sig indenfor loven. På 
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skolemødet har alle en stemme, det gælder alle elever, lærere, pedeller, kontorpersonale og 
rektor, der er altså ikke nogen der har mere magt end andre. Det skolemøde kan beslutte er 
f.eks. at der ikke må bruges tavler i undervisning, at der ikke må serveres kød i kantinen,  
hvilke poster i budget skal der spares på , hvordan undervisningen skal evalueres osv.  

Det er også sådan at eleverne ikke får deres karaktere at se, men får i stedet en formativ 
evaluering. De får dog en vejledende karakter et halvt år før de afslutter faget. 

Da det er en lille skole og man samtidig ønsker at eleverne har mange muligheder for valgfag 
har man besluttet at ligger valgfag sent om eftermiddag for at kunne fylde holdene op med 
kursister udefra. Og da der også skal være plads til et skolemøde hver uge, betyde det mange 
lange skoledage. 

Skolens profil er  humanistisk og kreativ. Der er  ingen studieretninger med fysik på B eller A 
niveau, og der er kun 1 klasse som har matematik på B niveau, resten af klasserne har 
matematik. på C-niveau. 

 

9.2 HVAD BETYDER DET I PRAKSIS FOR OG OM ELEVERNE 

I praksis betyder det at skolen tiltrækker en anden type elever end almene gymnasier. 
Eleverne er meget beviste om deres ret til at være med til at tilrettelægge undervisningen, det 
gør det svært at tilrettelægge en undervisning i god tid. Eleverne har også en klar forventning 
om at hvis de ikke synes om undervisningsmetoden, så er lærerne meget lydhøre.  

 At de ikke ser deres karaktere gør nok også at den type elever som skolen tiltrækker ikke 
styres af karaktere på samme måde som andre skoler. Hvis man ser på ungdomsprofilen 
2014,  som er en rapport fra statens institut for folkesundhed  om sundhedsadfærd, helbred og 
trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser1 , så er det på landsplan er det kun 15 % af 
eleverne for hvem karaktere har en lille eller ingen betydning, på denne skole gælder det for 
37 % af eleverne. På landsplan har karaktere meget stor betydning for 31 % af eleverne, på 
denne skole gælder det kun for 13 % af eleverne. Så disse elever er ikke specielt styret af 
karaktere og slet ikke i 1.g, hvilket gør at de har mere mod til at sige fra overfor ting som ikke 
passer dem, og de ikke er styrret af ydre motivation, på samme måde som et almindeligt 
gymnasium. 

At elevenes valgfag ligger sent om eftermiddagen og at der skal være plads til et skolemøde 
en gang om ugen, gør  at der indimellem bliver  nogle lange dage, der først slutter kl. 17.20. 

At skolens profil er meget humanistisk og kreativ betyder at de ansøgere skolen har, ikke er 
glade for matematik. Hvis man ser på det matematiske niveau eleverne starter med på 
matematik C, så er der ca. 2/3 der har været i den dårligste halvdel af deres gamle klasse ( 
ifølge spørgeskemaet Bilag B). I den klasse forsøget blev udført i, var der 12 elever som 
havde 02 eller under i afsluttende karakter  i matematik i grundskolen, og 7 der havde 4. 

                                         
1 http://www.si-folkesundhed.dk/upload/2014_ungdomsprofilen_.pdf 
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Jeg har i 2 år udleveret spørgeskemaet i bilag B, til eleverne der skal følge matematik på c 
niveau. Det viser sig at der er mange elever der forbinder matematik med angst.. I den klasse 
hvor forsøget blev gennemført , var der 11 der havde det sådan med matematik. Der var 9 i 
klassen som havde et positivt forhold til matematik, de satte streg under ord som anvendeligt, 
logisk og udfordrende og en enkelt synes det var sjovt. De resterende 11 synes at matematik 
var irriterende, forvirrende , svært , trættende,  grimt og kedeligt 

Af de 4 klasser jeg har givet spørgeskemaet på dette gymnasium er der i gennemsnit 9 i hver 
klasse der forbinder matematik med angst.  

Jeg har tidligere tænkt, at sådan var det nok bare på matematik C, men da mine elever 
reageret så voldsomt på dette forsøg, har jeg lavet en mini undersøgelse på andre gymnasier, 
for at se om det var anderledes der. Jeg har fået matematiklærere til at udlevere 
spørgeskemaet i deres matematik C klasser på almene gymnasier.  Jeg har fået resultaterne 
fra 3 klasser på 3 forskellige skoler. Det viste sig at der kun var 7 i alt i alle 3 klasser, der 
forbandt matematik med angst. Der var ca. 1/3 i hver af disse klasser som var positive over 
for matematik og 2/3 som synes det var svært og kedeligt. 

 

 

9.3 HVAD KAN DET I PRAKSIS HAVE BETYDET FOR DELTAGELSE I SFF 

 

Af evalueringen kan man se at der er 28 elever som tilkender giver at der mangler 
medbestemmelse. Det kan have betydning for aktiv deltagelse, da der er mange som har valgt 
skolen, pga. elevdemokrati. 

De lange dage eleverne har, pga. skolemøde og valgfag har også betydning for motivationen, 
matematiktimerne lå en gang i morgentimer ellers sent om eftermiddag, frem til 15.45 eller 
17.20. Det er der 15 elever der tilkendegiver i evalueringen som et problem. Når man se 
skemaer fra andre gymnasier, har de undervisning enkelte dage frem til 15.30 , men jeg har 
ikke set andre der har undervisning til 17.20. 

Der er 11 elever der finder undervisningsformen angstfremkaldende, det er  over 1/3 af 
eleverne som fysisk har fundet det ubehageligt at deltage i denne undervisningsform. Hvilket 
passer godt med hvor mange der fra starten af året forbandt matematik med angst. Disse 
elever er ikke klar til at tage ansvaret for en adidaktisk studieproces. Det kan virke 
demotiverende på klassekammeraterne at der er 1/3 af klassen som bliver fysiske dårlige af at 
være i klassen. 

Der var 19 elever som havde en afsluttende karakter fra grundskolen på 4 eller under, det 
tyder på at det er elever som har svært ved matematik, der er også 25 som i evalueringen 
siger at det er for svært at forstå tingene selv, og der er 21 som fandt undervisningsformen alt 
for svær. Dette kan være en årsag til at eleverne ikke var med i processen, da de ikke havde 
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midlerne til at være med fra start af1. Der var dog to elever der synes det var sjovt at blive 
udfordret.  

Om det sidste er specielt for denne skole er svært at sige, den miniundersøgelse jeg lavede 
ved at sende spørgeskema B til andre skole, viste at på andre skoler var der ca. halvdelen der 
havde ligget i den dårligste halvdel, og i denne her klasse var det 2/3 der havde ligget i den 
dårligste halvdel. Men jeg har ikke karakterne fra de andre skoler. 

 

9.4 OPSUMMERING AF ELEV EVALUERING OG DELTAGELSE I SFF 

Der er noget der tyder på, at det er nogle specifikke forhold på skolen, der har haft en 
betydning for hvor mange elever der deltog aktivt i undervisningen. Disse forhold  er at 
eleverne er vant til mere medbestemmelse, har undervisning på sene tidspunkter, mange 
elever der forbinder matematik med angst og har et svagt udgangspunkt i matematik fra 
grundskolen.  

Udover ovenstående grunde til at eleverne ikke deltog aktivt i SFF, var der mange (26) i 
evalueringen der syntes at SFF havde taget for lang tid. Jeg havde selv planlagt at bruge 3 
moduler på SFF, men det endte med at tage 7 moduler, så jeg har erfaret at gennemførelse af 
de 6 SFF krævede mere tid end jeg havde afsat. 

Der  var 15 elever der mente at anvendelse i matematik, gjorde matematik kedeligt., dette må 
nok tilskrives et dårligt design fra min side. Jeg synes det var svært at finde spørgsmål der 
både kunne motivere, være inden for  det rigtige matematiske emne,  dækkede hele pensum 
inden for emnet og være på et passende niveau.  

Disse ting ser jeg ikke som skoleafhængigt. 

 

10 KONKLUSION  

 
At arbejde med SFF som undervisningsform på matematik C har været en udfordrende 
oplevelse. Formålet med dette speciale var at undersøge potentialet af SFF som 
undervisningsform på matematik C, herunder at undersøge om eleverne kunne etablere en 
MO vedrørende lineære sammenhænge gennem SFF. 

jeg opstillede en MO vedrørende lineære sammenhænge ud fra bekendtgørelsen. Ud fra 
denne MO designede jeg en række SFF som skulle gøre det muligt at etablere denne MO.  

Det jeg fandt ud af i a posteriori analysen var at eleverne eller nogen af eleverne havde 
etableret den MO under SFF.  Så set i det perspektiv har SFF et potentiale som 
undervisningsform på matematik C. 

                                         
1 (Rodriguez, Bosch, & Gascón, 2008, s. 295) 



 

 

 

111 

Et af potentialerne i SFF, er at eleverne får langt større mulighed for at tænke kreativt og  
selvstændigt i forhold til almindelig tavleundervisning. 

Men på den måde jeg har brugt SFF som undervisningsform tyder det på at der er for mange 
begrænsninger til at eleverne på et matematik C hold, med mange ikke matematik interesseret 
elever, er i stand til at  følge med. 

