
I projektet Målstyret Kompetenceorienteret Matematikundervisning er jeg motiveret af en 
diskrepans mellem intentionerne i de officielle læreplaner og matematiklæreres konkrete 
praksis i grundskolen. Det fører bl,a. til følgende forskningsspørgsmål: 

•  Hvilke potentialer kan jeg på baggrund af litteraturstudier argumentere for, der er ved at 
arbejde med målstyrede logikker i grundskolens matematikundervisning?

•  Hvor langt kan man komme med hensyn til at omsætte mål for en kompetence
orienteret matematikundervisning til praktisk handling i en undervisningskontekst?

De matematiske kompetencer rummer en tilgang, der kan støtte matematiklæreren i  
at planlægge og tilrettelægge en undervisning, der på den ene side rummer noget kom
plekst (formålet for faget) og på den anden side rummer noget konkret (specifikke  
begreber og færdigheder). En kompetenceorienteret tilgang til matematikundervisning 
rummer potentialet for, at matematiklærere selvstændigt tager stilling til valg af mate
matisk kompetence og fagligt stof, hvor mål bidrager til at anskueliggøre den didaktiske 
ambition. 

Mine resultater viser bl.a., at der er en nærliggende risiko for, at matematiklæreren gør 
målstyret undervisning med afsæt i instruktive færdighedsorienterede mål. Derved kan 
matematikundervisningen blive reduceret til små forløb med nøje beskrevne færdigheds
mål, der har en stærk relation til udvikling af en præstationsorienteret kultur i klasserum
met. Med begrebet ritualiseret målstyring henvises til en form for målstyring, hvor mate
matiklæreren dels i udgangspunktet indfrier forventningerne fra undervisningsministeriet 
om at bedrive målstyret undervisning, dels afmonterer sin egen didaktiske refleksion over 
målenes betydning for undervisningen og elevernes læring. Et andet resultat er, at elevers 
målorientering påvirker deres opfattelse af værdien af synlige læringsmål, hvor præsta
tionsorienterede elever ofte ikke ser en nødvendighed af at blive præsenteret for lærings
mål i undervisningen. Et tredje resultat er, at de målstyrede logikker i folkeskoleloven og 
læreplanen udfordres markant, når der både indgår læringsmål fra en matematisk kom
petence og et matematisk stofområde. 
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Resume 
I projektet Målstyret Kompetenceorienteret Matematikundervisning (MKM) er jeg 

motiveret af en diskrepans mellem intentionerne i de officielle læreplaner og 

matematiklæreres konkrete praksis i grundskolen. Jeg har mødte mange matematiklærere, 

der er udfordret på at implementere en kompetenceorienteret matematikundervisning. 

Samtidig viser flere undersøgelser, at matematiklærere er influeret af lærebogen, hvor de 

ikke får beskrevet mål for deres undervisning. Det fører til følgende forskningsspørgsmål:  

1. Hvilke potentialer kan jeg på baggrund af litteraturstudier argumentere for, der 

er ved at arbejde med målstyrede logikker i grundskolens 

matematikundervisning? 

2. Hvad udfordrer matematiklærerens arbejde med målstyrede logikker i 

matematikundervisningen? 

3. Hvor langt kan man komme med hensyn til at omsætte mål for en 

kompetenceorienteret matematikundervisning til praktisk handling i en 

undervisningskontekst? 

Mit videnskabsteoretiske ståsted er baseret på John Deweys pragmatisme, og 

forskningsprojektets metodiske ramme er tænkt inden for rammerne af en didaktisk 

modelleringsproces. Gennem litteraturstudier afdækker jeg potentialer ved en målstyret 

kompetenceorienteret matematikundervisning, hvor det matematiske kompetencebegreb 

bidrager til et perspektivskifte i en konkret forsøgsundervisning.  

De matematiske kompetencer rummer en tilgang, der kan støtte matematiklæreren i at 

planlægge og tilrettelægge en undervisning, der på den ene side rummer noget komplekst 

(formålet for faget) og på den anden side rummer noget konkret (specifikke begreber og 

færdigheder). En kompetenceorienteret tilgang til matematikundervisning rummer 

potentialet for, at matematiklærere selvstændigt tager stilling til valg af matematisk 

kompetence og fagligt stof, hvor mål bidrager til at anskueliggøre den didaktiske 

ambition. Målstyring konceptualiseres som en simultan og successiv proces, hvor det 

faglige målsætningsarbejde er en fortløbende proces, der ikke betragtes for værende 

afsluttet ved undervisningens begyndelse.  

Med afsæt i mine litteraturstudier overvejer jeg, hvordan jeg kan relatere min analyse til 

en undervisningspraksis. Jeg er her optaget af, hvor langt man kan komme med hensyn 

til at omsætte mål for en kompetenceorienteret matematikundervisning til praktisk 

handling i en undervisningskontekst. I arbejdet har jeg udviklet fire centrale didaktiske 

principper, som jeg vurderer er af særlig relevans i arbejdet med at udvikle en målstyret 

kompetenceorienteret matematikundervisning: 

• Udgangspunkt for matematikundervisningens indholdsmæssige dimension skal 

overvejende bestå af et samspil mellem matematiske kompetencer og faglige 

stofområder.  



6 
 

• Undervisningen skal karakteriseres ved, at der udarbejdes en læringskurs for de 

enkelte forløb, hvor en hypotetisk begrundet sammenhæng mellem læringsmål, 

aktiviteter, læremidler og stilladserende elementer udgør pejlemærker for 

matematiklæreren i forhold til at styre mod målet.  

• Undersøgende matematikundervisning praktiseret som en lærerstyret og 

elevfokuseret matematikundervisning, hvor læreren gennem arbejdet med 

målstyrede logikker delvist er styrende for elevernes læreproces, skal indgå som 

tilbagevendende aktivitet i undervisningen.  

• Læreren skal i dialog med eleverne synliggøre og tydeliggøre læringsmål for de 

enkelte forløb, og elevernes metarefleksioner skal støttes og fremmes gennem 

evaluerende tiltag. 

I mit projekt realiseres ovenstående gennem en forsøgsundervisning, hvor jeg over to år 

samarbejder med en matematiklærer og følger matematikundervisningen i én klasse, der 

begynder i 5. klasse. På baggrund af forsøgsundervisningen beskrives karakteren af de 

hæmmende faktorer, der i en bestemt kontekst opstår, når matematiklæreren forsøger at 

realisere en målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning. Det metodologiske 

fokus på hæmmende faktorer etablerer en ramme, hvor det virker rimeligt at antage, at 

identificerede problematikker i casen vil kunne genfindes andre steder i grundskolens 

matematikundervisning. 

Mine resultater viser bl.a., at der er en nærliggende risiko for, at matematiklæreren gør 

målstyret undervisning med afsæt i instruktive færdighedsorienterede mål. Derved kan 

matematikundervisningen blive reduceret til små forløb med nøje beskrevne 

færdighedsmål, der har en stærk relation til udvikling af en præstationsorienteret kultur i 

klasserummet. Med begrebet ritualiseret målstyring henvises til en form for målstyring, 

hvor matematiklæreren dels i udgangspunktet indfrier forventningerne fra 

undervisningsministeriet om at bedrive målstyret undervisning, dels afmonterer sin egen 

didaktiske refleksion over målenes betydning for undervisningen og elevernes læring. Et 

andet resultat er, at elevers målorientering påvirker deres opfattelse af værdien af synlige 

læringsmål, hvor præstationsorienterede elever ofte ikke ser en nødvendighed af at blive 

præsenteret for læringsmål i undervisningen. Et tredje resultat er, at de målstyrede 

logikker i folkeskoleloven og læreplanen udfordres markant, når der både indgår 

læringsmål fra en matematisk kompetence og et matematisk stofområde.  

I en afsluttende perspektivering sammenholdes mine resultater med andre aktuelle danske 

forskningsbidrag, hvor jeg peger på opmærksomhedspunkter i forbindelse med det videre 

arbejde med genstandsfeltet.  
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Summary 
In the MKM Project, which translates as Goal Oriented Competence Based Mathematics 

Education, I am inspired by recent changes of reforms in the Danish educational system, 

encouraging a new focus on learning goals within mathematics education. In the MKM 

project, I am motivated by a discrepancy between the intentions of the official 

mathematics curriculum and what is enacted by teachers in the classroom. I have come 

across several teachers struggling to adapt their teaching to a new competence based 

curriculum program. Studies show that many Danish mathematics teachers are greatly 

influenced by the textbook, where the focal point for teaching often is on what the 

students should do rather than what should the students learn and understand. 

In the MKM project a systematic inquiry is structured around the questions:  

1. Based on literature studies, which potentials can be identified for integrating 

logics of learning goals in a competence-based mathematics education in primary 

and lower secondary schools? 

2. What challenges mathematics teachers’ utilization of learning goals in 

mathematics education? 

3. To what extent can you carry off transposing goals for a competence-oriented 

mathematics teaching to practical action in an educational context? 

My point of theoretical departure is based on John Dewey's pragmatism, and the 

methodological framework of the research project is structured as a didactical modeling 

process. Through literature studies, I identify and characterize potentials in a goal oriented 

competence based mathematics education, where mathematical competencies provide a 

new approach to a specific experiential educational context. 

The framework of mathematical competencies offers an approach that can support 

mathematics teachers in planning and organize education that, on the one hand, includes 

something complex (the purpose of the subject) and, on the other hand, involves 

something specific (specific concepts and skills). A competence based mathematics 

education provides the potential for mathematics teachers to independently decide on the 

interplay between mathematical competence and subject matter, where learning goals can 

facilitate the didactical ambition. The utilization of learning goals as a concept is a 

simultaneous and successive process, where the teacher present visible learning goals to 

start a dialogue with students. 

Identifying and characterizing central aspects of a goal oriented competence based 

mathematics education makes me contemplate if and how a specific educational context 

can help me address the questions to which I seek answers. In this phase, I translate the 

result of my literature studies into a framework of an imagined didactical practice. I 

translate my abstract analysis into a set of related variables capturing the essential aspects 
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of a didactical setting. In this process a set of didactical principles regarding planning a 

competence based mathematics education are developed: 

• The Interplay between Competencies and Subject Matter. The matrix structure 

from the national curriculum, where the mathematical subject areas comprise the 

rows and the mathematical competencies the columns, are utilized to establish a 

link between the competencies and the subject matter. 

• The Adoption of an Inquiry-Based Learning Approach. This is understood as a 

teacher-led and student-centered approach to mathematics teaching and must be 

included in every module. 

• The Inclusion of a Learning Trajectory. Each teaching module must be 

characterized by a learning trajectory where a hypothetical link between learning 

goals, activities, learning materials and scaffolding elements constitute 

benchmarks for the mathematics teacher to aim for the learning goal. 

• The Clarification of Learning Goals. In dialogue with the students, the teacher 

must focus on clarifying visible learning goals for each module and students’ 

reflections shall be supported and promoted through evaluation. 

In the MKM project, this has been analyzed through experimental teaching in a 

mathematics classroom grade 5 and 6, where the set of didactical principles influence a 

teacher’s preparation and by default students’ mathematical activities. The 

methodological ambition was to identify the nature of the constraints when utilizing the 

above mentioned central characteristics.  

Amongst other things, my results show that the mathematics teacher often utilizes 

instructional skills-oriented goals in her approach to goal oriented teaching. This allows 

mathematics education to be reduced to small modules with carefully described learning 

goals, which have a strong relation to the development of a performance oriented culture 

in the classroom. The concept “ritualized approach to learning goals” refers to an 

approach, in which the mathematics teacher initially meets the expectations of the 

Ministry of Education to pursue goal oriented teaching, but partly suspends her own 

didactical reflection on the importance of the learning goals the students' learning. A 

second result is that students' goal orientation affects their perception of the value of 

visible learning goals. A third result is that the goal oriented logic in the curriculum is 

challenged significantly when learning goals from both a mathematical competence and 

a mathematical subject matter are introduced simultaneously.  

Finally, my results are compared with other current Danish research projects, which are 

used to identify a need for further inquiry into the use of learning goals in mathematics 

education. 
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I. Motivering, metodiske overvejelser og 

afhandlingens struktur 
I kapitlet præsenteres min motivation for arbejdet med målstyret kompetenceorienteret 

matematikundervisning. Min motivation tager afsæt i en oplevelse af problemer i en 

eksisterende praksis, hvilket kontekstualiseres af mit arbejde som underviser ved 

folkeskolelæreruddannelsen. På baggrund af mine oplevelser og min nysgerrighed 

etableres et undersøgelsesområde for mit forskningsprojekt.  

1 Motivering 
Min baggrund i folkeskolelæreruddannelsen gør det naturligt for mig at rette 

opmærksomheden mod matematikundervisning i grundskolen. Det er et ganske særligt 

interessefelt for mig, som jeg på den ene eller anden måde har været involveret i gennem 

hele mit arbejdsliv. Samtidig er det her, børn møder matematik i en institutionel kontekst, 

der er med til at forme deres forståelse af faget. Folkeskolens formål beskriver, at skolen 

skal forberede eleverne ”til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere” samt få 

”tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle” 

(Undervisningsministeriet, 2017). I den fagopdelte skole skal matematikfaget kunne 

bidrage hertil, derfor skal matematikundervisning i grundskolen også transcendere det 

matematiske univers og orientere sig mod en anvendelsesdimension. Her skal eleverne 

selvstændigt kunne analysere og forholde sig til kontekster og udfordringer, hvor 

matematik kan bidrage til løsningsforslag. Anvendelsesdimensionen har i mange år været 

en del af matematikfagets officielle beskrivelser, hvor undervisningsministeriet løbende 

har udgivet nye signalementer af faget. I dette århundrede har ministeriet løbende 

revideret læreplanerne, hvor Klare Mål (Undervisningsministeriet, 2001) omskrives til 

Fælles Mål (Undervisningsministeriet, 2003), der erstattes af Fælles Mål 2009 

(Undervisningsministeriet, 2009) frem til introduktionen af forenklede Fælles Mål i 2014 

(Undervisningsministeriet, 2016a). Jeg oplever dog, at flere matematiklærere i 

grundskolen er udfordret på at operationalisere de officielle beskrivelser. I min optik er 

det derfor oplagt at gå ind i en dybere undersøgelse af genstandsfeltet. 

Yderligere begrundelse for det valgte fokus på grundskolen er den bevågenhed, 

folkeskolen er udsat for i disse år. På det uddannelsespolitiske plan er der tydelige 

indikationer på, at den politiske opfattelse af skolen har ændret sig over de sidste 20 år. I 

2013 satte folkeskolereformen begreberne læring, kompetence og styring i fokus, 

samtidig blev begrebet ”resultatmål” indlejret i bestræbelserne på effektivisering af 

skolen (Fagligt løft af folkeskolen, 2013). Både Sahlberg (2010) og Biesta (2014) har 

kritiseret idéen om, at uddannelse bliver indlejret i en form for produktionsmetafor, og 

deres kritik har fundet genklang flere steder i den uddannelsespolitiske debat om skolen. 

Det valgte fokus på grundskolen beror på min viden om, at uddannelsesforskning er med 

til at præge den uddannelsespolitiske diskurs. Skolereformens sigte med at kunne måle 

elever og skolers resultater kan føre til en bestemt form for forskning, der favoriserer 
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forskningsspørgsmål vedrørende effektiviteten af undervisningsmidler og undervisnings-

teknikker (Biesta, 2011). I min optik er det vigtigt, at uddannelsesforskning bidrager til 

at kritisere, nuancere og gerne kvalificere politiske tiltag ved at agere både med- og 

modstemmer i den aktuelle debat. Derfor rettes mit sigtekorn også mod elever og lærere 

i grundskolen i forbindelse med en åben undersøgende tilgang til fænomenet målstyret 

kompetenceorienteret matematikundervisning. 

Som en del af mit arbejde ved folkeskolelæreruddannelsen har jeg i forskellige 

sammenhænge afholdt kurser for matematiklærere i grundskolen. Gentagne gange har jeg 

oplevet, at fagets officielle beskrivelser ikke spiller en særlig stor rolle i lærernes daglige 

arbejde. En særlig episode har indprentet sig i min bevidsthed. I forbindelse med 

introduktionen af Fælles Mål 2009 afholder jeg et kursus for én kommunes 

matematiklærere, hvor jeg beskriver udviklingen fra Fælles Mål 2003 til Fælles Mål 2009. 

