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Apropos Bents indlæg torsdag….
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Link til Folkeskolen.dk

Link til ba-projektet

https://www.folkeskolen.dk/1854592/bachelorer-undersoegende-matematik-klaeder-eleverne-paa-til-erhvervsuddannelserne?utm_source=newsletter
https://backend.folkeskolen.dk/~/9/6/ba22-pdf.pdf
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Hvad har 
jeg 
lovet…..

■ Undervisning og læring bæres af 

fagfaglig viden og pædagogisk viden og 

kunnen. Det har i mange år været 

indholdet i fagdidaktikken – med 

teknologiens indtog er en tredje spiller 

kommet på banen. 

■ Hvordan påvirker teknologien den 

planlægning og udførelse af 

undervisningen, som lærerne foretager 

hver dag/uge? 

■ Hvilke udfordringer kan der opstå? 

Wednesday, 
September 30, 2020
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TPACK
■ Oprindelig tilgang – uden teknologi: 

■ Shulman – pedagogical content knowledge
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Teknologi-viden

Viden om standard teknologier 

som:

■ Bøger

■ Kridt og tavle

Og mere avancerede teknologier:

■ Internet 

■ Digital video

• Færdigheder i at håndtere 

særlige teknologier

• Ved digitale teknologier handler 

det også om at vide noget om 

operativsystemer og computer 

hardware og evnen til at 

anvende standard software så 

som tekstbehandling, regneark, 

browsere og e-mail.

• Installering og fjernelse af 

software

• Skabe og arkivere dokumenter
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TCK – technological content knowledge

■ Gensidig relation mellem teknologi og fag

“Teachers need to know not just the subject matter they teach but also the manner in which 

the subject matter can be changed by the application of technology. For example, consider 

Geometer’s Sketchpad as a tool for teaching geometry. It allows students to play with shapes 

and form, making it easier to construct standard geometry proofs. In this regard, the software 

program merely emulates what was done earlier when learning geometry. However, the 

computer program does more than that. By allowing students to ‘‘play’’ with geometrical 

constructions, it also changes the nature of learning geometry itself; proofs by construction 

are a form of representation in mathematics that was not available prior to this technology. 

Similar arguments can be made for a range of other software products.” 

(Technological Pedagogical Content Knowledge: a framework for teacher knowledge 

Punya Mishra & Matthew J. Koehler, 

https://pdfs.semanticscholar.org/977d/8f707ca1882e093c4ab9cb7ff0515cd944f5.pdf )

Lærere skal ikke kun kende det emne, de 

underviser i, men også den måde, 

hvorpå emnet kan ændres ved 

anvendelse af teknologi.

https://pdfs.semanticscholar.org/977d/8f707ca1882e093c4ab9cb7ff0515cd944f5.pdf
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Tpk – technological pedagogical
knowledge

■ Kendskab til eksistensen, komponenter og kapaciteter i forskellige teknologier alt efter 
hvordan de anvendes i undervisnings- og læringssituationer - og omvendt - hvordan 
undervisning kan ændres som resultat af anvendelse af særlige teknologier

”This might include an understanding that a range of tools exists for a particular task, the 
ability to choose a tool based on its fitness, strategies for using the tool’s affordances, and 
knowledge of pedagogical strategies and the ability to apply those strategies for use of 
technologies. This includes knowledge of tools for maintaining class records, attendance, and 
grading, and knowledge of generic technology-based ideas such as WebQuests, discussion 
boards, and chat rooms.”

