
Samspil mellem forskning og udvikling af praksis  

- en udfordring for dansk matematikdidaktisk forskning 

 

1. Organisering af og vilkår for forskning og  

forskningsbaseret udvikling af praksis 

2. Forskningsbaseret udvikling: Hvordan kan 

forskningen komme i spil i udvikling af 

undervisningspraksis? 

3. Udviklingsbaseret forskning: Hvordan kan 

udvikling af praksis tjene som grundlag for 

forskning? 

4. Hvordan skal vi udvikle forskningen og styrke 

samspillet med praksis?       
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Matematikkens didaktik er det videnskabelige 
arbejdsfelt, der søger at bestemme, karakterisere 
og forstå de fænomener og processer, der indgår 
- eller kunne indgå - i matematikundervisning og 
matematiklæring. Sigtet er at klarlægge mulige 
årsagssammenhænge med henblik på at udvikle 
og forbedre matematikundervisning. 

           (Niss, 1993) 

Genstandsfeltet for matematikkens didaktik  



… Med andre ord bør didaktisk teori udvikles og evalueres i 

relation til de behov og vanskeligheder, der viser i 

matematikundervisningen praksis inden for teoriens område. 

Didaktisk teori – opfattet som system af sammenhørende 

synspunkter – må således indeholde forslag til strategier, der 

kan støtte refleksioner over og imødegåelse af de undervis-

ningsmæssige behov og vanskeligheder  som teorien angår. 

         

    (Christiansen, 1990) 

Forholdet til undervisningens praksis 



1. Organisering af og vilkår for forskning og  

forskningsbaseret udvikling af praksis 

• Få og små forskningsmiljøer 

 - 15 – 18 stillinger med forskningsforpligtigelse 

 - ingen miljøer med flere end fem stillinger 

 - lille og faldende bestand af Ph.d.-studerende  

 - vigende position i norden og internationalt 

 - arbejdsdeling og konkurrence snarere end samarbejde 

 

• Integration af forskning i læreruddannelserne 

 

• Manglende institutionalisering af og ringe vilkår for 

forskningsbaseret efter- og videreuddannelse 
 



1. Organisering af og vilkår for forskning og  

forskningsbaseret udvikling af praksis 

• Forskningsbasering af og –tilknytning til udvikling af 

praksis er baseret primært på enkeltstående projekter 

 

• Lærerenes vilkår for deltagelse i længerevarende 

forskningsbaseret udviklingsprojekter er generelt ringe 

 

• Udvikling af praksis sker hovedsagligt i lokale 

projekter uden forskningstilknytning og med ringe 

spredningsmuligheder. 
 



2.  Hvordan kan forskningen komme i spil i 

 udvikling af undervisningspraksis? 

•  Begrebsbilleder (Tall & Vinner, 1981)  

•  En model for dannelse af matematiske begreber  

 (Sfard, 1991) 

•  Procepts (Tall, 1996) 

•  Teorien om didaktiske situationer  

 (Brousseau, 1997)  

•  Karakteristik af matematisk kompetence  

 (Niss & Jensen, 2002) 

•  Matematisk modellering som mål og middel 

 (Blomhøj, 2004) 

Eksempler på matematikdidaktisk teorier, der kan 

bruges i udvikling af praksis: 



2.  Hvordan kan forskningen komme i spil i 

 udvikling af undervisningspraksis? 

• Matematikdidaktiske ideer og teorier give grundlag for 

udviklingsprojekter 

 -  Center for Forskning i matematiklæring 

  (Skovsmose & Blomhøj, 2003, 2006)  

 - SOS-projektet: Udvikling af  symbolbehandlings- 

  kompetence i 9. klasse (Blomhøj & Højgaard, 2006) 

 -  Undersøgende matematikundervisning i PRIMAS 

  (Blomhøj, 2013)  



2.  Hvordan kan forskningen komme i spil i 

 udvikling af undervisningspraksis? 

Fem organisatoriske niveauer for forskningsbaseret 

udvikling af undervisningspraksis:              

  

(1)  Forskningsbaseret design af curriculum 

(2)  Forskningsbaserede lærebøger, programmer, mv. 