I pausen kommer en hjælpsom matematiklærer hen og diskret fortæller mig, at de tidligere 

målbeskrivelser for matematik altså hed Klare Mål og ikke Fælles Mål. Den dag i dag vil 

jeg gerne have et billede, der viser mit ansigtsudtryk i det øjeblik, det går op for mig, at 

bemærkningen er oprigtigt ment. Jeg var både forbavset, irriteret og en smule chokeret 

over, at den hjælpsomme lærer ikke havde opdaget, at Klare Mål fra 2001 var blevet 

erstattet med Fælles Mål i 2003. 

Episoden og andre tilsvarende oplevelser i min kontakt med matematiklærere i 

grundskolen gør, at jeg har en oplevelse af, at de officielle målbeskrivelser ikke indgår i 

matematiklæreres daglige arbejde med planlægning af matematikundervisningen. Det 

fører til en undren over, hvad lærerne egentlig lægger til grund for deres undervisning.  

1.1 Udfordringen 

De officielle beskrivelser af matematikfaget i den danske folkeskole har undergået en 

række forandringer siden årtusindeskiftet. Med Fælles Mål 2009 bliver det matematiske 

kompetencebegreb en del af målbeskrivelserne for faget. Formålet for matematikfaget 

retter sig mod, at eleverne udvikler matematiske kompetencer, så de kan begå sig i 

matematikholdige situationer (Undervisningsministeriet, 2009). Som kontrast hertil giver 

flere forskningsprojekter indblik i, at matematikfaget i folkeskolen ofte er et opgave- og 

aktivitetsstyret fag, hvor lærebogen har stor indflydelse på undervisningens indhold 

(Danmarks Evalueringsinstitut, 2012; Mogensen, 2011; Skott & Kaas, 2015). Ved en 

lærebogsstyret undervisning behøver matematiklæreren ikke at reflektere over 

sammenhængen mellem officielle målbeskrivelser for matematikfaget og planlægning af 

egen undervisning (Blomhøj & Højgaard, 2011). Ofte er matematiklæreres 

målsætningsarbejde kendetegnet ved at være en indre proces, hvor de ikke artikulerer 

læringsmål for eleverne i undervisningen (Danmarks Evalueringsinstitut, 2012). 

Der er således identificeret et misforhold mellem intentionerne fra officiel side og den 

konkrete undervisningspraksis, som har vakt min nysgerrighed. Der kan opstå en 

uhensigtsmæssig afstand mellem på den ene side officielle beskrivelser af faget og på den 
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anden side en daglig undervisningspraksis. I min optik fordrer det en nærmere 

undersøgelse af, hvordan matematiklærere i grundskolen arbejder med mål, midler og 

metoder i deres tilgang til undervisning.  

Siden 1993 har folkeskoleloven eksplicit beskrevet, at lærerne skal arbejde med 

målsætning i forhold til den enkelte elevs læring. Lovteksten angiver, at der er tale om 

bindende nationale mål for undervisningen (§ 10), samt at lærere skal samarbejde med 

elever for at opstille individuelle mål (§18, stk. 4) (Undervisningsministeriet, 2017). I 

folkeskoleloven henvises til målbeskrivelser for fagene, hvor der indgår færdigheds-, 

videns- og kompetencemål. Forenklede Fælles Mål (Undervisningsministeriet, 2016a) 

udvikles i 2014, og fra officiel side forsøger man at imødegå udfordringen med at få 

matematiklærere til at planlægge deres undervisning med afsæt i officielle mål ved at 

komme med forenklede målbeskrivelser. De nye målbeskrivelser skal udgøre 

fundamentet for lærernes didaktiske og metodiske overvejelser i forbindelse med 

planlægning af undervisningen. Endvidere er det enkelte fags progression beskrevet i 

forenklede Fælles Mål, og målbeskrivelserne skal understøtte læreres overvejelser om 

elevers læringsudbytte.  

Både forenklede Fælles Mål og folkeskoleloven lægger op til en målstyringslogik, der 

ofte ikke udnyttes i den daglige undervisningspraksis i matematik. Med afsæt i 

ovenstående er der identificeret en udfordring i at få matematiklærere til at planlægge 

deres undervisning med udgangspunkt i læringsmål baseret på forenklede Fælles Mål.  

1.2 Nysgerrigheden 

På baggrund af mine oplevelser og den identificerede udfordring vil jeg beskrive min 

nysgerrighed i forhold til, hvad jeg på systematisk vis kan og vil undersøge i forbindelse 

med matematiklæreres arbejde med målstyrede logikker i en kompetenceorienteret 

matematikundervisning. Gennem tre spørgsmål fokuserer jeg min nysgerrighed. 

1.2.1 Er det virkelig så slemt? 

Som anført har flere undersøgelser indikeret, at matematiklærerne ikke arbejder ud fra en 

målstyret logik. Jeg har fravalgt en tilgang, hvor jeg selv udvikler et repræsentativt survey 

på nationalt plan og efterfølgende laver en statistisk undersøgelse af fænomenet. Jeg 

anerkender værdien af kvantitative undersøgelser, men i min tilgang til 

matematikdidaktisk forskning vil jeg gerne komme ud over det beskrivende plan. Som 

beskrevet har en række undersøgelser allerede skabt en række opmærksomhedsfelter, der 

giver tydelige indikationer på, at målsætningsarbejdet ikke prioriteres blandt ret mange 

matematiklærere. En ny repræsentativ undersøgelse til at afdække, om det virkelig står så 

slemt til, vil fjerne fokus fra mit ønske om at skabe et forskningsprojekt, der kan 

identificere, karakterisere og forstå elementer ved målstyret kompetenceorienteret 

matematikundervisning. Med afsæt i eksisterende undersøgelser vil jeg gennem en 

analytisk tilgang søge at etablere nye perspektiver i forbindelse med matematiklæreres 

arbejde med læringsmål. 
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1.2.2 Hvad kræver det? 

Historisk set har der inden for dansk didaktisk forskning og læreplansudvikling været et 

stort fokus på målformuleringer. Undersøgelser og oplevelser har vakt min nysgerrighed 

i forhold til matematiklærernes arbejde (eller mangel på samme) med mål i 

undervisningen. Spørgsmålet ”hvad kræver det” åbner for en række perspektiver i forhold 

til matematiklæreres målarbejde, men det kan hurtigt udvikle sig til en form for 

instrumentel tænkning omkring mål, der i sig selv er langt fra at være praksisudviklende. 

I min optik er det ikke tilstrækkeligt, at matematiklærerne begynder at ”klippe og indsætte 

mål” fra forenklede Fælles Mål i fx læringsplatforme i forbindelse med deres 

planlægning, hvorefter de kan hævde, at undervisningen er målstyret. Med mit projekt 

ønsker jeg at udvikle et forskningsmæssigt bidrag til debatten omkring matematiklæreres 

brug af mål i deres undervisning. Jeg vil hellere nå frem til bidrag, der på eksemplarisk 

grundlag kommer med forslag til, hvordan lærere kan arbejde mere kvalificeret med 

målsætning i deres planlægning af matematikundervisning. Jeg er bevidst om, at mit 

arbejde aldrig vil kunne bidrage med viden af en type, der kan implementeres direkte i 

matematikundervisning på en vilkårlig skole med en vilkårlig matematiklærer.  

Hensigten med projektet er derfor at stille skarpt på aspekter, der fremmer og udfordrer 

målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning, herunder analysere dem i 

forhold til en given kontekst. Projektet sigter mod at nå frem til bidrag af typen ”min 

undersøgelse viser, at hvis man bruger tid på og iværksætter tiltag … vil det være muligt 

at fremme udviklingen af…”, samt ”det ser ud til, at … kan virke hæmmende for arbejdet 

med målstyrede logikker…” 

1.2.3 Hvorfor gør man det ikke?  

Jeg har uddannet matematiklærere til grundskolen i en række år, og målovervejelser har 

været en del af undervisningen. Derfor undrer det mig, at nogle matematiklærere ikke har 

fokus på målovervejelser i forbindelse med planlægning af matematikundervisning. Der 

kan være matematiklærere, der anvender en form for ”tavs målsætning”. Her indikeres, 

at læreren sagtens kan have en intention med undervisningen, den er bare ikke blevet 

ekspliciteret. Det kan tænkes, at erfarne lærere handler med afsæt i en tavs viden, hvor de 

på et ubevidst plan har en fornemmelse af, hvad undervisningen skal føre frem til. 

Udfordringen ved denne dimension er, at de muligvis ikke får øje på det, Steen 

Wackerhausen betegner som ”praksislæringens blinde pletter”. Når matematiklæreren 

handler på det ubevidste plan, kan vedkommendes intentioner være baseret på fejlagtige 

antagelser. Wackerhausen beskriver, hvorledes refleksion kan føre til, at man får øje på 

de blinde pletter (Aarkrog, 2012). Jeg undrer mig over, hvorfor målarbejdet ikke er en af 

de bærende konstruktioner i matematiklærernes undervisningspraksis? Fravælges denne 

dimension bevidst, eller er der andre årsager? Det kan hurtigt blive et spørgsmål om at 

placere skylden hos en bestemt gruppe af personer, men sådan er spørgsmålet ikke tænkt. 

Der må være en række faktorer, som har indflydelse på matematiklæreres arbejde med 

målsætning.  
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1.3 Opsummering 

Med afsæt i de indkredsende spørgsmål kan min nysgerrighed beskrives med følgende 

spørgsmål: 

1. Hvilke potentialer, kan jeg på baggrund af litteraturstudier argumentere for, der 

er ved at arbejde med målstyrede logikker i grundskolens 

matematikundervisning? 

2. Hvad udfordrer matematiklærerens arbejde med målstyrede logikker i 

matematikundervisningen? 

3. Hvor langt kan man komme med hensyn til at omsætte mål for en 

kompetenceorienteret matematikundervisning til praktisk handling i en 

undervisningskontekst? 

Disse spørgsmål vil jeg gerne blive klogere på gennem mit projekt, da jeg er overbevist 

om, at et systematisk arbejde med afsæt i disse spørgsmål kan være med til at kvalificere 

og inspirere debatten omkring matematiklæreres brug af mål i deres undervisning.  
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2 Metodiske overvejelser og afhandlingens struktur 
I forrige kapitel beskrives indledende perspektiver ved projektet. Både udfordringen og 

nysgerrigheden kredser om aspekter, der kan relateres til dobbeltheden inden for 

matematikkens didaktik. På den ene side at undersøge matematikundervisningens 

problemfelt og på den anden side at komme med argumenter for udvikling af 

matematikundervisningens praksis (Wedege, 2008). I mit projekt anerkender jeg 

dobbeltheden mellem forskningens intention om på den ene side at identificere, 

karakterisere og forstå de komplekse sammenhænge ved målstyret kompetenceorienteret 

matematikundervisning, og på den anden side ønsket om at bidrage med argumenter til at 

udvikle og eventuelt forbedre den eksisterende praksis. I projektet forsøger jeg at 

integrere en forpligtigelse overfor matematikundervisningens praksis i det 

matematikdidaktiske forskningsarbejde (Blomhøj, 2008).  

Man kan bedrive forskning på mange forskellige måder indenfor det matematikdidaktiske 

domæne. Derfor er en central dimension også at begrunde, hvorfor man har valgt en 

bestemt tilgang (Burton, 2002). Kaplan (1973) betoner, at formålet med en metodologi er 

at hjælpe forskeren med at forstå selve forskningsprocessen og ikke kun resultaterne af 

den videnskabelige undersøgelse. I forlængelse heraf beskriver Dahler-Larsen (2002, s. 

28), at metodespørgsmål relaterer sig til tre forskellige niveauer: metode som 

videnskabsteori, metode som undersøgelseslogik og metode som teknik til at generere og 

behandle data. I kapitlet anvender jeg denne skelnen til at begrunde mit metodologiske 

udgangspunkt og valg af undersøgelseslogik i min beskrivelse af, hvad der er tænkt som 

strukturerende og retningsangivende elementer for min videnskabelige undersøgelse.  

2.1 Metode som videnskabsteori 

Mit videnskabsteoretiske udgangspunkt er funderet i en undersøgende tilgang, der har 

stærke relationer til John Deweys definition af det undersøgende.  

“Inquiry is the controlled or directed transformation of an indeterminate 

situation into one that is so determinate in its constituent distinctions and 

relations as to convert the elements of the original situation into a unified 

whole” (Dewey, 1938, s. 104-105).  

Med min motivering har jeg fokuseret på den ubestemte situation og gjort den til en 

problematisk situation, hvilket ifølge Dewey (1938) er det første led i en undersøgende 

proces. I det følgende vil jeg med afsæt i Deweys erfaringsbegreb beskrive mit 

metodologiske ståsted. 

John Deweys pragmatisme 

I John Deweys teori om erkendelse udgør erfaringsbegrebet en central dimension, der 

hviler på en pragmatisk forståelse af forholdet mellem subjekt og verden og mellem 

tænkning og handling. Ifølge Dewey (2005) er verden under konstant forandring, hvilket 

bør udgøre en præmis for vores måde at forstå og håndtere verden på. Derfor anskues 
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viden for værende midlertidig, og viden skabes i subjektets kontinuerlige interaktion med 

omverden (Dewey, 1938, s. 42 ff.). Indenfor Deweys teori om at erkende skal mennesket 

aktivt gøre en ubestemt situation problematisk ved at anskue situationen gennem 

forskellige distinktioner og afgrænsninger. Derfor er det undersøgende og udforskende 

centralt i Deweys erkendelsesteori, da viden skabes ved at eksperimentere med forskellige 

definitioner og løsninger i situationer, hvor ens viden og erfaring er mangelfuld. Dewey 

argumenterer for, at individet konstruerer viden via refleksion og rekonstruktion af 

erfaring (Dewey, 1902).  

I Deweys teori indgår tænkning og handling som dele af en helhed, da individet altid på 

en dynamisk måde er forbundet med og indgår i relation til vedkommendes omgivelser. 

Erfaring bliver til gennem unikke situationer og etableres i individets møde med 

omgivelser og resultatet heraf. En undersøgende og udforskende tilgang i forbindelse med 

et problem skaber erfaringer, der kan bringes i spil i andre situationer (Dewey, 1938). At 

lære af erfaring er at skabe forbindelser mellem fortid, nutid og fremtid, hvor erfaring 

opstår i handlinger og refleksion over handling. Men i Deweys optik er det ikke 

tilstrækkelig at anskue erfaring ud fra et kognitivt perspektiv, hvor viden bliver til gennem 

refleksion over handling. Dewey argumenterer for et udvidet erfaringsbegreb, der dannes 

af kognitive, æstetiske og emotionelle erfaringer (Elkjær, 2012). Erfaring er en 

kombination af både et aktivt og et passivt element, på den ene side relaterer det sig til 

individets handlinger i situationen, mens det på den anden side også relaterer sig til, hvad 

individet gennemlever af eksempelvis følelser (frustration, glæde) i forbindelse med 

situationen (Dewey, 2005).  

Transaktion 

Transaktion udgør et centralt begreb hos Dewey til at beskrive menneskets interaktion 

med verden på. Transaktionen mellem mennesket og omgivelser er en aktiv, adaptiv og 

justerbar proces, hvor mennesket søger at fastholde en dynamisk balance med de konstant 

foranderlige omgivelser. Viden bliver dermed også til en konstruktion, der er indlejret i 

det transaktionelle mellem menneske og omgivelser (Dewey, 1938, s. 373 ff.). Det er dog 

ikke kun ved at prøve sig frem, at mennesket kan opnå viden. Dewey argumenter for, at 

mennesket gennem symbolske operationer (tænkning) kan forestille sig forskellige 

handlingsmuligheder uden at udsætte sig for konsekvenserne af disse handlinger. På den 

måde bliver vores handlinger mere ”intelligente”. Der er dog kun ved at handle, at vi kan 

vide, om den valgte handling også er hensigtsmæssig. Virkeligheden bliver i denne 

tænkning blotlagt som et resultat af handlingerne (Dewey, 2009, s. 91 ff.). Hvor Dewey 

ofte er blevet kategoriseret under positivismen, så rummer hans transaktionelle teori en 

forståelse af, at viden på en og samme tid er en konstruktion og baseret på virkelighed 

(Biesta & Burbules, 2003). I forbindelse med samarbejde om et fælles mål argumenterer 

Dewey for, at vi gennem kommunikation koordinerer og rekonstruerer vores individuelle 

handlingsmønstre til en intersubjektiv verden (Dewey, 1938). 
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Refleksiv tænkning 

Refleksiv tænkning er central i Deweys teori om erkendelse, hvor individet gennem en 

række faser anvender tænkning til at ordne et indhold for at opdage, hvad det betyder eller 

indikerer (Dewey, 2009). For Dewey kan tænkning ikke løsrives fra denne ordning af 

indhold, og tænkning er præcise og bevidste forbindelser mellem, hvad individet har gjort 

og konsekvenserne heraf. Dewey opstiller fem faser af den refleksive tænkning, der skal 

fremme forståelsen af det oprindelige problem. Refleksionsfaserne er 1) spontane idéer, 

hvor man stopper op for at undersøge før handling, 2) intellektualisering, hvor man 

analyserer betingelserne for situationen for at afgrænse og definere problemet, 3) 

vejledende idé, hvor man udvikler en hypotese til at igangsætte og styre ens iagttagelse i 

forbindelse med at forstå den oprindelige idé, 4) udarbejdelse af ræsonnementer, hvor 

man på et hypotetisk plan forestiller sig, hvordan hypotesen kan løse den problematiske 

situation, 5) testning af hypoteser ved hjælp af en konkret eller forestillet handling, der 

kan føre til en konklusion (Dewey, 2009). 

