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Forord  

Matematikdidaktik er mange ting. Udvikling af læse- eller læreplaner for matematik til 
uddannelsessystemets forskellige grene og niveauer er en matematikdidaktisk aktivitet. 
Lærebøger, IT-værktøjer og andet materiale til faget er implicit eller eksplicit baseret på 
matematikdidaktiske overvejelser. De refleksioner man gør sig som lærer ved tilrette-
læggelse af undervisning i faget er matematikdidaktik. Og i selve undervisningen 
praktiserer læreren matematikdidaktik gennem samspillet med klassen, grupper af 
eleverne og den enkelte elev. 

Når man som elev, samfundsborger eller professionel på arbejdsmarkedet 
overvejer sit behov for matematikholdige kvalifikationer er det matematikdidaktik. Det 
samme er personlige refleksioner over egne læreprocesser med matematisk indhold eller 
over særlige muligheder eller vanskeligheder med faget. 

Matematikdidaktik omfatter refleksioner over alle mulige forhold, der angår 
læring og undervisning med matematisk indhold. Det er en virksomhed, der er åben og 
tilgængelig for alle. 

Matematikdidaktik er imidlertid også genstandsområdet for en videnskabelig 
disciplin. Men også denne disciplin er mange ting. En forskning kan koncentrere sig om 
at beskrive og analysere. Den kan være kvalitativ eller kvantitativ. Den kan lægge 
særlig vægt på sammenhængen mellem teori og praksis. Den kan give nye perspektiver 
på undervisning og læring i matematik, og dermed være med til at skabe nye 
muligheder for praksis. Forskning i matematikdidaktik kan gøre flere ting på en gang. 
Og det vil vi gerne vise med denne bog. 

Bogen er baseret på arbejdet ved Center for Forskning i Matematiklæring i 
perioden 1998-2004. Centret er tværinstitutionelt og placeret ved Danmarks 
Pædagogiske Universitet, Roskilde Universitetscenter og Aalborg Universitet. Det blev 
oprettet på grundlag af en rammebevilling fra Statens Humanistiske Forskningsråd for 
perioden 1998-2001, og videreført frem til og med 2004 med finanslovsmidler givet til 
indlejring af centrets virksomhed ved de tre institutioner. Vi vil gerne takke Sanne 
Almeborg for grundig korrekturlæsning samt klargøring af manuskriptet til trykning. 

 Bogen viser nogle af matematikdidaktikkens mange variationer, men samtidig 
fremhæver den centrets forskningsprioriteter. Det gælder specielt udviklingen af nye 
pædagogiske muligheder gennem et tæt vekselspil mellem forskning og undervisnings-
praksis. Derfor spørgsmålet: “Kunne det tænkes?” 
 
Maj 2006 
 
Ole Skovsmose og Morten Blomhøj 
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Matematik Morgener  
- matematisk modellering i praksis 

Morten Blomhøj og Mikael Skånstrøm 

Lærke tager hul på tandpastatuben, som hun har medbragt til matematiktimen 
her om morgenen i 8. klasse. Det er et tilbagevendende problem hjemme hos 
hende, at tuben er opbrugt – som regel, når hun har allermest travlt, siger hun. 
Lærkes hjemmeopgave har været at se på sin morgen gennem matematikbriller – 
fra hun er vågnet til hun er mødt i skolen. Og lige nu fokuserer hun på problemet 
omkring den tandpasta som alt for ofte ikke er der. Hvor mange tandbørstninger 
er der egentlig til i sådan en almindelig tube – og hvor lang kan striben blive, 
hvis man klemmer det hele ud på en gang? Det er spørgsmål som Lærke har 
stillet. Hun har noteret, at der er 75 ml i en tube. Hun har lavet nogle tegninger 
og er nu ved at beregne rumfanget af en stribe tandpasta. Nu er hun begyndt at 
trykke tandpasta ud på et stykke papir. 