(Technological Pedagogical Content Knowledge: a framework for teacher knowledge: Punya 
Mishra & Matthew J. Koehler, 
https://pdfs.semanticscholar.org/977d/8f707ca1882e093c4ab9cb7ff0515cd944f5.pdf )

Dette kan omfatte en forståelse af, at der findes en række værktøjer til en bestemt 
opgave, evnen til at vælge et værktøj baseret på dets egnethed, strategier til brug 
af værktøjets anvendelighed baseret på dets design og viden om pædagogiske 
strategier og evnen til at anvende disse strategier til brug af teknologier

https://pdfs.semanticscholar.org/977d/8f707ca1882e093c4ab9cb7ff0515cd944f5.pdf
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Tpck
– technological pedagogical content 
knowledge

■ Opstået form for viden, der går ud over alle tre komponenter

■ Forskellig fra ekspertviden på teknologi og generel pædagogisk viden på tværs af emner

■ TPCK er den basis af god undervisning med teknologi og kræver en forståelse for repræsentation 
af begreber i anvendelsen af teknologier

pedagogical techniques that use technologies in constructive ways to teach content; knowledge of 
what makes concepts difficult or easy to learn and how technology can help redress some of the 
problems that students face; knowledge of students’ prior knowledge and theories of epistemology; 
and knowledge of how technologies can be used to build on existing knowledge and to develop new 
epistemologies or strengthen old ones.

(Technological Pedagogical Content Knowledge: a framework for teacher knowledge Punya Mishra & 
Matthew J. Koehler, 
https://pdfs.semanticscholar.org/977d/8f707ca1882e093c4ab9cb7ff0515cd944f5.pdf )

viden om, hvad der gør begreber vanskelige eller lette at lære, og hvordan 
teknologi kan hjælpe med at rette op på nogle af de problemer, som de 
studerende står over for.

https://pdfs.semanticscholar.org/977d/8f707ca1882e093c4ab9cb7ff0515cd944f5.pdf
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TPACK

30-09-2020 9
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■ TFV – teknologisk, fagfaglig viden er viden om, hvordan fagligt indhold kan ændres og repræsenteres, når det 
digitaliseres.

■ Eksempel:
Viden om hvordan et CAS-værktøj i matematik kan bruges til at forstå ligningsløsning på helt nye måder, hvor 
eleverne eksperimenterer med og reflekterer over egne, selvstændige, visuelle løsningsforslag og 
bevisførelser.

■ PFV – pædagogisk, fagfaglig viden er viden om, hvilke undervisningstilgange og strategier der passer bedst til 
indholdet.

■ Eksempel:
Viden om hvordan elever udvikler talforståelse og regnestrategier, og hvordan vi i undervisningen kan støtte 
elevernes udvikling af talforståelse og regnestrategier, ved at lade dem møde hinandens tænkning om 
begreberne. Vi kan lade dem afprøve hinandens regnestrategier, og vi kan give plads til alles forskellige 
måder at tænke på. På den måde udvikler vi et klassefællesskab som motiverer til læring.

■ TPV – teknologisk pædagogisk viden – viden om hvordan teknologi kan understøtte pædagogiske og 
didaktiske modeller.

■ Eksempel:
Viden om hvordan sociale, kollaborative og kommunikative værktøjer som f.eks. Google docs, Springpad, 
Twitter, Edistorm, Kidblog og Diigo kan kvalificere en projektpædagogik i forhold til at skabe rum for 
kommunikation og samarbejde på tværs af landegrænser og facilitere elevernes refleksion over egen læring.

■ TPFV – teknologisk, pædagogisk, fagfaglig viden. I hjertet af modellen er alle vidensområder sammentænkt 
og spiller gensidigt sammen. Succesfuld integration af teknologi foregår her.

30-09-2020 10

Læs mere på blogindlægget 

her: Om TPACK

http://matematikmedit.dk/?p=1
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Et lille problem Hvilket tal mangler?

9/30/2020 11
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Løsning a

3 gule og 1 rød

Gul kunne være 1 og så er rød 

2

3 blå og 1 rød

Hvis rød er 2, så er blå:  
12

3
= 4

2 blå + 1 gul + 1 rød

2 (4) + 1 (1) + 1(2) = 11
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løsning B

Et sæt af ligninger fx:
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løsning C

36=




? = 36 – 25

? = 11



Københavns Professionshøjskole15

løsning D

22

11
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Hovedargument for modellen
The core of our argument is that there is no single technological solution that applies for every 
teacher, every course, or every view of teaching. 