Gennem sit forfatterskab beskriver Dewey de forskellige faser en smule forskelligt 

(Biesta & Burbules, 2003). Hovedpointen er dog, at man springer frem og tilbage mellem 

de forskellige faser i forbindelse med at udforske et problem. Biesta og Burbules (2003) 

betoner, at Deweys erkendelsesteori er en form for fallibilisme, da vi aldrig kan være helt 

sikre på vores viden. Det er dog ikke en form for strukturel fallibilisme, der opstår i 

forbindelse med kløften mellem erkendelse og virkelighed. Derimod er det en praktisk 

form for fallibilisme, som er foranlediget af den kendsgerning, at vi aldrig kan være sikre 

på, at vores udviklede handlingsmønstre vil være relevante i forbindelse med fremtidige 

problemer (Dewey, 1938, s. 40). 

I et forskningsmæssigt perspektiv betyder det, at forskning ikke kan give os sikker viden 

om en objektiv verden. Derimod vil vores viden altid relatere sig til forholdet mellem 

vores handlinger og deres konsekvenser i en specifik situation (Dewey, 2009). En 

situation vil aldrig forblive det samme over tid, derfor må forskning også være at forholde 

sig til og forstå konkrete problemer (Biesta, 2011).  

2.2 Metode som undersøgelseslogik 

Med afsæt i Bryman (2012) udvikler jeg en strategi for at finde frem til en metodisk 

tilgang til mit projekt, der er i overensstemmelse med mit epistemologiske og ontologiske 

ståsted. Bryman fremhæver relevansen af, at man ekspliciterer ens forskningsmæssige 

ambitioner og krav. Som følge heraf indleder jeg også mit forskningsprojekt med at 

klargøre mine forskningsmæssige krav og ambitioner i løbet af foråret 2014. Elementer i 

dette kapitel er også beskrevet i Højgaard og Hansen (2016). 

En systematisk tilgang til forskningsprocessen: Som novice indenfor 

uddannelsesforskning er et krav til en forskningsmetode, at den kan hjælpe mig med at 

skabe en struktureret tilgang til min forskningsproces, der foregår over en firårig periode 
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fra 2014 til 2018. Med udgangspunkt i mine forskningsspørgsmål skal metoden bidrage 

til en systematisk undersøgelse af den beskrevne problematik.  

Brug af teoretiske analyser: Dewey fremhæver intellektualisering af 

problemet, hvilket jeg relaterer til anvendelsen af teoretiske analyser. I forbindelse med 

folkeskolereformen introduceres læringsmålsstyret undervisning med henvisning til 

international forskningslitteratur (Undervisningsministeriet, 2015). Der er altså allerede 

etableret en række forskningsmæssige ideer og begreber i forhold til mit projekts 

genstandsfelt. En nødvendig fordring til mit metodiske valg er derfor, at den skal tillade 

abstrakte analyser af teoretiske idéer og begreber i forbindelse med at fokusere den 

komplekse problematik (Gibson, 2010). 

Cykliske og iterative processer: I forbindelse med videnskabelige 

undersøgelser rummer cykliske og iterative processer en række muligheder for at kunne 

gå frem og tilbage mellem observationer og teoretiske elementer i forbindelse med ens 

erkendelsesproces. Det relaterer sig til Deweys beskrivelse af refleksiv tænkning, og en 

af mine ambitioner er at skabe en cyklisk og iterativ forskningsproces, der kan hjælpe 

mig med at forstå og forklare den beskrevne problematik. Det skal metoden understøtte. 

Koble teori og praksis: Mit afsæt i læreruddannelsen gør det naturligt at 

tænke i forskningstilgange, der skaber mulighed for at koble teori og praksis. Som følge 

heraf er et krav til metoden også, at den skal tillade mig om nødvendigt at eksperimentere 

med undervisningssituationer for at fremme min forståelse af målstyret 

kompetenceorienteret matematikundervisning. I mit projekt finder jeg det relevant at 

forpligte mig på at konkretisere abstrakte ideer og teorier i forbindelse med realiserede 

undervisningssituationer for at opnå dybere indsigt i begreberne (Blomhøj, 2008). 

Forståelsesorienteret forskning: På overfladen kan Deweys teori om 

erkendelse signalere, at forskeren skal være optaget af at designe metoder og løsninger til 

matematikundervisningen, der sigter mod opskalering og implementering på et 

kommunalt, regionalt eller nationalt plan. Men en konsekvens af Deweys transaktionelle 

tilgang er, at didaktisk forskning ikke kan føre til skalerbare metoder for undervisning 

(Biesta & Burbules, 2003). Matematikdidaktisk forskning kan kun vise os, hvad der har 

været muligt i en konkret situation. Derfor er en ambition i mit projekt at skabe større 

indsigt i samt dybere forståelse af fænomenet målstyret kompetenceorienteret 

matematikundervisning. 

2.2.1 Didaktisk modellering  

Mit videnskabsteoretiske ståsted samt de beskrevne ambitioner og krav danner grundlag 

for mit valg af metode forstået som undersøgelseslogik (Dahler-Larsen, 2002). Jeg 

beslutter, at mit forskningsprojekts metodiske ramme bedst tænkes inden for rammerne 

af en didaktisk modelleringsproces. Inspireret af matematikdidaktisk forskning inden for 

matematisk modellering har Tomas Højgaard i forbindelse med sit ph.d.-projekt udviklet 

idéen om didaktisk modellering (Jensen, 2007). Efterfølgende er den blevet anvendt i 
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flere projekter (Andreasen, Damkjær, & Højgaard, 2011; Blomhøj & Jensen, 2007; 

Højgaard, Sølberg, Bundsgaard, & Elmose, 2010; Lindhart, Ejdrup, & Skipper-

Jørgensen, 2010), og som en del af mit forløb har jeg bidraget til at videreudvikle og 

nuancere forskningstilgangen (Højgaard & Hansen, 2016).  

Det overordnede kompositionsprincip for afhandlingen baserer sig på en didaktisk 

modelleringsproces, og i afsnittet vil jeg beskrive karakteristika ved tilgangen med 

udgangspunkt i begrebsafklaringer af model, didaktik og modellering, der efterfølgende 

relateres til afhandlingens struktur. Løbende i afhandlingen vil jeg eksplicitere forskellige 

metodiske overvejelser, da videreudviklingen af didaktisk modellering også er et produkt 

af mit arbejde med afhandlingen og mit forskningsprojekt. 

2.2.2 Model og modellering 

Begreberne model og modellering beskrives på mange forskellige måder indenfor 

matematikkens didaktik, men beskrivelserne deler alle idéen om, at matematisk 

modellering er en cyklisk og iterativ proces, hvor man konstruerer og tilpasser 

matematiske modeller af ekstra-matematiske situationer for at forstå og forklare udvalgte 

fænomener (Stillman, Blum, & Biembengut, 2015).  

Definition på en matematisk model 

Mogens Niss (2012) definerer en matematisk model som triplet (D,f,M), hvor D er et 

ekstra-matematisk domæne, M er det matematiske domæne og f er afbildningen 

(oversættelsen/matematiseringen) fra D til M. Metaforisk er der en styrke ved at definere 

en model på denne måde, da D, f og M er uundværlige komponenter ved modellen. 

Modellen er en ”model af noget”, hvor der skelnes mellem den oprindelige situation, 

oversættelsen og den matematiske repræsentation. Niss (2012) betoner, at selvom 

metaforen (D,f,M) relaterer sig til mængdelæren, udgør ”mængderne” D og M mere end 

objekter, der indgår også relationer, fænomener, spørgsmål og mulige svar. Derved 

kommer f også til at operere på objekter, relationer, fænomener og spørgsmål, når 

modelbyggeren fastlægger, hvilke egenskaber fra det ekstra-matematiske område der skal 

repræsenteres.   

Et eksempel: Bungee Jump 

Lad mig illustrere ovenstående med et lille eksempel. Bungee Jump (elastikspring) er en 

aktivitet, hvor en person springer ud fra en bro eller en kran med en elastik bundet om 

benene. Aktiviteten kategoriseres ofte som en form for ekstremsport, hvor udøveren er 

ude efter et adrenalin kick. Som arrangør er man optaget af at kunne bestemme den rette 

længde og styrke for elastikken. Det ekstra-matematiske domæne (D) består af materiale, 

vindmodstand, sikkerhedsmargen, g-påvirkning, faldlængde etc. Der indgår mange 

elementer, hvor matematiseringen f afhænger af, hvad modellen skal bruges til. Hvis man 

er optaget af at udvikle en enkel model til at beskrive retningslinjer for belastning og 

dimensionering af elastikken, kan man begynde at se bort fra forskellige faktorer. Derved 

kan der etableres et formålstjenligt matematisk domæne (M), hvor differentialligninger 
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kan anvendes til at repræsentere situationen. Matematiseringen f oversætter spørgsmålene 

fra D til spørgsmål i M. Her antages bevægelsen for værende endimensionel, 

vindmodstanden ignoreres og belastningen på elastikken antages for værende lineær. Nu 

kan situationen anskues med tre faser: 1) et frit fald, 2) belastningsfasen, hvor elastikken 

strækkes til den maksimale længde og 3) den oscillerende bevægelse op og ned efter den 

maksimale længde. Ved eksempelvis at anvende Newtons 2. lov i kombination med 

Hookes lov kan man vha. differentialligninger komme med et matematisk svar. 

Efterfølgende kan svarene føres tilbage på den oprindelige situation, hvor man kommer 

med anbefalinger til dimensionering af elastikken. Forskellige modelleringer af 

situationen er beskrevet i henholdsvis Kockelman og Hubbard (2004) og Heck, Uylings, 

og Kędzierska (2010). Pointen er, at der indgår en række valg i modelleringssituationen, 

hvor modelbyggeren skal vurdere, hvilke abstraktioner samt matematiske begreber og 

metoder, der er relevant at bringe i spil i forhold til formålet med modellen.  

2.2.3 Hvorfor ”didaktisk” modellering? 

Hvis ”matematisk” udskiftes med ”didaktisk”, skaber denne konceptualisering flere 

aspekter, der relaterer sig til mine forskningsmæssige ambitioner og krav. Med afsæt i en 

redegørelse for begrebet didaktik vil jeg beskrive denne konceptualisering. 

Didaktik er et komplekst fænomen, som har sin etymologiske oprindelse i det græske 

begreb didaskein¸ der rummer dobbeltbetydningen ”at være lærer” og ”at opdrage”. 

Dobbeltbetydningen har skabt forskellige forståelser af didaktik, hvor man er optaget af, 

hvad der skal undervises og læres (indholdsaspektet), hvordan undervise og lære 

(transferaspektet) og intention og hensigt (målaspektet). Men didaktik er også optaget af 

viden, dvs. refleksion og handlinger som forskellige abstraktionsniveauer. Gundem 

(2004) redegør for, hvordan didaktik relaterer sig til tre niveauer: 

• Et teoretisk eller forskningsmæssigt niveau, hvor udtrykket henviser til et 

undersøgelsesdomæne. 

• Et praktisk niveau, hvor didaktik er praktiseret. 

• Et diskursivt niveau, hvor didaktik er en referenceramme for faglig dialog mellem 

lærere og forskere. 

Uljens (1997) argumenterer for, at det forskningsmæssige niveau blandt andet har til 

opgave at udvikle et sprog, der kan understøtte de praktiske og diskursive niveauer. I mit 

projekt har jeg et matematikdidaktisk fokus og i forlængelse af ovenstående fremstillinger 

baserer min forståelse af didaktik sig på Mogens Niss’ beskrivelser af genstandsfeltet 

fagdidaktik, som ”det videnskabelige arbejdsfelt der søger at identificere, karakterisere 

og forstå de fænomener og processer der indgår – eller kunne indgå – i både faktisk og 

potentiel undervisning i og læring/tilegnelse af faget” (Niss, 1997, s. 16).  

Betoningen af (undervisnings)faget tydeliggør, at fagdidaktik altid beskæftiger sig med 

didaktiske grundspørgsmål ud fra et fagligt perspektiv. Ifølge Niss (1997) kan man i den 
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forbindelse altid trække på betragtningsmåder, metoder og resultater fra andre discipliner 

og fagområder.  

Som forskningstilgang signalerer didaktisk modellering, at forskningens 

omdrejningspunkt er det didaktiske domæne. Samtidig baserer mit metodisk valg af 

didaktisk modellering sig på tre aspekter, som jeg mener bør være fremtrædende i 

matematikdidaktisk forskning. 

For det første, når man arbejder indenfor det didaktiske domæne, bør det være et krav til 

forskningsaktiviteter at de bygger bro mellem sociale, kulturelle udfordringer og 

didaktiske fænomener og situationer. Didaktiske aktiviteter rammesættes af overvejelser 

af en mere generel samfundsmæssig natur, og disse overvejelser er - åbenlyst eller ej - 

fundamentale præmisser for al didaktisk forskning. 

For det andet, fælles for forskning og modellering er refleksiv tænkning, cykliske og 

iterative processer, da man overvejer og genovervejer forskellige aspekter af 

forskningsprocessen. Indsigter kan føre til et behov for at forstå et væsentligt fænomen 

bedre, for at samle ny data eller for en anden måde at tænke om eksisterende data. 

For det tredje er modellering primært en interessant proces, hvis den hjælper med at 

fokusere ens opmærksomhed ved kun at beskæftige sig med udvalgte dele af en kompleks 

situation. Modelleringsprocessen kan karakteriseres som en slags historiefortælling, hvor 

forskerens betoning af bestemte vilkår og tydeliggørelse af antagelser etablerer en 

relation, der påvirker retningen og måske også moralen af historien (Klein & Romero, 

2007; Morgan, 2001).  

2.2.4 Matematisk model versus didaktisk model 

Niss’ modeldefinition er nyttig, da den tilbyder en let måde at skelne mellem forskellige 

slags modeller (Jensen, 2007), der er en konsekvens af valget af ”modelleringssprog”. 

Lesh og Doerr (2003) beskriver, at modeller er begrebsmæssige systemer udtrykt gennem 

eksterne notationssystemer, der bruges til at skabe mening for og fortolke andre systemer. 

Derfor er en matematisk model en model, hvor den eksterne notation er matematisk, en 

didaktisk model er en model, hvor den eksterne notation er didaktisk. Gennem brug af 

notationsformen søges at formidle tilstrækkelig information, så udefrakommende kan 

forholde sig til modellen. I den didaktiske model relaterer det sig til didaktiske teorier, og 

man er nødsaget til at definere det didaktiske domæne. En didaktisk model er dermed 

relationen mellem det fænomen, man ønsker at undersøge, og en systematisk samling af 

didaktiske begreber og sammenhænge. En didaktisk model er ikke blot ”noget” didaktik, 

den er altid en model af noget, og dette ”noget” konstrueres intentionelt i løbet af 

modelleringsprocessen. Dette ”noget” udgør modelleringsprocessens objekt og 

repræsenterer centrale karakteristika ved det oprindelige fænomen. Senere i afhandlingen 

eksemplificeres dette.  
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2.3 Den didaktiske modelleringsproces i mit projekt 

De ovenfor beskrevne model- og modellerings-egenskaber er på systematisk vis blevet 

anvendt i min forskningstilgang. I det følgende beskrives den cykliske model af den 

didaktiske modelleringsproces afbildet i figur 1. Hver af de seks valgte delprocesser 

beskrives i forhold til de bagvedliggende sammenhængslogikker, der er i mit projekt. 

 

Figur 1. En model af den didaktiske modelleringsproces (Blomhøj & Jensen, 2007) 

2.3.1 Etablering af undersøgelsesområdet 

Fasen motivering (a) tager afsæt i en oplevelse af problemer i en eksisterende praksis. 

