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John Deweys (1859-1952) uddannelsesfilosofi

• Mennesket søger at forstå og beherske sin omverden 
gennem undersøgende og problemløsende adfærd, samt at 
udvikle og dele sin viden gennem social interaktion. 

• Videnskabelig viden er udviklet gennem raffinering og 
kultivering af denne grundlæggende  erkendelsesinteresse.   

• Gyldig (sand) viden er effektiv til forståelse af fænomener 
og løsning af problemer. (Pragmatisme)

• Uddannelse skal udvikle den enkelte elev til at lære gennem 
undersøgelse og refleksion i sociale fælleskaber. Eleverne 
skal opleve, at den viden de udvikler er nyttig og 
effektiv/meningsfuld i deres omverden.

• Elevernes erfaringer og viden er grundlaget for tilrette-
læggelse af undervisning, og viden almengøres gennem 
fælles refleksioner over fælles erfaringer.          

Nogle grundpositioner om UM

 UM kan motivere og styrke elevers matematiklæring og 
nuancere deres fagsyn.

 UM kan bidrage til sammenhæng i arbejdsformer, 
metoder og begrebsforståelse ved overgange i 
skolesystemet.

 UM kan motivere og træne grundlæggende færdigheder 
og give mulighed for dybdelæring og faglig dannelse..

 Matematikdidaktisk forskning kan inspirere til udvikling 
af praksisser for UM.  

 Udvikling af læreres kompetencer inden for UM sker 
bedst i sammenhæng med egen praksis støttet af 
kollegialt samarbejde og ledelsesmæssig opbakning. 
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UM er kendetegnet ved, at eleverne (i længere perioder 
og passende ofte) arbejder med undersøgelser i eller ved 
hjælp af matematik. 

Det undersøgende arbejde skal være motiveret for 
eleverne. Der skal være noget eleverne er optaget af at 
finde ud af. Arbejdet skal samtidig rumme passende grad 
af faglige udfordringer for eleverne. 

Det er en kvalitet, hvis det undersøgende arbejde kan 
gives et social aspekt – fx ved, at klassen gennem en 
fælles indsats kan gennemføre en faglig undersøgelse.

Det er centralt for UM, at aktiviteter og forløb er 
tilrettelagt med henblik på bestemte læringsmål.  

Forsøg på en bestemmelse af UM

Kan UM bidrage til at forbedre balancen?

Læring som tilegnelse: 
Trænings- og formidlings-
orienterede tilgange 

Læring som deltagelse:
Undersøgende, dialogiske 
og erfaringsbaserede 
tilgange 
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En didaktisk model for undersøgende forløb

1. Iscenesættelse af forløbet over for eleverne
- overdragelse af udfordringen/problemet til eleverne
- etablering af det didaktiske miljø for arbejdet
- formidling af de tidsmæssige og praktiske rammer
- klargøring af produktkrav og bedømmelsesform

2. Elevernes selvstændige undersøgende arbejde
- tilstrækkelige tid, frihed og støtte til, at eleverne 

kan arbejde selvstændigt med problemet  
- støtte og udfordring gennem dialog
- forberedelse gennem konstruktion af dialoger 

3. Fælles refleksion og faglig læring
- erfaringer og resultater fra forløbet systematiseres 

og faglig viden og faglige pointer søges fællesgjort     

(Blomhøj, 2016)

• at stille spørgsmål 
• at afgrænse og strukturere 
• at observere systematisk
• at måle og kvantificere 
• at klassificere
• at udvikle definitioner
• at beregne og lave overslag
• at indføre og anvende symboler
• at anvende algebra 
• at ræsonnere og bevise
• at repræsentere og visualisere
• at anvende algebraisk udtryk 

Essentielle elevaktiviteter

• at ræsonnere og bevise
• at repræsentere og visualisere 
• at danne og teste hypoteser
• at eksperimentere
• at kontrollere variable  
• at fortolke og vurdere resultater
• at kommunikere
• at danne og teste hypoteser
• at eksperimentere
• at kontrollere variable  
• at fortolke og vurdere resultater
• at kommunikere
• …
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• at sætte scenen for undersøgende 
aktiviteter

