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Indledning 

Hvordan står det til med dansk 
matematikdidaktisk forskning* i et 
internationalt perspektiv? 

 

• ”forskning” skal forstås i bred betydning! 

 

I stedet for en generel kortlægning, vil 
spørgsmålet vil blive belyst ved opstilling af to 
potentielle dobbeltheder (dualiteter).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Forskning / udvikling >< praksis 

 

Dansk matematikdidaktik som aftryk af 
internationale påvirkninger  

 ><               

dansk matematikdidaktiks indflydelse på 
international matematikdidaktik 

 

”Er vi koloniserede hjemmefødninge eller har vi 
egne, hørbare stemmer på den internationale 
scene?” 



Uanset svaret: 

 

• Er der særlige temaer eller 
problemstillinger som er karakteristiske 
for dansk matematikdidaktik? Hvis ja, 
hvilke? Og hvorfor? 

 

    ”mainstream >< udkant”  

 

Disse spørgsmål vil blive belyst af dagens 
oplægsholdere. 



 

 

• En grund til at tage disse spørgsmål op er, at 
dansk matematikdidaktisk forskning synes at 
stå i en overgangssituation: 

 

• Går det fremad, går det tilbage eller er alt 
ved det gamle? 



Kort international skitse 

• Matematikdidaktisk forskning er mindre 
end 50 år gammel (om end med 
enkeltstående forløbere): 

 

– Fx Educational Studies in Mathematics, 
grundlagt i 1968. Journal for Research in 
Mathematics Education, 1970. Første ICME 
1969. Ed Begle’s undersøgelser i første halvdel 
af 60’erne 

 



Faser i udviklingen af foci (akkumulerende): 

 

• Læse-/læreplaner (”Stoffdidaktik”) 

• Undervisning(seksperimenter) 
– bl.a. problemløsning & modellering 

• Læring 
• Lærerne 

– uddannelse og baggrund, vilkår, indstillinger og 
beliefs, professionelle udvikling 

• Mangfoldighed 
– literacy, kompetencer 

 



Faser i udviklingen af teoridannelser og 
metoder: 

 

• Kvantitative metoder, teoridannelser hentet 
fra psykologi 

• Kvalitative metoder, teoridannelser hentet 
mange steder fra samt ”hjemme”skabte  

• Fremkomst af teoretiske skoler, fx den franske 

• Kvantificering af kvalitative forhold 

 



Kort dansk skitse 

Indledende kuriosum: Danmark har været 
absurd overrepræsenteret i ICMIs 
eksekutivkomité i det 20. århundrede: 

 

• Poul Heegaard (vice-præsident, 1932 & 1936) 

• A.F. Andersen (medlem, 1952-1954) 

• Bent Christiansen (vicepræsident, 1975-86) 

• Mogens Niss (medlem, 1987-91, 
generalsekretær 1991-1998) 



• Præ-forskning: Flere danskere spillede 
nøgleroller i ”den nye matematik”, 1954-
1975: Svend Bundgaard, Ole Rindung, 
Bent Christiansen  

 

• Bent Christiansen (1921-96) , DLH var den 
første danske matematikdidaktiker med en 
international profil. Siden kom andre til ved 
RUC og AUC. Senere kom endnu flere til ved 
de øvrige universiteter. 

 



• I begyndelsen i høj grad enkeltpersoner, 
men i receptive miljøer 

 

• Kontakt gennem uformelle netværk 

 

• Fem afgørende vækstdynamoer 
– Matematikundervisningsinitiativet 1988-93 

• nordiske møder og nordisk samarbejde 

– NOMAD 

– Ph.d.-studier 

– NADIFO 

– NoGSME 

 



• Vækst gennem dansk og nordisk samarbejde i 
90’erne, frem for alt gennem tilkomst af mange 
nye ph.d.-studerende 

 

• Danmark var frontløberen i Norden. Vi kunne 
endda hjælpe de øvrige lande med 
miljøopbygning 

 

• I dag er vi sakket økonomisk og institutionelt 
agterud i.f.t. Norden, bl.a. på grund af skiftet 
fra samarbejde til nedskæringspræget 
konkurrence mellem universiteterne,  og p.g.a. 
få postdoktorale stillinger 



• Vi er vendt tilbage til 
”enkeltpersonsforretninger” i små og 
spredte miljøer, med personlige, ikke 
institutionelle kontakter. 

 

Paradoks! 

 
• Vi står stærkt internationalt på udvalgte 

områder, hovedsagelig i kraft af 
enkeltpersoners indsats 

• Dagens oplæg vil belyse på hvilke områder 



Fare! 
 

• Hvis ikke fødekæden fornys, og 
miljøopbygningen tager fart, kommer vi til 
at miste disse positioner. 

 

• Det vil komme dansk 
matematikundervisning til skade 

 

• Vi må gøre noget ved det! 