Min motivering er beskrevet ovenfor i forbindelse med kapitel 1, hvor jeg gennem 

beskrivelser af mine oplevelser, mulige udfordringer og min nysgerrighed etablerer mit 

projekts undersøgelsesområde. Samtidig udgør det en klar positionering af mig 

(modelbyggeren) i forhold til genstandsfeltet.  

2.3.2 Systematisering, en reflekteret afgrænsning af undersøgelsesområdet 

Efter etableringen af mit undersøgelsesområde skaber jeg gennem en systematisering (b) 

en afgrænsning af mit undersøgelsesområde.  

Didaktisk modellering har en række lighedspunkter med matematisk modellering, hvor 

intentionen er at træffe nogle valg, der gør en kompleks situation lettere at forstå. I 

forbindelse med matematisk modellering har Mogens Niss introduceret begrebet 

”implementeret forventning”, der blandt andet henviser til, at elever i forbindelse med at 

strukturere en oprindelig situation har nogle forventninger til, hvilke matematiske 

videnselementer og færdigheder der potentielt kan inddrages i forbindelse med at 

modellere situationen (Niss, 2010). Eksempelvis vil elever i grundskolen kunne 
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gennemføre en modelleringssituation, hvor de skal udføre et ”bungee jump” med en 

dukke og elastikker. De anvender selvfølgelig ikke differentialligninger men vælger 

variable som antal elastikker, faldhøjde, dukkens vægt til og fra i forbindelse med 

udarbejdelse af deres model. Men det vil lette den kognitive udfordring, hvis de på 

forhånd kan identificere potentielle matematiske færdigheder og videnselementer, der kan 

komme i spil i forbindelse med bygning af deres model.  

Som forsker arbejder jeg i systematiseringsfasen også med en form for implementeret 

forventning, da jeg reducerer kompleksiteten af undersøgelsesområdet ved at komme med 

antagelser om, hvad der er væsentlige karakteristika og elementer i forbindelse med at 

lave en model af situationen. Her overvejer jeg, hvad der har betydning i forhold til mine 

intentioner for at håndtere den identificerede udfordring. Systematiseringen (b) er derfor 

en afgrænsning af problemfeltet, hvor der tydeligt beskrives, hvad der sættes analytisk 

fokus på. Her undersøges situationen på et abstrakt plan gennem teoretiske analyser, hvor 

jeg træffer en række valg i forbindelse med at etablere et system. Som et led i at finde 

frem til svar på mine indledende forskningsspørgsmål vælger jeg at lade mig guide 

gennem systematiseringsprocessen ved hjælp af følgende tre spørgsmål: 

I. Hvilke potentialer kan jeg på baggrund af litteraturstudier argumentere for, der er 

ved at arbejde med målstyrede logikker i grundskolens matematikundervisning? 

 

II. Hvilke læringsmæssige potentialer kan jeg på baggrund af litteraturstudier 

argumentere for, der er ved at arbejde kompetenceorienteret i grundskolens 

matematikundervisning? 

 

III. Hvilken betydning kan begrebet matematiklærerfaglighed tillægges, så det i 

forhold til de fundne potentialer kan bruges konstruktivt i forbindelse med at 

planlægge, gennemføre og evaluere en målstyret kompetenceorienteret 

matematikundervisning i grundskolen? 

I denne del af afhandlingen argumenteres for potentialer ved en målstyret 

kompetenceorienteret matematikundervisning. Det fører til et begrundelsesmæssigt 

perspektiv, hvor målstyret matematikundervisning relateres til elevers læreproces i 

forbindelse med udvikling af matematiske kompetencer. Med begrebet 

matematiklærerfaglighed vil analysen etablere en forståelsesramme for, hvad der er 

centrale elementer i matematiklæreres vidensgrundlag, og hvordan dette grundlag 

bidrager til matematiklæreres kompetente håndtering af forholdet mellem begreberne 

matematisk kompetence, matematisk viden og matematiske færdigheder i grundskolens 

matematikundervisning. 

2.3.3 Didaktificering 

Den abstrakte analyse i systematiseringen skaber et system, hvor centrale aspekter ved 

situationen er blevet identificeret og fremhævet. Det fører frem til didaktificering (c), hvor 
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jeg begynder at overveje, hvordan jeg kan koble min analyse til en undervisningspraksis. 

Her reflekterer jeg over, om og i så fald hvordan en specifik undervisningskontekst kan 

hjælpe mig til at finde svar på mine spørgsmål. I denne fase oversætter jeg de abstrakte 

analyser til en rammesætning af en forestillet undervisningspraksis. Det fører frem til 

udvikling af et didaktisk system, hvor jeg på baggrund af mine didaktiske valg fra 

systematiseringen skaber en oversættelse gennem flere relaterede variable, som indfanger 

centrale aspekter ved en undervisningssituation (Højgaard & Hansen, 2016). I mit projekt 

gennemføres en systematisk og reflekteret didaktificering med afsæt i spørgsmålet 

IV. Hvilke planlægnings- og tilrettelæggelsesmæssige karakteristika, i forhold til 

måden en målstyret tilgang kan inddrages på i grundskolens 

matematikundervisning, kan jeg med afsæt i den teoretiske analyse udpege for 

værende centrale, hvis målet er at udvikle elevers matematiske kompetencer? 

I denne del af afhandlingen beskrives centrale elementer i forhold til, hvor langt man kan 

komme med hensyn til at omsætte mål for en kompetenceorienteret 

matematikundervisning til praktisk handling i en undervisningskontekst.  

I arbejdet har jeg udviklet fire centrale didaktiske principper, der bidrager med svar på 

ovenstående spørgsmål. Relateret til den matematiske modelleringsproces har jeg 

vurderet, at følgende fire variable er særlig relevante i arbejdet med at udvikle en 

målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning. 

• Udgangspunktet for matematikundervisningens indholdsmæssige dimension skal 

overvejende bestå af et samspil mellem matematiske kompetencer og faglige 

stofområder.  

• Undervisningen skal karakteriseres ved, at der udarbejdes en læringskurs for de 

enkelte forløb, hvor en hypotetisk sammenhæng mellem læringsmål, aktiviteter, 

og stilladserende elementer udgør pejlemærker for matematiklæreren i forhold til 

at styre mod målet.  

• Undersøgende matematikundervisning praktiseret som en lærerstyret og 

elevfokuseret matematikundervisning, hvor læreren gennem arbejdet med 

målstyrede logikker delvist er styrende for elevernes læreproces, skal indgå som 

tilbagevendende aktivitet i undervisningen.  

• Læreren skal i dialog med eleverne tydeliggøre læringsmål for de enkelte forløb, 

og elevernes metarefleksioner skal støttes og fremmes gennem evaluerende tiltag. 

I didaktificeringsfasen vil disse fire principper blive begrundet og motiveret i forhold til 

systematiseringen. Herved etableres et didaktisk system. Det vil sige en konkret 

begrundet forestilling om undervisning i matematik i grundskolen, der kan bidrage til 

udvikling af matematiklæreres arbejde med målstyrede logikker i en 

kompetenceorienteret matematikundervisning.  
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2.3.4 Didaktisk analyse  

Den didaktiske analyse (d) knytter sig til det didaktiske system. I mit projekt virker det 

forholdsvis oplagt at undersøge det didaktiske system gennem en form for 

forsøgsundervisning. Det fremgår forhåbentlig af det forrige, at etableringen af det 

didaktiske system er en forskerdreven proces. Jeg har fortaget nogle afvejninger og valg 

gennem systematiseringen og didaktificeringen, som jeg gerne vil realisere gennem en 

forsøgsundervisning. Det er vigtigt at fremhæve, at det ikke i udgangspunkt er 

forsøgsundervisningen, som er genstand for analysen. Derimod er jeg i denne fase optaget 

af at forbedre og udfordre min tænkning om hele rationalet for at lave målstyret 

kompetenceorienteret matematikundervisning med afsæt i den didaktiske model (forstået 

som relationen mellem system, didaktificering og didaktisk system). Derfor fortolkes 

erfaringer og resultater i relation til den didaktiske model med afsæt i spørgsmålet 

V. Hvad er karakteren af de hæmmende faktorer, der i en bestemt kontekst opstår, 

når matematiklærere forsøger at realisere en målstyret kompetenceorienteret 

matematikundervisning med afsæt i de udpegede centrale planlægnings- og 

tilrettelæggelsesmæssige karakteristika? 

Det betyder, at identificerede hæmmende faktorer bliver analyseret i relation til de fire 

opstillede centrale principper for undervisningens planlægning og konkret udmøntning i 

praksis. Hæmmende faktorer er valgt, da jeg her er optaget af at udfordre de identificerede 

potentialer. Tilgangen er inspireret af Dewey (2009), der betoner, at der er en stor 

erkendelsesmæssig værdi i at fokusere på hindringer for at realisere en idé. 

Validering og udfordringen af min model sker gennem en longitudinal empirisk 

undersøgelse, hvor jeg fokuserer på én lærer og én klasse i grundskolen i forbindelse med 

forsøgsundervisning i en toårig periode. Didaktisk modellering foreskriver ikke en teknik 

til datagenerering, og jeg vælger at tage afsæt i de metodologiske overvejelser, som 

Lincoln og Guba (1985) beskriver i forbindelse med udvikling af naturalistiske 

etnografiske undersøgelser. Selvom jeg i mit metodiske ståsted ikke tager afsæt i en 

”grounded” tilgang, finder jeg støtte i mange af de opstillede karakteristika, hvor der bl.a. 

er fokus på at lade undersøgelser foregå i naturlige omgivelser, hovedsageligt anvende 

kvalitative metoder, fokuserede udsnit, og ideografisk fortolkning, hvor forskeren også 

bruger sig selv i forbindelse med datagenereringen (Lincoln & Guba, 1985).  

2.3.5 Fortolkning 

I forbindelse med fortolkningsfasen (e) er jeg opmærksom på, at det valgte dobbeltblik 

rettet mod henholdsvis potentialer og hæmmende faktorer relaterer sig til forskellige 

metodologiske argumenter.  

Potentialer kan meningsfuldt analyseres og diskuteres i forbindelse med en teoretisk 

analyse, og efterfølgende kan de diskuteres med afsæt i den empiriske undersøgelse. Min 

metodiske tilgang rummer en begrænsning i forhold til generalisering. Her vil jeg 

eksempelvis kun kunne komme med argumenter af typen, ”der er tegn på…”, ”det ser ud 
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til at være en god ide at”. I den sammenhæng kommer jeg med en form for eksistensbevis 

(Schoenfeld, 2007), hvor jeg eksplicit beskriver, at jeg har oplevet noget ske i 

undervisningen.  

Metodisk er det samme ikke gældende for hæmmende faktorer. Som en del af den 

didaktiske modelleringsproces har jeg argumenteret for potentialerne ved de centrale 

didaktiske positioner.  I forbindelse med en konkret undervisningspraksis har jeg i 

samarbejde med matematiklæreren forsøgt at forfølge de ambitioner. På forhånd har vi 

ryddet en række ”sten” af vejen. Efterfølgende beskrives de ”sten”, der stadigvæk står 

tilbage, som værende særlig hæmmende faktorer for en målstyret kompetenceorienteret 

matematikundervisning. Noget sådan har ikke samme postulerende karakter som ved 

potentialerne. Forsøgsundervisningen er baseret på en række fordelagtige vilkår, hvor jeg 

har samarbejdet med matematiklæreren om planlægning af undervisningen. Her har 

udgangspunktet været langt mere grundig, end hvad de fleste matematiklærere har 

mulighed for. Derfor vil identificerede hæmmende faktorer være væsentlig at vide for 

andre. Jeg gør opmærksom på, at der er noget her, som er rigtigt svært, og det lykkes os 

ikke, selvom vi havde forsøgt at skabe gode betingelser. Herved etableres 

opmærksomhedspunkter, der kan være af interesse for andre, der vil prøve noget 

lignende. Hvis andre matematiklærere prøver at gøre noget lignende i deres 

matematikundervisning og oplever de samme hæmmende faktorer, vil det tydeliggøre, at 

her er der noget, der virker problematisk for at realisere et specifikt potentiale.  

2.3.6 Procesevaluering 

Til sidst foretages en procesevaluering (f), hvor jeg antager et metaperspektiv i forhold 

til min modelleringsproces. Ifølge Schoenfeld (2007) udgør troværdighed, 

generaliserbarhed og vigtighed tre centrale dimensioner i evaluering af forskningsbidrag. 

I forbindelse med procesevalueringen anvendes de tre dimensioner som et analytisk 

redskab til at reflektere over mine metodologiske valg. På et metaplan vil jeg også 

forholde mig til konsekvenserne af at lade mit forskningsprojekt basere sig på en 

forholdsvis ny og for mange ukendt forskningstilgang. Afslutningsvist følger en 

perspektivering, hvor nogle af afhandlingens konklusioner perspektiveres ved at relatere 

til andre aktuelle danske forskningsprojekter.  
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II. Systematisering gennem litteraturstudier 
I denne del af afhandlingen beskrives, hvordan jeg reducerer kompleksiteten af 

undersøgelsesområdet ved at analysere betingelser for situationen og udvikler antagelser 

om undersøgelsesområdet (Dewey, 1938). I modelleringsprocessen anvendes 

systematisering (se figur 1) til at udvikle et system af sammenhængende perspektiver. Da 

systemet relaterer sig til menneskelige handlinger, skal man være varsom med at forestille 

sig samme form for regelmæssighed, som når der fx er tale om et fysisk system. Som 

beskrevet på s. 25-26 omkring en fysisk modellering af et bungee jump identificeres nogle 

variable, hvorefter man anvender fysiske lovmæssigheder til at beskrive de indbyrdes 

sammenhænge. Den tilsvarende systematisering i didaktisk modellering handler i højere 

grad om at træffe beslutninger om, hvad der er vigtigt og komme med nogle betoninger 

heraf. Med systemet identificeres og fremhæves centrale aspekter ved 

undersøgelsesområdet på et abstrakt plan, hvor jeg er optaget af at udvikle nogle særlige 

perspektiver. Som beskrevet i forrige del rammesættes systematiseringen af tre 

spørgsmål, der fokuserer på potentialer.  

Potentiale er valgt, da begrebet blandt andet indikerer, at bestemte handlinger er mulige 

på basis af visse betingelser (Gyldendal, 2017). Indlejret i begrebet er en forståelse af, at 

handling er mulig, men endnu ikke realiseret. Ved at fokusere på potentialer er jeg optaget 

af at identificere rum for udvikling af grundskolens matematikundervisning på et 

idealiseret plan, hvor jeg ikke forpligter mig på en operationalisering i en bestemt 

undervisningskontekst.  

Mit incitament for at arbejde med litteraturstudier og fagdidaktiske analyser relaterer sig 

til min forståelse af fagdidaktik som en videnskabelig praksis, hvor der er fokus på at 

identificere, karakterisere og forstå fænomener og processer, der har indflydelse på og 

indgår i både en aktuel og en potentiel undervisning i matematikfaget og læring af 

matematik (Niss, 1997). Et sådant udgangspunkt gør det muligt at tone systematiseringen 

mod forhold, der kan have betydning for undervisning i og læring af matematik.  
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3 Potentialer ved målstyrede logikker 
Ved at besvare følgende spørgsmål etableres i dette kapitel en del af den analytisk ramme 

for projektet. 

Hvilke potentialer, kan jeg på baggrund af litteraturstudier argumentere 

for, der er ved at arbejde med målstyrede logikker i grundskolens 

matematikundervisning? 

Målstyrede logikker relaterer sig til den målstyringspræmis og de logikker for 

undervisning, der er indlejret i folkeskoleloven (Undervisningsministeriet, 2017). De 

følgende afsnit vil på forskellige vis uddybe og nuancere denne præmis. Det overordnede 

kompositionsprincip for afsnittet tager afsæt i matematikfagets udvikling i den danske 

grundskole med fokus på kompetenceforståelser. Denne udvikling perspektiveres med 

forskellige didaktiske teoriers beskrivelser af intentionen med læringsmål. De forskellige 

positioner fremstilles, så de kan fungere som analytiske opmærksomhedsfelter i 

forbindelse med aktuelle forståelser for målstyret matematikundervisning. Med afsæt i et 

narrativt review af nyere forskningslitteratur relateres de forskellige perspektiver til 

matematiklæreres og elevers målorientering. En del af analyserne og diskussionerne er 

beskrevet i Hansen (2016a), Carlsen og Hansen (2016) samt Carlsen, Tamborg og Hansen 

(2016). 