(3)  Inddragelse af forskningsresultater og -processer  i 

 læreruddannelse 

(4)   Læreres deltagelse i udviklings- og forsknings-  

 projekter. 

(5)    Forskningsbaseret efter- og videreuddannelse 



The …. researchers did not just try to teach teachers about 

students’ mathematical strategies, instead they introduced 

teachers to their research findings and then set them upon 

their own paths of discovery…. 

 

Theories of learning suggest that research in mathematics 

education will have a much greater impact upon the system 

if researchers, or others in the system, pay attention to the 

ways teachers learn and the opportunities that are provided 

for engagement around the research in important practices 

through which they will come to understand them. 

      (Boaler, 2008, s. 103)       

  



2.  Hvordan kan forskningen komme i spil i 

 udvikling af undervisningspraksis? 

• Matematikdidaktiske ideer og teorier give grundlag for 

udviklingsprojekter 

 -  Center for Forskning i matematiklæring 

  (Skovsmose & Blomhøj, 2003, 2006) 

 - - SOS-projektet: Udvikling af  symbolbehandlings- 

  kompetence i 9. klasse (Blomhøj & Højgaard, 2006) 

 -  Design Research (Gravemeijer, 2009)  

 -  Undersøgende matematikundervisning i PRIMAS 

  (Blomhøj, 2013)  

(4) Læreres deltagelse i udviklings- og forskningsprojekter. 



2.  Hvordan kan forskningen komme i spil i 

 udvikling af undervisningspraksis? 

• Anvendelse af matematikdidaktiske teorier i efter- og 

videreuddannelsesaktiviteter 

 -  Kursus i matematisk modellering og projektarbejde 

  (Blomhøj & Kjeldsen, 2011, 2013) 

 -  Kursus i forskningsbelyste vanskeligheder ved 

  tilegnelse af matematiske begreber. 

 -  Matematikvejlederuddannelse til det gymnasiale 

  niveau - udviklet og afholdt af Mogens Niss og 

  Uffe Jankvist.   

 (5)   Forskningsbaseret efter- og videreuddannelse 



2.  Hvordan kan forskningen komme i spil i 

 udvikling af undervisningspraksis? 

Vigtige faktorer for at lærere kan udnytte didaktisk 

teori i udviklingen af praksis: 

• Forankring i den aktuelle undervisningspraksis 

• Indlejring af udviklingsprojekter i den lokale 

skolekontekst støttet af kollegaer og ledelse 

• Matematikfagligt støtte til lærerne – faglig 

selvtillid for til udvikling af praksis – særligt i 

grundskolen, men også i gymnasiet 

• Konkretisering af de matematikdidaktiske teorier i 

forhold til lærernes egne undervisningsforløb. 



Eksempler på processer i udviklingsbaseret forskning: 

• Observation af udvalgte forløb i egen praksis  

• Interview af og/eller dialoger med studerende i 

forbindelse med observationerne 

• Reproduktion af 1. og 2. i forskellige forløb 

• Didaktisk analyse af observationerne ud fra 

matematikdidaktisk teori  

• Konstruktion af projekter og opgaver med tilhørende 

konstruerede dialoger til støtte og udfordring af de 

studerendes begrebsforståelse ud fra analyserne   

 

3.  Hvordan kan udvikling af praksis give 

 grundlag for forskning? 



• Afprøvning og observation af nye oplæg til projekter 

og samspil med de studerende. Processen videreføres 

evt. med punkt 2  

• Sammenfattende analyse med henblik på at udvikle 

den teoretiske forståelse 

• Udviklingsforløbet og teorianvendelse eller 

teoriudvikling formidles som forskning. 

 

Design research (Gravemeijer, 2009) 

 

3.  Hvordan kan udvikling af praksis give 

 grundlag for forskning? 
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Artikelskrivning: 

I skal skrive en artikel til elever på jeres egen alder 

omkring nedbrydningen af alkohol og THC i kroppen. I 

skal beskrive nedbrydningen matematisk og begrunde 

jeres påstand med beregninger og grafer. 