Jeg har erfaret at omfanget af de 6 SFF krævede mere tid end jeg havde afsat, samt at det 
kræver  nogle midler hos eleverne fra start af, og det var de færreste af de 31 elever besad 
disse midler.  

Jeg har også erfaret at ud fra besvarelserne på temaopgaven, at  når arbejdsprocessen er 
adidaktisk, så er det vigtigt at sørge for at eleverne undervejs anvender den korrekte 
terminologi, det kan klassekonferencerne være en passende valideringsproces til . 

Jeg fandt det også svært at finde gode spørgsmål, der opfyldte kravet om at spørgsmålet helst 
skulle være”crucial to a better understanding and mastery of their lived world” og samtid 
passe ind under et bestemt matematisk pensum på C-niveau. Specielt ikke når det skal dække 
hele pensum inden for et emne. 

Derudover fandt jeg at der var nogle specifikke institutionelle begrænsninger,  som gjorde at 
der manglede motivation til at deltage, det var manglende medbestemmelse og 
”matematikangst” der gør det svært at deltage i den adidaktiske studieproces. Samt 
undervisning for sent på dagen. 

Men den største begrænsning er nok manglende matematiske viden hos eleverne inden starten 
på forløbet. 

Et større potentiale af SFF som undervisningsform på matematik C STX, hvor der er mange 
ikke matematik interesseret elever, kunne fås ved at lave kortere forløb, hvor formålet ikke 
var at dække et helt emne, men kun mindre og mere udfordrende områder af det, det kunne 
være SFF som dem der er beskrevet i 7.6.  

Det største potentiale i SFF på sådanne hold, er nok et åbent SFF, hvor det genererende 
spørgsmål stilles tværfagligt, så de der forbinder matematik med angst kan angribe 
spørgsmålet for en anden vinkel  

 
  



 

 

 

112 

 

11 BILAG 

 

 

 

 

11.1 BILAG A : 

 

 

 

Tema opgave 

I denne opgave skal I præsentere emnet lineære sammenhænge gennem nedenstående 
opgaver. 

Opgave 1 

Give en kort præsentation af, hvad der menes med en lineær sammenhæng. Hvad er 
kendetegnene ? 

Opgave 2 

Vis hvordan man finder hældningskoefficienten og skæringen med y-aksen for en lineær 
sammenhæng ( brug opgave 6 fra gruppearbejdet) 

Opgave 3 

Vis hvordan man laver lineær regression og bruge denne til at sige noget om en given 
undersøgelse (brug opgave 2 fra gruppearbejdet). 

Opgave 4 

Vis hvordan man kan opstille en lineær model og bruge den til forudsigelser (brug opgave 3,4 
og 5 fra gruppearbejdet) 

Opgave 5 

Vis eksempler på, hvordan man finder skæringen mellem en lineær sammenhæng og x-aksen 
eller mellem to lineære sammenhænge (brug opgave 5 fra gruppearbejdet). 
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11.2 BILAG B 

 

 

 

 

 

Kære 1g. elev 

Jeg vil gerne vide noget om hvordan dit forhold til matematik er. Så du skal være sød at svare 
så godt du kan på nogle spørgsmål og skrive lidt om dig selv. Hvilke ord forbinder du med 
matematik? Sæt streg under dem du synes giver mening for dig: 

svært   let   sjovt        trættende   udfordrende 

smukt spændende  interessant  grimt logisk irriterende 

forvirrende  kreativt udenadslære  anvendeligt  fordybelse
 kedeligt glæde        angst 

 

Din vurdering af hvordan du lå i den sidste matematik klasse du var i: Sæt kryds 

I den dårligste halvdel af  
klassen 

  I den bedste halvdel af 
klassen 

  

 

Har du modtaget specialundervisning i matematik?   Ja   Nej  

 

Hvor god er du til at regne og anvende matematik? Sæt streg under. 

Ikke så god  Middel  Rimelig god  Rigtig god 

 

Beskriv en positiv oplevelse du har haft i en matematiktime eller med en matematiklærer: 

 

 

Beskriv en negativ oplevelse du har haft i en matematiktime eller med en matematiklærer: 

 

 

Hvordan er dine forventninger til matematik C i år? 

Jeg forventer at bestå eksamen   Jeg skal arbejde ekstra hårdt for  
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uden større problemer at bestå eksamen 

 

Hvilket karakter har du ambitioner om at opnå? 02   4-7   
10-
12 

 

 

Har du planer om at tage matematik videre på B-
niveau? 

Ja   Nej   ?  

 

Er der noget jeg som matematiklærer bør vide om dig? 

 

 

 

11.3 BILAG C 
Kære  klasse  
 

I skal i dag og i næste uge  inddeles i følgende grupper: 
Gruppe 1: 5 elever ( der var navne, men for at gøre det anonymt har jeg kun skrevet 
antal elever her) 
Gruppe 2: 5 elever 
Gruppe 3: 5 elever 
Gruppe 4: 5 elever 
Gruppe 5: 5 elever 
Gruppe 6: 6 elever 
 
I skal nu tage hul på et nyt emne. Undervisningen er tilrettelagt efter nogle principper 
som jeg ønsker at dokumentere effekten af. 
I får stillet en opgave ad gangen som I skal forsøger at løse i gruppen. 
Opgaven forventes at være et spørgsmål som I kan forstå, men måske ikke kan løse 
uden at lære noget nyt eller bruge det I kan på nye måder. Altså forventes I at bruge 
jeres viden fra tidligere sammen med opgavens ressourcerum, hvor I kan få nyttig 
viden, der kan bruges til at løse opgaven. 
I får 10-15 min. til at arbejde med opgaven. Derefter holder vi en klassekonference, 
hvor hver gruppe præsenterer deres tanker om hvad de har lavet. Grupperne 
debattere til sidst om, hvad der skal være klassens videre strategi, hvorefter 
grupperne forfølger denne. 
10-15 min. Senere holdes igen en konference, hvor grupperne præsentere, hvad de 
har lavet og der aftales hvordan der evt. Fortsættes, hvis dette er nødvendigt. Jeg vil 
om nødvendigt stille uddybende spørgsmål undervejs ved konferencerne. 
Da det skal undersøges i hvilket omfang arbejdsformen fungerer efter hensigten vil 
jeg bede jer optage jeres gruppearbejde ved hjælp af følgende link 
http://vocaroo.com/. og sende det til min mail le@xxxx.dk . 
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I vil blive stillet en hel række af små opgaver som I skal løse på denne måde. 
Endeligt skal I lave en temaopgave, hvor I præsentere jeres arbejde i grupperne på 
skrift. Temaopgaven påbegyndes i en time  i fællesskab. 
God arbejdslyst! 
 

 

 

Opgave 1:  

3.g’erne skal på sprogrejse med deres højniveau-hold, og nedenstående tabel viser hvordan en 
af eleverne har sparet op til turen siden starten af 2. g. 

Antal 
måneder efter 
studiestart i 
2.g. 

2 4 6 8 11 

opsparing 250 600 900 1300 1815 

 

 

Vil eleven nå at spare nok sammen til sprogrejsen? 

Ressourcerum: 

Kernestof Mat C: side 34-35 og side 44 

 
 

 

 

 

11.4 BILAG D : KLASSEKONFERENCER  

 

 

Nedenstående  referart af klassekonferenserne bygger på elev referarter, kombineret med 
mine noter. Det er ikke en transskription af ordvekslingerne, men en sammen bladning af 
transskription og referart. Det gør at man ikke kan tolke på den  præcise ordlyd, men 
meningen fremgår tydeligt.  Der er ordvekslinger der ikke er taget med, der var situationer, 
hvor jeg hjalp med matematik som ikke havde noget med spørgsmålene at gøre  eller  støttede 
angste elever. Ved hver klassekonference er der skrevet præcis af fra tavlen, så figurerne i det 
nedenstående viser hvad eleverne skrev på tavlen. Der hvor der er parenteser, beskriver det en 
tegning på tavlen, som jeg ikke nåede at tage et billede af. 
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1. MODUL 

SFF1 

 

Eleverne har fået udleveret bilag c og bliver sat i gang med opgaven, efter 10 min holdes den 
første klassekonference:  

1. Gruppe 1  Gruppe 2 

Sætter rejsens pris til 9390. For det koster en 
sprog rejse 

Pris: 2500 

 

Opsparing pr. måned: 
250
2 = 110 

Gruppe 3 Gruppe 4 

? 

 

Det har noget at gøre med rentes rente 

 

? 

Gruppe 5  Gruppe 6 

 

 
Figur 26 SFF1 konference 1 

Figur 26 viser hvad grupperne skrev på tavlen ved første fremlæggelse, 
Herefter blev hver enkelt gruppe bedt om at uddybe deres bidrag. 
 
Gruppe 1: mente det fuldstændig umuligt at læse i bogen, men har fundet ud  af at man bliver 
nødt til at vide hvad rejsen kostede, før man kunne komme frem til et svar. 
 
Gruppe 2 : Kunne heller ikke forstå bogen, men havde fundet ud af at de ville bestemme 
rejsen pris, og derefter hvor meget man sparede op pr. md. 
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Da der blev spurgt ind til hvorfor man havde taget 250/2, var svaret at man bare have set på 
det første tal i tabellen. Hvorfor det giver 110,  som gruppen godt kunne se så mærkeligt ud, 
var der ingen anden forklaring end det gav lommeregneren. 
 