3.1 Kompetenceforståelser i et læreplansperspektiv 

Begrebet læreplan1 anvendes til at beskrive, hvad der skal læres i et fag. En læreplan er 

dermed en bestemmelse af formål, mål og indhold for et fag. Porter og Smithson (2001) 

skelner mellem fire typer af læreplaner: den intenderede, den gennemførte, den lærte og 

den evaluerede læreplan. Den intenderede læreplan er de officielle beskrivelser af et fag 

(Forenklede Fælles Mål). Den gennemførte læreplan relaterer sig til, hvad der rent faktisk 

foregår i undervisningen. Hvad er det for et matematisk indhold, eleverne møder i 

undervisningen? Den lærte læreplan refererer til elevers læringsudbytte af undervisningen 

i matematik, der kun kan identificeres i et mere begrænset omfang. Den evaluerede 

læreplan henviser til, hvordan man fra politisk side vælger at evaluere elevers 

læringsudbytte. Med reference til den engelske uddannelsessociolog Basil Bernstein 

argumenter Eliot Eisner for, at den intenderede læreplan udgør ”a mind-altering device” 

(Eisner, 2005, s. 120). Ved at fastsætte mål defineres et indhold, hvilket er med til at 

definere de intellektuelle egenskaber, eleverne skal udvikle. Hvis den intenderede 

læreplan inddrager nye elementer, er den altså med til at ændre vores forståelse af 

matematikfaget. 

Som anført i indledningen er matematikfaget ofte er et opgave- og aktivitetsstyret fag 

(Danmarks Evalueringsinstitut, 2012; Mogensen, 2011; Skott & Kaas, 2015), hvor der 

                                                 
1 I den engelsksprogede litteratur anvendes begrebet curriculum, som jeg har valgt at oversætte til læreplan. 

I de officielle danske læreplaner anvendes begrebet læseplan ofte om udfoldede beskrivelser af fagets 

målformuleringer.  
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kan opstå diskrepans mellem den intenderede og den gennemførte læreplan. Denne 

tendens genfindes i internationale undersøgelser (Edgington, 2014; Remillard, 2005; 

Roche, Clarke, Clarke, & Sullivan, 2014). Med afsæt i et historisk perspektiv på den 

intenderede læreplan for grundskolens matematikundervisning i Danmark fremhæves 

forskellige aspekter ved mål. Det fører til en afklaring af bevæggrunde for udviklingen af 

forenklede Fælles Mål.  

3.1.1 Historisk udvikling af matematikfaget i den danske grundskole 

Ved begyndelsen af 1900tallet er faget matematik opdelt i to discipliner, henholdsvis 

regning og matematik (Christiansen, 1967). Skellet mellem de to discipliner fremgår også 

af Den blå Betænkning fra 1960 (Undervisningsministeriet, 1960).  

I 1976 giver formålsbeskrivelserne for faget Regning/Matematik indblik i, at regning er 

blevet integreret i matematikfaget. Eleverne skal tilegne sig grundlæggende matematiske 

begreber, men de skal også tilegne sig arbejdsmetoder, der sætter dem i stand til at 

erkende, formulere og løse problemer (Undervisningsministeriet, 1976, s. 7). I 

undervisningsvejledningen beskrives, at elevers forståelse af begrebet matematisk model 

er afgørende for deres forståelse af matematikfagets praktiske anvendelse 

(Undervisningsministeriet, 1976). I faghæftet opstilles faglige mål, og det betones, at der 

skal tænkes i relationen mellem mål og midler. Den enkelte lærer skal udarbejde mere 

detaljerede mål, samt evaluere om de anvendte midler til at nå målet er hensigtsmæssige 

(Undervisningsministeriet, 1976). 

I 1995 udkommer et nyt faghæfte for matematik. I formålet beskrives, at eleverne skal 

kunne forstå og anvende matematik i forskellige sammenhænge. Samtidig skal de erfare, 

at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. I tilrettelæggelsen 

af undervisningen skal elevernes forudsætninger indgå, og undervisningen skal bl.a. 

fremme elevernes fantasi og nysgerrighed. Kortfattet beskrives en række centrale 

kundskabs- og færdighedsområder for faget, hvilket udfoldes i læreplanen via 

elevadfærdstermer. Det er først i vejledningsafsnittet lærerens arbejde med målsætning 

beskrives. Der står, ”at der i et samarbejde mellem læreren og den enkelte elev løbende 

skal fastlægges mål for undervisningen - og som følge heraf også foretages en løbende 

evaluering” (Undervisningsministeriet, 1995, s. 20-21). Det uddybes ved en skelnen 

mellem undervisnings- og læringsmål, her er undervisningsmålene overordnede mål for 

undervisningen, mens læringsmålene er målsætning for den enkelte elev. Beskrivelserne 

holdes på et generelt niveau i et indledende afsnit (Undervisningsministeriet, 1995, s. 23-

25). Der indgår 5 undervisningsforløb i vejledningsafsnittet. Det er dog 

bemærkelsesværdigt, at lærerens arbejde med målsætning ikke fylder meget i disse 

beskrivelser. Kun i et af forløbene opstilles eksplicitte undervisningsmål, mens målene er 

mere implicitte i de fire andre forløb. Her er det indhold/aktiviteter, der er styrende for 

tilrettelæggelsen af undervisningen (Undervisningsministeriet, 1995). 
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Seks år senere udkommer et nyt faghæfte for matematik med titlen ”Klare Mål”. 

Uddannelsesdirektør Kim Mørch Jacobsen skriver i indledningen, ”… de centrale 

kundskabs- og færdighedsområder […] er vanskelige at anvende i planlægning og 

evaluering af undervisningen. […] der savnes nogle klare mål…” 

(Undervisningsministeriet, 2001, s. 7). Derfor udvides CKF’erne med delmål, hvor der 

opstilles en række forventninger til elevernes kundskaber og færdigheder. 

Matematikfagets formål samt læseplan og undervisningsvejledning ændres ikke. Det 

bliver matematiklærernes opgave at koble delmålene til formålet for faget, men de kan fx 

ikke finde hjælp i de fem undervisningsforløb i faghæftet. Det er stadig forløbene fra 

1995, og der ikke er foretaget ændringer i forhold til de nye målbeskrivelser. 

Allerede to år senere kommer faghæftet Fælles Mål, hvor alle kommuner og skoler 

fremover skal følge nationalt bindende trinmål. Formålsbeskrivelsen for matematikfaget 

er stadig identisk med de to foregående faghæfter. Delmålene er sammenfaldende med 

målbeskrivelserne i Klare Mål. Undervisningsvejledningen har dog ændret en smule 

karakter. I forhold til arbejdet med målsætning beskrives: ”Som overskrift for al 

undervisning står folkeskolens formålsparagraf og formålet for faget skal medtænkes i 

planlægning og gennemførelse af matematikundervisningen” (Undervisningsministeriet, 

2003, s. 58). Denne passus viser, at man fra officiel side er opmærksom på, at lærerne 

skal kunne relatere arbejdet med de enkelte delmål til formålsbeskrivelserne.  

I undervisningsvejledningen er der desuden kommet flere afsnit, der omhandler en 

kompetencebeskrivelse af matematisk faglighed. KOM-projektet (Niss & Jensen, 2002) 

er med til at skabe perspektiver på en ændret fagforståelse, hvor otte 

matematikkompetencer skal danne grundlag for tænkning omkring progression og 

sammenhæng i matematikfaget. Elevens matematikbeherskelse beskrives som værende 

en tilvækst af matematiske kompetencer, overblik og dømmekraft. De 

kompetenceorienterede beskrivelser virker dog mest af alt som en form for copy-paste, 

hvor man har taget en række relevante beskrivelser fra KOM-projektet og sat dem ind i 

undervisningsvejledningen uden at omfortolke fagets mål og målbeskrivelser. Resten af 

vejledningen er stort set identisk med den tidligere. 

I 2009 kommer den første gennemgribende revidering af faghæftet for matematik siden 

1995. Fælles Mål 2009 rummer en række markante ændringer i fagets formål, i slut- og 

trinmål, i læseplanen og i undervisningsvejledningen. Kompetencetænkningen fra KOM-

projektet beskrives i alle dele af faghæftet. Formålet med matematikundervisningen er 

nu, at eleverne udvikler matematiske kompetencer. Eleverne skal desuden opleve, at 

arbejdet med matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed. Det er en markant 

ændring fra tidligere, hvor eleverne skulle erfare, at matematik var et kreativt fag. Nu er 

det elevernes virksomhed, der er kreativ (Undervisningsministeriet, 2009). Det markerer 

et skifte fra undervisning mod læring. 
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Den matematiske kompetencetænkning er implementeret i den intenderede læreplan. Det 

er et opgør med tidligere indholdsbeskrivelser, hvor de matematiske stofområder havde 

en central position. Dog er der en række overlap i målbeskrivelserne for de tre 

indholdsområder: matematiske kompetencer, matematiske arbejdsmåder og matematik i 

anvendelse. Derfor kommer målbeskrivelserne hurtigt til at virke uoverskuelige og 

problematiske i forhold til målstyret undervisning (Højgaard, 2013). Beskrivelserne i 

Fælles Mål 2009 indikerer, at man fra officiel side er opmærksom på udfordringen med 

at etablere en forbindelse mellem den intenderede og den gennemførte læreplan. Flere 

steder opfodres matematiklæreren til at arbejde med målsætning for undervisningen, og 

der skelnes mellem undervisnings- og læringsmål (Undervisningsministeriet, 2009, s. 43-

44).  

3.1.2 Kompetencer i og udenfor matematikundervisning 

Den historiske udvikling er med til at etablere en forståelsesramme for de nyeste 

ændringer af den intenderede læreplan for grundskolens matematikfag. Efter 

publiceringen af KOM-rapporten (Niss & Jensen, 2002) har der været sat kurs mod 

kompetenceorienteret matematikundervisning. Kompetencebegrebet synes at være en af 

nøglerne til at forstå de forandringer, der har fundet sted i den intenderede læreplan for 

matematik i løbet af de sidste 15 år. Det giver anledning til at indkredse begrebet 

matematisk kompetence og komme med en definition af kompetenceorienteret 

matematikundervisning. 

Kompetence – en flydende betegner 

På det almene plan er kompetencebegrebet i samme tidsperiode forsøgt indkredset af bl.a. 

Jensen (2002), Hermann (2005) og Illeris (2012), men der er ikke udviklet en entydig 

definition. Et fællestræk ved de mange definitioner er, at kompetence relaterer sig til, at 

individet kan handle i både kendte, ukendte og uforudsigelige situationer. Hjort (2008) 

argumenterer for, at kompetence er en flydende betegner, hvor kompetencebegrebet er 

uden mening i sig selv. Betydningen er dermed til forhandling, og forskellige aktører 

kæmper om retten til at definere begrebet i forhold til deres egen agenda.  

OECD-projektet Definition and Selection of Competencies (DeSeCo) er et eksempel 

herpå, hvor der i Danmark udvikles et nationalt kompetenceregnskab med indkredsning 

af ti nøglekompetencer (Undervisningsministeriet, 2002, 2005). Kvalifikationsrammen 

for livslang læring er et andet eksempel, hvor læringsudbytte defineres ved hjælp af 

begreberne viden, færdigheder og kompetencer. Kvalifikationsrammen er en europæisk 

begrebsramme, der forsøger at skabe en ensartet ramme med nogle klart afgrænsede 

kategorier. Kvalifikationsrammen danner udgangspunkt for masteren for forenkling af 

Fælles Mål (Undervisningsministeriet, 2013), hvor kompetencer defineres, som den 

bevidste evne til at anvende viden og færdigheder i en given kontekst. Det kobles til 

begreberne ansvar og selvstændighed (Undervisningsministeriet, 2010). Her er tale om et 

uddannelsespolitisk kompetencebegreb med fokus på politisk styring (Madsen, 2016).  
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Matematisk kompetence – et begreb til beskrivelse af faglighed 

Et andet kompetencebegreb rejser sig inde fra matematikfaget. Her er 

kompetencebegrebet et svar på en række udfordring, matematikfaget oplever i 1990erne. 

Introduktion af kompetencebegrebet sker i forsøget på at gøre op med en form for 

pensumitis, hvor ”pensum forveksles med faglighed (indsigt, forståelse og kunnen) og i, 

at undervisning forveksles med tilegnelse med den konsekvens, at tilrettelæggelse af 

undervisning indskrænkes til fastlæggelse af pensum” (Jensen, 1995, s. 464).  

De faglige kompetencebeskrivelser er ikke inspireret af fx OECD, derimod er hensigten 

at beskrive centrale elementer ved matematikfaget. Niss (1999) beskriver et fagrettet 

kompetencebegreb, der udvikles i forbindelse med projektet Kompetencer og 

matematiklæring (Niss & Jensen, 2002). Samtidigt er tre andre projekter i gang med at 

beskrive faglige kompetencer indenfor dansk, fremmedsprog og naturfag (Busch, Elf, & 

Horst, 2004). Ved at sammenholde de fire projekter fremstiller Busch et al. (2004) en ny 

forståelse for faglighed. Centralt i beskrivelsen er kompetencebegrebet. Her betones, at 

der er tale om et særartet kompetencebegreb, der kan beskrive faglige mål for elevers 

læring i en faglig undervisning. En faglig kompetence defineres ved at være en 

videnbaseret parathed til at handle hensigtsmæssigt i situationer, der rummer en bestemt 

slags faglige udfordringer. Det uddybes ved at beskrive, at en person med en faglig 

kompetence er kvalificeret og parat til at begå sig med gennemslagskraft, overblik, 

sikkerhed og dømmekraft i forskellige fagligrelaterede situationer (Busch et al., 2004, s. 

19). 

I KOM-projektet beskrives, at matematisk kompetence ”består i at have viden om, at 

forstå, udøve, anvende, og kunne tage stilling til matematik og matematikvirksomhed i 

en mangfoldighed af sammenhænge, hvori matematik indgår eller kan komme til at 

indgå” (Niss & Jensen, 2002, s. 43). En matematisk kompetence defineres, som 

”indsigtsfuld parathed til at handle hensigtsmæssigt i situationer, som rummer en bestemt 

slags matematiske udfordringer” (Niss & Jensen, 2002, s. 43).  

I forbindelse med KOM-projektet identificeres otte matematiske kompetencer, der samlet 

udspænder begrebet matematisk kompetence. Kompetencerne er tankegangskompetence, 

problembehandlingskompetence, modelleringskompetence, ræsonnementskompetence, 

repræsentationskompetence, symbol- og formalismekompetence, kommunikations-

kompetence og hjælpemiddelskompetence. De otte matematiske kompetencer anses for 

værende indbyrdes forbundne uden at det er tilfældet, at én af kompetencerne kan 

reduceres til de andre. Samtidig betones det, at matematiske kompetencer både udvikles 

og udøves i omgangen med forskellige faglige stofområder. 
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Figur 2. En visuel repræsentation af de otte kompetencer (Niss & Jensen, 2002, s. 45) 

KOM-rapporten beskriver, at hver af de otte kompetencer kan komme i spil i et bredt 

spektrum af det faglige stofområde. I rapporten undlades bevidst at komme med en særlig 

udmøntning af, hvilket fagligt stof der skal relateres til en specifik kompetence. Der gives 

en række eksempler, samtidig med at det fremhæves, at det ”er en sag, som kræver 

selvstændig stillingtagen” (Niss & Jensen, 2002, s. 82). En central dimension i 

udvælgelsesprocessen er, at det faglige stof vælges ud fra intentionen om at udvikle eller 

udøve bestemte kompetencer (Niss, 2001). Det matematiske kompetencebegreb bliver 

derved en måde at rammesætte indholdet af matematikfaget.  

Højgaard (2013) beskriver, hvordan det matematiske kompetencebegreb kan bygge bro 

over kløften mellem det abstrakte formål for faget og de konkrete målbeskrivelser. Det er 

det opmærksomhedsfelt, der allerede beskrives i 2003 i Fælles Mål. Med de matematiske 

kompetencer udvikles en tilgang, der kan støtte matematiklæreren i at arbejde med at 

planlægge og tilrettelægge en undervisning, der på den ene side rummer noget abstrakt 

(formålet for faget), og på den anden side rummer noget konkret (specifikke begreber og 

færdigheder).  

Hvis man i uddannelsessammenhæng ønsker at udvikle orienteret autonomi 

– gøre deltagerne “selvstændige på en bestemt måde” – er man på den ene 

side nødt til at lægge op til elevstyring af arbejdsprocessen og på den anden 

side nødt til at sikre at den pejling der finder sted, giver processen den 
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ønskede orientering, dvs. får den til at bevæge sig i en retning som er i 

overensstemmelse med de uddannelsesmæssige mål (Jensen, 2007, s. 150). 