(Technological Pedagogical Content Knowledge: a framework for teacher knowledge 

Punya Mishra & Matthew J. Koehler, 
https://pdfs.semanticscholar.org/977d/8f707ca1882e093c4ab9cb7ff0515cd944f5.pdf )

Diskuter I grupper:

Hvordan vil I som vejledere facilitere arbejdet I fagteamet med fokus på anvendelse af digital 
teknologi?

- Tag udgangspunkt I modellen fra ‘IT I alle fag’ 

- Og spørgsmål som: 

- Hvorfor skal vi integrere it I matematik? Hvad skal det –
I den bedste af alle verdener – føre til?

Kernen i vores argument er, at der ikke er nogen enkelt teknologisk løsning, 
der gælder for enhver lærer, hvert kursus eller ethvert syn på undervisningen.

https://pdfs.semanticscholar.org/977d/8f707ca1882e093c4ab9cb7ff0515cd944f5.pdf
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MORGENMAD, 
KAFFE OG 
THE ☺

1609 2020
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HVAD ER VIGTIGT I
ARBEJDET MED 
TEKNOLOGI I
MATEMATIK-
UNDERVISNINGEN?

Søs Spahn, CFU, KP. mail: ksp@kp.dk 21
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Hund eller 
hale?

- synspunkter 
på it og 

matematik, 
Mogens Niss

■ Diskussionen om it i 

matematikundervisningen er 

enormt kompleks og 

vanskelig. 

■ Resultatet er oftest noget 

intellektuelt, politisk, 

didaktisk og pædagogisk rod.

■ Debatten er domineret af 

itealister, som ofte er dygtige, 

inspirerende og entusiastiske 

folk. 

30-09-2020 22
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Forskningsmæssig 
kendsgerning: 

■ IT i matematikundervisningen 

kan 

■ bidrage til mirakler

■ skabe katastrofer

■ også selv om der er tale om ét 

og det samme hard- eller 

software. 

■ Intet it-redskab er i sig godt eller 

dårligt for 

matematikundervisningen. 

30-09-2020 23
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Alt afhænger af 

■ hvad formålet er med at gøre brug af it 

■ hvad it bruges til 

■ hvordan it bruges 

■ hvordan it-brugen spiller sammen med anden matematisk 

virksomhed 

30-09-2020 24
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Det først fornødne er at se på formålet
med it i matematikundervisningen. 

■ Er it et middel til styrket tilegnelse af matematik? (Matematik 

er ”hunden”, it ”halen”) 

■ Er it et mål i sig selv, som skal forfølges i 

matematikundervisningen? (Matematik er ”halen”, it er 

”hunden”) 

30-09-2020 25
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Vi må videre spørge: 

■ Skal it være en kapacitetsforstærker i omgangen med 
matematik? 

eller 

■ Skal it være en kompetenceerstatter i omgangen med 
matematik? 

30-09-2020 26

Hvilke konsekvenser (positive & 

negative) mener I, it har/kan have for 

matematikundervisningen?
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Mogens Niss, Professor emeritus

30-09-2020 27

Hvis I ønsker at se/lytte til hele webinaret, kan I finde det her: 

https://tv.pha.dk/video/12828366/matnet-webinar-1-mogens-niss-1

https://tv.pha.dk/video/12828366/matnet-webinar-1-mogens-niss-1
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Med Mogens Niss’ 
udtalelser in 
mente..

■ Diskuter i grupper, 

hvordan du/I som

matematikvejleder(e) 

på en skole, får

kollegerne til at 

forholde sig til

Mogens’ udtalelser. 

9/30/2020 28



Københavns Professionshøjskole29

Så……what to 
do?
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Hvad taler vi om, når vi taler om it i 
matematikundervisningen? – Morten Misfeldt

■ ……The more students can do in and with information technology in 
mathematics, the greater is the need for their understanding, reflection, 
and critical analysis of what they are doing. ……iT increases rather than 
decreases the demands on the teaching and learning of mathematics. 
(Niss, 1999) 