Gruppe 3: kunne ikke forstå bogen, men er sikker på at når det er noget med opsparing, skal 
man huske rentes rente. Men ved ikke hvad rentes rente er. 
 
Gruppe 4 : bogen er umulig at læse, da der står for mange eksempler, og de mener ikke at 
kunne svare på spørgsmålet, da de mangler at vide hvor meget rejsen koster og hvornår de 
skal af sted 
 
Gruppe 5: For at svare på spørgsmålet skal man vide hvad prisen på rejsen er og kunne så se i 
bogen at det handlede om lineære funktioner,. 
 
Gruppe 6: Vil finde det gennemsnitlige opsparede  beløb og så tegne det ind i et 
koordinatsystem. 
 
Efter fremlæggelserne spørger Lene ind til hvad rentes rente er,  og følgende diskussion 
starter. 
Elev 1: Jeg ved ikke hvad det betyder , men har fået at vide at det har noget med opsparing at 
gøre. 
Elev 12 : Du skal ikke have  rente rentes med i dette tilfælde, da du kun kan få renter af 
renter, når pengene står i banken. 
Elev 1: Men hvordan ved jeg om de står i banken. 
Elev 16: jeg opfatter opgaven, som at pengene bare bliver lagt til side, så der er ingen renter. 
Elev 1: Men er renters rente dårligt at få? 
Elev 12: Nej, det er godt. Det betyder at du får flere penge, da du tjener på at have dem i 
banken. 
Elev 1: men hvorfor gør vi så ikke det? 
Elev 12 : Det kræver at du finder en bank der vil give renter, for at have dine penge. 
Elev 1: ok, så vi skal altså ikke regne med renter. 
Lene : nej , det er som der er blevet sagt, nogle penge vi ligger til side hver måned, og ikke 
får renter af. 
 
Derefter prøver Lene at spørge ind til, hvad vi skal vide noget om for at kunne løse opgaven. 
 
Elev 7 : Vi skal kende rejsens pris. 
 
Elev 23: vi skal vide hvor længe han har til at spare op 
 
Elev 2: Vi skal vide hvor meget han spare op om måneden. 
 
Lene: Hvad skal vi sætte rejsens pris til. 
 
Elev 30: på skolemødet, sagde de at sådan en rejse koster ca. 2500 kr 
 
Elev 7:  Skal vi så sige at den koster det, og må vi bare bestemme det? 
 
Lene: Ja, det er i orden at I bare bestemmer prisen, det er ikke det der vigtigst i opgaven. Og 
når det er sagt på skolemødet det cirka koster 2500 kr. er det også et meget godt bud. 
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Lene: Hvor længe spare har personen til at spare op. 
 
Elev 30: Q sagde på skolemødet at det var i oktober , de tog afsted, så skal vi regne med det 
tidspunkt? 
 
Lene: Det ville være fint. 
 
Lene: Der er flere der har nævnt at man skal finde den gennemsnitlige månedlige opsparing, 
hvordan kan man bestemme den, og hvorfor tror I at det er nogenlunde det samme beløb 
eleven spare op hver måned? 
… Tavshed i klassen. 
 
Lene: Gruppe 2 kom med et bud før. Hvad siger I til det? 
 
Elev 23: Det passer ikke med det beløb der er efter 11 måneder, da man ikke spare det samme 
op om måneden. Så jeg synes det bliver forkert hvis man kun tager det man sparer op i de to 
første måneder. 
 
Herefter blev det aftalt at grupperne skulle arbejde videre med hvordan man fandt den 
gennemsnitlige opsparing, og hvorfor det giver mening at finde den gennemsnitlige 
opsparing. 
 
 
 
 
Klassekonference 2: 
 
Gruppe 1  Gruppe 2 
!"!#
!!

= 165  
 
 

Gennemsnit  
1815
11 = 165 

Gruppe 3 Gruppe 4 

? ? 

Gruppe 5  Gruppe 6 

Gennemsnittet er  
1815
11 = 165 

I gennemsnit pr. måned 
165 kr. 

 
Figur 27 SFF1 konference 2 

 

Af Figur 27 ses at nu har 4 af grupperne det samme bud, og der er to grupper der ikke har 
fundet ud af noget. 

 Da budene er ens, er der til at starte med kun en gruppe der skal fremlægge 
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Gruppe 2: vi har taget hvor meget der er sparet op på 11 måneder, og så har vi divideret det 
med  11, for at få hvor meget han har sparet op pr. måned. 

Lene: Hvad siger I andre til det? 

De andre grupper bekræfter at det også er det de har gjort, og gruppe 3 og gruppe 4 erklære 
sig enige i at de forstår det. 

 Lene: Hvorfor er det rimeligt at finde gennemsnittet? 

Elev 27: Det stiger næsten med det samme beløb hver anden måned. 

Elev 23: Ja der er ikke så store udsving i tabellen, så derfor giver det mening at finde 
gennemsnittet. 

 

Lene: Ok, men har vi fundet svaret nu? 

Elev 23: vi mangler at finde ud af om han har sparet nok op. 

Lene: Til at starte med ville gruppe 5 og gruppe 6 tegne en graf. Er det en måde at komme 
videre på? 

Ingen svare, og det bliver aftalt at grupperne har 5 minutter til at finde en strategi til at 
komme videre. 

 

Klasse konference 3: 

 

Gruppe 1  Gruppe 2 
2500
165 = 15,15 

2500
165 = 1,2 

Gruppe 3 Gruppe 4 

= 165*antal måneder ? 

Gruppe 5  Gruppe 6 
2500
165 = 15,15 

2500
165 = 15,15 

Figur 28 : SFF1 konference 3 

Af Figur 28 ses at de fleste grupper har gjort det samme, dog har gruppe 2 en underlig 
udregning. Det er gruppe 5 og gruppe 3 skal fremlægge: 

Gruppe 5: Vi har taget prisen på turen og divideret med det beløb han i gennemsnit spare op.  

Lene : hvad finder I så? 

Gruppe 5: vi finder hvor mange måneder det tager at spare op. 
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Gruppe 3: Vi har ganget månedlig opsparing med antal måneder han spare op, for at finde ud 
hvor stort et beløb der er blevet sparet op. 

Lene: Det ser ud til at gruppe 1 og gruppe 6 har gjort det samme som gruppe 5. 

Det bekræfter grupperne: 

Lene : hvad med Jer gruppe 2, jeg forstår ikke helt jeres tal? 

Gruppe 2: det gav lommeregneren. 

Lene : Er I sikker på at I ikke har divideret med noget mere? 

Gruppe 2: nå jo vi dividerede med 12, for at få svaret i år, skal man ikke altid det? 

Lene : Det skal man ikke, og man må i hvert fald ikke skrive lighedstegn, da regnestykket 
giver 15,15. 

 

Diskussion 

Alle gruppe forstår hvad der er blevet lavet. 

Lene: Er vi færdige nu? 

Elev 16: Vi mangler at finde om han når at spare nok op 

Elev 7: Nå ja, vi skal sammenligne med hvor lang tid der var til rejsen. 

Elev 30: de har fra august  i år til oktober næste år, så han har 15 måneder.  

Elev 7: men det tager jo lidt over 15 måneder, så han når det næsten. 

Elev 30: Man kan også se på det beløb der er sparet sammen og se om det er større end 2500 

Lene: ja 

Elev 12 : Men kun næsten, så konklusionen må være at hvis det koster over 2500, så når han 
det ikke, hvis det koster under så når han det. 

 

Herefter slutter modulet  

 

 
 

2. MODUL 

 

SFF 2 A 

 

Eleverne får SFF 2 og en hjemmeside vist , med videolinks, da der var mange klager over 
bogen. 
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Klassen er længe om at komme i gang da det er morgentimer, og ikke alle kommer til tiden. 
Herefter får  de 20 minutter til at komme i gang, da flere af dem gerne vil nå at se en video og 
diskutere spørgsmålet. 

 

Første klassekonference: 

Gruppe 1 Gruppe2 

De vokser 0,79 cm på 10 år 

 

y=0,79*9,5+169,37=177 

Vil finder gennemsnit: 

? 

Gruppe 3 Gruppe 4 

Lineær Regression 𝑦 = 2,5 ∗ 𝑥 + 179,9 

𝑦 = 2,5 ∗ 3,5+ 179,9 = 189 

Gruppe 5  Gruppe 6 

Har tegnet punkterne ind i Excel 

 
 

 

 

 𝑦 = 0,09 ∗ 𝑥   

 

 
 

Højde = 181 cm 

 

 

 

Figur 29 : SFF2, konference 1 

 

Referart fra klasse konference: 

Hver gruppe bliver bedt om at fremlægge deres bud: 

 

165	  

170	  

175	  

180	  

185	  

1900	   1950	   2000	  

Y-‐værdi	  1	  

Y-‐værdi	  1	  
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Gruppe 1: Vi har fundet hvor meget de vokser pr. 10 år, ved at se at de vokser  0,79 cm de 
første ti år. Det har vi ganget med 9,5 da der går 95 år fra 1920 til 2015  og lagt det til højden 
i 1920. 

 

Gruppe 2 : Vi vil finde den gennemsnitlige ændring, men ved ikke hvordan? Men vi kunne 
vel bare finde gennemsnittet af gruppe 1 og gruppe 4’s resultat 

Gruppe 3: Vi forstod ikke helt hvordan man lavede regression, men vi var i gang med at se en 
video om det, så vi er ikke nået så langt. 