Ved at arbejde med kompetencetænkningen i planlægning af matematikundervisning 

bliver det muligt at inddrage en målstyret tilgang til et indhold, der er komplekst og 

opfordrer elever til at udvikle en grad af autonomi.  

Forenklede Fælles Mål – en kompromistekst 

Forenklede Fælles Mål for matematik beskriver de aktuelle intentioner med grundskolens 

matematikfag i Danmark (Undervisningsministeriet, 2016a). Det er et politisk 

styringsredskab, der er fremstillet som en form for kompromistekst mellem forskellige 

tænkemåder (Lindhardt, 2016; Niss, 2016). Udgangspunktet for de aktuelle fags 

læreplaner i grundskolen har været kvalifikationsrammen for livslang læring 

(Undervisningsministeriet, 2010). I et oplæg omkring ”Den målstyrede folkeskole” ved 

konferencen ”Forskning i folkeskolen i forandring” d. 19. august 2014 beskriver Jens 

Rasmussen den overordnede kompetencetænkning på følgende måde: 

Vi prøver at forstå kompetencer som et overbegreb, og som altså er det, som 

eleverne skal nå på de her såkaldte trin. Og når de så via nogle mål, der er 

for færdigheder og for viden som et par. Man kan sådan set sige lidt 

populært: Hvis eleverne når færdigheds- og vidensmålene, så har de faktisk 

nået kompetencemålet (Rasmussen, 2014, 11:00-11:26). 

Formuleringen er et eksempel på, at man kan komme til at anvende en form for additiv 

tænkning, hvor det ene automatisk medfører det andet. Der er altså en risiko for udvikling 

af en form for pensumitis (Jensen, 1995).  

Læreplansgruppen i matematik har stået over for en udfordring, da de skal sammenkoble 

kompetencetænkningen fra KOM-projektet med kompetencetænkningen fra 

masterbeskrivelsen. I det følgende skitseres nogle af de modsatrettede elementer, 

læreplansgruppen har været nødt til at forholde sig til (Lindhardt, 2016).  

I forbindelse med udvikling af kompetencetænkningen for matematikfaget kommer 

Mogens Niss (2001, s. 14) med en advarsel. ”Den vigtigste fare består i at forlade det 

sammenfattende og overordnede beskrivelsesniveau, for i stedet at gå i detaljer med 

udparcellering og selvstændiggørelse − atomisering − af kompetenceelementer.” Her 

betones det problematiske ved at anvende enkle og præcise målbeskrivelser, hvilket er 

opdraget i forbindelse med udvikling af de nye målbeskrivelser 

(Undervisningsministeriet, 2013). I udviklingen af forenklede Fælles Mål er 

læreplansgruppen gået på kompromis med ensartethed på tværs af fagene ved at lade de 

fire kompetenceområder bestå af: matematiske kompetencer, tal og algebra, geometri og 

måling, statistik og sandsynlighed. Kompetencemålene til kompetenceområdet 

matematiske kompetencer (figur 3) giver indblik i, hvordan læreplansgruppen har 

efterstræbt at få kompetenceforståelsen fra KOM-projektet ind i de nye målbeskrivelser. 
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 Efter 3. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin 

Kompetencemål 

Eleven kan handle 

hensigtsmæssigt i 

situationer med 

matematik 

Eleven kan handle 

med overblik i 

sammensatte 

situationer med 

matematik 

Eleven kan handle 

med dømmekraft i 

komplekse 

situationer med 

matematik 

Figur 3. Oversigt over kompetencemål for "matematisk kompetence" (Undervisningsministeriet, 2016a) 

Læreplansgruppen anvender en progression gående fra ”at handle hensigtsmæssigt i 

situationer” over ”at handle med overblik i sammensatte situationer” til ”at handle med 

dømmekraft i komplekse situation”. Når man analyserer de tilhørende færdigheds- og 

vidensmål i forenklede Fælles Mål, er det dog vanskeligt at afkode, hvordan eksempelvis 

sammensatte og komplekse situationer adskiller sig fra hinanden (Skovmand, 2016, s. 61 

ff.)  

Et andet kompromis er, at læreplansgruppen vælger at reducere i antallet af matematiske 

kompetencer ved at samle henholdsvis ræsonnement og tankegang kompetencerne samt 

repræsentation og symbolbehandling kompetencerne i to ”kompetencer”. Inspirationen 

fra KOM-projektet er dog stadig tydelig, hvor projektets matrixmodel fremstilles i 

vejledningen for matematikfaget. Af figur 4 fremgår, at de matematiske kompetencer skal 

relateres til de matematiske stofområder.  

 

Figur 4. Matrix-model for samspil mellem kompetencer og stofområder (Undervisningsministeriet, 2016a) 

Kompromisteksten skaber dog et meget diffust kompetencebegreb i forenklede Fælles 

Mål for matematik, hvor et fagdidaktisk kompetencebegreb støder sammen med et 

uddannelsespolitisk kompetencebegreb (Lindhardt, 2016; Niss, 2016). Der opereres med 
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fire kompetenceområder, hvoraf det ene er benævnt matematiske kompetencer, mens de 

tre andre områder er klassiske matematiske stofområder. Det bevirker, at 

matematiklærere selv skal forsøge at skabe en syntese for, hvad kompetenceorienteret 

matematikundervisning egentlig indebærer for eleverne, da de oprindelige matematiske 

kompetencer er omskrevet til færdigheds- og vidensmål. Flere matematiklærere har da 

også givet udtryk for en forvirring i forbindelse med opbygningen af forenklede Fælles 

Mål i matematik (Danmarks Evalueringsinstitut, 2015). Når jeg omtaler 

kompetencebegrebet i resten af afhandlingen, relaterer det sig definitionen af matematisk 

kompetence fra KOM-rapporten og kompetenceområdet matematisk kompetence i 

forenklede Fælles Mål. De andre tre kompetenceområder: tal og algebra, geometri og 

måling og statistik og sandsynlighed omtales som stofområder på trods af, at de 

indeholder ”kompetencemål” i de officielle beskrivelser.  

Man kan hævde, at forenklede Fælles Mål for matematik åbner for en nytænkning af en 

række didaktiske valg i forbindelse med at planlægge, gennemføre og evaluere 

matematikundervisningen. For at intentionerne med de forenklede mål kan blive opfyldt, 

er det centralt, at matematiklærere eksperimenterer med at få de matematiske 

kompetencer til at interagere med de matematiske stofområder på en konstruktiv og 

naturlig måde. Niss (2016) argumenterer for, at mål potentielt har mulighed for at 

tydeliggøre matematiklærerens faglige og didaktiske formål med et undervisningsforløb. 

Mål kan dermed relateres til en tydeliggørelse af den didaktiske intentionalitet, som 

matematiklæreren går ind i klasserummet med.  

Niss betoner endvidere, at ”anvendelsen af evalueringsmidler, som ikke matcher kernen 

i det, der skal evalueres, ender med at kompromittere denne kerne” (Niss, 2016, s. 73). 

Når jeg analyserer den evaluerede læreplan for begynder- og mellemtrinnet i grundskolen, 

er der indikationer på noget sådant. I den evaluerede læreplan udgør standardiserede test 

en betydningsfuld rolle, da elevers præstationer i matematik sammenholdes med politiske 

krav om forbedringer i skolen. Det fremgår af aftaleteksten om et fagligt løft af 

folkeskolen: ”Målene for elevernes faglige udvikling vil blive opgjort på baggrund af 

elevernes resultater i de nationale test” (Fagligt løft af folkeskolen, 2013, s. 23). Det er 

dog kun stofområderne tal og algebra, geometri og måling samt statistik og 

sandsynlighed, der indgår i testen. Ved at sammenholde den evaluerede læreplan med den 

intenderede læreplan er det iøjnefaldende, at den evaluerede læreplan ikke måler elevers 

matematiske kompetenceudvikling. Der er altså en diskrepans mellem læreplansgruppens 

fastholdelse af betydningen af de matematiske kompetencer fra KOM-projektet, og hvad 

der værdsættes i evalueringen. Fra officiel side bliver den evaluerede læreplan udtryk for 

et simplificeret syn på matematikfaget. 

Den analytiske skelnen mellem de forskellige læreplaner tydeliggør, at matematiklæreres 

eventuelle manglende forståelse for de matematiske kompetencer og et stort 

uddannelsespolitisk fokus på måling af elevers læringsudbytte kan skabe en situation, 

hvor flere matematiklærere orienterer sig mere mod den evaluerede læreplan end den 
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intenderede læreplan. For mange læreres vedkommende kommer den gennemførte 

undervisning altså til at bevæge sig mellem tydeligt målbare færdighedsmål for de 

matematiske stofområder og mere brede kompetencemål, der udfordrer elevers 

matematiske handleberedskab.  

3.2 Mål og målstyring – påvirkninger fra læreplansteorier 

Den historiske gennemgang af matematikfagets udvikling i Danmark afspejler, hvad der 

har været af dominerende diskurser om mål inden for det didaktiske domæne på 

forskellige tidspunkter. Kompromisteksten i forenklede Fælles Mål for matematik 

nødvendiggør dog en yderligere afklaring af, hvordan mål forstås og kan 

konceptualiseres. Gennem nedslag trækkes nogle historiske spor fra teorier om 

læreplaner.  

3.2.1 Påvirkninger fra amerikansk læreplanstænkning 

Nyttetænkning influerer udviklingen af den amerikanske læreplansudvikling. 

Eksempelvis kommer Franklin Bobbitt i 1918 med et bud på læreplanselementer i et 

komplekst samfund. Bobbitt er en af pionererne indenfor en målstyret tilgang til 

undervisning.  I forordet til ”The Curriculum” beskriver Bobbitt (1918), hvordan 

læreplanerne skal tilpasses individuelle behov og det nye industrisamfund. Inspireret af 

Thorndike og behavioristisk psykologi argumenterer Bobbitt for en videnskabeliggørelse 

af læreplansarbejdet med fokus på at objektivere undervisning.  

”Mål bør formuleres i klare og præcise udtryk (definite terms). Når de er 

formuleret sådan, er det muligt for pædagoger at vide med sikkerhed, hvad 

de sigter imod. Og det er også muligt for forældre og elever at forstå det” 

(Bobbitt 1924, her citeret efter (Reisby, 1972, s. 16)). 

Almene målbeskrivelser bør ifølge Bobbitt undgås, da de er uegnede til 

læreplansarbejdet. Bobbitt tager centrale indholdsområder (generelle mål) og nedbryder 

dem til specifikke delmål. Her anvendes adfærdstermerne med angivelse af, hvad 

eleverne skal kunne som resultat af undervisningen. Tydelige mål er et nødvendigt 

fundament for lærerens valg af indhold og metode (Bobbitt, 1918; Reisby, 1972). Idéen 

om detaljerede målbeskrivelser får afgørende betydning for det amerikanske 

læreplansarbejde ved begyndelsen af det tyvende århundrede. Der er fin 

overensstemmelse med det industrielle samfund, hvor eleverne opfattes som værende 

elementer i en form for samlebåndstænkning. Standardiserede test kan udgøre en 

kvalitetskontrol, da der ikke bør være megen variation i undervisningen pga. de specifikke 

læringsmål. 

Den målstyrede udformning af amerikanske læreplaner videreudvikles op gennem det 

tyvende århundrede. Her er uddannelsesforsker og læreplansudvikler Ralph Tyler en 

hovedkraft. Tylers arbejde kan relateres til Bobbitts arbejde med målbeskrivelser, da mål 

i hans optik bør ”udtrykke forventninger til eleverne og ikke til læreren eller 

undervisningen” (Reisby, 1972, s. 22). Tyler (1977) udvikler mål-middeltænkningen, 
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hvor et undervisningsmål inddeles i et adfærdsmæssigt og et indholdsmæssigt aspekt, der 

detaljeret beskriver, hvordan en effektiv undervisning kan forløbe. I forbindelse med at 

beskrive elevadfærd benytter Tyler termer som forståelse af, fortrolighed med, færdighed 

i. Tyler (1977, s. 12-13) opstiller fire centrale spørgsmål (Tyler rationalet), der skal 

besvares i forbindelse med læreplansudvikling: 

1. Hvilke pædagogiske mål skal skolen søge at opnå? 

2. Hvilke læringserfaringer kan tilrettelægges, så disse mål nås? 

3. Hvordan kan disse læringserfaringer organiseres effektivt? 

4. Hvordan kan man vurdere, om de opstillede mål er nået?  

Princippet om, at mål er styrende for valg af midler, udvikler sig i forskellige retninger. 

Robert Mager (1962) repræsenterer en retning, hvor adfærdsmål tydeligt beskriver, hvad 

eleven skal kunne gøre. Der er fokus på en synlig iagttagelig elevaktivitet eller et produkt 

af en aktivitet (Reisby, 1972). I bogen Målsætning i undervisningen opstiller Mager en 

ordliste for at beskrive, at nogle ord kan fortolkes på mange måder, hvilket er 

uhensigtsmæssigt i forbindelse med målformuleringer (Mager, 1968, s. 23). 

Ord med mange 

fortolkningsmuligheder: 

Ord med færre 

fortolkningsmuligheder: 

at vide 

at forstå 

at indse 

at fatte betydningen af 

at skrive 

at gengive 

at skelne mellem 

at løse 

at udarbejde en liste over 

Figur 5. Adfærdstermer i målformuleringer i forhold til fortolkningsmuligheder 

Hvor Tylers adfærdstermer kan genfindes i første kolonne, er Mager fortaler for 

adfærdstermer i anden kolonne (Mager, 1962, s. 35-37). En målbeskrivelse i 

adfærdstermen vil for eksempel være at kunne løse en simpel førstegradsligning. 

Forventningen til eleven vil være, at vedkommende kan løse en ligning af typen 3𝑥 = 12. 

Eleven skal eksempelvis ikke kunne løse en tekstopgave, hvor der oplyses, at et 

rektangulært skur har et samlet areal på 12 m2 og en bredde på 3 meter. Hvad er længden 

på skuret? Hvis man vil have eleven til at løse tekstopgaver, skal man fortælle 

vedkommende det. Magers målstyrede tilgang fordrer en høj detaljegrad i 

målformuleringerne. Her atomiseres faget (Niss, 2016), og kundskaber splittes op i 

enkelte dele, som eleverne tilgår i rækkefølge.  

Kritik af mål-middeltænkningen 

Allerede i sin samtid udsættes mål-middeltænkningen for massiv kritik. En del af 

kritikken går på, at læring i klasserummet er en kompleks størrelse, der umuligt kan 

indfanges i en forenklet model for mål og midler. Herbert Kliebard (1977) argumenterer 

for, at der er indlejret et behavioristisk grundsyn i mål-middeltænkningen, hvor man på 
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forhånd tager for givet, at læringserfaringer er identisk med lærestof. Ved en sådan 

forståelse inddrages elevens tidligere erfaringer og interesser ikke. 

John Dewey kommer med en lignende kritik, hvor han argumenterer mod den ensidige 

fokusering på nyttetænkning og idéen om instrumentel påvirkning af eleven gennem 

ensretning af mål og metoder. Modsat mål-middeltænkningen er barnet ikke passiv i 

Deweys teori om læring. Ofte bliver Deweys teori koblet til sloganet ”Learning by doing”, 

men her er det væsentligt at skelne mellem ”at handle” og så ”at erfare”. Som beskrevet 

i afsnit 2.1 rummer erfaring både et aktivt og et passivt element, der indgår i et dialektisk 

forhold med hinanden. Erfaring konstitueres ved, at eleven både handler og reflekterer 

over denne handling. I forbindelse med undervisningen fremhæver Dewey, at det er 

kvaliteten af erfaringerne, der er afgørende i didaktisk henseende. Dewey beskriver, at 

læreren skal kunne forholde sig til, hvordan et specifikt emne og medieringen af dette 

emne kan bidrage til en refleksiv erfaring hos eleven. Undervisning handler om at finde 

en balance mellem frihed og kontrol og mellem eleven som et individ og et socialt væsen 

(Dewey, 1902, 1926). Denne tænkning har indflydelse på Deweys syn på mål, og han er 

modstander af specifikke målbeskrivelser med dertilhørende kontrol. Derimod 

fremhæver han, at der skal være rum for fleksibilitet med hensyn til at elevens udvikling. 

Dewey argumenterer for, at i undervisningsmæssige sammenhænge er styring en simultan 

og successiv proces. Simultan, da læreren på baggrund af en vurdering af de foreliggende 

intentioner skal vælge de aktiviteter, der fokuserer energien. Successiv, da enhver 

aktivitet skal balanceres i forhold til tidligere valgte aktiviteter og fremadrettede 

aktiviteter (Dewey, 2005).  

