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Hvem er Kasper Bjering Søby Jensen

• Lektor ved Roskile Katedralskole i matematik (og fysik)
• Speciale i ”Matematik og tværfaglighed i gymnasieskolen”

• Ph.d. i matematikkens didaktik (”Fagidentitet”)

• Medlem af ”Matematikkommissionen” i 2016.

• Medlem af gymnasieekspertgruppen ved NCUM

• Far til tre børn i den danske folkeskole (1., 5. og 7. klasse)

• Medlem af censorkorpset ved læreruddannelsen i matematik.

• Byrådspolitiker (9 år), formand for skoleudvalg.

Faglige overgange

• Roskilde Kommune 2015-2018: 10 workshops
• Lærere fra alle grundskoler, gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, 

AVU samt repræsentanter fra læreruddannelse og universitet.

• Workshops om: Symbolbehandlingskompetence, skriftlighed, 
læringsvanskeligheder, matematik i anvendelse, folkeskolens afgangsprøve, 
faglig kommunikation og undersøgende matematik.

• Det helt store udbytte lå i ”mødet mellem uddannelserne”.

• Mange andre ”overgangssamarbejder” – kan generelt anbefales.
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Et syn på ”den faglige overgang”

• Der findes ikke overgange, der findes kun:

UDGANGE og det der går forud

samt

INDGANGE og det der kommer efter.

• I dette syn ligger en grundlæggende respekt for 
forskellighederne på hver side af ”overgangen”.

Faglige overgange

Matematikkommissionen 2016:

”Gymnasiets matematikundervisning udgør for de fleste elever et 
paradigmeskift, hvoraf nogle af de væsentligste aspekter er 

− fra en intuitiv og induktiv til en formel og definitorisk forståelse af 
matematiske begreber. 

− fra et resultatfokus med ad hoc beregninger til et metodefokus med 
strategier og anvendelse af sætninger og formler. 

− fra beskrivende og forklarende til ræsonnerende og begrundende 
matematiktekster, skriftlige såvel som mundtlige 

− fra narrativ tilgang i grundskolen til tekster som ikke direkte appellerer til 
situationer.”
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Faglige overgange

”Fra en intuitiv og induktiv til en formel og definitorisk forståelse af 
matematiske begreber”

• ”Hvad er en cirkel?”

• ”Er et kvadrat et rektangel?”

• ”Hvad er en funktion?”
Tall og Vinner:
Concept image vs.
Concept definition

Faglige overgange

”Fra et resultatfokus med ad hoc beregninger til et metodefokus med 
strategier og anvendelse af sætninger og formler.”

LÆRER: Hvad er løsningen på ligningen 7𝑥 − 5 = 16?

ELEV: 3

LÆRER: Ja, altså… løsningen er 𝑥 = 3.

ELEV: Ja, ja…

LÆRER: Hvorfor?

ELEV: Fordi 7 gange 3 er 21, og 21 minus 5 er 16…

LÆRER: Ja, det er rigtigt… men hvordan kom du frem til løsningen?

ELEV: Det kunne jeg da bare se?

LÆRER: Nej, nej… du må forklare hvordan du kommer frem til løsningen!

7𝑥 − 5 = 16
16 + 5 = 21
21: 7 = 3
𝑥 = 3

Først flytter jeg 5 over 
på den anden side…
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Faglige overgange

”Fra beskrivende og forklarende til ræsonnerende og begrundende 
matematiktekster, skriftlige såvel som mundtlige.”

ELEV: Vinkelsummen i en trekant er 180°

LÆRER: Hvorfor? Hvordan ved du det?

ELEV:

Faglige overgange

”Fra beskrivende og forklarende til ræsonnerende og begrundende 
matematiktekster, skriftlige såvel som mundtlige.”

ELEV: Pythagoras sætning siger, at 𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2

LÆRER: Gælder det for 𝑎 = 1, 𝑏 = 2 og 𝑐 = 3?

ELEV:
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Faglige overgange

”Fra narrativ tilgang i grundskolen til tekster som ikke direkte appellerer 
til situationer.”