■ En af de tydeligste empiriske indsigter, der er opnået inde for de sidste 
årtier, er, at it øger kompleksiteten i matematikundervisningen og ikke i sig 
selv ændrer matematikundervisning i en bestemt retning. Lærere vil 
anvende værktøjer og undervisningsteknologier forskelligt, og disse vil blive 
bragt i spil, så de understøtter disse læreres eksplicitte eller implicitte 
pædagogiske ideer og vaner. På denne måde øges betydningen af lærernes 
kompetencer, værdier og forestillinger omkring fx matematik, teknologi og 
skole.

http://matematikmedit.dk/?page_id=97 s. 127

http://matematikmedit.dk/?page_id=97 s. 123

http://matematikmedit.dk/?page_id=97
http://matematikmedit.dk/?page_id=97
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Morten Misfeldt i ‘Matematik med it’
- fortsat

■ Endelig bringes it som oftest i spil for at støtte og hjælpe matematikundervisningen i dens 

eksisterende form (det gælder både værktøjer, medier og undervisningsteknologi). Således 

kan it både ses som et middel og som et mål i matematikundervisningen, men det er klart, 

at disse to perspektiver stiller forskellige krav til, hvad vi kan forvente af it’s indflydelse på 

matematikundervisningen. 

■ Hvis man udelukkende tænker på it som et middel til bedre matematikundervisning, vil 

man være tilbøjelig til at fravælge it, der vanskeliggør en bedre  matematikundervisning.

Men hvis digitale matematiske metoder også ses som et mål i matematikundervisningen, 

vil et sådant fravalg være meningsløst, og de vanskeligheder, som it bringer, vil bare være 

en del af de forandrede vilkår for at bedrive matematikundervisning. 

http://matematikmedit.dk/?page_id=97 s. 130

http://matematikmedit.dk/?page_id=97
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Mortens refleksionsspørgsmål

➢ Find eksempler på forhold, som ligger på grænsen mellem at vedrøre og ikke vedrøre it i 
matematikundervisningen. Udforsk fx grænsen til en almendidaktisk og en skole-
organisatorisk diskussion. 

➢ Det er ofte fremført, at it alene skal ses som et middel til bedre matematikundervisning og 
ikke er noget mål i sig selv. Det passer dårligt med en ide om at tænke kodning og digital 
dannelse som en del af matematikundervisningen. Hvad er op og ned? 

➢ Det er klart, at den teknologiske udvikling betyder, at der er nogle ting, vi ikke længere skal 
undervise i og nogle nye, vi tager op. Fx giver det meget mening at lære at bruge en 
lommeregner og mindre mening at lære at bruge en regnestok. Hvad han der ske, hvis 
matematikundervisningen forandrer sig for hurtigt eller slet ikke som konsekvens af nye 
teknologier?
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Misfeldt – forord til 
CAS som omstruktureringsredskab 
i matematikundervisningen

■ En god skelnen som vi kan tage med fra den 

franske tradition er forskellen på om CAS bruges 

pragmatisk (til at løse matematik) eller epistemisk 

(til at forstå matematik). 

■ Det er (for) simpelt – men en god forskel at have for 

øje – altid

30-09-2020 34
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Misfeldt – forord til 
CAS som omstruktureringsredskab 
i matematikundervisningen

■ CAS har et forstærkende aspekt på en række måder. CAS forstærker lærer og 

elevers matematiske muskler, og klassens fælles matematiske rækkevidde, men 

værktøjet forstærker også rækkevidden af lærerens pædagogiske valg og 

dispositioner. Desuden er CAS jo ofte ikke en del af læreres uddannelse og 

pædagogiske bagage, og normer omkring brugen af CAS er mindre veletablerede 

end andre matematiske normer. 

■ Derfor er der også en risiko for at personlige matematiske og pædagogiske 

særheder og værdier slår kraftigere ud i brugen af CAS end i andre 

matematikundervisningssammenhænge

■ Hvordan skal vi tolke det sidste afsnit her?