Elliot Eisners kritik af mål-middeltænkningen tager udgangspunkt i hans syn på 

undervisning. Han argumenterer for, at der er tale om to radikalt forskellige måder at 

anskue undervisningens natur på. Den først måde anskuer undervisning som 

adfærdsændring, mens den anden måde betragter undervisning som en emergerende 

proces guidet af kunst (Eisner, 2005, s. 30). Eisner beskriver, at mål-middeltænkningen 

har en tendens til at overvurdere, hvad man kan formulere som observerbare adfærdsmål. 

Derfor er han også tilhænger af målformuleringer, der er åbne, fleksible og 

retningsangivende (Eisner, 2005, s. 24-36). I relation hertil skelner han mellem to typer 

af mål, instruktive og ekspressive mål. Instruktive mål angiver præcist den adfærd, som 

eleven skal have opnået i forbindelse med undervisningen. Det kan evalueres på en 

objektiv måde. Derimod beskriver et ekspressivt mål et undervisningsmæssigt møde. Det 

identificerer en situation eller et problem, som eleven kan engagere sig i. Her inviteres 

både læreren og eleven til at udforske et genstandsfelt. Eisner argumenterer for en 

diversitet i målarbejdet og der bør anvendes forskellige måltyper i forhold til, hvad man 

i en konkret situation gerne vil fremme (Eisner, 1969).  

3.2.2 Mål i et dansk perspektiv 

Med folkeskolereformen i 2014 etableres et øget fokus på mål og målstyring. I den 

aktuelle debat er der kritiske argumenter, der korresponderer med samtidens kritik af mål-
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middeltænkningen (Carlgren, 2016; Madsen, 2016; Skovmand, 2016, 2017). Det er dog 

ikke første gang, at diskussion om mål og målstyring har været genstand for en offentlig 

debat i Danmark. I indledningen til bogen Formulering af undervisningsmål, der 

udkommer i 1972, skriver Kirsten Reisby. 

I de sidste par år er ord som målsætningsproblematik, målbeskrivelse, 

specifikation af mål o.lign. dukket op i stadig flere sammenhænge i den 

danske presse. Kravet om større bevidsthed og klarere formulering af, hvad 

vi vil med uddannelser og andre samfundsmæssige spørgsmål er blevet 

fremsat med stadig større kraft, samtidig med at man inden for 

fagpædagogiske kredse diskuterer problemkomplekset og herunder en 

anvendelig terminologi (Reisby, 1972, s. 9). 

I 1960’erne er det danske arbejde med mål influeret af det kontinentale didaktikbegreb. 

Carl Aage Larsen beskriver i 1969, hvorledes arbejdet med målformuleringer skal tage 

afsæt i et dannelsesteoretisk perspektiv (Larsen, 2002b). Carl Aage Larsen betoner, at mål 

bør opfattes i en hierarkisk orden. Han skelner mellem formål og mål. Formål refererer 

til målbeskrivelser, der ligger højt i hierarkiet. Her angives mere fundamentale kvaliteter 

i et større perspektiv. ”En formålsformulering er et forsøg på i kort form at udtrykke den 

opdragelses- eller dannelsesteori, der ligger til grund for lovens bestemmelser” (Larsen, 

2002a, s. 74). I forbindelse med folkeskolens fag beskrives fagformål, der sigter mod at 

angive, hvad eleverne skal lære på et overordnet plan i forhold til at leve op til 

folkeskolens formål. Begrebet mål søger at konkretisere formålene. Carl Aage Larsen 

fremstiller en kobling mellem undervisningens mål og midler. Den er dog 

væsensforskellig fra den amerikanske tænkning. Ved midler i undervisning forstås 

elevernes arbejde med sagsforhold fx fra hverdagen, det enkelte fag eller flere fag. 

Forholdet mellem mål og midler tilhører i Carl Aage Larsens tænkning samme kategori, 

hvorved målene omfatter midlerne. Dermed kan midlet ses som en nærmere 

konkretisering af målet (Larsen, 2002b). Den hierarkiske opbygning kan ses i følgende 

model. 
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Figur 6. C.A. Larsens strukturmodel (Larsen, 2002b, s. 35) 

Carl Aage Larsen betoner, at jo længere ned i hierarkiet man kommer, desto større risiko 

er der for at begå fejlfortolkninger. Ovenstående model er en hierarkisk strukturmodel, 

hvor man kan gøre sig overvejelser omkring undervisningens indhold. I modellen skelnes 

mellem planlægning og tilrettelæggelse, hvor planlægning vedrører didaktiske 

refleksions- og beslutningsprocesser i forhold til formål, mål og indhold, mens 

tilrettelæggelse refererer til metodiske valg i forbindelse med undervisningen (Larsen, 

2002b). I et dansk historisk perspektiv er didaktik stærkt knyttet til planlægning og 

tilrettelæggelse af undervisning, og lærere betragtes som professionelle, kompetente og 

initiativrige personer, der på reflekteret vis kan håndtere de mange forskellige didaktiske 

overvejelser og beslutninger.  

Fra 1970erne tager det danske arbejde med mål et dannelsesmæssigt udgangspunkt med 

forankring i en kontinental didaktik. Målformuleringer i den danske folkeskole tager 

afsæt i 3 målkategorier kundskabsmål, færdighedsmål og holdningsmål (Striib, 1997). 
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Det kan genfindes i Carl Aage Larsens beskrivelser, hvor kundskabsmål relateres til et 

materialt målaspekt, færdighedsmål til et formalt målaspekt og holdningsmål omhandler 

et etisk aspekt (Larsen, 2002b).  

Som beskrevet i afsnit 3.1 har der i de seneste 20 år udviklet sig en mere central styring 

af den danske folkeskole. Begyndende med Klare Mål (Undervisningsministeriet, 2001) 

er de enkelte trinmål gået fra at være vejledende til at være bindende. Med forenklingen 

af målbeskrivelser i matematikfaget og introduktionen til læringsmålsstyret undervisning 

(Undervisningsministeriet, 2014a) er der indikationer på, at aspekter fra den amerikanske 

læreplansteori har fundet vej til centrale beskrivelser for den danske grundskole. 

3.3 Narrativ review: Elever og læreres målorientering  

I forbindelse med systematiseringen vælger jeg at udarbejde et systematisk review for at 

få indblik i den nyere forskningslitteratur på området. På baggrund af mine erfaringer 

med reviewprocessen vil jeg indledningsvist knytte nogle bemærkninger til 

reviewgenren, før jeg beskriver den metodiske fremgangsmåde og mine tematiske fund.  

Som et metodisk valg i mit projekt har det været en interessant proces at udarbejde et 

systematisk review. Jeg har erfaret, at et review er meget mere end en teknisk anvendelse 

af en række metodiske procedurer. På overfladen kan det forekomme som en meget 

teknisk disciplin, hvor man konsekvent følger specifikke procedurer. Men som ved 

megen anden forskning kræver en reviewproces, at forskeren foretager en række valg, og 

hver beslutning får konsekvenser for de perspektiver, der fremdrages. Jeg vil begrunde 

ovenstående ved at perspektivere til en samtidig dansk forskningskortlægning. I 2014 

offentliggør Rambøll en forskningskortlægning af Mathematical Literacy (Rambøll, 

2014b) for undervisningsministeriet. Her indgår kun kvasi-eksperimentelle og RCT-

studier. Disse valg markerer et eksplicit fravalg af den danske forskning i matematisk 

kompetence, hvilket overrasker mig, da undervisningsministeriet på baggrund af reviewet 

udsender publikationen Forskningsbaseret viden om matematik. Her anføres, at 

publikationen ”samler konklusionerne fra de seneste ti års forskning og giver bud på, 

hvordan viden om, hvad der virker, kan styrke elevernes kompetencer inden for anvendt 

matematik (mathematical literacy)” (Rambøll, 2014a, s. 3). Her får et metodisk greb med 

fokus på evidensvægtning store konsekvenser for reviewets konklusioner. I min optik 

skal et systematisk review udføres og udfoldes med det perspektiv, at procedurer og 

metodiske greb udelukkende er med til at hjælpe os med at undersøge genstandsfeltet, 

ikke et mål i sig selv.  

 

Som det fremgår af det følgende, får jeg etableret fire temaer, der er med til at danne et 

forskningsmæssigt fundament for mit projekt. Mit review afsluttes i sommeren 2014, og 

jeg vælger at sende en artikel ind til MONA. Den publiceres i begyndelsen af 2015 

(Hansen, 2015a), hvilket fører til en række drøftelser med forskellige fagfæller om mål 

og målstyring (Dolin & Nielsen, 2016; Misfeldt & Tamborg, 2016). Samtidig har 

publiceringen også markeret en form for fastfrysning af mit forskningsmæssige afsæt, der 
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danner grundlag for det videre arbejde i mit projekt. Jeg har bevidst undladt at opdatere 

mit review, selvom der efterfølgende er blevet publiceret flere forskningsmæssige bidrag 

i forbindelse med genstandsfeltet. Jeg forsker i et aktuelt genstandsfelt, der har stor 

bevågenhed i Danmark. Hvis jeg løbende skulle revidere mit review, ville det skabe en 

situation, hvor mit projekt mere retter sig mod en forskningskortlægning af nye tendenser 

i eksempelvis Danmark. Det er ikke den ambition, jeg beskriver i mine indledende 

forskningsspørgsmål (kap. 1). 

Min fremgangsmåde tager afsæt i anbefalinger for et systematisk review med en narrativ 

syntese (Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, 2013; Johannsen & Pors, 2013; 

Petticrew & Robert, 2006). De følgende afsnit er en gennemskrivning af artikelteksten i 

(Hansen, 2015a).  

3.3.1 Den metodiske fremgangsmåde i det systematiske review 

Indledningsvis opretter jeg en protokol for reviewet, hvor jeg operationaliserer 

spørgsmålet for denne del af systematiseringen gennem to underspørgsmål. 

Hvilke læringsfremmende og læringshæmmende virkninger kan faglig 

målsætning i matematikundervisning i grundskolen have? 

Hvilke sammenhænge kan identificeres i litteraturen mellem 

matematiklæreres målorientering, elevers målorientering og elevernes 

læringsmæssige udbytte? 

Med reviewet etableres et overblik over eksisterende forskning med fokus på målsætning 

i matematikundervisning for elever i alderen 6 - 15 år. 

Inklusions- og eksklusionskriterier 

Etablering af inklusionskriterier og eksklusionskriterier relaterer sig til, hvilke studier 

inkluderes i mit systematiske review. I første omgang overvejer jeg, om de inkluderede 

studier skal have samme epistemologiske udgangspunkt, eller om det vil være 

formålstjenligt at inddrage forskellige typer af studier. Formålet med reviewet er 

etablering af en generel forskningsmæssig oversigt, og jeg beslutter, at det 

epistemologiske udgangspunkt for de enkelte studier er mindre vigtigt end studiets 

beskrivelse af genstandsfeltet. Derfor indgår forskellige typer af studier og tekster i 

reviewet. I overvejende grad er de valgte studier enten metastudier eller singlestudier, dog 

er enkelte teoretiske tekster også fundet relevant i forhold til reviewspørgsmålene. 

Studierne er ikke vurderet i forhold til et evidenshierarki (Johannsen & Pors, 2013; 

Wilson, 2009), da kausale effekter ikke er omdrejningspunktet for mit review.  

I forhold til metastudier indgår der både narrative reviews og metaanalyser, der enten har 

fokus på at udarbejde kvalitative sammenfatninger (narrative reviews) eller kvantitative 

synteser (metaanalyser), der kan opsummere resultater fra en række singlestudier (Cooper 

& Hedges, 2009). Metastudier frembringer relevante men ofte generelle beskrivelser af 

genstandsfeltet, hvilket nødvendiggør inkludering af singlestudier og teoretiske tekster i 
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mit review. De enkeltstående studier belyser en række dimensioner ved målsætning og 

målorientering, som metastudier har svært ved at beskrive (Johannsen & Pors, 2013). 

En vigtig pointe ved reviewarbejdet er, at det ofte ikke er muligt at finde alle relevante 

studier. Det imødegår jeg ved at lave en tydelig og velovervejet plan for, hvordan jeg 

finder frem til de forskellige studier. Med mit metodiske afsnit etableres en form for 

transparens, så andre kan forholde sig kritisk til mine valg. Samtidig sigtes mod at lave 

en detaljeret beskrivelse, så andre kan reproducere mine resultater ved at lave tilsvarende 

søgninger (Wilson, 2009).  

Jeg inspireres af et narrativt review af Stovgaard, Svarstad, og Kabel (2014), og jeg finder 

og læser deres referencer. Med det afsæt etableres en række pejlemærker for inkludering 

af relevante studier.  

 Inklusionskriterier Eksklusionskriterier 

Kriterium 1 Matematikundervisning. Uklart hvilket fag eller kontekst der 

undersøges. Andre faglige 

kontekster fx billedkunst.  

Kriterium 2 6-15-årige elever (grundskolen). Forkerte aktører fx ekskluderes 

studier med målgrupper, hvor der 

ikke inddrages elever i den angivede 

aldersgruppe. 

Kriterium 3 Målsætning, der implementeres i en 

klasserumskontekst. 

Målsætning, der implementeres i en 

anden kontekst fx netbaserede 

miljøer. 

Kriterium 4 Målsætning, der sættes i forhold til 

de centrale aktører i undervisningen 

(lærer og elever). 

Målsætning, der sættes i forhold til 

andre aktører i skolens kontekst (fx 

forældre eller ledelse). 

Kriterium 5 Kvalitativ eller kvantitativ forskning 

med eksplicit undersøgelsesdesign, 

der matcher reviewspørgsmålene. 

Forsøgs/udviklingsarbejder eller 

forskningsresultater uden eksplicit 

design. 

Kriterium 6 Publiceret under review. Ikke reviewede tekster. 

Kriterium 7 Publiceret fra året 1995 og frem. Publiceret før 1995. 

Figur 7. Inklusions- og eksklusionskriterier for mit systematiske review 

Med kriterierne 1 og 2 fokuseres min søgning på matematikundervisning og elever i 

grundskolealderen. Kriterierne 3 og 4 afgrænser søgningen i forhold til alternative 

undervisningsmiljøer og aktører udenfor klasserummet. Kriterierne 5 og 6 sikrer, at de 

integrerede studier er videnskabelige og besidder en forskningsmæssig kvalitet. Kriterium 

7 baserer sig på udviklingen af de officielle beskrivelser af matematikfaget i Danmark, 

hvor der jævnfør afsnit 3.1 udkommer et nyt faghæfte i 1995.  

Valg af databaser og søgestrategier 

I 2014 introduceres læringsmålsstyret undervisning med henvisning til nyere 

international forskningslitteratur. Det fremhæves, at læringsmålstyret undervisning er et 
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vigtigt redskab for lærere til at udvikle undervisning, der fokuserer på elevers 

læringsudbytte (Undervisningsministeriet, 2015). I 2016 forklarer en kontorchef i 

undervisningsministeriet, at fænomenet ”læringsmålstyret undervisning” er opfundet af 

ministeriet, dog inspireret af international forskning på området (Olsen, 2016). Den 

oplysning er ikke tilgængelig i 2014, hvilket påvirker en del af mine databasesøgninger, 

hvor eksempelvis søgning på learning goal fører frem til nyere motivationsteoretiske 

perspektiver. 

Jeg anvender databaserne ERIC (Educational Resources Information Center), Education 

Research Complete, MathEduc, Australian Education Index, FISbildung, Bibliotek.dk, 

Bibsys.no og Den danske Forskningsdatabase. 

ERIC og Education Research Complete vælges, da de giver adgang til store mængder af 

uddannelsesrelateret litteratur. MathEduc er valgt, da det er den eneste internationale 

database indenfor matematikdidaktik. Jeg bliver opmærksom på Australien Education 

Index, da John Hattie m.fl. fra Australien fremhæves i den danske uddannelsespolitiske 

debat. FISbildung vælges, da det er en tysk database inden for pædagogik og uddannelse, 

hvilket etablerer muligheden for at få tyske perspektiver på genstandsfeltet. Bibliotek.dk, 

Bibsys.no og Den danske Forskningsdatabase er tilsvarende valgt for at etablere nordiske 

perspektiver på genstandsfeltet.  

Som helhed er databaserne valgt, da de giver adgang til en bred søgning blandt artikler, 

tidsskrifter og bøger. Der foretages søgninger på engelsk-, tysk-, svensk-, norsk- og 

dansksproget litteratur. Søgningerne foretages med afsæt i kombinationer af søgeord af 

typen: mathematics education, barriers, potentials, learning goals, learning objectives, 

educational objectives, educational goals, goal based learning, goal orientation, goal 

setting.  