 
Scenen er klippet fra undervisning, der fandt sted som led i et forsknings- og 
udviklingsprojekt i skoleåret 2002/2003. I projektet samarbejder vi som forsker og lærer 
om at undersøge, hvad matematisk modellering kan betyde i praksis i matematikunder-
visningen på 8.-10. klassetrin. Forløbet Matematik Morgener var designet med henblik 
på at skabe situationer, hvor eleverne kunne blive optaget af at bruge (deres) matematik 
til at beskrive og forstå deres nære omverden. Tanken var, at eleverne herigennem 
kunne få støtte til at udvikle et andet syn på matematikfaget, samt at de kunne få støtte 
til tilegnelsen af centrale begreber ved at få dem forbundet til konkret oplevelser. 

Projektet bygger dels på en teoretisk matematikdidaktisk interesse for 
matematisk modellering i forhold til folkeskolens ældste klassetrin1 og svarende hertil 
er det forskningssigtet med projektet at afklare og præcisere begreberne modellering og 
modelleringskompetence og afdække deres didaktiske potentialer i teori og i praksis. 
Dels bygger projektet og specielt forløbet Matematik Morgener, på erfaringer med i 
praksis at bruge forskellige former for iscenesættelser i matematikundervisningen på 
dette niveau (Alrø m.fl., 2000), og på en grundlæggende interesse for at skabe rammer 
for dialogiske læreprocesser i undervisningen.2 
                                                 
 
 Artiklen er en lettere bearbejdet udgave af Blomhøj og Skånstrøm (2002). 
1 Kapitel 12 i denne bog giver en systematisk indføring i matematisk modellering. Se også (Blomhøj, 

2003). 
2 Se kapitel 6 i denne bog. 
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Som didaktisk begreb er matematisk modellering som oftest blevet knyttet til 
matematikundervisning på gymnasialt og universitært niveau. Begrundelsen har typisk 
været, at elever og studerende på disse niveauer kan lære at anvende deres matematik-
viden til at opstille, analysere og kritisere matematiske modeller. Denne kompetence er 
typisk blevet opfattet som et selvstændigt mål som undervisningen skal tilgodese 
foruden at sikre tilegnelsen af det matematikfaglige indhold. Tilegnelse af matematik 
kommer i denne tænkning forud for anvendelse i forbindelse med modellering. I forhold 
til den rolle matematiske modeller spiller i samfundet i dag er det bestemt et vigtigt 
sigte for matematikundervisningens bidrag til almendannelse (Blomhøj, 2001). 

I forhold til matematikundervisning på børne- og ungdomstrinnet har 
matematisk modellering imidlertid først og fremmest sin didaktiske berettigelse ved at 
kunne skabe forbindelse mellem elevernes erfaringsverden og matematikkens sprog og 
begreber. Konkret oplevede forbindelser mellem praktiske situationer og problemer på 
den ene side og matematiske begreber og metoder på den anden side, kan sikre et 
kognitivt fundament for elevernes begrebsforståelse. Begreberne får mere mening og 
større faglig dybde for eleverne, når de er knyttet til en række forskellige situationer. 
Samtidig kan arbejdet med modellering gøre, at eleverne oplever matematik som en 
måde at anskue verden på og dermed bidrage til at bryde adskillelsen mellem skole-
matematikken og den virkelige verden. Arbejde med matematisk modellering kan altså 
være et didaktisk redskab til at støtte elevernes udvikling af en mere hensigtsmæssig og 
balanceret fagopfattelse. 