 

3.  Et projekt om nedbrydning af alkohol og THC  



Intentionerne for elevernes udbytte: 

1. positiv oplevelse af at de kan anvende 

deres matematiske færdigheder til at 

besvare interessante og relevante 

spørgsmål fra hverdagen 

2. Udvikle deres modelleringsbegreb 

3. forholde sig kritisk til mat. modeller 

4. Støtte elevernes læring af den lineær 

funktion og exponentialfunktionen  

5. Opnå bedre forståelse af betydningen af 

parametrene i de to modeller 

6. Træne elevernes evne til at kommunikere 

med matematik 

7. Støtte elevernes IT kompetencer 

Modellering 

Begrebsbillede; lineær 

og exp funktion 

IT og 

kommunikation 



Didaktiske teorier om læring af matematiske begreber:  

• Proces-objekt dualitet i begrebsdannelse (Sfard), 

begrebsbilleder (Tall og Vinner) 

• Introduktion til grundtanken, at adgang til et matematisk 

begreb går gennem forskellige repræsentationer af begrebet 

 

Teorier møder praksis – udvikling af skemaer 

• Teorierne kan kombineres og bruges til at danne et 

repræsentationsskema, der udspænder forskellige 

repræsentationer af den lineære funktion og 

eksponentialfunktionen, og de forskellige 

repræsentationsformer, der kan bringes i spil i modellering af 

alkoholforbrænding og nedbrydning af THC. 



Konkret 

model af 

alkohol-

forbr. 

Naturligt sprog Numerisk Symbolsk/ 

Algebraisk 

Algoritmisk 
(Excel) 

Grafisk 

8 gram alkohol 
fjermes per time.  
 
12 gram tilføres 
per genstand 
 
Ændring i x på en 
enhed betyder 
ændring i y på 
hældningstallet a.  
 
y ændres med 
hældningstallet a 
gange ændringen 
i x, som er x 

x    0    1    2 
y  60  52  44 
       -8   -8 
 
 
 
 
x 0    1      2 
y b   a+b  2a+b 
     +a     +a 
 
x  0    x      
y  b   a x+b  
     +ax      
 

f(x+1)=f(x)-
8  

f(0)=60 

 

 

 

 

 

f(x+x)= 

f(x) + ax; 

f(0)= b 

B2=-8 

A5=0  

A6=A5+1…. 

B5=60 

B6=B5+B$2 
…. 

 

Generel ved 
parameterskift i 
begyndelses-
tilstand og 
hældningstal, 
samt af tids-
skridtet.    

Efter 5 genstande 
og x timer:  

 y =60 – 8x  

gram alkohol i 
kroppen   

 

 

En lineær kom-
bination af to 
variable med 
konstant sum. 

x   0  1    2    3 

y 60 52  44  36 

 

 

 

 

 

En tabel for 
(x,y) med 

y = ax+b 

y = -8x +60 

 

 

 

 

 

 

f(x) = ax + b 

Ax + By = C 

C2=-8; C3=60;  

A5=0 

A6=A5+1…. 

C5=C$2*A5+          
C$3 

C6=C$2*A6+          
C$3 

……. 

Generel ved 
skift i parametre 
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Generel 

lineær 

model 



Naturligt sprog  Numerisk Algebraisk/ 
symbolsk 

Algoritmisk 
(Excel) 

Grafisk 

THC mængden 
halveres på 3 
dage. 0,79 af  
THC mængden er 
tilbage efter én 
dag.  
 
I et eksponentielt 
henfald er raten 
en konstant gange 
mængden. Hvis x 
forøges med 1 
enhed bliver 
mængden ændret 
fra y til k y med  
(k<1). 

x    0    1     2 
y  12  9.5   7.5 
     ·0.79 ·0.79 
 
 
 
 
 
  
 
x 0     1      2 
y b    kb     k2b 
      ·k     ·k 

f(x+1)= 

0.79 · f(x); 

f(0)=12 mg 

 

 

 

 

 

f(x+x)= 

k x ·f(x) 
f(0)=b 

B2=0,79 

A5=0  

A6=A5+1…. 

B5=12 

B6=B5 · $B$2 
…. 