 

Gruppe 4: Vi har fundet ud af at det er en lineær sammenhæng,  så vi har opstillet en ligning. 
Men vi har taget udgangspunkt i 1980, da det er tættest på i dag. Og vi har fundet ændringen i 
højden, ved at se hvor meget de vokset de sidste 10 år. 

Gruppe 5: Vi tegnede punkter ind i et koordinatsystem i Excel, og ville tegne den graf det 
passer med, og se om vi kunne aflæse højde i 2015, men vi kom ikke så langt da det er svært 
at aflæse. 

Gruppe 6: Vi har gjort som i første opgave, og fundet gennemsnitsændringen på år. Vi har 
også tegnet det ind i et koordinatsystem og fundet ud af at højden er 181 cm, hvilket lyder 
meget rigtigt. 

 

Herefter begynder jeg at stille spørgsmål til deres besvarelse 

Lene: I har gjort mange af de samme ting, men kan nogen forklare hvad forskellen er på 
gruppe 1 og gruppe 4. 

Elev 7 : Den ene gruppe har taget udgangspunkt i 1920 og den anden har taget udgangspunkt 
i 1980. 

Lene : ja, Er I andre med på den begrundelse?  

Klassen nikker til at de forstår forskellen. 

Lene: Men der er jo stor forskel på deres resultater, kan man sige om den ene er mere rigtig 
end den anden 

Elev 30: Det kommer jo an på, ud fra hvilke årstal man regner ændringen i højden. 

Lene: ja, men er begge dele rigtigt.? 

 Elev 30: Ja da det begge er gennemsnitændringen, selv om de ikke er ens. Det ville være 
smart hvis en af dem var rigtig. Men jeg kan ikke se hvilken det skulle være. Den sidste er jo 
det de vokser  i 1980  og den først er hvad de voksede i 1930, men vi kan jo se at der ikke er 
nogen af ændringerne der er ens.  

Lene: Det kunne være smart som du siger hvis der var en rigtig metode. Det kan være noget 
af det vi skal gå videre med? 
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Lene: hvad med gruppe 6, hvilke forudsætninger gør de? 

Elev 12 : de regner med at man starter med at være 0 cm, men det er der jo ikke nogen der er, 
så det passer ikke. 

Elev 23 : det må være forkert, men 2 af grupperne, det ser da fint ud. 

Lene : hvad siger I andre, synes I at 189 cm lyder rigtigt, og synes I at metoden er rigtig. 

Elev 12: ja  passer meget godt 

Elev 18 : jeg synes det lyder højt. 

Elev 12 : Nej det er jo nogle høje fyre der passer på dronningen. 

Der opstår en diskussion i klasse om det rimelige i svaret, og konklusionen er at det passer 
meget godt. Da de fyre der stå ved slottet er høje. 

Lene:  En ting er at I synes svaret passer, men næsten alle grupper snakker om lineære 
sammenhænge, hvorfor har I valgt lineære sammenhænge. 

Elev 12: De sider vi skulle læse i bogen og videoerne, handler om lineære sammenhænge 

Lene: Ok, men hvorfor passer de sider så? Og hvad er en model? Og hvordan bestemmes den 
bedste model ud fra data. 

Ikke nogen svar i klassen, og det besluttes at der arbejdes videre med at forklare hvorfor det 
er noget med lineære sammenhænge og hvad en model er. Samt  hvordan  

vi finder den rigtige model. De opfordres til at læse de sider der er henvisning til i 
ressourcerummet. 

 

 

 

Gruppe 1 Gruppe 2 

Lineær fordi punkter ligger på en ret linje. 

Model: 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏, beskriver noget fra 
virkeligheden 

Noget virkeligt 

Gruppe 5, viste at punkterne lå på en ret linje, 
så derfor lineært 

Skal bruge regression 

Gruppe 3 Gruppe 4 

Model er en forenklet udgave af 
virkeligheden og lineær regression giver den 
linje der passer bedst med alle punkterne 

Lineær fordi højden ændre sig med det 
samme hvert år 

Find model ved lineær regression 

Gruppe 5 Gruppe 6 

Punkterne ligger på en ret linje, så vi har fået 
Excel til at vise tendenslinjen. 

Finder den linje der passer bedst med punkter 
: Lineær regression. 



 

 

 

124 

Model: 𝑦 = 0,177𝑥 − 170,6 

X årstal og y højde 

Findes i Excel  

Model: 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 

Figur 30 : SFF2 konference 2 

Grupperne fremlægger: 

Lene: Da der kun er 5 minutter tilbage, så vælger jeg at gruppe 2 og gruppe 5 fremlægger. 

 

Gruppe 2:  Før så vi at punkterne næsten lå på en ret linje, derfor er det en lineær 
sammenhæng. Og som der står i bogen, så er en lineær model en ligning 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 

Som kan bruges som en forenklet fremstilling af noget andet, f.eks. en problemstilling fra 
virkeligheden. Højderne er virkelige så derfor kan vi finde en lineær model for højderne. 

 

Gruppe 5 : Vi fandt ud af at man kan få Excel til at tegne linjen og finde den lineære model, 
ved lineær regression.  Vi Fandt ud af at den lineære model var : 𝑦 = 0,177𝑥 − 170,6, hvor x 
er årstallet og y er højden. lineær regression  finder den linje der passer bedst med alle 
punkterne. 

 

Lene: rigtigt fint, Alle skal finde modellen ved hjælp af lineær regression, til næste gang. 

 

Her efter slutter modulet 

 

3. MODUL 

modulet  starter med at klassen  genopfrisker hvad vi nåede sidst: ved lineær regression fandt 
vi ud af at den lineære model kunne skrives : 𝑦 = 0,177𝑥 − 170,6  , hvor x var årstallet og y 
var højden.   En model var en forenklet fremstilling af virkeligheden. Vi kunne bruge lineær 
regression da punkterne lå næsten på en ret linje. 

Herefter stilles spørgsmålet igen:  

Giver en model over ovenstående data et realistisk billede af, værnepligtiges 
gennemsnitshøjde i dag? 

Grupperne får 5 min. til at svare på spørgsmålet. 

 

Gruppe 1  Gruppe 2 

𝑦 = 0,177 ∗ 2015− 170,6 = 186 Højde =186 

Gruppe 3 Gruppe 4 
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186 𝑦 = 0,177 ∗ 2015− 170,6 = 186 

Gruppe 5  Gruppe 6 

ℎø𝑗𝑑𝑒 = 0,177 ∗ å𝑟 − 170,6 𝑦 = 0,177 ∗ 2015− 170,6 = 186,06 cm 

Figur 31 : SFF2, konference 3 

 

Herefter fremlægger grupperne, men da de alle har  fået samme resultat så er det kun gruppe 
6 der fremlægger.  

Gruppe 6: Vi satte årstallet ind i formlen, og fandt højden 186 cm, hvilket vi blev enige om 
sidst, passer meget godt med virkeligheden. 

 

Resten af grupperne er enige. 

Herefter får grupperne spørgsmålet: Giver modellen et realistisk billede af hvor høje 
vikingerne var i år 1000? 
 

Der bliver givet 15 minutter, til at svare på spørgsmålet: 

Gruppe 1  Gruppe 2 

𝑓 𝑥 = 0,177 ∗ 1000− 170,6 = 6,4 

Nej passer ikke 

𝑦 = 0,177 ∗ 92− 170,6 = 154,316 

lyder rigtigt 

Gruppe 3 Gruppe 4 

𝑦 = 0,177 ∗ −1015 − 170,6 = −350,25 

højden er så  164 cm 

𝑦 = 0,177𝑥 − 170,596 

resultat giver ikke mening 

Gruppe 5  Gruppe 6 

𝑦 = 0,177 ∗ 1000− 170,6 = 6,4 

højden er 640 cm, så vi har regnet forkert 

𝑣𝑖𝑘𝑖𝑛𝑔 = 0,177 ∗ 800− 170,6 = −28,59 

Figur 32: SFF2 konference 4 

Det viser sig at ikke to grupper har det samme resultat så alle grupper skal fremlægge. Denne 
starter vi med gruppe 4 

Gruppe 4: Vi mente at man skulle sætte 1000 ind, men så  fik vi 6,4 som gruppe 1, og da det 
ikke giver nogen mening, kan vi ikke finde ud af opgaven. 

Gruppe 5: vi fik også 6,4 men det er vel i meter, så vi ganger med 100 og får det i cm. Så vi 
har bare regnet forkert 

Gruppe 6: Vi mener at vikingerne levede i år 800, og finder et svar på -28,59, så vi forstår 
ikke svaret 
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Gruppe 1: vi har også fået 6,4 cm, da den må skulle regnes som før, så vi mener at vi har 
regnet rigtigt, så vi tror ikke at modellen passer i år 1000. 

Gruppe 2 : vi tænkte at år 1000 hvor 92 årtier inden 1920, så derfor skal vi sætte 92 ind. Og 
så får vi 154. Det passer rigtigt godt med hvad man ser på film. I ringenes herre er Gimli ikke 
så høj. 

Gruppe 3 : Da år 1000 er 1015 år siden, så satte vi -1015 ind. Det tal vi fik var -320,25. Men 
så skal man jo trække den højde folk har i dag fra. Så når vi gør det får vi 164, som også 
passer meget godt. 

Her var der desværre brug for min hjælp uden for klassen, da en elev havde det dårligt. Men 
jeg beder klassen om at diskutere hvilken løsning de tror der er rigtig. 

