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VELKOMMEN
NCUM Konferencen 2021, 

VIA Aarhus, d. 22. nov. 

Samspil mellem udvikling af matematikundervisningens 

praksis og matematikdidaktisk forskning

NCUM | Nationalt Center for Udvikling af Matematematikundervisning 

matematikdidaktik.dk
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Lidt om NCUM

v. Morten Blomhøj (DPU AU) og Charlotte Krog Skott (KP)

Leder og viceleder 

NCUM | Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning
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NCUMs vision 

En engagerende, ambitiøs og tidssvarende 

matematikundervisning i en kultur, der

samarbejder om udvikling af praksis fra 

dagtilbud til ungdomsuddannelse

NCUM | Nationalt Center for Udvikling af Matematematikundervisning | 

matematikdidaktik.dk

NCUMs organisation

Ledelse og 

sekretariat

STUKs

referencegruppe

Advisory

Board

Styregruppen

(Inst. repræsentation)

Fem ekspertgrupper 

– en for hver søjle og 

en tværgående
Frikøb af praktikere 

og andre til review

og ad hoc opgaver

Netværks-

koordinatorer 

til hver søjle

Formidling via 

matematikdidaktik.dk 

Konferencer, 

netværksdannelse,  

og -arrangementer 

Forsknings- og 

udviklingsprojekter
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NCUMs tre hovedopgaver

1. At formidle matematikdidaktisk forskning til pædagoger 

og lærere i dagtilbud, grundskole, gymnasiet og 

erhvervsskoler til inspiration og refleksion over praksis.

2. At etablere og udvikle faglige netværk for pædagoger og 

lærere og skabe rammer for samspil på tværs af fag og 

institutioner.

3. At designe og gennemføre udviklings- og 

forskningsprojekter med ekstern finansiering.

NCUM | Nationalt Center for Udvikling af Matematematikundervisning | 

matematikdidaktik.dk
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DIGITAL PLATFORM

matematikdidaktik.dk

Lanceret februar 2021

Nu, november 2021:

• 18 temaer (5 ved lanceringen) 

• Forskning: danske ph.d.-projekter  

• Netværk

• Om NCUM

• Aktuelt: Digitale nyheder, et 

nyhedsbrev og aktivitetskalender

06-09-2021
NCUM 
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Tværgående tema: Lektionsstudier 

Tværgående tema: Lektionsstudier
Videreudvikling af temaer

Videoproduktion

Udarbejder en introduktionsvideo til lektionsstudier ud fra et 

projekt på Midtsjællands gymnasium 

Videoen:

• Introducerer faserne i et lektionsstudie

• Supplerer formidlingen af temaet med billeder 

• Bruges som inspirationsmateriale til fagteammøder og 

matematikvejledere
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Grundskole tema: Undersøgende 
matematikundervisning 

Aktivitet fra et amerikansk forskningsprojekt: 

For nogle år siden havde jeg en anden 4.-klasse. Vi skulle på en tur rundt og

besøge forskellige steder i New York. Klassen var opdelt i grupper, som skulle

besøge forskellige steder i New York. Jeg fik kantinen til at lave sandwich til

grupperne. Kantinen lavede 17 store sandwich til de 22 elever.

Der var en forælder til hver gruppe, alt var fint. Desværre var der en forælder, der 

blev syg, så jeg måtte slå to grupper sammen.

Gr. 1: Museum of Natural History, 4 elever, 3 sandwichs 

Gr. 2: Museum of Modern Art, 5 elever, 4 sandwichs 

Gr. 3: Ellis Island, 8 elever, 7 sandwichs (tidl. 2 grupper)

Gr. 4: Planetariet, 5 elever, 3 sidste sandwichs

1.Hvor meget af en sandwich fik hver elev i de forskellige grupper?

2.I hvilken gruppe fik eleverne mest?

NCUM | Nationalt Center for Udvikling af Matematematikundervisning  

matematikdidaktik.dk

Grundskole tema: Undersøgende 
matematikundervisning

Klassens arbejde med eksempler 

præsenteres via: 

1. Lærerens iscenesættelse

2. Elevernes undersøgelse

3. Fællesgørelse

Sidst i lektionen siger en elev:

"Når det største tal står øverst får de mere 

end en sandwich hver."
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Grundskole tema: Undersøgende matematikundervisning

NCUM | Nationalt Center for Udvikling af Matematematikundervisning  

matematikdidaktik.dk

Grundskole tema: Undersøgende matematikundervisning

Videreudvikling af temaet

Videoproduktion

Aktiviteten afprøves i af en matematiklærer med en 4. klasse

Videoerne kan anvendes som:

• Supplement til temaet

• Introduktion til matematikdidaktik.dk og NCUMs arbejde med at 

udvikle viden til pædagoger og lærere baseret på forskning.