30-09-2020 35
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Misfeldt og Nabb

■ ”…at en ændring i modalitet altid vil medføre, at viden repræsenteres anderledes, 

og denne forandring af repræsentation påvirker den viden, der er i spil.” (Misfeldt, 

Morten: Mellem læringspotentiale og skuffelse s. 425 i: Andersen, M. W. & Weng, P. (red.): Håndbog om 

matematik i grundskolen: læring, undervisning og vejledning. (Dansk Psykologisk Forlag, 2013)

■ ”…en mere billedlig modus muligvis vil åbne op for anderledes 

argumentationsformer end den årsag-virkning-tendens, der præger naturfaglig 

undervisning og forskningsdiskurs” (Misfeldt, Morten: Mellem læringspotentiale og skuffelse s. 

426 i: Andersen, M. W. & Weng, P. (red.): Håndbog om matematik i grundskolen: læring, undervisning og 

vejledning. (Dansk Psykologisk Forlag, 2013)

30-09-2020 36
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CAS – hvilken box er i spil?

30-09-2020 37

➢ Hvordan vil I anvende CAS eller 

andre værktøjer i 

matematikundervisningen?

➢ Hvad er præmissen for 

anvendelsen?

http://matematikmedit.dk/?p=823Blogindlæg:

Black box: Her frembringer værktøjet resultater uden 

refleksion hos eleven over hvordan eller hvorfor

White box: Værktøjet anvendes i pædagogisk 

sammenhæng med henblik på at anskueliggøre 

regneprocesser og give eleverne mulighed for at erkende 

eventuelle fejlslutninger 

Forstærker: Muligheden for at eleverne udarbejder mange 

gentagelser og dermed ser mønstre og regelmæssigheder, 

som kan forstærke deres intellektuelle aktivitet. 

Diskussionsredskab: Det forekommer iflg. Nabb ofte, at 

samtalen fylder meget, når elever arbejder med 

CAS. Muligheden for at udføre undersøgelser øges, og de 

forskellige resultater, der fremkommer, er tydelige for alle og 

dermed genstand for diskussion. 

Katalysator for reform: Undervisningens indhold og form vil 

med CAS blive forandret, fordi det vil være en anderledes måde 

at møde begreberne på. 

http://matematikmedit.dk/?p=823
http://matematikmedit.dk/?p=823
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Misfeldt og Nabb

■ Hvornår finder it-baseret matematikundervisning sin form?

■ Hvad er matematik, når it er en del af det?

■ Hvad er forskellen på konkrete materialer, regnemetoder (lært udenad) og it som 

redskaber i matematikundervisningen?

■ Forskellen på redskaber og værktøjer – er den der?

30-09-2020 38

Diskussionsspørgsmål:
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The odd one out?

30-09-2020 39
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UDFORDRINGER

9/30/2020 40
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TEKU 

30. september 

2020
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Pointer

Fire områder, der skal læres, hvis man vil have teknologiforståelse:

■ T = Teknologi som designet og læringskrævende

■ E = Engageret anvendelse af teknologi i praksis

■ K = Komplekse og ofte modsætningsfulde netværk, teknologi er spundet ind i

■ U = Udviklingen af professionsfaglighed gennem teknologianvendelse

30. september 

2020
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T = Teknologi som designet og læringskrævende

■ Hvordan er teknologien udformet?

■ Hvilket indhold ligger der latent i den?

■ Lægger den op til en bestemt form for undervisning?

■ (Kan vi sammenholde med TPACK?)

30. september 

2020
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DigiMaths
- Internationalt samarbejde under Erasmus+
■ Deltagelse fra Danmark, Nordirland, Skotland, Schweitz og Finland

■ Projektperiode 2015-2017

■ Dansk deltagelse i konsortium – UCC (center for undervisningsmidler), 

grundskolen, gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. 

■ Målet er at undersøge og beskrive, hvordan digitale læremidler 

inddrages i matematikundervisningen, så de understøtter læringen i 

matematik

■ Udgangspunkt er observationer af undervisning

30. september 

2020
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Foreløbige resultater
■ Det handler ikke om, hvilken teknologi, læreren vælger, men hvordan den 

bliver brugt

– Grønt – så den understøtter matematiklæringen

– Gult – moderne papir og blyant

– Rødt – så den står i vejen for matematiklæring

■ Skelnen mellem instrumentel forståelse og relationel forståelse (hvordan og 
hvorfor)

■ Det handler om at vælge det rigtige værktøj brugt på den rigtige måde til det 
specifikke formål

■ Samme overvejelser som ved al anden undervisning 

■ Ny teknologi kræver ny undervisning

■ https://sites.google.com/site/digimathseu/

30. september 

2020

https://sites.google.com/site/digimathseu/
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E = Engageret anvendelse af teknologi i 
praksis

■ ENGAGERET I SITUERET PRAKSIS. Her viser teknologiens betydning sig i mødet med 

arbejdslivet. 