I udviklingsarbejdet ønsker vi at undersøge disse didaktiske ideers bærekraft i 
matematikundervisningen på 8.-10. klassetrin. Samtidig ønsker vi at udvikle vores 
forståelse af hvilke muligheder og vanskeligheder, der knytter sig til denne tilgang til 
matematisk modellering. 
Udviklingsarbejdet har imidlertid også udgangspunkt i de problemer, man som 
matematiklærer kan opleve i den daglige praksis. Specielt i de ældste klasser har mange 
elever svært ved at finde meningen med den matematik, de bliver præsenteret for i 
skolen. For rigtigt mange bliver det overvejende instrumentelle motiver, der styrer deres 
deltagelse i undervisning. De søger at leve op til de krav, der stilles i undervisningen, 
men danner sjældent egne motiver, der knytter sig til det faglige indhold. Der er ikke 
noget de ønsker at blive klogere på – hverken i eller ved hjælp af faget matematik. En 
del elever møder endvidere alvorlige forståelsesvanskeligheder og bliver som følge 
heraf meget defensive i deres forhold til matematik generelt. Når der samtidig er meget 
store forskelle på elevernes faglige grundlag, når de starter i 8. klasse, tegner der sig en 
alvorlig pædagogisk udfordring for matematikundervisningen i 8. og 9. klasse. 

Med modellering og elevernes nære omverden som udgangspunkt forsøger vi at 
udvikle en praksis, hvor det er muligt at håndtere nogle af disse pædagogiske 
udfordringer. I denne sammenhæng er begrebet iscenesættelse centralt. Begrebet 
dækker over, at der med bestemte pædagogiske og didaktiske intentioner søges skabt en 
ramme i undervisningen, hvor eleverne selv kan tage styringen over væsentlige 
elementer af deres læreprocesser. Eleverne skal kunne danne egne motiver, der knytter 
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sig til det faglige indhold og rammerne skal være tilstrækkeligt åbne til, at – i princippet 
– alle elever på hvert deres grundlag kan få plads i undervisningen. 
 
 
Scenen sættes 

Vækkeuret ringer! Din hånd rammer uret, der falder på gulvet. Du får fat i det, 
og slukker det med et suk …. Du vender dig om på den anden side og prøver at 
forestille dig, at det er blevet lørdag. Men så mærker du den – lysten til at 
komme i gang, fordi der står Matematik Morgener på skemaet. Muntre 
Matematik Morgener med Morten & Mikael tænker du. Kl. 8:00 skal du være 
sammen med alle de andre. En ny og spændende dag står forventningsfuld og 
venter på at blive taget i brug af netop dig. 

Så tager du dine matematikbriller på og rejser dig fra den varme seng. Du 
går ud på badeværelset – tjekker måske lige elmåleren undervejs. På 
badeværelset smiler spejlet til dig, mens du tjekker om du er sluppet for bumser i 
løbet af natten. 

Du børster tænder og forestiller dig, hvor sjovt det ville være at se, hvor 
lang en stribe, man kunne lave, hvis man trykkede al tandpastaen ud på én 
gang…. 

Du lader det varme vand pjaske ned over din krop i flere minutter – hov, 
hvor meget vand gik der egentlig til det? 

Der er også matematik i klokken, vejret, morgenmaden, cykelturen, 
køreplanen, blandt andet …… 

 
Efter denne introduktion fik eleverne følgende opgave med besked om, at de meget 
gerne måtte inspirere og hjælpe hinanden, men at de skulle aflevere hver deres 
personlige produkt: 
 

Lav nøjagtige optegnelser af det, du ser med dine matematikbriller – fra du står 
op til du møder i skolen. Dine notater skal så bearbejdes matematisk, og dine 
resultater og overvejelser skal formidles på et stykke A3-papir i et indbydende 
layout. Du har fire moduler til det hele. 

 
 
Rammerne om forløbet 

Undervisningsforløbet foregår på Statens Pædagogiske Forsøgscenter (SPF). Eleverne 
går i 8. klasse og er startet på skolen i august 2002 – en måned før forløbet. Der er 48 
elever - 24 drenge og 24 piger - som er udtrukket ved lodtrækning blandt cirka 250 
ansøgere. Lodtrækningsmodellen er konstrueret, så elevgruppen er repræsentativ både 
fagligt og socialt. Eleverne kommer fra forskellige kommuner, flest fra København og 
Rødovre, hvor skolen ligger. 