• at inspirere til undersøgende 
holdning og tilgange til 
matematik 

• at formidle og fællesgøre 
læringsmål 

• at bygge på og udbygge 
elevernes erfaringer

• at støtte elevernes ejerskab til 
problemer og projekter

• at skabe rum for dialogisk 
samspil i klassen

• at opmuntre til spørgsmål og 
refleksion 

Essentielle lærerhandlinger

• at stille åbne og nysgerrige 
spørgsmål til elevernes arbejde   

• at bemærke og påskønne elevers 
faglige ideer og ræsonnementer 

• at værdsætte forsøg og fejl som 
grundlag for læring  

• at fremme samarbejde 
• at udpege og almengøre centrale 

begreber og metoder
• at evaluere elevernes faglige 

læring 
• at evaluere forløb og udvikle 

praksis
• …

Didaktisk udfordring: Der kan ikke styres ved hjælp af
lærerbogen, sekvensering af fagligt stof og opgaver.

Styring kan ske gennem:

- Iscenesættelse 

- Rammerne for og organisering af forløbet

- Dialog med eleverne undervejs

- Opsamlinger undervejs - synkronisering  

- Produktkrav og vurderingsform

- Opsamling på og refleksion over erfaringer og 
resultater

- Opbygning af fælles faglig viden i klassen ud fra 
forløbet

Styring af undersøgende forløb
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• Indsigt i sceniske virkemidler  (genstand og historie) 

• Overdragelse af udfordringen

• Tid og timing 

• Klarhed af mål og rammer 

• Proces- og produktkrav

• Hvilken dialog?

1. fase: Lærerens iscenesættelse

• Hints – ”aktionsrytme”
• Elevens deltagelsesret og –pligt
• Kendskab til undersøgende arbejdsformer
• Lærerroller  
• Den løbende elev/elev og lærer/elevdialog 

2. fase: Elevernes arbejdsproces
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Elev

Opdage

Identificere

Advokere

Tænke højt

Reformulere

Udfordre

Evaluere

Lærer

Kontakten

(Alrø & Skovsmose, 2002 og 2006)

IC-modellen for dialogiske læreprocesser

• Det sværeste! 
• Det manglende led (Mogensen, 2011)
• At stille ”gode opsummerende spørgsmål” 
• Fællesgørelse af elevernes erfaring og resultater
• Vidensdeling – forståelsesdeling
• (Tilbagevende) fremhævelse af faglige pointer og 

sammenhænge

3. fase: Opsamling og opbygning af fælles faglige læring 
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2. Forskellige typer af UM 

• Tematiske forløb 
(Blomhøj & Skånstrøm, 2006)

• Matematisk modellering
(Blomhøj & Kjeldsen, 2014, 2013, 2011) 

• Undersøgelseslandskaber
– systemer af opgaver 

(Skovsmose, 2003) og (Artigue & Blomhøj, 2013)

Farlige små tal2

Orientering
ProblemTematisk

Elevstyret

Lærerstyret

Cykel-
matematik

Reb-trekanten2

Et didaktisk mulighedsrum for UM aktiviteter og forløb

Mal dit (klasse-) 
værelse 
(Skånstrøm, 2014)

(Artigue & Blomhøj, 2013) (Blomhøj, 2013)

Design et hus

Funktionsfabriken

Talfølger 

Astma-
medicinering2

Alkoholforbrænding

100m løb1

Skorstenen

“10=44” (Blomhøj 
& Højgaard, 2007)

Klassekamp i idræt 
og matematik1

Matematik morgener 
(Blomhøj & Skånstrøm, 2006)

Centikubens
fødselsdag1Tandtab

1 2

3 4

5 6

7 8

Taxi-geometri2
Tal-bussen 
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3. Eksempler på UM - tematiske forløb

• Matematik Morgener

• Cykelmatematik

• Design af emballage – Lutter liter 

• En sportsgren - Din sport   

• Vandforbrug

• Energiforbrug

• Trafikregulering

• Fart og Tempo

• ………………..   

• Hvordan virker en cykelcomputer?
• Design og placering af parcelhus 

• YOUNG MOBILE A/S
- Det optimale mobilabonnement

• Hvor meget vand/energi bruger I på et år?

• Kan skorstenen komme rundt i byen?

• Hvor mange elever kan der gå kan på vores skolen?

• Er der brug for flere eller færre skoler i kommunen?