■ Ingen teknologi bruges alene, men indgår altid i samspil med mennesker og andre 

teknologier

■ (Findes dette i TPACK?) 

30. september 

2020
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Eksempler på ”grøn” anvendelse af 
digitale læremidler

■ Visualisering - eks. sammenhænge eller geometriske figurer

■ Behandling af store datamængder

■ Træning af matematisk præcision – eks. formler i regneark

■ Hastighed i allerede forstået talbehandling

■ Fremme undersøgende undervisning 

■ Motivation – i rette mængder

■ Fremme kreativitet

■ Læreren kan facilitere elevens arbejde i stedet for instruktion

30. september 

2020
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K = Komplekse og ofte modsætningsfulde 
netværk, teknologi er spundet ind i

■ Teknologiens KOMPLEKSE VEJE, hvor teknologiens betydning er knyttet til de 

mange politiske og organisatoriske interesser, der er på spil i professionsfeltet. 

■ Hvem beslutter, hvilke teknologier, der skal være tilgængelige og i hvilken grad?

■ Det er umuligt, fordi kommunen sidder på programpakken. Vi kan ikke installere 

programmer på vores skole, uden at kommunen har installeret dem på alle 

computere på alle skoler, så vi har en ufatteligt lille programpakke, fordi de fleste af 

de programmer, der bliver købt ind der, er til de små klasser, og dem har vi ikke. 

(Lena, lærer)

■ (Hvis vi ser på TPACK – er dette så tænkt ind?)
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U = Udviklingen af professionsfaglighed 
gennem teknologianvendelse

■ Udvikle forskellige strategier i samarbejde med kolleger til at øve indflydelse på, 

hvordan teknologier skal indgå i arbejdslivet: »knowing how to know who« 

■ De professionsuddannede skal kunne analysere teknologiens indgriben, og om den 

giver mening i forhold til udviklingen af fagets udøveres professionsforståelser

■ Jeg tror faktisk, at den [teknologien] har løftet skole-hjem-samarbejdet op, så der er 

en bedre og hurtigere kontakt, og lærerne også i deres arbejde er mere fritaget for, 

at de skal være på et bestemt sted, når telefonen ringer. (Arne, lærer)

■ (kan vi sammenligne Uet med ‘Kontekst’ fra TPACK?)
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Kompetencer 

■ Hvordan er forholdet mellem:

■ Mindre øvet bruger > < superbruger

■ Hvad er matematikvejlederens rolle/arbejde her?

■ Analyse af teknologi ift. ‘trialability’ – hvor forsøgsvenlig er en 

teknologi?
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Professionsfaglighed

■ ”Professionsfaglighed påvirkes, fordi de teknologier, man 

benytter sig af i de forskellige professioners arbejdsfelter, ikke 

er neutrale og uskyldige aktører, men aktivt griber ind i 

arbejdsprocesser og relationelle situationer og ansporer de 

professionsuddannede til at udføre arbejdet på bestemte 

måder ”

■ Hvor oplever I det?
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”Vores empiri viser”
■ at lærerne distribuerer og samarbejder

■ at de ønsker, at lærerarbejdet skal være mere kollektivt

■ at man i fællesskab skal vidensomsætte fagligt og tværfagligt materiale 

■ at lærerne ønsker at komme til at samarbejde endnu mere, end de gør i dag

■ at lærerne taler om denne mulighed ud fra, at digitale teknologier åbner for alternative måder at 
gøre arbejdet på. 