 

Kan 
generaliseres 

ved ændring af 
parametrene og 
begyndelses- 
værdien 

12 mg til start. 
Efter x dage er  

y =12 · 0.79x mg 

tilbage i kroppen.  

 

En eksponentielt 
aftagende 
funktion. 

x   0   1    2    3 

y 12  9.5 7.5  6 

 

 

 

 

En tabel over 
(x,y) 

with y = b · kx 

y = 12 ·0.79x 

 

 

 

f(x) =b · kx  

 = b·eln(k)·x ; 

T½= 

- ln(2)/ln(k), 
k<1 

B2=0,79; 
B3=12;  

A5=0 

A6=A5+1…. 

B5=$B$3 ·  
$B$2^A5 

B6=$B$3 ·  
$B$2^A6……. 

Algoritmen er 
generel  
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Figuren til venstre viser forbrændingen af  60 g alkohol 

(svarende til 5 øl) og af 48 g efterfulgt af indtagelse af en øl 

hver af de følgende tre timer. Figuren til højre viser 

nedbrydning af 12 mg THC sammen med en model, hvor der 

inhaleres 12 mg på 6. og 7. dag.  

3.  Et projekt om nedbrydning af alkohol og THC  



4.   Hvordan kan vi udvikle forskningen og styrke 

 samspillet med praksis? 

(Blomhøj, 2008) 

Theory Practice 

Development 

Research 
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• Konteksten danne ramme om elevernes arbejde. 

• Repræsentationerne kan fortolkes og gives mening i 

modelkonteksten.   

• Repræsentationsskemaer kan være en hjælp for læreren i 

dialogen med eleverne og udviklingen af forløb og 

opgaver. 

• Iscenesættelsen og rammerne for elevernes modellerings-

arbejde udfordrede ikke systematisk proces- og objekt- 

forståelse af de forskellige repræsentationer.  

• Vores erfaringer fra kurser og udviklingsprojekter viser at 

repræsentationsskemaet (og andre teorier) kan bruges af 

lærere til at se læringspotentialer i  arbejdet med 

modellering og til at udvikle deres forløb.  



A. Procesforståelse går forud for objektforståelse   

Dannelsen af matematiske begreber har som oftest 

udgangspunkt i beherskelsen af en matematisk proces, 

der udføres på velkendte objekter.  

Det gælder både begrebernes udviklingshistorie, og i 

læreprocessen hos det enkelte menneske.  

En model for dannelse af matematiske begreber  

- Udviklet af Anna Sfard (1991) 



(1) Interiorization (internalisering, ”tage det til sig”): Her 

opbygges en intern repræsentation af en handlingsorienteret 

beherskelse af en proces. Det bliver muligt for eleven at tænke 

sig processen udført uden faktisk at gøre det. 

  

(2) Condensation (kondensering, ”sammenfatte”): Processen 

begribes gradvist som et hele. Det bliver muligt og 

meningsfuldt for eleven at referere til den samlede proces med 

et navn. Det er i denne fase eleven konstruerer et nyt begreb. 

B. Begrebsdannelsesprocessens hierarkiske struktur 

  

Tre faser i begrebsdannelsesprocessen: 



(3) Reification (tingsliggørelse, ”gøre det til en ting”): Et 

kvantespring i  forståelsen af det nye begreb, hvor det 

pludseligt bliver muligt for eleven at sammenfatte processen i 

et selvstændigt objekt. Dermed kan objektet beskrives ved 

dets forskellige egenskaber og det kan indgå i nye processer. 

Eleven kan derfor danne forbindelser mellem det nye begreb 

og andre begreber og fænomener. I denne proces erhverver 

begrebet nye kvaliteter. Det får så at sige sit eget liv. 



Konkrete 

objekter 

reifikation 

 

kondensering 

 

internalisering 

Processer 

på konkrete 

objekter 

Objekt A 

Begreb A 

reifikation 

 

kondensering 

 

internalisering 

Processer 

på A 

Objekt B 

Begreb B Generel model for begrebsdannelse 

(Sfard,1991) 



C. Proces-objekt dualitet ved matematiske begreber   

Tilegnelsen af et matematisk begreb forudsætter både en 

proces baseret beherskelse af begrebet inden for et givet 

anvendelsesdomæne og en forståelse af begrebet som et 

selvstændigt objekt. 

