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To kategorier af viden

Situeret/”personlig” knowledge (fransk: connaissance):          
ovf., fx, “hvordan afgør man om en brøk er uforkortelig”; det er
et kognitivt fænomen, knyttet til person og situation

Institutionel/”fælles” viden (fransk: savoir): ovf., fx, 
Aritmetikkens fundamentalsætning; dvs generel, fælles form af
viden, nyttig i en mangfoldighed af situationer – og i matematik
begrundet af ræsonnement som kan tilgås og kritiseres
offentligt

	?

. 11-12/2 2010
Dias 4

DidMatV

Matematikeren, eleven og læreren:
Didaktikkens inversproblem

Mat. problem i 
kontekst
(miljø)

Personlig 
viden Institutionel 

/fælles videnDekontekstualisering

Didaktisk 
opgave

Redekontekstualisering

Didaktik : matematik og observation (Brousseau)

.
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INSTITUTION
Fælles viden

SITUATION
Personlig Viden

Devolution Institutio-
nalisering

Handling
Formulering
Validering

En simpel model af den ”didaktiske cyclus” 
(vedrører ikke kun skolematematik!):

.
TDS har meget mere at sige om mekanikken … men 
hvad betinger denne mærkelige cyclus? 11-12/2 2010

Dias 6

To skridt i didaktisk transposition

Matematik i
videnskabelige

og andre
institutioner

Skoleinstitution

Didaktisk
situation

Officielt
undervisnings-

fag: love, 
læreplaner, 
lærebøger,…

EKSTERN DT
HVAD? HVORFOR?

INTERN DT
HVORDAN?

Hvordan “flyttes” viden fra
samfund til elev?

Hvad er der i
kasserne?

DidMatV

11-12/2 2010
Dias 7

Begrebet praxeologi (praxis + logos)

Teori

(Chevallard, 1999)

PRAKSIS BLOK: 
‘know how’
Opgaver, måder de løses 
på

TEORETISK BLOK: 
‘know that and why’
Beskrivelse og begrundelse 
af teknikker Teknologi

(techne + logos)

Teknik

Type af opgave

DidMatV
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Et skoleeksempel (Barbé et al., 2005)

MO2: Grænseværdi-topologi (lokal matematisk org. def. af 
en teknologi om ”betydning og eksistens af gr.værdier”)

MO1: Grænseværdi-algebra (lokal matematisk org. defineret
af en teknologi om ”hvordan man beregner lim”)

På gymnasieniveau, svag eller passiv teoriblok for MO1 og 
ingen praksisblok for MO2. Kontinuitet bliver cirkulær.

Type af opgave: Teknik:
limxaf(x) hvor f er 
defineret i a

Simpel indsættelse
…= f(a)

limxap(x)/q(x) p,q pol.,
q(a)=p(a)=0

Factorisér, forkort, 
indsæt hvis nævner ≠ 0 
etc.

”Limes af produkt” ”Produkt af limes”
… …

DidMatV
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Mere generelt (W, under udg.):

Tema Algebraisk
organisation
”beregning”

Topologisk
organisation
”betyding, eksistens”

Grænseværdi ”Regneregler” >0:0<|x-a|< …

El. funktioner
, sin , …

”Regneregler” fx Defineres vha. limes
og aritmetik

Differentiation ”Regneregler” lim
→

Integration ”Regneregler”
lim → …

Eksistens og betydning af alle de grundlæggende begreber i 
gymnasiets analyse hviler (eller falder) på den topologiske 
definition af grænseværdi, eller bredere topologi på …
Hvad man ofte underviser i er tæt på hvad et CAS kan 
– og ikke sjældent er det også tæt på hvad der læres!

Institut for Naturfagenes Didaktik

Dilemma – og mulighed?

Didaktisk transposition: uomhængelig men ikke ”natur”

Risici (reelle):
Gymnasiets analyse reduceres til mate-magi:
• Objekter hvis betydning og eksistens er trosartikler
• En samling uforståelige og/eller cirkulære ”definitioner”

(fx kontinuitet/grænseværdi, areal/integral)
• En samling isolerede ”temaer”, ”seværdigheder”
• Elevernes andel: algebraiske tricks, delvist overladt til CAS

Muligheder (at udforske):
• Nye læreplaner (og eksamensformer) med vægt på elevers 

studium af udvalgte, dybere aspekter af temaerne og deres 
indbyrdes relationer – evt. som ”senere fordybelse” (fx 
temaopgaver)

• Didaktisk design støttet af avanceret matematik, didaktik og 
computerværktøjer

• Deling af viden og ressourcer blandt lærere (fx via emu og 
andre professionelle platforme)

Institut for Naturfagenes Didaktik

Case 1: Speciale af N. Kofoed (2013)
www.ind.ku.dk/publikationer/studenterserien

Didaktisk design afprøvet i 2.G (Kbh)
• Første møde med opgaven: har de flg. punktmængder et 

areal? Hvad kan du sige om det? (givet figurer + funktioner)

• Udvikling af første teknik: approksimere med polygoner 
• Forfining af teknik: brug rektangler, numerisk beregning (med 

