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Agenda 

 Kort præsentation af CM 
 

 Matematik og relevans - 
matematikfaget i et gymnasium med 
fokus på fagsamspil 
 

 Matematikkens didaktik, modellering 
og fagsamspil 
 

 Matematikfaget – udfordringer og 
udviklingsmuligheder  
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Kan matematik opleves som relevant 
af eleverne ? 

 Ja, principielt set, selv om 
matematikken faktisk udgør et 
særligt problem, fordi den principielt 
er abstrakt. (..) der er en tendens til, 
at skolematematikken netop 
fastholder det abstrakte, den ‘rene’ 
matematik, og kun i ringe grad 
knytter an til de forskellige 
anvendelser af matematikken i 
praksis. 

 Knud Illeris i Sørensen, Hutters, 
Katznelson & Juul (2013): Unges 
motivation og Læring  
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Hvad kan man bruge matematik til?  

 Matematik er et af de 
vigtigste fag i skolen 

 Adgang til videregående 
uddannelser 

 Udvikle logisk tænkning 
 Bygge broer 
 Regne med store beløb i 

banken 
 
 

  

 Syddansk Universitet, IPN,  
3 danske og 3 tyske 
gymnasier 

 Spørgeskemaundersøgelse 
 Elevinterviews 
 Fremtidsseminar for 

gymnasieelever   
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Gymnasiereform og fagsamspil 

 Gymnasiereformen af 2005:  
 Fagsamspillet er obligatorisk i alle gymnasiale uddannelser 
 Fra den traditionelle fagopdelte undervisning til 

kombination af enkeltfaglig og interdisciplinær undervisning 
 Det samfundsfaglige gymnasium 
 Attraktive to-fagskombinationer ifølge rektornetværk:  

 Matematik-samfundsfag 
 Matematik-fysik 
 Matematik-kemi   

 Matematikfaget er centralt i flere studieretninger og det giver 
faget nogle særlige udfordringer 
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Relevansparadokset og 
isolationsproblemet 

 Ø-problemet. Kaput 
 

 Matematiske modeller bruges ifm. mange samfunds- og 
erhvervsmæssige beslutninger og påvirker dermed vigtige 
beslutningsprocesser. Den sociale og samfundsmæssige 
betydning af modellerne er ’usynlig’ for almindelig mennesker. 
Niss 
 

 Problemer med at bringe matematikfaget i spil i sammenhæng 
med andre fag på trods af, at flere og flere fag rummer 
matematikholdige ingredienser i stadig stigende omfang. Niss  
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Begrebs billede og domænespecifitet 

 Tall, Vinner: Begrebs billede 
og begrebs definition 

 Transferproblemet:  
 y = ax + b     P = RI + U0 

 
 Niss: Begrebers 

domænespecifitet 
 

 Michelsen: domæneudvidelse 
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Funktionsbegrebet 

Funktioner er noget med en forskrift, der beskriver, hvordan en funktion 
skal se ud. En funktion vil altid kunne tegnes i et koordinatsystem, der er 
todimensionalt. Derfor har hvert punkt to værdier en x og en y. Det vil 
sige at en funktion er noget fladt. I en funktion vil der altid være en 
variabel. For at det er en funktion må der kun svare en værdi til variablen 
i funktionen, ellers er det ikke længere en funktion. Forskrifter til en 
funktion kan bruges til at regne med og kan til tider ses på som en 
ligning, og ved næsten alt vi har lært, har der været en bagtanke med, at 
vi kunne bruge det til noget med funktioner. Matematiklærere er besat 
med funktioner, de tænker simpelthen ikke på andet, og de forventer det 
samme af eleverne. Elev i 1. g i Michelsen (2001): Begrebsdannelse  
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Teorier for konstruktion af 
matematiske begreber 