Regnehistorier…

”Et barn har i sin samling af legetøj 6 biler, 4 skibe og 3 flyvemaskiner.

a) Barnet skal vælge én ting fra samlingen.
Hvor mange valgmuligheder har barnet?

b) Barnet skal vælge én bil, ét skib og én flyvemaskine.
Hvor mange valgmuligheder har barnet?”

Hvor skal eleverne hen i gymnasiet?

• Gymnasiematematikken bygger på to ”dikotomier”:

Skriftlighed >< Mundtlighed

Hjælpemidler >< Uden hjælpemidler

• Eleverne skal lære matematik – og skal tale og skrive om matematik

• Eleverne skal kunne tænke både uden og med en computer
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Hvor skal eleverne hen i gymnasiet?

To centrale skriftlige genrer

• Den korte svar-lukkede opgave (B- og A-niveau):

• Den ”større skriftlige opgave” (SRO, SRP) (særligt A-niveau).

Hvor skal eleverne hen i gymnasiet?
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Hvor skal eleverne hen i gymnasiet?
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Hvor skal eleverne hen i gymnasiet?

Hvor skal eleverne hen i gymnasiet?
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En teoretisk ramme for skriftlighed

 Introducerende tekst: Tekst der præsenterer opgaven og dens forudsætninger. I eksemplet er det centrale den 

funktion opgaven omhandler. Kravene til en præsentation af opgaven kan almindeligvis ikke opfyldes blot ved at 

skrive opgaveformuleringen af. En selvstændigt formuleret præsentation af opgaven forventes.

 Forklarende tekst: Tekst der forklarer hvordan spørgsmålet besvares. Det er centralt i besvarelsen af 

matematikopgaver, at man forklarer hvordan man besvarer opgaven. Hvilken strategi, hvilke værktøjer, hvilken 

tankegang ligger bag besvarelsen. Ofte fylder forklaringer ikke mere end en eller to sætninger, men de er helt 

centrale for indtrykket af besvarelsen.

 Matematisk symbolsprog: Brugen af matematiske symboler er helt central når en udregning eller en formel 

præsenteres og anvendes. Det matematiske symbolsprog skal anvendes omhyggeligt korrekt. Beregninger skal 

vises med passende mellemregninger og bør almindeligvis aldrig blandes sammen med almindelig tekst.

 Konkluderende tekst: Tekst der leverer det endelige svar på et spørgsmål. Almindeligvis forventes en konklusion, 

som ofte er en enkelt sætning med et præcist svar på det stillede spørgsmål. Til gengæld er der ingen særlig 

forventning om at svaret fremstilles med to streger under, yderst til højre i dokumentet eller tilsvarende.

En teoretisk ramme for skriftlighed
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En teoretisk ramme for skriftlighed

Modelanvendelse

Modellering:

En teoretisk ramme for skriftlighed

Hvilket årstal 
var antal 
nedlagt råvildt 
120 000?

Løs ligningen
𝑓 𝑥 = 120000

𝑥 = 23,4
Antallet af ned-
lagte råvildt var 
120000 i 2003 (?)
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En teoretisk ramme for skriftlighed

En teoretisk ramme for skriftlighed

En god besvarelse af en matematikopgave har tydelige 
skift i rækkefølgende:

Opgavesprog (spørgsmål)
↓

Matematiksprog (spørgsmål)
↓

Matematiksprog (svar)
↓

Opgavesprog (svar)

Opgavesprog (spørgsmål)
↓

Matematiksprog (spørgsmål)
↓

Programsprog
↓

Matematiksprog (svar)
↓

Opgavesprog (svar)
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Eksempler fra ny-startet 1.g-elev

Eksempler fra ny-startet 1.g-elev
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Eksempler fra ny-startet 1.g-elev

WORKSHOPS: Tre diskussioner om skriftlighed

1. ERFARINGER!
SKOLE: Kan I genkende de elever I sender afsted, i de elever jeg modtager?
GYM: Kan I genkende de elever jeg modtager?

2. PROBLEMER!
Hvilke udfordringer vil man på hver side af ”overgangen” opleve med at forsøge 
at løse skriftligheds-udfordringen?

3. LØSNINGER!
Kan I bruge den skitserede teoretiske ramme for skriftlighed til at ”udjævne” 
overgangen, og hvordan vil I i så fald gøre det?