Der var en kort diskussion i klassen, hvor man hurtig blev enig om at argumentet om at de ser 
ret små ud i filmen ringenes herre er godt. Så klassens samlede konklusion er at vikingerne 
var 154 cm, og model fungere fint.  

Efter en pause, kan jeg deltage i klassen igen. 

Lene: Det kan godt være I er enige om at vikinger er 154 cm, men når jeg regner på gruppe 
2’s ligning, får jeg -154, hvordan kan det være. Desuden, er Gimli i ringenes herre ikke en 
viking, men en dværg. Så derfor er han ikke så høj. 

Elev 2: det kan da aldrig blive et negativt tal. Det er altid det største tal- det mindste. 

Lene: Nej en differens kan sagtens blive negativ.  

Lene: Der er 4 af grupperne, der har regnet rigtigt, 3 af dem har fået at modellen giver at 
vikinger i år 1000 var 6,4 cm  og den sidste gruppe har fået at modellen giver at i år 800 var 
vikinger -28,59 cm. Men kan det passe, er vores model forkert? Man kunne f.eks. se på hvad 
beskriver x og y, og hvordan kan vi fortolke tallene 0,177 og -170.6? 
 
Klassen bliver sat til at arbejde videre med disse spørgsmål, og bliver henvist til at læse side 
36-39 i deres bog, og se videoerne om flytrafik eller golfspil på frividen.dk.  
Klassen får 20 minutter, da det tager noget tid at se videoerne. 
 

 

Gruppe 1  Gruppe 2 

x er antal år efter år 0 , så derfor skal vi sætte 
1000 ind på x’s plads når det er højden i år 
1000 

y er højden målt i cm. 

 

0,177 er det højden ændre sig med pr. år 

-170,6 er den højden til at starte med. 

y højde 

x ? 

0,177 er det vi bliver højre hvert år 

-170,6 ? 
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Så selvfølgelig passer højden ikke. 

 

Gruppe 3 Gruppe 4 

y er højden 

x er årstallet 

0,177  er stigningstallet 

-170,6 er startværdien. 

 

x er antal år efter ? 

 y angiver højden 

0,177  er hældningen 

-170,6 er skæring med y-aksen 

 

Gruppe 5  Gruppe 6 

0,177: hældningskoefficient 

 x er antallet af år 

y  viser højden 

-170,6 ? 

 

y må være højden 

0,177  det man går opad på grafen 

-170,6 er startværdien. 

x er årene 

 

Figur 33 : SFF2 konference 5 

 

Lene: det ser ud til at I er enige om en del af tingene. Lad os starte med y.  Hvad siger gruppe 
2 

Gruppe 2: y angiver højden for en x-værdi. 

Alle grupper er enige i at y beskriver højden. 

Lene: hvad med x, I er enige om at x har noget med år af gøre, hvad siger gruppe 1: 

Gruppe 1: Det må være antallet af år efter år 0, da det passer med at man skal sætte 2015 ind 
for at få højde i år 2015, og 1000 ind for at få højden i år 1000. 

Der er flere elever der sige nå, nu forstår jeg det. Og der er ingen spørgsmål til 
gennemgangen. 

 

Lene :  så er der a=0,177 hvad betyder det? Gruppe 5 

Gruppe 5 : a er hældningskoefficienten. 

Lene: Ja, men hvad betyder det? 

Gruppe 5:  det er hvor meget y-værdien ændres, når x-værdien vokser med 1. 

Lene: Det er helt rigtigt, men kan I oversætte det til opgavens kontekst? 

Gruppe 5: Det må være noget med at højden ændre sig 0,177 om året. 
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Lene: Ja, 0,177 hvad? 

Gruppe 5: cm. 

Spørgsmål fra klassen 

Elev 1: er det det samme som stigningstallet? 

Lene: Ja hældningen, hældningskoefficienten og stigningstallet er det samme. 

 Lene: Så mangler vi bare  at forklare hvad de -170,6 betyder, hvad siger gruppe 6? 

Gruppe 6: det er startværdien. 

Lene: Kan I uddybe det? 

Gruppe 6: det er der hvor grafen starter. 

Elev 16:  det er skæring med y-aksen. 

Lene: Det er rigtigt, men hvis vi skal oversætte det, til noget med højder, hvad betyder tallet 
så? 

Gruppe 6: det ved vi ikke helt, det giver ikke mening med - 

Gruppe 1: Det er som vi har skrevet, højden i år 0. Så det betyder at da Jesus blev født, så var 
hans far -170 cm. Det kan jo ikke være rigtigt så derfor passer modellen ikke langt væk fra 
1920-1980. 

Elev 27: Er det derfor vores tal er så mærkelige. 

Elev 7: det må det være, og så giver de 6,4 cm også mening. Modellen passer kun i 1900-
tallet. 

De fleste elever nikker, nu og der er ikke flere spørgsmål. 

Det passer med at modullet slutter, så vi afslutter også opgaven. 

 

4. MODUL 

 

SFF3: 

Der startes med at klassen får udleveret spørgsmålet:  

 

I skal også på studietur i 2.g, og skal selvfølgelig spare op til den. Hvis I kan spare 40 kr. op 
om ugen fra starten af 2.g og frem til i skal af sted.  
 
Får I sparet nok op til turen  ? 
 
Ressourcerum :  Bogen side 36-39, samt hjemmeside med links. Det kunne være en hjælp at 
se video 9 på frividen.dk 
 
Klassen får 10 min. til at komme med en strategi. 
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Gruppe 1  Gruppe 2 

Vi skal finde ud af hvor meget rejsen koster. 

og ellers kan vores opsparing beskrives ved en 
lineær funktion 

𝑓(𝑥) = 40𝑥 

hvor x er antal uger og f(x) er opsparingen 

lineære model: 

9000 = 40𝑥 

 

Skal finde x 

Gruppe 3 Gruppe 4 

Tegner sammenhængen 

 

 

 

 ? ved ikke om der skal opstilles en ligning 
eller tegnes en graf 

Gruppe 5  Gruppe 6 

Birgitte siger at en rejse koster 3500: 

Og vi har en lineær model: 

𝑦 = 40 ∗ 𝑥 + 1800 

Vi mangler prisen, og så ved vi ikke hvad 
vi skal med tilskuddet fra skolen . 

Figur 34: SFF3: klassekonference 1 

Lene: Jeres svar er ikke helt ens, så alle grupper skal fremlægge, vi starter med gruppe 2:  

Gruppe 2:  vi har opstillet ligningen 9000 = 40 ∗ 𝑥, fordi vi også skal have lommepenge 
regner vi med at rejsen koster 9000 kr. og det vi spare op pr. uge må være hældningen, og 
startværdien er 0. Planen er så at finde x, som er hvor mange uger vi skal spare op. 

Gruppe 3 : vi har også at hældingen er 40,  så vi har tegnet en graf og vil aflæse hvor meget 
vi har sparet op. 

Gruppe 4 : vi er i tvivl om der skal tegnes en graf eller opstilles en ligning? 

Lene: Man kan gøre begge dele, så I skal egentlig vælge hvad der passer jer bedst. 

0	  
100	  
200	  
300	  
400	  

0	   5	   10	  Y-‐værdi	  1	  

Y-‐værdi	  
1	  
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Gruppe 5: Vi har valgt at opstille en lineær model 𝑦 = 40 ∗ 𝑥 + 1800.  Det må være denne 
model, da opsparingen stiger med 40 kr. pr  uge og vi får et engangsbeløb på 1800 kr. Vi har 
også fået af vide af Birgitte ( Klasselærer) at prisen på studieturen helst ikke må være mere 
end 3500, men havde ikke tid til at finde  ud af hvordan vi kommer videre. 

Lene: hvad er y og x?  

Gruppe 5 : y må være prisen, og x uger. De 1800 er det vi får i tilskud af skolen. 

Gruppe 6: Vi synes vi manglede en pris på rejsen og så kunne vi ikke finde ud af hvad vi 
skulle gøre med tilskuddet, men vi har fået en god ide af gruppe 5. 

Gruppe 1: Vi har beskrevet opsparingen med funktionen 𝑓 𝑥 = 40𝑥, men vi kan godt se at 
vi mangler de 1800 i tilskud, så den funktion vi har er 𝑓 𝑥 = 40𝑥 + 1800. Vi vil så finde ud 
af hvor lang tid vi har at spare op i. 

Lene: det lyder som nogle gode strategier, er alle med på at I får 1800 af skolen, som I skal 
huske at have med? 

Klassen bekræfter. 

Lene: Flere af jer er inde på at i mangler nogle oplysninger for at komme videre. Hvilke 
oplysninger mangler I får at komme videre med opgaven? 

Elev 3: Vi mangler prisen på rejsen. Men det er rigtigt at Birgitte har sagt at den ikke må 
koste mere end 3500, for at alle skulle have råd. Så kan vi ikke bare bruge den pris. 

Det bliver vedtaget. 

 

Elev 12: vi mangler også at vide hvornår vi skal af sted, da vi ellers ved vi ikke hvor længe vi 
skal spare op? 

Elev 16: Men har Birgitte ikke også sagt at det er i uge 12 vi skal af sted. 

Flere nikker og der er enighed om der ikke mangler flere oplysninger. 

