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Matematik er 1, 
ét, eet, I,

fag



Eet fag fra førskole til alle endestationer

Skal erkendes af den individuelle lærer på alle trin, så 
det kan erkendes af eleverne på alle trin.
(Powerpoint har ganske sigende ikke en SmartArt, der 
kan illusterere dette)
To principper:
• Ingen benspænd for fremtidig uddannelse.
• Al uddannelse bygger på tidligere uddannelse.

To omstændigheder
• Matematik kan kun læres gennem undervisning
• Matematik er svært
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Hvad går ét fag ud på? –
Elevernes matematiske grundforestillinger:
• Hvad er tal?
• Hvad er regning med tal?
• Hvad er bogstavregning?
• Hvad er ‘ligning’? 
• Hvad er funktion?
• Hvad er tilfældighed?
• Hvad er variation?
• Hvad er akkumulation?
• …



Hvad går ét fag ud på? –
Omstændigheder for undervisningen
• Hvad er betydningen af kontekst?
• Hvad er betydningen af teoretisk sammenhæng?
• Hvordan forholder man sig til ‘transfer’?
• Hvordan ræssonnerer man?
• Hvad er stringens?
• Hvad er forholdet mellem abstrakt og konkret?



Hvad går ét fag ud på? –
Forholdet til værktøj
• Hvad er relationen mellem værktøj og fag?
• Hvordan gøres værktøjet (i sig selv) til instrument for 

værktøjsbesidderen (lærer, såvel som elev)?
• Hvilke værktøjer skal bruges til hvad? (blyant-papir, 

matematisk software, formelsamlinger, søgemaskiner, 
…)

• og hvorfor?
• Hvilken grad af kontrol med værktøjet er

hensigtsmæssig i forskellige UV-scenarier?
• …



Hvad går ét fag ud på? –
Udøvelse af matematik
• Hvad er en opgave?
• Hvad vil det sige at løse en opgave?
• Er der forskel på ‘opgave’ og ‘problem’?
• Hvad er sværhedsgrad?
• Hvad er ‘fagligt niveau’?
• Hvad er basale færdigheder?
• Hvad vil det sige at sænke/bevare/løfte det faglige

niveau?
• …



Så hvad GÅR ét fag ud på?

Statisk
• Sammenhængende uddannelsesplanlægning med et 

overordnet helhedssyn på ALLE uddannelsesniveauer.
• Læreruddannelser som har fokus på en fælles

fagforståelse, så lærere for de forskellige
uddannelsesretninger kan indgå i en dybere
fagdidaktisk dialog.

Dynamisk
• Ingen uddannelse er langtidsholdbar – og slet ikke

læreruddannelser. Lærerfaglig opgradering skal have 
de same foki som ovenfor. 
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