 Dubinsky, Sfard m.fl.: Matematiske begrebers proces-objekt 
dualitet 

 Treffers, Freudenthal: Horisontal matematisering og vertikal 
matematisering 

 Gravemeijer: Model af og model for  
 

 Michelsen: 
 Horisontal sammenkædning (anvendelse): Fænomenets 

fagoverskridende aspekter 
 Vertikal strukturering (faglig og konceptuel forankring): 

Udgår fra fagets systematik og forankrer fænomenet 
konceptuelt 
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Vertikal strukturering - fag 

Horisontal sammenkædning - fagsamspil 

Fagsamspil og fag 
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NAT802 – Fagsamspil og modellering  

 Obligatorisk kursus på 5 ECTS på naturturvidenskabelige to-
fagskandidatuddannelser siden 2008/09 

 Formål: At forberede kommende gymnasielærere på et 
gymnasium med fokus på fagsamspil: 
 Didaktiske modeller for tværfaglig undervisning, herunder 

horisontal sammenkædning/vertikal strukturerering   
 Modeller og modellering i matematik og naturvidenskab 
 Eksamensprojekt:  Design en aktivitet involverende 2-3 

fag, beskriv form og omfang af fagsamspillet og 
modelleringsaktiviteternes placering og rolle. Eksempel: 
Hvilken svømmeform er bedst? (Matematik, fysik, idræt) 
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Hvorfor modellering?  

 Berlin & Lee: Integreret matematik og science fra 1901 til 
2001.  Egne karakteristika og egen historie, men også stærk 
indbyrdes afhængighed og påvirkning 

 Både i matematikkens og naturfagenes didaktik argumenteres 
der for betydningen af modellering 
 Historisk-praktisk argument 
 Pædagogisk argument 
 Autencitet  
 … 

  Modellering indeholder et fagoverskridende aspekt  
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Sammenfaldende didaktiske 
opfattelser 

Matematik 

Fysik 

Biologi 

Kompetencer: Modellering, repræsentation, 
perspektivering   
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Matematik og de andre videnskaber 

 Biotek og mangel på arbejdskraft med både 
matematiske, biologiske og datalogiske 
kompetencer. Biologi er i dag en 
integrerende videnskab, hvor mange 
aspekter af matematik og fysik konvergerer 
med det formål at adressere biologiske 
problemstillinger 
 

 Matematik og datalogi. Det 20. århundredes 
videnskab var fysik (relativitetsteori, 
kvantemekanik). Det 21. århundredes 
videnskab er kryptologi 
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Matematik – nye fokusområder? 

 Komplekse systemer 
 
 

 Modellering og simulation 
 
 

 Industriel anvendelse 
 
 

 De store udfordringer 
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Vækst, forplantning matematik, etik mm 

 Thomas Malthus (1798):  An Essay on the Principle of 
Population  
 

 Befolkningen vokser som en geometrisk række, dvs 
eksponentielt. Fødevareforsyningen vokser som en 
aritmetisk række, dvs lineært  
 

 Malthus anbefalede at få reduceret fødselsraten ved 
at udsætte ægteskabsindgåelsen. Det var et tiltag som 
han dog frygtede kunne give negative moralske 
effekter i befolkningen i form af 
udenomsægteskabelig sex: ModelingPopulation 
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Det simple eller det anvendelige? 
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Funktioner eller systemer, emergens, tæthed, vækst, risiko …. ? 
Algebraisk eller ikonisk …. ?? 



Undervisningsfaget og didaktiske 
transpositioner 

Videnskabsfaglig viden 
Praksisviden 

Undervisningsfaglig viden 

”Fag” i didaktisk system 
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Winsløw, 2006 



Gymnasiefagets udfordringer  

 Forandring og udvikling er nødvendig 
 

 Isolationsproblemet skal overskrides 
 

 Matematik som et selvstændigt fag og et fag med relationer til 
de øvrige undervisningsfag  
 

 Et undervisningsfag med et indhold og en form, som eleven 
oplever som relevant, og  som både afspejler den matematiske 
praksis og matematikkens samfundsmæssige, politiske og 
kulturelle betydning 
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Tak for jeres opmærksomhed 
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