  

Proces og objekt aspekterne kan ikke udvikles samtidig, 

men kan opfattes som komplementære i læreprocessen.  

D. Begrebsdannelsen kan for den enkelte elev forløbe forskudt 

i forskellige repræsentationsformer. 

      

     (Hartmann, 2013)   



variable 

f(x) som objekt 

 

funktionen 

 som et hele 

 

begribelse af  

processen 

beregning  

af funktion- 

værdier 

funktion 

som begreb f’(x) som nyt 

objekt 

 

at differentiere 

 

begribelse af 

processen  

differential- 

kvotient  

i et punkt 

afledet 

funktion 

Fra funktion til  

afledet funktion 



Afledet funktion 

- grafisk repræsentation 

Graf som  

objekt 

Bestemmelse af 

tangenthældning 

i et punkt 

Procesforståelse,  

betingelserne for 

tangenthældning 

Beskrivelse af  

funktion ved 

 tangenthældning 

 Tangenthældningerne 

fastlægger en ny 

funktion 

Bestemmelse af 

sekanthældning 

mellem to punkter 



Afledet funktion 

- analytisk repræsentation 

Funktionsudtryk  

som objekt 

Bestemmelse af 

differentialkvotient 

i et punkt 

Procesforståelse,  

betingelserne for 

differentiabilitet 

Beskrivelse af  

funktion ved 

 differentialkvotient 

 Differentiation 

fastlægger en ny 

funktion 

Bestemmelse af 

differenskvotient 

for to punkter 



Begrebsdannelsens personlige karakter  

 - begrebet ”concept image” eller ”begrebsbillede” 

Vi bruger termen begrebsbillede til at beskrive den samlede 

kognitive struktur (hos den lærende), der forbindes med et 

givet begreb. Det omfatter alle de erfaringer, mentale billeder, 

egenskaber, repræsentationer og processer som personen 

forbinder med begrebet. Som begrebsbilledet udvikles hos den 

enkelte behøver det ikke at være sammenhængende eller 

konsistent  på alle tidspunkter…  

 

 (Min oversættelse, Tall & Vinner, 1981) 



Problemet med C – den vilkårlige konstant: 

• Hvornår skal den med, hvornår skal den ikke med?  

• Indgår tilsyneladende ikke i formlen  

 

  

• Men f ’ = g ’ betyder f = g + C, så her skal den med. 

Forståelsesproblem: 

• Ufuldstændig forståelse af stamfunktionsbegrebet 

• Hvad betyder det om to funktioner, at de har samme 
tangenthældning i et hvert punkt af definitionsmængden? 

• Giver anledning til mystiske forekomster af konstanter. 
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Udfordringer af de studerendes begrebsforestillinger: 

• Understøtte deres skrøbelige forståelse af integralet som en  
sum af en variabel størrelse.  

• Integrere numerisk – i hånden og i MatLab. 

I hånden: v-t grafer 

• Areal fortolkning giver fysisk mening som strækning. 

• Tæller tern: Strider grundlæggende mod deres opfattelse af 
”rigtig” matematik (Einstein)  

• Fordel: Understøtter sum-opfattelsen af integralbegrebet 

• Ulempe: Hvis de ikke ser andre eksempler kan 
arealfortolkningen blive altdominerende – og det giver ikke 
altid mening.  



4. Modelleringsprojekt: CO2 -indholdet i en sø. 

 

Analyse af CO2 – balancen i søvand:  

• Planter forbruger CO2 om dagen og producerer om natten. 

• Strømmen ind og ud af CO2-komp. er udtryk for bio-
aktivitet. 

• Det biologisk interessante er hvordan raten (millimol CO2 
per liter vand per time) ændrer sig over et døgn 

• Data: sammenhørende målinger af tid og CO2 raten 
mmol/l/time. 