• Modellering af 100m løb
• Afkøling af lig og kakao  
• Opløsning af bolsje
• Modeller for lån og opsparing

3. Eksempler på UM - modelleringsforløb
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Undersøgelseslandskaber i matematik

Opgave-
paradigmet

Undersøgelses-
landskaber

Reference til 
matematik (1) (2)

Reference til

”som om” virkelighed (3) (4)

Reelle reference til 
virkeligheden (5) (6)

(Skovsmose, 2003, p. 149)

Fart og Tempo til 6.-8. klassetrin

Når noget bevæger sig sker det med en fart. Det gælder for dig 
selv, når du går (på ski), løber, cykler, kører i bil, rejser dig op 
fra en stol eller fra sengen, men også for vinden, skyerne, 
planeterne og alt muligt andet der bevæger sig. 

Farten (som vi kalder v) kan ændre sig undervejs, men 
gennemsnitsfarten kan altid beregnes (selvom det ikke altid 
giver mening) som forholdet mellem en afstand som noget har 
bevæget (strækningen som betegnes s) og den tid (som betegnes 
t) som det har taget. Det vil sige:

v = s/t 

Eller sagt med ord: Farten er strækningen divideret med tiden.

Frem til på mandag skal I arbejde med et eksempel på 
bevægelse. Der er hjælp at hente i den skabelon I får udleveret.   

Men først skal vi spille: Hvad er hurtigst!
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Systematisk udnyttelse af elevernes erfaringer i 3. fase

Forløbet Fart og Tempo giver grundlag for at behandle  
begreberne fart og hastighed (i hverdagssprog og som 
faglige begreber i matematik og fysik), gennemsnitsfart 
og måske til at introducerer begrebet øjeblikkelig fart.

Forløbet giver grundlag for at sætte fokus på regning med 
enheder:

Mange elever skriver fx: ”5 km på 20 min. giver 15 
km/time”. Hvad betyder det og hvordan er der tænkt? 

km/time35
time3/1

km5

60min/time
20min

km5

min20

km5


m/sek2,4
sek/min 60

m/min250

m/min250
min/time60

m/km 1000km/time15
km/time15








Fart kan angives i mange forskellige enheder, og 
enhederne bør vælges i forhold, hvad der giver 
mening i konteksten.

m/sek
3,6

v

60sek/minmin/time 60

m/km 1000 km/time v
  km/time v 






Farten i km/t er altså 3,6 gange farten angivet i m/sek.

SUM
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Taxi-geometri – et undersøgelseslandskab

Taxi-afstanden fra A til B:  T(A,B) = 5 enheder

Taxi-afstanden mellem to punkter er den mindste længde af en tur på 
vejnettet, der forbinder de to punkter.

Taxi-geometri – et system af opgaver

1. Tegn – hvis det er muligt – rundture, der starter og slutter 
i punktet A og som har længderne 8, 9, 12 og 17.

2. Afmærk de punkter, der har samme taxi-afstand til begge 
punkterne A og B. 

3. Afmærk alle de punkter, der har taxi-afstande 3 til 
punktet A.

Hvor mange punkter er der med denne taxi-afstand til A?

Find på et navn til dette mønster af punkter.

4. Lav en formel for antallet af punkter, der har afstand r til 
et givet punkt. 

5. Lav en formel for antallet af punkter, der har en taxi-
afstand som er mindre end r til et givet punkt.
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T: Har I fundet de fire rundture?

P1: Ja, men hvis ikke vi må vende mellem to punkter, så kan vi 
ikke lave en rundtur på 9. 

T: Det er ikke tilladt at vende mellem punkterne. 

P2: Så er det ikke muligt med 9.

T: Er I sikre?

P1: Vi tror vi er sikre – er det ikke rigtigt?

T: Men hvorfor tror I det er umuligt med 9?

P2: Måske fordi 9 er ulige – de andre er lige.

T: Godt forslag. Prøv med nogle andre lige tal.

Efter nogle minutter vender lærer tilbage til eleverne:

T: Har I fundet nogle rundture med ulige længde?

P1: Nej, det er ikke muligt.

T: Kan I formulere en regel?

P2: Det er umuligt at lave en rundtur med ulige længde.

T: Fint, hvad kan man så sige om en rundtur?

P1: Den vil altid have en lige længde.

T: Fint – det er godt at vide, men kan I bevise det?

Nogle minutter senere spørge eleverne om hjælp.  