• Grundlag for udvikling af webinar til matematikvejledere og lærere 

• Inspirationsmateriale til fagteammøder og matematikvejledere
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Gymnasie tema: Digitale teknologier

Gymnasie tema: Digitale teknologier

De tre dualiteter i instrumentel genese

1. Artefakt-Instrument

2. Instrumentering-

Instrumentalisering

3. Scheme-Teknik



matematik 25-11-2021

9

Gymnasie tema: Digitale teknologier

Begrebsdannelse af ligningsbegrebet ifølge APOS

Gymnasie tema: Digitale teknologier

Begrebsdannelsen ved ligning løst med CAS

Processer i arbejdet med begrebet ligning med CAS kan se sådan ud:

• Ligning som handling kan forsimples til indtastning i solve-kommando.

• Ligning som proces forsvinder, fordi de underliggende skridtvise processer 

indkapsles i en eller flere CAS-kommandoer.

• Ligning som objekt kan være noget, der skal løses, eller måske endda 'solves'. 

Objektet ligning kan ikke nødvendigvis udfoldes af eleven selv, således at det 

(re-)konstrueres som et objekt.

• Skemaet vil stadig kunne bestå af at kunne relatere begrebet ligning til fx 

funktionsbegrebet. Dog vil eleven ikke nødvendigvis kunne relatere begrebet 

ligning med symbolmanipulation, lighed og lighedstegnet, da de underliggende 

processer ikke vil være en del af skemaet.

• En ureflekteret brug af CAS som black box kan medføre, at eleverne bliver 

afhængige af værktøjet til at udføre simple beregninger og symbol-

manipulationer, og at de CAS-baserede handlinger og processer ikke støtter 

elevernes dannelse af de centrale matematiske begreber. 
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Gymnasie tema: Digitale teknologier
Videreudvikling af temaet

Podcast: 3 episoder af 6-10 minutter 

Format: en uformel snak - som ved kaffemaskinen - baseret 
på personlige erfaringer som lærer. Lytterne skal have en 
følelse af at blive inviteret ind “bag scenen”.

Episoderne designes til:
 at kunne bruges som en lektie forud for et modul, hvor 

forskellige aspekter af brugen af digitale teknologier 
præsenteres for eleverne.

 at danne bro mellem temaer og praksis. 

Der bliver formuleret en kort introduktion til, hvordan 
podcasten kan anvendes i en undervisningssammenhæng.

Kan lyttes på 

matematik-

didaktik.dk i 

et tema

Nye initiativer

NCUM-podcast

2 pilot-afsnit om overgangen fra grundskole til gymnasiet

• Baseret på interviews: med gymnasieelever og med 

grundskole- og gymnasielærere

• Optagelse af en samtale i studiet om teoretiske og 

praktiske perspektiver med klip fra interviewene
Kan lyttes i en 

podcastplayer

og på 

matematik-

didaktik.dk
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Samspil mellem udvikling af matematikundervisningens 

praksis og matematikdidaktisk forskning

Teori Praksis

Udvikling

Forskning

God konference!
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14.55-15.25

15.35-16.15

Pause 15.25-15.35

Samspil mellem udvikling af matematikundervisningens 

praksis og matematikdidaktisk forskning – belyst gennem

- forskning der dokumenterer betydningen af systematisk og systemisk 

understøttelse af udvikling af praksis. Thanks to Kara Jackson

- forskning der belyser uddannelses- og skolekulturens betydning for 

matematikundervisningen. Thanks to Paul Andrews

- erfaringer med lektionsstudier og åbne lektioner til udvikling af praksis. Tak til 

Britta Jessen, Rasmus Langager, Jacob Bahn og Trine Rosenberg Larsen

- gennem en liveopførsel af en åben lektion! Tak til Jens Hareskov og 

Klavs Ernst Voigt Pedersen samt 

- en kæmpe stor tak til 6.A og deres lærer - Gammelgaardsskolen i Åbyhøj.

- og en paneldebat, hvor også Heidi Kristiansen, Kaj Østergaard, og 

Thomas Kaas deltog. Tak til dem.   

- Tak til Tomas Højgaard for at lede slagets gang.

- Tak til VIA for at huse konferencen og 

til Kaj Østergaard og Lóa Björk Jóelsdóttir for hjælp med planlægningen.  
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Vi ser frem til fortsat at udvikle

matematikundervisningen i samspil med 

matematikdidaktisk forskning

Tak til alle for deltagelse! 

Vi håber at I fortsat vil følge NCUMs arbejde.