Modelleringsproblemstillinger kan tilrettelægges så de 

studerende får mulighed for at 

•aktivere begrebsdefinitionen 

•udvide deres begrebsforestillinger  

•selv at bruge centrale betydninger af begrebet 



Iscenesættelse: Indledning, data, hjælpespørgsmål 

Tid 

(Timer efter daggry) 

CO2-raten 

(mmol/l/time) 

Tid 

(Timer efter daggry) 

CO2-raten 

(mmol/l/time) 

0,666 -0,027 12,666 0,028 

1,333 -0,048 13,333 0,058 

2,000 -0,043 14,000 0,046 

2,666 -0,041 14,666 0,040 

3,333 -0,040 15,333 0,039 

4,000 -0,039 16,000 0,035 

4,666 -0,038 16,666 0,031 

5,333 -0,037 17,333 0,029 

6,000 -0,035 18,000 0,027 

6,666 -0,032 18,666 0,024 

7,333 -0,028 19,333 0,021 

8,000 -0,026 20,000 0,020 

8,666 -0,024 20,666 0,017 

9,333 -0,023 21,333 0,013 

10,000 -0,021 22,000 0,012 

10,666 -0,013 22,666 0,009 

11,333 -0,009 23,333 0,002 

12,000 0,000 24,000 0,000 



Punktplot af rådata 

Punktplot af rådata 
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Skift til stamfunktionsopfattelse 

Anden del af projektet: skift i betragtningsmåde  

• Skift fra CO2-raten som afledede til CO2-indholdet til 
CO2-indholdet som stamfunktion til CO2-raten. 

 

Stimuleres gennem spørgsmålene: 

• Opstil et kompartmentdiagram, der beskriver mængden 
af CO2-indholdet i søen.  

• Hvornår er CO2-indholdet i vandet mindst og hvor stort 
er det? 

• Er søen i ligevægt mht. CO2-mængden, hvordan kan det 
afgøres grafisk?  

• Hvor meget CO2 blev der frigjort til vandet i løbet af de 
12 nattetimer, og hvor meget blev der fjernet i de 12 
dagstimer?  

Plot af rådata 



Skift til stamfunktionsopfattelse 

• De skal skifte synsvinkel og betragte deres punktplot 
som en funktion hvis stamfunktion de ønsker at vide 
noget om.  

• For mange studerende er der stor forskel på de to 
synsvinkler.  

• Udfordring: få de studerende til at etablere forbindelser 
mellem deres begrebsbilleder for afledede funktion og 
for stamfunktion.  

• Num. integration - ”tællen tern”: opleves som nyttigt 
redskab, der kan svare på relevante og vedkommende 
spørgsmål. 

Plot af rådata 



Skift til stamfunktion som akkumuleret rate.  

Sidste del af projektet: Estimer CO2-indholdet hvert 20. 
min.  

• Konflikt med begrebsforestillinger eller stort tomrum. 

• Ved at de skal integrere funktionen afbildet i 
punktplottet. 

• Forvirringen bunder i deres begrebsforestillinger 

 

Pædagogisk-didaktisk observation: 

L: Hvad bliver I bedt om at finde? 

S:  CO2-indholdet i søen 

L:  Ja, hvordan kan I bestemme den? 

S:  Vi kender raten…. 



S:  Det vil sige vi kender f ’… 

S:  Men er det så f  vi skal finde? (alle kigger på læreren) 

L:  Det ved jeg ikke. Det er CO2-indholdet I skal finde. 

S:  Vi kender hastigheden så det er f vi skal finde. 

S:  Vi skal altså integrere 

L:  Ja, hvad er det I skal integrere? 

S:  Vores funktion 

L:  Ja, hvilken funktion? 

S:  Den her (peger på punktplottet af rådata) 

L:  Ja, det er rigtigt.  

Læreren går. 



Et stykke tid efter blive læreren tilkaldt igen 

L:  Hvordan går det? Har I fået integreret jeres 
funktion? 

S:  Nej 

L:  Hvorfor ikke 

S:  Vi har jo ikke nogen funktionsforskrift 

L:  OK – men er der ikke andre måder man kan 
integrere på? 

S:  Jo numerisk, og det har vi også gjort men så får vi -
0,025, og det kan jo ikke passe, der kan jo ikke være 
negativ mængde CO2  i søen. 