T: Hver gang man går en enhed nord på, må man et andet sted på 
rundturen gå en enhed syd på – ikke sandt? 

P2: Jo, ellers kan man jo ikke komme hjem.

P1: Det må være det samme med øst og vest  

T: Præcis, så hvis man går x enheder nord på og y enheder vest  på 
undervejs på turen, hvordan kan længden så udtrykkes? 

Efter lidt når eleverne frem til: ”2x + 2y” som udtryk for længden af en 
rundtur. De siger at summen af to lige tal er lige og at det beviser deres 
regel.

SUM
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2. Afmærk de punkter, der har samme taxi-afstand til punkt A og B.

“Der findes ingen punkter med samme afstand til A og B. Hvis der var 
et punkt, P, med afstanden x til både A og B, så ville der være en tur 
PABP med længden  x + 5 + x = 2x + 5, og det er et ulige tal. Det er 
umuligt, så der er ingen punkter med samme afstand til A og B.“ 

Taxi-cirklen

N(r): Antallet af punkter med taxi-afstanden r til punktet A 

P(r): Antallet af punkter med en afstand < r til punktet A. 

N(r) = 4r ; P(r) = P(r-1) + N(r-1); P(1) = 1;  P(r) = 2r2 – 2r + 1 

SUM
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Medicinering – et modelleringsprojekt 

Et forløb til første halvdel af 1. g til introduktion af 
eksponentialfunktionen og modellering med differensligning 
ved brug af regneark.

Iscenesættelse:
Svær astma behandles med regelmæssige indsprøjtninger af 
medicin. I skal lave en behandlingsplan for en patient fra 
hvem, der er foretage følgende målinger. Planen skal sikre at 
koncentrationen af medicin i patientens blod holder sig 
inden for intervallet 5-15 mg/l.

Produktkrav: I skal udarbejdet en rapport til lægen, der 
letforståeligt forklarer grundlaget for jeres behandlingsplan.  

Tabellen viser koncentrationen 
af astmamedicin i blodet hos 
en patient målt i timer efter 
indsprøjtning af 60 mg af 
medicinen i blodbanen. 

Koncentrationen af medicinen 
i blodet skal ligge i intervallet 
5-15 mg/l for at have den rette 
virkning og ikke give 
væsentlige bivirkninger.

D27
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Vejledning og styring undervejs gennem dialog

E1: Vi kan se, at den falder hele tiden, men den falder mindre og 
mindre.

L: Hvaffor en?

E1: Øh … det må være koncentrationen af medicin i blodet.

L: Ja. Er der noget system? 

E2: Ja, den falder til det halve hver fjerde time.

L: Ja. Den falder altså ikke med en fast størrelse, men hvad er 
det så der er fast?

E1: Det er det den falder… altså det vi ganger med.

E3: Det må være procenten …

L: Falder den så med en fast procent over spring på 2 timer?

E1: Den falder fra 10 til 7. Så der er altså 70% tilbage.

I mange grupper opstår i starten dialoger, der er tæt på følgende:

L: Ja og når vi skal finde 70%, hvad er det så vi ganger med?

E1: Vi ganger med 0,7

L: Passer det at den fortsætter med at falde til 70%, når vi går videre?

E2: Hvis vi ganger 7 med 0,7 så får vi 4,9 og det passer ikke! Det er 5.

E3: Det passer da fint. Det er jo næsten det samme! Det er bare 
afrundingsfejl.

L: Hvis den også falder med en fast procent hver time, hvor mange 
procent skulle det så være, når den falder med 30% på to timer.

E1: Det må være 15%

L: Prøv at se om det passer. Hvad skal man så gange med for at få 
koncentration en time efter? ………….

Efter nogen tid og forskellig grader af støtte fra læreren, når de fleste 
grupper frem til fremskrivningsfaktoren for 1 time: 

84,05,0 

Medicin
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Excel model til at fitte parameteren a

a 0,9

Tid Konc. Model
0 10 10,00 10
2 7 8,10 7,07
4 5 6,56 5,00
6 3,5 5,31 3,54
8 2,5 4,30 2,50
10 1,9 3,49 1,77
12 1,3 2,82 1,25
14 0,9 2,29 0,88
16 0,6 1,85 0,63
18 0,5 1,50 0,44

0
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12

0 5 10 15 20

K
o

n
c.

 m
g

/l
)

Tid (min.)