 

Lene: nu skal I arbejde videre med at finde et svar på om I når at spare nok op. Og I må selv 
bestemme og I opstiller en model eller tegner en graf. Men I skal overveje hvorfor I vælger 
en lineær model 

Der gives 20 min. Da klassen klart synes at 10 minutter er for lidt, og  de også skal nå en 
rygepause. 

 

Gruppe 1  Gruppe 2 

Vi har løst ligningen  

3500 = 40 ∗ 𝑥 + 1800 

og fået at x=42,5 

𝑥 =
3500− 1800

40 = 43 
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altså får vi ikke råd til studieturen, da der kun 
er 30 uger at spare op i. 

For mange uger 

Gruppe 3 Gruppe 4 

Vi har forsøgt at aflæse på på vores graf. 

Hvis vi gik ud fra 30 på x-aksen, stod der 
3000 på  y-aksen. Så der er ikke nok 

Vi har  tegnet en graf: 

(på tavlen har gruppen tegnet en graf der 
skærer y-aksen i 1800 og har en hældning på 
40) 

vælge 3500 på y-aksen, og aflæser den 
tilhørende x-værdi til omkring 40. 

 

Gruppe 5  Gruppe 6 

Beløb vi spare op: 

40 ∗ 30+ 1800 = 3000 

3000 < 3500 

nej 

 𝑦 = 40 ∗ 30+ 1800 = 3000 

 Det når vi ikke 

Figur 35: SFF3  klassekonference 2 

 

Lene: Det ser ud til at I er kommet frem til samme konklusion, på lidt forskellige måder. 
Gruppe  3 hvad er jeres konklusion og hvordan har i fundet den. 

Gruppe 3: vi fandt ud af at man havde cirka 30 uger til at spare op, så vi har aflæst hvor 
mange penge man havde efter 30 uger på vores graf, og fået det til 3000 kr. 

Hvilket ikke er nok. 

Lene: Hvordan har I fundet ud af at grafen skal være en ret linje? 

Elev 12 : fordi opsparingen stiger med samme beløb pr. uge. 

Lene: Hvad med Gruppe 5, I har næsten gjort det samme, men uden at tegne grafen. 

Gruppe 5: Vi har brugt vores model til at finde ud af hvor mange penge vi havde efter 30 
uger som vi havde til at spare op i. Vi er også kommet frem til 3000 kr. Da det er mindre end 
3500, så har vi ikke nok. 

Lene: hvorfor er den lineære model rigtig? 

Elev 3: fordi det opsparingen stiger med samme beløb. 

Lene: Gruppe 1,2 og 4 har brugt en lidt anden metode, vil en af grupperne forklare deres 
metode. 

Gruppe 1: Vi har brugt modellen, til at regne ud hvor mange uger man skulle spare op for at 
have råd. Vi opstillede ligningen 3500 = 40 ∗ 𝑥 + 1800   og fandt at 𝑥 = 42,5 
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Ved at gøre det samme på begge sider af ligning. 

Så det er først i uge 24, man har sparret nok op, så vi skal på studierejse i sommerferien, og 
uden lommepenge. 

Lene: super, gode besvarelser 

Klassen få det næste spørgsmål:  
Hvis I kan spare 150  kr. op om ugen  fra starten af 2.g  og frem til I skal af sted 
 
Hvornår har I sparet nok op til turen?  
 
Der gives 5 minutter til at finde en strategi, man skal præsentere. 
 
 

Gruppe 1  Gruppe 2 

De 40 skal ændres til 150, ellers vil vi løse 
opgaven på samme måde 

𝑥 =
3500− 1800

150  

har ikke nået at regne det ud 

Gruppe 3 Gruppe 4 

vi tegne en graf og aflæser hvor mange 
penge vi har efter 30 uger. 

Graf, aflæser antal uger ved 3500 på y-aksen 

Gruppe 5  Gruppe 6 

Skal løse ligningen 

3500 = 150 ∗ 𝑥 + 1800 

Find x: 

3500 = 150 ∗ 𝑥 + 1800 

 
Figur 36: SFF 3: konference 3 

Lene: Gruppe 3 og 4 er det den samme graf som før, eller vil  I ændre noget 

Gruppe 3: Vi vil ændre hældingen til 150 i stedet for 40, men grafen skærer stadig y-aksen i 
1800. 

Lene: godt. 

Lene: Det er strategier der alle kan bruges, men er der nogen grupper der vil ændre deres 
strategi, inden I går i gang. 

 

Ingen svarer. 

Lene: ok så fortsæt, I har 5 min. Da vi skal være færdige i denne time 

 

Gruppe 1  Gruppe 2 
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𝑥 = 11,333333 

Så vi har nok efter 12 uger 
𝑥 =

3500− 1800
150 = 11,33 

altså i november  

Gruppe 3 Gruppe 4 

( tegnet en graf der skærer y-aksen i 1800 og 
har en hældning på 150) 

vi kan se at vi 6000 kr. så vi har nok 

( tegnet en graf det skærer y-aksen i 1800 og 
har en hældning på 150) 

Kan ikke aflæse præcis, men tror det bliver 
ca 9 uger. 

Gruppe 5  Gruppe 6 

Vi kan ikke løse ligninger , så vi har prøvet 
med forskellige tal 

Efter 12 uger har vi 3600, så vi skal spare op 
i ca. 3 måneder. 

 

Bruger formelsamling: 

𝑥 =
𝑦 − 𝑏
𝑎 =

3500− 1800
150 = 11,3 

 Så efter 11 1/3 uge har vi nok penge 

 

Figur 37 : SFF 3 konference 4 

 

Lene: Det ligner hinanden. Så Gruppe 1, når i siger 12 uger, hvad mener I så. 

Er det uge 12, altså den uge I skal af sted, eller hvilken uger er det? 

Gruppe 1: Det er 12 uger efter uge 34, altså i uge 46, det må være engang i november måned. 

Lene: I har brugt forskellige metoder, er der nogle ulemper eller fordele ved nogle af dem? 

Gruppe 4: Vi synes det er svært at aflæse præcis på en graf, det tager lang tid at tegne. 

Gruppe 5: Det er besværligt, når man ikke kan løse ligninger, så vi vil hellere tegne. 

Gruppe 3 : Man skal have et stort stykke papir, hvis man skal aflæse langt ude på x-aksen. Så 
det er bedre at opstille en model, og regne. 

 

Lene: Ja, hvis man tegner graferne så kræver det at man tegner præcis, og er god til at inddele 
akserne så papiret ikke skal være så stort. Men en tegning kan give et godt overblik. Men det 
er svært at aflæse præcise svar. Og alle skal kunne løse ligninger, så lektien til næste gang er 
at spille dragonbox, hvis man ikke kan løse ligninger. 

Herefter slutter modullet 

5. MODUL 

I starten af timen får grupperne spørgsmålet:  

På studieturen har I 1888 kr. tilbage i lomme penge  efter 2 dage, og i bruger 455 kr. pr. dag 
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Hvor mange penge havde I med?  Og når I at løbe tør for penge? 

Ressourcerum: side 36-40 i bogen, samt hjemmesiden med links. 

 

I får 5 minutter til at finde en strategi, så vi alle har en fælles strategi vi kan arbejde videre 
med: 

 

Gruppe 1  Gruppe 2 

Skal opstille en model. 

Vi har 𝑎 = 455   hvad er b? 

𝑦 = 455𝑥 + 1888 

skal finde x og y 

Gruppe 3 Gruppe 4 

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 

men ved ikke hvad a og b er 

  Der forsvinder 455 pr. dag 

Så falder grafen. 

Gruppe 5  Gruppe 6 

Vi starter med at regne tilbage  

1888+ 455+ 455 

er ikke kommet videre 

 

Mangler vi ikke nogen oplysninger? 

 

Figur 38 : SFF4 , klassekonference 1 

Lene: gruppe 1-3 ser ud til at have samme ide, med at opstille en model. 

Hvad med gruppe 4 , hvad er deres plan? 

Gruppe 4: vi ville også opstille en model, og bruge den til at finde start beløbet, men er er a 
ikke -455. 

Lene: Det skal I finde ud af i grupperne, hvad med gruppe 5? 

Gruppe 5:  Vi er I gang med at finde startbeløbet, og derefter kunne vi også stille en model 
op. 

Lene: fint, så mangler vi bare gruppe 6? 

Gruppe 6: Ved ikke hvordan vi skal bruge en model til at løse opgaven, men hvor mange 
dage vare rejsen? 

Lene: Har I brug for at vide det? 

Gruppe 6: Ja ellers ved vi jo ikke om vi når at løbe tør for penge? 

Elev 7: kan vi ikke bare sige vi er af sted i 5 dage, det er også det de fleste studieture vare, 
hvis vi ikke kan overtale læreren til noget andet. 

Klassen bliver enige om 5 dage. 
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Lene: Det ser ud til at I er enige om at opstille en model, og husk at begrunde jeres valg af 
model, det er ikke kun fordi det I læse handler om det emne. 

Grupperne får 15 minutter til at arbejde videre 

 

 

Gruppe 1 Gruppe 2 

Model: 𝑓 𝑥 = −455𝑥 + 2798 

Falder med samme beløb 

Starter med at have 2798 kr. 

Beløb tilbage:  

𝑓 𝑥 = −455 ∗ 5+ 2798 = 523 

 

𝑦 = −455𝑥 + 2798 

2798 er startbeløbet. 

 

Løser 0 = −455 ∗ 𝑥 + 2798 

For at finde ud af hvornår vi har nul kr. 