■ Det handler ikke blot om, at teknologierne gør visse arbejdsgange lettere, men også om, at lærerne 

i større grad udvikler og involverer sig i hinandens forberedelse og undervisningen. Det forudsætter, 

at lærerne er motiverede for at arbejde sammen om læreropgaven, at de har faglig indsigt i 

hinandens stofområder, og at der på skolen er organisatoriske rammer, som understøtter, at 

professionsarbejdet kan bevæge sig mod kollektive arbejdsformer

TEKU 2015
30. september 
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Teknologier skaber muligheder for 
variationer og differentiering i 
arbejdsopgaver

■ Internet

■ Collaboration

■ Spændende træningsopgaver

■ Aktuelle begivenheder
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Lærernes usikkerhed

■ Det betyder noget for mange professionelle, om de selv føler, de har 

magt over arbejdssituationer. 

■ Teknologierne udfordrer disse forhold ved at bringe de professionelle i 

situationer, hvor de ikke altid kan have styr på det. 

■ Teknologierne synliggør de situationer, hvor de professionelle ikke er i 

kontrol. 

■ Teknologier influerer på den måde direkte på praksis og griber ind i 

de professionsfagliges selvforståelser 

■ Hvordan tackler I dette som matematikvejledere?

TEKU 2015
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Hvorfor skal vi arbejde undersøgende?

Potentielle pædagogiske og didaktiske mål:

■ At styrke sammenhængen i undervisningen 

■ At nuancere elevernes fagopfattelse

■ At skabe forbindelse mellem elevernes erfaringer og den matematik, der arbejdes med i 

skolen

■ At udvikle elevernes evner til læring gennem undersøgelse og refleksion

Morten Blomhøj i ”Matematik” 2019 #3
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Morten Blomhøj – Fagdidaktik i matematik
- Påstande og pointer

Præsentation af bogen på forlagets hjemmeside:

■ Bogen giver matematiklæreren redskaber til at udvikle sin undervisning og identitet som lærer 
samt at indgå i øget samarbejde med fagkollegaerne.

■ Den diskuterer matematikfagets udvikling i grundskolen og på ungdomsuddannelserne med 
udgangspunkt i både undervisningspraksis og den eksisterende forskning.

Forfatteren viser, hvordan man kan komme ud af den stampe, som faget af og til er præget af. I 
stedet for at falde tilbage på 'plejer' giver bogen nye ideer og input til undervisningen.

Det handler om at gøre sig de nødvendige didaktiske overvejelser i forhold til samspillet i den 
enkelte klasse og de enkelte elever og herfra udvikle en ny praksis, der på bedst mulige vis 
støtter op om og fremmer matematiklæringen.

Målet med bogen er at give underviseren mere autonomi og øge mulighederne for 
forskningsbaseret udvikling af matematik i praksis.

30. september 

2020



Københavns Professionshøjskole58

Kapitel 1
■ ”Det er imidlertid min opfattelse, at 

det er vigtigt for udviklingen af 

matematikundervisningens praksis, 

og specielt for samspillet med 

matematikdidaktisk forskning, at 

man som lærere forsøger at gøre 

sig bevidst om, hvornår og hvordan 

man trækker på matematisk og 

matematikdidaktisk viden i sin 

pædagogiske praksis.
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Udvikling mellem praksis og forskning

■ ”Matematikkens didaktik 
udvikler således i stigende 
grad egne teorier og 
forskningsmetoder. På trods 
heraf er det stadig ikke 
muligt – baseret på 
forskningens resultater – at 
anvise, hvordan man skal 
undervise i et givet 
matematisk emne til en 
bestemt gruppe af elever for 
at opnå det bedst mulige 
udbytte inden for de givne 
rammer.”
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Den didaktiske kontrakt

■ Læringsmiljø – tegn på læring – opfylde læringsmål

■ Lærerens opfattelse af faget, eleverne og undervisning i 

matematik

■ Traditionel matematikundervisning
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Istrumentalisering <>instrumentering

30. september 
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Anvendelse af it i forskellige didaktiske situationer:

- Forskellige former

- Forskellige mål

Tre typer af 

elevvirksomhed
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