CAS”ses” konvergens)
• Udvikling af teknologi, udvidelse af teknik, et sæt af begreber 

fx oversum/undersum, ikke-positive funktioner 
• Et relateret problem, samme teknikker: finde middelværdi af 

funktion på interval
• Udvikling af teori: monotone funktioner er integrable og

integralet kan beregnes vha stamfunktion
• Forfining og konsolidering af teknikker (støttet af CAS)

Institut for Naturfagenes Didaktik

Case 2: Speciale af M. Sonnenborg (2007)

Sonnenborg’s zoo: udforske udfordrende grænseværdier

1. Kan TI89 finde grænseværdi? ”LIMIT” + graph

2. Klassificering af opgaver [0/0, 0., / etc.]

3. Arbejde med begrundelser, herunder 
argumenter basert på uligheder fx for 0.<k = 0
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Case 3: Speciale af S. Ougaard (2010)

Design om kvantorer, implikationer and negation 
• Først, i dagligdags sammenhænge og med 

formelt verbalsprog, tegninger etc.
Fx. ”For alle stjerner, er der en planet som 
kredser omkring stjernen” etc.

• Så, i lette tilfælde med symbolsk notation
Fx. ”n x :	2x=n”, etc. (organiseret som 
spil – fortolke og formulere udsagn)

• Dernæst, studium af den formelle def. af 
konvergens, spil: ”her er et ” vs ”find et ”
[slutter med generelt argument, fx. en formula
for ()]

• Til sidst, arbejde med variationer af definition 
of grænseværdi,fx divergens mod  etc.

Institut for Naturfagenes Didaktik

Klein, 1908: Elementarmathematik vom höheren Standpunkte aus
• Del 1: Aritmetik, Algebra, Analyse
• Del 2: Geometri
Et berømt citat (off. engelsk oversættelse)

At the beginning of his studies, the young 
student is faced with problems that in no way 
remind him of the [mathematical] things he 
worked with in school; naturally he then 
forgets these matters quickly and thoroughly. 
If he becomes a teacher after having finished 
his studies, he must suddenly teach this time 
honoured elementary mathematics in a school 
like fashion; and as he cannot by himself see 
the connection between this task and 
university mathematics (...) his university 
studies become just a more or less pleasant 
memory which has no influence on his 
teaching. 

Disse problemer er ikke nye!

Institut for Naturfagenes Didaktik

Klein’s problem på universitetet (Grønbæk + W, …)

På KU har vi på forskellige måder oplevet og arbejdet med 
”Kleins problem”…
Eksempel: mindre end 25% of studenter på TREDJE år af 
bachelorstudiet kan løse flg.:
Lad f være en løsning til differentialligningen y’=exp(y3). Vis, at f 
er strengt voksende.
Hvorfor? 
Nogle forsøger at separere de variable, og kører fast ( ).
Andre skriver at ”differentialligninger blev sprunget over i An0”.
Der er dog ingen tvivl om at de har ”mødt” den relevante viden, i 
det mindste på An0 og/eller MatIntro.
Men deres viden er fortsat sporadisk og uanset om den relevante 
viden er ”postgymnasial” eller ej, mobiliseres den ikke let i 
uvante situationer relateret til ”gymnasiematematik”.
 ”Matematik i undervisningsmæssig sammenhæng”
Mål: at de bliver ”scholars” ift gymnasiematematik

RS(s,o)  RU(,)  RS(t,o)

Institut for Naturfagenes Didaktik

Intet nyt under solen?

Jo, bestemt…

... matematikere fra universiteter, gymnasier og skoler må 
samarbejde om nye ”didaktiske transpositioner”!
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Betydningen af epistemologisk (prakseologisk) 
referencemodel i didaktisk forskning (m/u design)

Reference model of “the 
mathematical practice and theory”

DidMatV

Matematik i
videnskabelige

og andre
institutioner

Skoleinstitution

Didaktisk
situation

Officielt
undervisnings-

fag: love, 
læreplaner, 
lærebøger,…

11-12/2 2010
Dias 19

Sfæriske 
koordinater

situation

Model og 
Teori

0≤r≤1
0≤≤/2
0≤≤2

modellering

DidMatV

11-12/2 2010
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Modeller = representationer

All models are wrong but some are useful (George E.P. Box) 

”kompleks” situation
”simpel” struktur (baseret 
på teori)

DidMatV

11-12/2 2010
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Kognitiv og epistemologisk teori – hvad er forskellen?

Didaktisk teori forholder sig altid til
elev(er)  fag/indhold (”matematik”)

Forskellige forgrunde (hvad modelleres, hvad tages for pålydende):

 Kognitiv teori fokuserer på elevers læring
- Klassisk: skemaer (mentale: figurative, operative)
- Proces-objekt dualitet, procepter (Vinner, Tall)
- Diskursive normer og praksisfællesskaber (Sfard, Cobb, …)
- Kompetencer hos elever (Niss)

 Epistemologisk teori fokuserer på fagligt indhold
- Situationer for ”tilsigtet viden” (Brousseau) 
- Praxeologier / kortlægning af faglig praksis (Chevallard)

Komplementaritet? - eller ”What you model is what you see”?
Praktisk nytte: hvad kan forandres/designes? 

DidMatV