Får at x=6,2 

Gruppe 3 Gruppe 4 

𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑏𝑒𝑙ø𝑏 = 1888+ 455+ 455 = 2798 

kan ikke aflæse præcis, men kan se vi ikke 
løber tør for penge 

Modellen er 𝑦 = −455𝑥 + 1888+ 2 ∗ 455 

Vi finder ud af hvornår y=0 og ser  

at vi løber tør den 7. dag.  

Gruppe 5  Gruppe 6 

𝑦 = −455𝑥 + 2798 

( skitser graf på tavlen) 

efter 5 dage har vi 2798-5*455=523 

 

Har med:  

1888+2*455=2798 

kommer hjem med 0 kr., da vi køber sprut i 
lufthavnen 

Figur 39 : SFF 4 klassekonference 2 

Lene: Det er dejligt at se at I er enige om, svarene. Skal vi høre gruppe 6 og gruppe 3? 

Lene: hvor meget har I til at købe sprut for gruppe 6? 

Gruppe 6: Hvis vi bruger de 455 kr. om dagen, så har 523 kr.. da 1888-455-455-455= 523. 

Lene: hvad med gruppe 3, hvorfor kan I ikke aflæse tallet præcis? 

Gruppe 3: Altså stregen skal starte ved 2798 og så falder den med 455 hver dag. 

Så det er svært at tegne præcis, det kommer til at tage lang tid. 

Lene: ok, men hvor kan man aflæse om man løber tør for penge 

 

Gruppe 3: vi kunne gå ud til 5 på x-aksen, og aflæse hvor meget vi har tilbage på y-aksen.( 
går til tavlen og viser det på en skitse) 
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Lene: ok,  vi har vist fået svaret på spørgsmålene. Er der nogen spørgsmål. 

Elev 2: Jeg håber du vil gennemgå alt dette her for os, når du er færdig med at se om denne 
undervisning virker, for det gør den altså ikke for mig. 

Elev 13: Jeg føler mig altså meget fortabt i disse timer, selv om du prøver at hjælpe os under 
gruppearbejdet, jeg kan ikke forstå at du tror vi selv kan forstå bogen og videoer. 

Elev 29: ja, vi har jo haft om dette emne i grundskolen, og vi har valgt matematik C, fordi vi 
ikke har forstået matematik før, så kan vi jo heller ikke selv nu. 

Der er en del elever der nikker og støtter disse udtalelser. 

Der bliver holdt en pause og derefter går klassen i gang med SFF 5. 

 

Klassen får udleveret SFF 5 

I skal til at flytte hjemmefra og I tjekker to flyttefirmaers hjemmesider : 
 Hos det første firma  Andersen og søn står der at hver flyttekasse koster 56 kr og de tager et 
engangsbeløb på 1800 kr. 
 
Det andet firma Berggren og datter kommer med to pris eksempler: 
Prisen for at få flyttet 15 kasser er  2480 kr. 
Og prisen for at få flyttet 30 kasser er 3560 kr. 
 
I har 22 flyttekasser , hvilket firma skal I vælge? 
 
Hvor mange flyttekasser skulle I have haft før I skulle have valgt det andet firma?   
 
Ressourcerum: bogen side 41-43, videoer fra hjemmesiden og bogen Matema10k kapitlet om 
lineære sammenhænge. 
 

Lene: I får 10 minutter til at komme med gode ideer. 

 

Gruppe 1 Gruppe 2 

At finde prisen for 22 kasser hos første firma 
, det er let. 

Men vi skal finde ud af hvad en flyttekasse 
koster hos det andet. 

Skal finde ud af hvad en flyttekasse koster 
hos Berggren. 

Det ser ud til at den koster mellem 118 og 
165 kr. 

Gruppe 3 Gruppe 4 

Skal finde prisen for 22 flyttekasser, hos hver 
firma. 

Har Berggren noget startgebyr?  

 

Gruppe 5 Gruppe 6 
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Pris 1: 22 ∗ 56+ 1800=3032 

Pris 2 : !"#$!!"#$
!

= 3020 

Vælg Berggren 

 

Anders og søn : 1800+ 56 ∗ 22 = 3032 

Berggren: !"#$
!"

∗ 22 = 3637 

Vælg Andersen 

Figur 40 SFF5: klassekonference 1 

Lene: tiden er ved at være gået, brug de sidste 2 minutter til at se på hinandens svar, og så 
arbejdere vi videre med dette  i næste uge. 

 

6. MODUL 

Timen starter med at opgaven bliver vist igen og Lene skriver bidrag fra sidste time på 
tavlen. Grupperne får 10 minutter til at se på opgaven igen og overveje deres strategi. 
Herefter er der klassekonference. 

 

 

Gruppe 1 Gruppe 2 

 

Andersen: 𝑝𝑟𝑖𝑠 = 56 ∗ 22+ 1800 

Berggren: skal finde kassepris og 
engangsgebyr 

Find pris pr kasse og engangsgebyr hos 
berggren 

Gruppe 3 Gruppe 4 

Finde modeller for de to firmaer Tegn ind i et koordinatsystem 

Gruppe 5 Gruppe 6 

Skal finde kassepris og engangsgebyr for 
Berggren 

Find priserne hos Berggren 

Figur 41 SFF5, klassekonference 2 

Lene: Generelt kan jeg se at I vil finde priserne hos Berggren, Men der er ikke nogen bud på 
hvordan man gør det?  

Elev 23 : så langt er vi ikke nået endnu, men vi skulle til at se en video om det. 

Lene: Det får I også tid til lige om lidt, men sidste gang da timen sluttede var der to bud på 
pris hos Berggren, vil gruppe 5 og gruppe 6 forklare noget om deres priser de havde fundet 
der. 

Gruppe 6: Vi tænkte slet ikke på engangsgebyret, men fandt prisen for en kasse, ud fra prisen 
på de 15 kasser, men vi kan godt se at det ikke er rigtigt. For vi ville få en anden pris hvis vi 
havde brugt prisen på de 30 kasser. 
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Gruppe 5 : Vi tænkte at gennemsnittet af 15 og 30 var 22,5 så derfor tog vi gennemsnittet af 
priserne. Men der havde vi ikke tænkt over startgebyret. 

Lene: I får 15 minutter til at finde prisen hos Berggren, I kan overveje at tegne som gruppe 4, 
der er hjælp at hente på side 41 i bogen video 4 og 6 på frividen.dk og matx.dk 

 

Gruppe 1 Gruppe 2 

Pris pr. kasse 

𝑝𝑟𝑖𝑠 =
3560− 2480
30− 15 = 72 

 

Startgebyr: 3560-30*72=1400 

 

𝑘𝑎𝑠𝑠𝑒 =
3560− 2480
30− 15 = 72 

 

𝑔𝑒𝑏𝑦𝑟 = 2480− 15 ∗ 72 = 1400 

 

Gruppe 3 Gruppe 4 

𝑎 =
𝑦! − 𝑦!
𝑥! − 𝑥!

= 72 

𝑏 = 𝑦! − 𝑎𝑥! = 1400 

𝑦 = 72 ∗ 𝑥 + 1400 

 

 
Har tegnet det i Excel 

Gruppe 5 Gruppe 6 

 

𝑎 =
1080
15 = 72 

𝑏 = 2480− 1080 = 1400 

 

 

Prisen pr. kasse er: 

 

=
3560− 2480
30− 15 = 72 

engangsgebyr er 2480− 15 ∗ 72 = 1400 

Figur 42 SFF5 klassekonference 3 

Lene:  I er alle kommet frem til det samme, Vil gruppe 1, 3 og 5 forklare hvad de har gjort. 

 

Gruppe 3: Vi brugte formlen fra videoen, om hvordan man finder a og b  ud fra to punkter. 

Det må jo være prisen og gebyret, og så har vi fundet modellen. 

Lene: hvorfor er det en lineær model? 

y	  =	  72x	  +	  1400	  

0	  

2000	  

4000	  

0	   20	   40	  

Y-‐værdi	  1	  
Y-‐værdi	  1	  

Lineær	  (Y-‐
værdi	  1)	  
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Elev 7: Det er fordi vi regner med at alle kasse koster det samme. 

Gruppe 1: Vi har gjort det samme som gruppe 1, prisen for en kasse må være forskellen i 
priserne, divideret med forskellen i kasser. 

Gruppe 3: Vi har lavet regression, da vi havde to punkter, og så har Excel givet os 
regneforskriften. 

Lene: Fint er vi nu klar til at svare på spørgsmålet, om hvilket firma vi skal vælge til at flytte 
de 22 kasser? 

Elev 10: Ja , efter en pause. 

Lene: kort pause, og så har I 10 min. til at svare på spørgsmålet 

 

Gruppe 1 Gruppe 2 

Prisen hos Andersen er  

= 56 ∙ 22+ 1800 = 3032 

Prisen hos Berggren er  

72 ∙ 22+ 1400 = 2984 

så Berggren 

A= 56 ∙ 22+ 1800 = 3032 

B= 72 ∙ 22+ 1400 = 2984 

 

Så Berggren 

Gruppe 3 Gruppe 4 

𝑝𝑟𝑖𝑠1 = 56 ∙ 22+ 1800 = 3032 

 

𝑝𝑟𝑖𝑠2 = 72 ∙ 22+ 1400 = 2984 

Firma to,  

( tegnet skitse af begge grafer i to forskellige 
koordinatsystemmer) 

aflæs på grafen  

Gruppe 5 Gruppe 6 

Berggren 

Fundet priser ved at sætte 22 ind 

Berggren 

Sæt 22 ind. 

