
Velkommen til fagdate. 
Vi starter kl. 14.00

Low floor high ceiling i 
matematikundervisningen
Læringsfestivallen 2021 

Bo Kristensen, btkr@ucl.dk,  24483080
Rikke Teglskov, rstk@ucl.dk,  40329265 

kortlink.dk/2aq44

mailto:btkr@ucl.dk
mailto:rstk@ucl.dk


Hvad er LFHC

Enkelt at komme i gang
Rige muligheder for 
udforskning og 
undersøgelse.



Alle kan blive inspirerede af 
hinandens fremgangsmåde og 
tænkning. Positiv klassekultur.

Muligt at vise det man kan, 
snarere end det man ikke kan.

Mulighed for at arbejde i 
dybden.
Og for at tænke forskelligt. 
Ikke en vej til svaret.

 



Arbejdsmåder vi skal dyrke:

Eleverne er opdagelsesrejsende. 
Plukker andres ideer, afprøver 
dem, ser, hvad det fører til...

Eleverne er opfindere. 
Opfindsomhed er vigtigt i 
matematisk problemløsning. 
Alt handler om at få en god idé!

Eleverne er mønsterdetektiver. 
De kan opdage systemer i 
tingene. Gå fra enkelttilfælde til 
generaliseringer.

Eleverne er beskrivere. Giver 
beskrivelser af trin i deres 
løsningsproces. Beskriver 
matematikken, fx notation.
Argumenter for løsninger. 





Inspiration til arbejdet med LFHC

Hvordan kunne en god aktivitet se ud, der lægger 
op til at arbejde med Low Floor High Ceiling?

Eleverne er vigtige medskabere af indholdet i 
opgaven.
En vis grad af åbenhed, eleverne kan udfylde.



Odd one out
Hvilken af disse fire passer ikke ind og 
hvorfor? 

Tag på skift hver af de andre figurer, 
og find på årsager til, at det i stedet er 
dem, der ikke passer. 



Svaret er ikke det centrale. 
Det er vejen hen imod svaret og argumenterne for 

løsningen, der er i fokus.

Undersøgelser

Læreren må nogle gange 
‘sidde på hænderne’ og ikke 
sige ja til antallet af 
løsninger.

https://www.matematikideer.dk/udskoling-7-10#h.re3bcsh966t7


Egne definitioner

Her har du et konkav-trapez.

Skriv med dine egne ord, hvad et 
konkav-trapez er, og lav regler for, 
hvordan man kan tegne sådan et.



Modellering - Hvad koster jeg på et år?



Inspiration til arbejdet med LFHC

Er der nogle særlige greb, man kan bruge, når man 
arbejder med Low Floor High Ceiling?



Åbenheden kan være overvældende?



Stand-by!

Startskud
Folde ud og folde ind

Stilladsering
- Kriterier og afgrænsning
- Sparring om tilgange
- Fast form på aktiviteterne
- Repræsentationer og konkrete 

materialer
- Digitale hjælpemidler - dynamiske

Spørgeteknik

Multimodalitet



Inspiration til arbejdet med LFHC

I matematik læner vi os ofte op af bogsystemet/portalen. 
Er der nogle gode råd til at komme i gang med Low Floor 
High Ceiling i en travl hverdag, hvis bogsystemet ikke lige 
lægger op til den tilgang?



Motivationskyllingen - Hack opgaverne i bøgerne

Lav stykket om til nye stykker, der giver 
samme resultat.
Hvor mange forskellige måder kan du 
lave om på tallene, så stykket bliver 
lettere at regne? 

289 + 852

1 svar
1 tilgang
Rigtigt/forkert

Mange svar
Mange tilgange
Fordele og ulemper - argumentere
Svaret er vigtigt for deltagelse i 
undervisningen.
Eleverne bliver inviteret til at deltage.



Baggrundsviden:
- Hvad er LTHC - nrich.maths.org/10345 
- Hvordan ser LTHC undervisning ud - nrich.maths.org/7701 

Materialer, der kan lånes på CFU, der kan bruges til LFHC:
- Åben og undersøgende matematik - Pind og Bjerre
- Gode grublere og sikre strategier – Pind og Bjerre

- Matematikbøger – Gå på skattejagt på CFU

Andre udgivelser, med en grad af åbenhed, der kan tweakes til LFHC:
- nrich.maths.org/ 
- KOM-rapporten side 193 til 222 - kortlink.dk/qz38
- Eksperimenter med matematik - kortlink.dk/twwe og kortlink.dk/q3yv
- 3-act-math – Dan Meyer - kortlink.dk/f87r fx dueling discounts.
- www.mattelist.no/ 

Inspiration til arbejdet med LFHC
Hvor kan man lede, hvis man gerne vil blive klogere 
på Low Floor High Ceiling?

https://nrich.maths.org/10345
https://nrich.maths.org/7701
https://nrich.maths.org/
https://static.uvm.dk/Publikationer/2002/kom/hel.pdf
https://phabsalon.dk/fileadmin/user_upload/cfu/Fag/Innovation/Eksperimenter_med_matematik.pdf
http://mateks.itlokalet.dk/pdf-filer/Matematikopgavehaefte_marts2008.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jXSt_CoDzyDFeJimZxnhgwOVsWkTQEsfqouLWNNC6Z4/edit#gid=0
http://threeacts.mrmeyer.com/duelingdiscounts/
https://www.mattelist.no/


Kig på aktiviteten fra Nrich
Hvor kan I se LFHC? 
Hvilke udfordringer kan jeres elever støde på?
Hvilke udfordringer kan I se i forhold til lærerrollen?
Hvordan kan I stilladsere elevernes arbejde?
Del evt. jeres egne erfaringer med LFHC opgaver.

Dyk ned i en konkret 
opgave i mindre teams

Neighbourly Addition 
Age 7 to 14
As I walked down the street this morning, I noticed that all of my neighbours' house numbers were odd!
I added three house numbers together as I walked past: 7 + 9 + 11 = 27
Further down the road, I passed some bigger numbers. I added another set of three neighbouring house numbers: 
15 + 17 + 19 = 51
Can you find some other totals I could make, by adding together the house numbers of three (odd) 
next-door-neighbours?

Once you've found a few totals, here are some questions you might like to explore:
- Is there anything special about all the totals?
- Is there a quick way to work out the total?
- Can you predict what would happen if I walked down the other side of the street instead (where all the houses 

have even numbers)?

- Are there any patterns if I add together four house numbers instead of just three? Or five house numbers? Or...

- Can you explain and justify the patterns you have noticed?

nrich.maths.org/housenumbers 

https://nrich.maths.org/housenumbers