Koncentration af medicin i blodet

Konc.

Model

Differensligningsmodel med spring på to timer som i data: 
M(t+2) = a2 M(t); M(0) = 10 mg/l; Modellen kan fittes til 
data ved at ændre parameteren a i B2 (der er sat til 0,9). 
Hvilket åbenbart er lidt for højt da modellen aftager 
langsommere end data. 

Eksempel på en god konklusion

Vi har fundet ud af at koncentrationen af medicin i blodet 
hos vores patient aftager med tiden som denne funktion: 
C(t) =C0 0,841t, hvor t er tiden i timer efter sidste 
indsprøjtning og C0 er koncentrationen i blodet lige før 
indsprøjtningen. 

Vi har antaget, at koncentrationen i blodet vokser med D/6 
ved indsprøjtning af D mg. 60 mg blev til 10 mg/l i de data 
vi har fået. Vi har lavet en behandlingsplan med tiden T=6 
timer mellem indsprøjtningerne. Så passer det med faste 
tidspunkter hver dag (fire indsprøjtninger per døgn). Med 
en startdosis på 84 mg og 60 mg hver 6. time derefter får vi 
denne graf: 
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Tid Dosis konc
0 14 14
1 0 11,77
2 0 9,90
3 0 8,32
4 0 7,00
5 0 5,89
6 10 14,95
7 0 12,57
8 0 10,57
9 0 8,89
10 0 7,47
11 0 6,29
12 10 15,29
13 0 12,85
14 0 10,81

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 5 10 15 20 25 30

K
o

n
c.

 m
g

/l

Tid (timer)

Astma medicineringsplan

konc

Excel model for medicineringsplan

Modellen giver mulighed for at eksperimentere med doser 
og tidspunkter med henblik på at opfylde det terapeutiske 
krav om en koncentration i blodet på mellem 5 og15 mg/l.

Koncentrationen ligger hele tiden mellem 4,95 mg/l og 15,46 mg/l. 
Det er derfor en rigtig god idé at følge denne plan!

Hvis du skal behandle andre patienter, må du have data for hver af 
dem. Hvis vi kan få rigtigt mange data fra forskellige personer efter 
køn og vægt kan vi måske lave en bedre model.

Eksempel på en god konklusion
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Organiseringen af SUM

SUM forløber 2018-2021og omfatter samarbejde i fem 
overgangsgrupper over tre skoleår. Grupperne er: 

1: Overgangen børnehave til indskolingen

2: Samisk gruppe. Overgangene børnehave til 
indskolingen og videre til mellemtrinnet.

3: Overgangen fra mellemtrinnet til overbygningen. 

4: Udskolingen til de gymnasiale uddannelser. 

5: Gymnasiet til universitet. 

I hver overganggruppe deltager 8-12 lærere i gruppe 5 dog 
kun 6. Hver gruppe ledes af to medlemmer af 
forskningsgruppen i matematikdidaktik ved ILP, 
Universitetet i Tromsø.   

Organiseringen af SUM

Grupperne mødes 4-6 gange per skoleår til halvsdagsmøde. 

Det første møde introducerede til SUM og UM. 

Ved møderne 

- drøftes udfordringer med den faglige om didaktiske 
sammenhæng i undervisningen og elevernes læring 
ved den pågældende overgang

- præsenteres og drøftes gennemførte aktiviteter

- gives inspiration til nye forløb og aktiviteter

- behandles didaktiske udfordringer ved UM – fx i 
forhold til de tre faser.

Lærerne deltager i par fra samme skole og samarbejdet 
mellem møderne er et væsentligt element i projektet. 
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Lærersynspunkter  

• ”Kollegerne deler dog ikke helt vores opfattelse, lærebogen er stadig 
det vigtigste, de har større fokus på færdigheder og er mere 
resultatorienterede,

• ”Et andet aspekt er tid. Det tager meget længere tid at gå ind i et 
undersøgende projekt, fx ”miniland”. Jeg er usikker på, om ikke de 
svageste ville have fået lige så meget med, ved at arbejde mere 
færdighedsorienteret.

• ”Dem, der arbejder med, fokuserer på at eleverne er mere motiverede, 
de synes det er spændende. Dem, der modarbejder, opfatter det som et 
formelt krav. De synes ikke det er sjovt. Det bliver for livligt, de synes 
de spilder tiden, man bruger vigtig undervisningstid på noget de 
opfatter useriøst.”