Figur 43 SFF5 klassekonference 4 

Lene: Godt, er der nogle spørgsmål til dette her? 

Lene: Men hvor mange flyttekasse skal man have for at skulle vælge det andet firma, 5 min. 
og så skal I komme med nogle bud/strategier 

 

 

Gruppe 1 Gruppe 2 

Skal sammenligne de to firmaer, så vi skal 
opstille modellerne og sammenligne dem 

Vi kan prøve os frem, ved at regne prisen ud 
for et andet antal kasser. 
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Gruppe 3 Gruppe 4 

Vi skal have flere flytte kasse for kasseprisen 
er lavere hos Andersen, men engangsgebyret 
er højre. 

Tegne graferne ind i et koordinatsystem, og 
ser hvor de skærer 

Gruppe 5 Gruppe 6 

Tegne graferne  og finde skæringspunkt Sammenligne de to modeller. 

 

Figur 44 SFF5 klassekonference 5 

Lene: Det er klart hvilke strategier gruppe 2,3 og 5 vil bruge. Vil gruppe 1,3 og 3 uddybe 
hvordan de vil sammenligne. 

Gruppe 3: Vi ville gøre det samme som gruppe 2, prøve os frem, vi ved det skal være et 
større antal kasser. 

Gruppe 1: Vi tænkte at man har de to regneforskrifter, så kunne man sætte dem lig med 
hinanden. 

Gruppe 6: har ikke fundet ud af det endnu, men kan godt tegne graferne om se hvor de skærer 
hinanden. 

Lene: Det lyder som brugbare løsninger alle sammen, men synes I det er en god strategi at 
prøve sig frem. 

Elev 7: Det kan blive besværligt, men ved jo ikke hvor mange tal man skal prøve med. 

Lene: Ja, hvis vi skulle finde en fælles strategi, hvilken skal vi så vælge. 

Der er en diskussion i klassen om man bliver enige om at finde de to regne forskrifter og 
tegne graferne, gerne i hånden, da mange synes det er besværligt at tegne i Excel. 

Lene: ok, Vi er blevet enige om at finde en løsning ved at tegne graferne  for 
sammenhængene, men da vi ikke har så lang tid tilbage, skriver alle grupper op hvilke 
sammenhænge I skal tegne graferne for næste gang. 

Gruppe 1 Gruppe 2 

𝑦 = 56𝑥 + 1800 

𝑦 = 72𝑥 + 1400 

𝑦 = 56𝑥 + 1800 

𝑦 = 72𝑥 + 1400 

Gruppe 3 Gruppe 4 

𝑦 = 56𝑥 + 1800 

𝑦 = 72𝑥 + 1400 

𝑦 = 56𝑥 + 1800 

𝑦 = 72𝑥 + 1400 

Gruppe 5 Gruppe 6 

𝑦 = 72𝑥 + 1400 

𝑦 = 56𝑥 + 1800 

𝑦 = 72𝑥 + 1400 

𝑦 = 56𝑥 + 1800 
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Figur 45 SFF 5 Opsamling på regneforskrifter/modeller 

Herefter slutter modulet: 

7. MODUL 

 

Lene: Vi sluttede sidste time af med at vi havde fundet regneforskrifter for to sammenhænge, 
som vi skulle sammenligne. I blev enige om at man kunne tegne graferne og finde 
skæringspunktet. 

 

I får 15 min til I skal præsentere en løsning på tavlen. 

 

Gruppe 1 Gruppe 2 

( tegner et koordinatsystem med to rette linje, 
hvor der er kasser på x-aksen og pris på y-
aksen, fra skæringspunktet er der tegnet en 
pil ned på x-aksen) 

Når vi tegner præcis ser det ud til at skille 
ved 25 kasser 

 

( tegner et koordinatsystem med to rette linje, 
hvor der er kasser på x-aksen og pris på y-
aksen, fra skæringspunktet er der tegnet en 
pil ned på x-aksen) 

Lidt svært at aflæse, men 23,5 kasse 

Gruppe 3 Gruppe 4 

( tegner et koordinatsystem med to rette linje, 
hvor der er kasser på x-aksen og pris på y-
aksen, fra skæringspunktet er der tegnet en 
pil ud  på y-aksen) 

prisen er ca 3000 

( tegner et koordinatsystem med to rette linje, 
hvor der er kasser på x-aksen og pris på y-
aksen, fra skæringspunktet er der tegnet en 
pil ned på x-aksen) 

kan ikke aflæse resultatet 

Gruppe 5 Gruppe 6 

( tegner et koordinatsystem med to rette linje, 
hvor der er kasser på x-aksen og pris på y-
aksen, fra skæringspunktet er der tegnet en 
pil ned på x-aksen) 

Mere end 25 kasser så skal man vælger 
Andersen 

( tegner et koordinatsystem med to rette linje, 
hvor der er kasser på x-aksen og pris på y-
aksen, fra skæringspunktet er der tegnet en 
pil ned på x-aksen) 

ca. 24 kasser. 

Figur 46 SFF5 klassekonference 6 
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Lene: Det ser fint ud, men det ser ud til at det har været lidt svært at aflæse resultatet, og 
Gruppe 3, hvad er det I aflæser på y-aksen. 

 

Gruppe 3: Det er prisen, men det var selvfølgelig antal kasser vi skulle finde. 

Lene: Hvad kan man gøre, hvis det er svært at aflæse skæringen? 

Brug 10 min. i grupperne på at finde ud af det. 

Gruppe 1 Gruppe 2 

Man kan løse ligningen 

72𝑥 + 1400 = 56𝑥 + 1800 

 

𝑥 = 25 

 ? 

Gruppe 3 Gruppe 4 

? Løs ligningen 

72𝑥 + 1400 = 56𝑥 + 1800 

Gruppe 5 Gruppe 6 

? Find x i  

72𝑥 + 1400 = 56𝑥 + 1800 

 

𝑥 =
400
16 = 25 

Figur 47 SFF5: klassekonference 7 

Lene: Gruppe 1 vil I forklare hvad I har gjort 

Gruppe 1: Vi har sat de to regneforskrifter lig med hinanden, da vi skal finde ud af hvornår 
prisen er ens. Og så har vi løst ligning og fundet at det skiller ved 25 kasser. 

Elev 13: Du må ikke sætte os til at se på den opgave igen, vi vil ikke mere. 

Og herefter beslutter vi at tage sidste opgave, som skal afsluttes inden for samme time. 

Klassen får efter en meget kort pause udleveret:  

 

På figuren ses et billede af en tilfældig lineær sammenhæng i et koordinatsystem. Forskriften 
for sammenhængen er 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏, hvor 𝑎  er hældningskoefficienten og b er skæringen med 
y-aksen. 
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Hvad skal man vide for at kunne bestemme henholdsvis a og b? 
 
Ressourcerum: I skal tænke på alle de opgaver vi har lavet. 

 

Lene: 10 min. til at komme med forslag, og så slutter denne type undervisning. 

Gruppe 1 Gruppe 2 

Man skal kende 2 punkter på grafen, eller 1 
punkt og hældningen 

Man skal have enheder på akserne, så man 
kan aflæse skæring med y-aksen og 
hældingen 

Gruppe 3 Gruppe 4 

 Man skal kende 2 punkter.  Man skal kende mange punkter 

Gruppe 5 Gruppe 6 

1 punkt og hældningen. 

Eller 1 punkt og skæring med y-aksen 

 Tal på akserne 

 

 

Lene: Det lyder som gode bud, og vi har ikke så meget tid, da jeg har lovet at vi slutter det 
her i dag.  Jeg vil gerne nå at høre hvad I siger til Gruppe 5’s bud. 
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Elev 23: Vi har regnet en opgave, hvor man skulle bruge et punkt og kendskab til hældingen. 
Og så burde det vil og så være sådan at hvis man kender skæringen med y-aksen og 1 punkt, 
så kan man finde hældningen. 

Lene: Men svarer det til nogle af de andre bud der er kommet 

Elev 30: Ja for kender man skæring med y-aksen og et punkt, så kender man jo et punkt ( 0,b) 
og det andet punkt, så det må være det samme som at kende to punkter. 

Lene: Ja, Tak for jeres tålmodighed med at deltage ,og husk at vi skal evaluere det næste 
gang, samt regne en masse almindelige opgaver. 

 

 

11.5 BILAG E ( EVALUERING) 

Nedenstående er evalueringen  af forsøget. Tallene i parentes er hvor mange elever der var 
enige i udsagnene 

 

Gode ting ikke så gode ting 

 

Det var sjovt at blive mere udfordret. (2) 

 

Godt med videoer, da bogen er for 
svær.(8) 

 

Godt at arbejde i grupper (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var alt for svært at forstå tingene selv. 
(25) 

 

Det var angstfremkaldende (11) 

 

Det fungerer ikke med så meget 
gruppearbejde (10) 

 

Alt for svært (21) 

 

Det var kedeligt, fordi man ikke havde en 
chance for at følge med (15) 

 

Alt for langt.(26) 

Timer for sent på dagen ( 15) 

Manglede medbestemmelse (28) 
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Det må du aldrig udsætte os for igen( 17) 

anvendelse i matematik gør matematik 
kedeligt (15) 
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