L:  Hvordan er i kommet frem til det tal? 

S:  Vi har integreret funktionen ved at tælle tern. Det der 
er under x-aksen er negativt. 



L: Lad os prøve at holde fast i hvad det er I skal finde. 

S: Vi skal finde integralet… 

L: Ja men hvorfor er det at I gerne vil integrere? 

S: …????.... 

L: Hvad står der i opgaven? 

S: Nåh – ja. Vi skal finde CO2-indholdet 

L: Ja, hvornår? 

S: …???...Hvad mener du? 

L: Er det ved midnat … eller … ? 

S: Ja … nej … det er ved daggry. 

L: Hvor står det? 

S: Øh….. det står der ikke noget om 

L: Nej, hvad er det der står? 



Der læses i opgaven og ved fælles hjælp kommer man  

frem til at det er hvert 20. minut. 

S:  Men så skal vi jo finde mange tal! 

L:  Ja. 

S: Men integralet er jo bare et tal … ikke? Hvordan 
kan det så blive en hel funktion? 

L:  Hvordan finder man CO2-indholdet til tiden 0,666? 

S: Man integrere 

L:  Ja, hvad integrere man? 

S:  Funktionen – raten 

L:  Ja, hvorfra og hvortil? 

S:  Nåååh – fra 0 til 0,666 

L:  Ja. 

Læren går igen – og kaldes ind igen efter et stykke tid. 



S:  Vi kan stadig ikke finde ud af det. Skal vi tælle tern 
over det hele? 

L:  Hvad mener I med ”over det hele”? 

S:  Nu har vi gjort det for det første datapunkt fra 0 til 
0,666. Og så har vi gjort for det andet datapunkt fra 
0,666 til 1,333. Er det så CO2-indholdet til tiden 

    1,333? 

L:  Det er et godt spørgsmål. 

S:  Det bliver jo et kæmpe regnestykke…. 

L:  Ja, men I har jo tabellagt den funktion I skal 
integrere, så I kan måske bruge et af jeres MatLab-
programmer. 

S:  Nåh ja, til numerisk integration. 

L:  Ja, I kan jo også overveje hvad I vil gøre med de 20 
minutter. 

S:  De 20 minutter? 



Gruppen integrerede i Excel, hvor de bedre kunne 

holde styr på, hvad der blev lagt til hvad og hvornår. 

De blev klar over at de skulle lægge den mængde 

CO2 der var i søen til at starte med til deres 

arealberegninger, og at det var konstanten C. Andre 

grupper ”glemte” dette og fik negativ CO2 mængde i 

søen, hvilket hos de fleste gav anledning til undren.  

 



5. Konklusion 

• I projektet skabes muligheder for at de studerende kan 

forbinde begreberne afledede funktion, stamfunktion, 

det bestemte og ubestemte integral og knytte disse 

begreber til konkrete problemsituationer.  

• Problemstillingen udfordrer deres forståelse af 

begreberne gennem arbejdet med konkrete spørgsmål 

vedrørende brugen af en matematisk model.  

• I løbet af dette projekt modnes de studerendes evne til 

at argumentere med, forstå og anvende begreberne i nye  

sammenhænge. 



• Den vilkårlige konstant C bliver afmystificeret.  

• Arealbetragtninger: mængder af tilført hhv. fjernet CO2 i 
søen, og her spiller konstanten ingen rolle.  

• Kende den faktiske mængde af CO2  til et givet tidspunkt. 

• Konstanten afgør det faktiske niveau, begyndelsestilstand. 

• Det er i kraft af modelleringskonteksten at dette bliver 
klart. Det negative CO2 -indhold gør at de studerende 
oplever begrænsningen i deres begrebsforestilling.  

• Og det var i kraft af konteksten at resultatet af 
integrationen blev meningsfuld for de studerende.  



Proces Model Numerisk Symbolsk Grafisk 
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Areal under 
graf 

Tilbage Hastighed / 
vækstrate fra 
position / 
tilstand 

Numerisk af 

vækstrate  

Tangenthæld- 
ningsgraf fra 
grafen for en 
arealfunktion 

Procepts (Tall, 1996) 
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