Lærersynspunkter  

• ”Det handler om dannelse, elevernes måde at opfatte verden på, at 
opfatte virkeligheden, at forstå virkeligheden, det er den primære 
grund. Hellere det end hvor mange opgaver kan man nå på 30 min. 
For hvad kan det reelt bruges til? …men der er meget behov for en 
tydelig struktur, tydelige præmisser og regler.” 

• ”….Det kræver meget stor forberedelse, det er ikke nok at sige: ”Gå 
ud på boldbanen og find matematikken”

• ”Vi skal have tid til at opfinde og udforske sammen og sparre med 
hinanden. Vi skal ideudveksle, det er ikke nok at give papirer 
videre”.

• ”Vi skal have det undersøgende italesat, en debat om hvad det vil 
sige at arbejde undersøgende.”
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Lærersynspunkter  

• ”…eleverne opfatter det ikke altid som matematik.” ”…men man 
sikrer sig at de får en bedre forståelse, og en bedre selvtillid og mere 
mod på det, og de finder forhåbentlig ud af at næste gang de møder et 
problem, så kan de bare prøve, i stedet for at stille sig uforstående 
over for opgaven. Og den selvtillid er glæden ved matematik, det er 
altafgørende.”

• ”For det første ser jeg en masse differentieringsmuligheder, ….så er 
det der med at undersøge noget og selv komme frem til en løsning, 
det giver så meget mere selvtillid at komme frem til det, end bare lige 
at få det af sin lærer.” 

• ”Jeg oplever dog at de svage elever også finder undersøgende 
matematikundervisnings svært, og faktisk er der også nogle af de 
stærke elever, der står af  …nu bliver det for kreativt!” 

De foreløbige erfaringer i SUM viser, at

• det teoretiske grundlag for UM spiller i udgangspunktet 
en mindre rolle for lærerne, 

• det tager tid at etablere et godt og målrettet samarbejde i 
overgangsgrupperne om udvikling og afprøvning af UM,

• det tager tid for lærerne at opbygge (fælles) motiver for 
UM som middel til at skabe sammenhæng ved den 
aktuelle overgang,

• samarbejde med kollegaer, der underviser på andre 
klassetrin og ved andre institutioner, om UM opleves af 
lærerne som relevant, 

Foreløbige erfaringer fra overgangsgrupperne 
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• den trefasede model er en god og nødvendig støtte for 
lærernes udvikling og afprøvning af aktiviteter og 
forløb, og for deres efterfølgende refleksioner, 

• udpegningen af karakteristisk elev- og læreraktiviteter i 
hver af de tre faser tjener som støtte ved planlægning, 
afprøvning og refleksion over forløb, 

• lærerne efterhånden efterspørger konkret hjælp til at 
støtte eleverne i deres undersøgende arbejde (fase 2), 

• for de mange lærere er det den tredje fase, der rummer 
de største didaktiske udfordringer,

• flere lærere efterspørger inspiration og støtte til 
udvikling af UM aktiviteter, der er målrettet bestemte 
matematiske begreber eller emner, 

• det er vigtigt for lærerne, at se eksempler på forskellige 
typer af aktiviteter og forløb i forhold til matematik-
faglige tilgange og forskellige grader af åbenhed for 
elevernes undersøgende arbejde, 

• deltagelse i et længerevarende udviklingsprojekt, giver 
mulighed for at blive bevidst om egen udvikling,

• det har stor betydning for lærerne, at projektet er 
synneligt og har opbakning fra ledelsen på skolen.  
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Spørgsmål til fælles diskussion

1. Har UM noget at bidrage med i forhold til 
overgangsproblematikken i relation til:
- elevernes motivation for matematiklæring
- sammenhæng i arbejdsform 
- sammenhæng i elevernes læring
- sammenhæng og nuancering af fagsyn

2. Hvilke barriere ser I i forhold til integration af UM i 
jeres egen praksis og på jeres skole?

3. Hvordan kan arbejdet med UM  bruges til at få 
overgangsproblematikken på dagsorden i 
faggrupperne.

Samspil mellem udvikling af praksis og 
forskning i matematikundervisning

Teori Praksis

Udvikling

Forskning

Tid til spørgsmål 
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