Eksempel på en søgning i ERIC 

Et eksempel på en indledende søgestreng i ERIC er: 

if(mathematics education) AND if((barriers OR potential)) AND 

if((learning goals OR learning objectives)) OR if((educational objectives 

OR educational goals)) OR if((goal orientation OR goal setting)) OR if(goal 

based learning)  

Her fremkom 49.427 poster. Resultaterne indsnævres ved at søge på math*. Ved at 

anvende nogle af ovenstående ekskluderingskriterier (1, 2, 7) reduceres søgningen til 488 

poster. Den ovenstående tekststreng suppleres med følgende kriterier: 

• Subject: [Clear(Clear Subject) Subject]: NOT (language arts AND social studies AND parent 

participation ANDphysical education AND health education AND second language instruction AND art 

educationAND fine arts AND federal legislation AND higher education AND parent materials AND school 

districts AND high schools AND state curriculum guides AND compliance (legal) AND community 

colleges AND religious education AND two year colleges AND high school students ANDvocational 

education) 

http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/results.multiselectsinglefilteredby_0:unfiltergrouping/mainsubjectnav?site=eric&t:ac=837C6251B5EE4662PQ/1


53 
 

• Language: English 
• Education level: [Clear(Clear Education level) Education level]: NOT (Higher Education AND High 

Schools ANDPostsecondary Education AND Early Childhood Education AND Two Year 

Colleges AND Adult Education AND Grade 10 AND Grade 11 AND Grade 12 AND Adult Basic Education) 

• Publication date: 1990-2019 > 1995-2013 

De 493 poster vurderes med afsæt i de andre kriterier, og 43 studier vurderes for værende 

relevant i forhold til de opstillede reviewspørgsmål. På bilag 1 beskrives forskellige 

søgestrategier i forbindelse med den enkelte database. For at mætte søgningen læses 

resume af alle artikler fra 1995 og frem i tidsskriftet Educational Studies in Mathematics, 

der vurderes i forhold til kriterierne. Det fører til yderligere 13 studier. I alt identificeres 

150 tekster, der hentes og læses.  

Kodning og meningskondensering 

Ud af de 150 tekster vurderes 63 som værende relevante for reviewspørgsmålene. 

Teksterne genlæses, og en proces svarende til den der benyttes ved datagenerering fra 

interview, anvendes til at kategorisere og kode de forskellige undersøgelser. I 

kodningsarbejdet indgår subjektive vurderinger (Wilson, 2009), hvor jeg forholder mig 

til formålet med reviewet. Mine spørgsmål og søgetermer skaber en fokuseret kodning, 

og analysen er styret af min orientering mod målstyret kompetenceorienteret 

matematikundervisning i grundskolen. Kodningen er med til at skabe et perspektiv på de 

forskellige studier, hvor nogle aspekter vælges frem for andre. Herefter laves en 

meningskondensering, hvor studiets centrale fokus beskrives med et kort udsagn 

(Brinkmann & Kvale, 2008). Der udarbejdes en skematisk oversigt over studierne, hvilket 

fremgår af bilag 2. Nedenstående to eksempler demonstrerer fremgangsmåden. 

Metastudie 

 

Reference Metode Deltagere Meningskon-

densering 

Kodning 

(Meece, 

Anderman, & 

Anderman, 

2006) 

 

Et 

litteraturstudie 

af målstrukturer 

i klasserummet 

i forhold til 

elevernes 

motivation og 

fagligt udbytte. 

Fremgår ikke 

tydeligt, men 

der er fokus på 

elever på 

begynder- og 

mellemtrinnet i 

en amerikansk 

skolekontekst. 

Fokus på skellet 

mellem elevers 

præstationsmål 

og 

mestringsmål 

med afsæt i 

klasserummets 

målstrukturer. 

Præstationsmål 

Mestringsmål 

Afværgestrategi

er 

Klasserummets 

målstrukturer 

Aldersgrupper 

 

Figur 8. Kodning og meningskondensering af et metastudie 

Meece et al. (2006) er et eksempel på et metastudie. Metastudier omkring mål fokuserer 

ofte på en række faktorer, hvilket nødvendiggør en fokuseret kodning relateret til 

reviewspørgsmålene. Litteraturstudiet af Meece et al. (2006) beskriver elementer som 

målteorier, måltyper, læringsstrategier, klasserummets målstrukturer, 

undersøgelsesmetoder, skoleskift og skolereformer. I forbindelse med den fokuserede 

kodning og genlæsning af teksten identificeres centrale temaer, som teksten kan bidrage 

http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/results.multiselectsinglefilteredby_0:unfiltergrouping/genericbrowsenav5?site=eric&t:ac=837C6251B5EE4662PQ/1
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med i forbindelse med reviewet. Ved Meece et al. (2006) dannes følgende temaer: 

præstationsmål, læringsmål, afværgestrategier, klasserummets målstrukturer og 

aldersgrupper. Meningskondenseringen fremhæver, at metastudiet har fokus på en 

skelnen mellem præstationsmål og mestringsmål. 

Singlestudie 

 

Reference Metode Deltagere Meningskon-

densering 

Kodning 

(Bong, 2009) Et kvantitativt 

studie med 

afsæt i 

spørgeskemaun

dersøgelser. 

684 elever fra 

begyndertrinnet 

og 512 elever 

fra 

mellemtrinnet i 

en sydkoreansk 

skolekontekst. 

Fokus på 

elevers 

målorientering i 

forhold til 

alder. 

Flersidige 

målstrukturer 

 

Aldersgrupper 

 

Afværgestrategi

er 

Figur 9. Kodning og meningskondensering af et singlestudie 

Bong (2009) er et eksempel på et singlestudie. Det er et kvantitativt studie med 

sydkoreanske elever fra begynder- og mellemtrinnet.  Der beskrives elementer som 

mestringsmål, præstationsmål, afværgestrategier, flersidige målstrukturer, hjælpesøgende 

adfærd, angst og aldersgrupper. Meningskondenseringen tydeliggør, at studiet har fokus 

på elevers målorientering i forhold til alder. På lignende vis kategoriseres 

meningsindholdet fra de 63 tekster (bilag 2), som udkrystalliserer sig i fire centrale 

temaer.  

3.3.2 Forskningsoversigtens fund 

Forskningsoversigtens fund beskrives i det følgende og relateres til de opstillede 

reviewspørgsmål.  

Tema 1: måltypologier 

Der er identificeret to centrale typer af mål i den internationale litteratur. Den ene type er 

præstationsorienterede mål (performance goals, ability goals, ego goals), hvor elever er 

optaget af at vise brugen af deres færdigheder og kompetencer. Typen omtales 

efterfølgende som præstationsmål. Den anden kategori er lærings- og 

mestringsorienterede mål (learning goals, mastery goals, task goals), hvor elever er 

optaget af at udvikle deres færdigheder og kompetencer. Typen omtales som 

mestringsmål (Grant & Dweck, 2003; Meece et al., 2006; Rolland, 2012; Skaalvik & 

Skaalvik, 2013). 

Præstationsmål er karakteriseret ved, at elever er optaget af at vise deres evner set i 

forhold til deres klassekammerater (Patrick, Kaplan & Ryan, 2011; Rolland, 2012). 

Præstationsmål afspejler en værdsættelse af evner og et synligt højt udbytte i 

klasserummet. Her er elever optaget af sig selv, og hvordan andre opfatter dem i 

læringssituationen (Ames & Archer, 1988; Skaalvik, 1997). Der skelnes dog mellem en 
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offensiv og en defensiv tilgang. Ved en offensiv tilgang har eleven fokus på at opnå 

succes, mens eleven ved en defensiv tilgang fokuserer på at undgå nederlag (Belenky & 

Nokes-Malach, 2013; Middleton & Midgley, 1997) 

Studier viser, at offensive præstationsmål er positivt relateret til elevers selvforståelse, 

holdninger og fastholdelse af resultater. Samtidig er der en positiv sammenhæng med 

arbejdsindsats. Der er ikke fundet konsistente sammenhænge mellem elevers offensive 

præstationsorientering og henholdsvis fordybelse og indre motivation (Midgley, Kaplan 

& Middleton, 2001).  

Undersøgelser af defensiv præstationsorientering viser, at elever forsøger at undgå 

negative vurderinger af deres evner ved at anvende forskellige afværgestrategier, som at 

fjolle rundt, forhale opgaveløsningen, snyde og undgå at bede om hjælp (Meece et al., 

2006; Patrick et al., 2011). En defensiv tilgang har tydeligvis negativ indflydelse på 

elevers indre motivation og udbytte (Rolland, 2012).   

Mestringsmål er karakteriseret ved, at elever er optaget af at udvikle deres kompetencer 

gennem en iterativ læreproces (Rolland, 2012; Wolters, 2004). Ved en orientering mod 

mestringsmål er elever interesseret i at udvikle egne evner, mestre en færdighed eller gå 

i gang med noget udfordrende. Succeskriterier er relateret til selvforbedring (Meece et 

al., 2006). 

Tema 2: betydning af elevers målorientering i forhold til læringsintentioner og 

læringsudbytte 

Motivation kan anskues som værende mål, der driver elever mod handling. Handlinger 

gives mening, retning og formål med afsæt i de mål, eleven orienterer sig efter 

(Covington, 2000). Elevers valg af læringsstrategier kan relateres til, hvorvidt eleverne 

orienterer sig mod mestringsmål eller præstationsmål (Ames & Archer, 1988).  

Elevers orientering mod præstationsmål kan føre til overfladiske læringsstrategier som 

udenadslære og manglende relationel forståelse (Patrick et al., 2011). Præstationsmål er 

desuden relateret til en lyst til at arbejde alene og mindre villighed til at arbejde sammen 

med klassekammerater. Det gælder især, når kammeraten anses for værende på et andet 

fagligt niveau (Midgley et al., 2001). 

Ved en defensiv orientering mod præstationsmål benytter elever sig af selvvalgte 

læringshæmmende strategier. Elever beskytter sig ved at være tilbageholdende med deres 

indsats, når de risikerer fiasko. Hvis fiaskoen skulle forekomme, vil der ikke være en 

entydig forklaring, da det ikke kun kan tillægges inkompetence, men også at man ikke 

har prøvet tilstrækkelig (Bong, 2009; Skaalvik, 1997).  

Elever med en præstationsorienteret tilgang har en præference for lette opgaver. De er 

optaget af at blive hurtigt færdige med opgaverne i stedet for at reflektere over dem. De 

giver let op, undgår at søge hjælp og undlader at rette fejl og fejltagelser (Sullivan, Tobias 
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& McDonough, 2006; Turner et al., 2002; Turner, Thorpe & Meyer, 1998; Wolters, 

2004). 

Undersøgelser viser, at orientering mod mestringsmål er positivt relateret til selvtillid, 

arbejdsindsats, brug af effektive læringsstrategier og lyst til at lære (Linnenbrink, 2005; 

Newman & Schwager, 1995; Patrick et al., 2011). Elever med en mestringsorienteret 

tilgang har en tendens til oftere at anvende kognitive og meta-kognitive strategier end 

andre elever (Wolters, 2004). De er bevidste om det, der skal læres, og sætter sig mål for 

læringen (Alhija & Amasha, 2012; Middleton & Midgley, 1997).   

I forbindelse med elevers læringsudbytte er der forskellige resultater. Præstationsmål har 

en positiv sammenhæng med elevresultater som fx karakterer og test score (Midgley et 

al., 2001). En positiv sammenhæng mellem resultater og en orientering mod mestringsmål 

er derimod ikke entydig. Nogle undersøgelser finder ingen sammenhæng (Meece et al., 

2006), mens andre finder positive relationer mellem mestringsmål og faglige resultater 

(Rolland, 2012).  Der kan være flere forklaringer på den manglende konsistens. De 

anvendte tests kan eksempelvis være dårlige måleredskaber i forhold til den dybdelæring, 

eleverne har udviklet (Linnenbrink, 2005; Wolters, 2004). 

Alder har tydeligvis indflydelse på elevers målorientering. Bong (2009) viser, at yngre 

elever er mere orienteret mod mestringsmål end mod offensive præstationsmål. Jo ældre 

elever bliver, desto bedre evner eleverne at møde differentierede målorienteringer (Bong, 

2009; Midgley et al., 2001). Rolland (2012) beskriver, at der er tegn på, at flersidige 

målorienteringer ikke er kompatible hos yngre elever og identificerer 6. klassetrin som en 

kritisk overgangsperiode for arbejdet med målstrukturer. Andre studier argumenterer for, 

at der er en negativ effekt ved overgange fra begyndertrinnet til mellemtrinnet, hvor 

målorienteringen ofte bevæger sig fra mestringsmål mod præstationsmål (Meece et al., 

2006; Midgley et al., 2001).  

Overgangen til et nyt læringsmiljø i en ny klasse kan bevirke, at elever orienteret mod 

præstationsmål får aktiveret deres frygt for nederlag og dermed indtager en defensiv 

position. Eksempelvis kan elever med en offensiv tilgang til præstationsmål ved et 

miljøskifte ændre deres målorientering til en defensiv position. Derfor er miljøskifte et 

relevant opmærksomhedsfelt i forhold til elevers målorientering (Middleton, Kaplan & 

Midgley, 2004). 

Tema 3: klasserummets betydning for udvikling af flersidige målorienteringer hos 

elever 

I en del studier er præstationsmål og mestringsmål opstillet som hinandens modsætninger. 

Men en nyere norsk undersøgelse beskriver, at de to måltyper stort set er uafhængig af 

hinanden (Skaalvik & Skaalvik, 2013). Det lader ikke til, at offensive orienterede 

præstationsmål mindsker det givtige ved mestringsmål (Rolland, 2012). De to aspekter 

udelukker ikke hinanden, men en høj mestringsorientering kan til en vis grad være en 

beskyttelse mod de negative elementer ved præstationsmål (Lee, Ning & Goh, 2014). En 
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amerikansk undersøgelse af elever på mellemtrinnet i matematik viser, at når 

præstationsmål stiger i forhold til mestringsmål, beskriver eleverne sig som mindre 

selvregulerende og de negative effekter ved præstationsmål øges (Turner et al., 1998). 

Forskere har udviklet forskellige perspektiver i arbejdet med at forstå flersidig 

målorientering (Ng, 1999; Harackiewicz, Barron, Pintrich, Elliot & Thrash, 2002; 

Schwinger & Wild, 2012). Der er fokus på at beskrive, hvorledes elever vurderer mål i 

forhold til en given situation og efterfølgende tager afsæt i et specifikt mål. Eksempelvis 

kan elever være orienteret mod et mestringsmål, når de arbejder med et matematisk 

problem i en klassekontekst, mens de er orienteret mod et præstationsmål, når de 

forbereder sig til afgangsprøven.  

Elevers målorientering baserer sig ofte på ydre påvirkninger. Læreres praksis og 

klasserummets normer, regler og rutiner bidrager til elevers opfattelser af målstrukturer. 

Klasserummets målstrukturer er afgørende for etablering af elevers egne mål. Hvis der i 

en klasse fokuseres på mestringsmål, orienterer elever sig ofte mod mestringsmål. 

Tilsvarende for en præstationsorienteret tilgang (Meece et al., 2006; Rolland, 2012). 

Elever fortolker og reagerer forskelligt på deres oplevelser og erfaringer i klasserummet, 

hvilket påvirker deres målorientering (Ames & Archer, 1988; Friedel, Cortina, Turner & 

Midgley, 2007). Samtidig er elevers syn på klasserummets målstrukturer ikke statiske 

størrelser, men ændres over tid (Rolland, 2012).  

Hvis lærere opfatter skolen som orienteret mod præstationsmål, vil de ofte også orientere 

sig mod præstationsmål i klasserummet. Tilsvarende for mestringsmål. Hvis lærerens 

selvforståelse er, at vedkommende er kompetent til sit arbejde, kan det skærme lærerens 

orientering mod mestringsmål, hvis skolen fremhæver konkurrence, evner og synlige 

resultater. Derimod vil lærere med en lav selvforståelse have en tendens til at være 

modtagelig over for omgivelsernes krav og ændre undervisningens orientering mod 

præstationsmål (Cho & Shim, 2013). 

I forbindelse med, hvad lærere roser, og hvem de roser, signaleres en bestemt målstruktur. 

Elevers opfattelse af, hvordan de anerkendes og respekteres af lærerne, har indflydelse på 

deres forståelse af målstrukturer i klassen (Skaalvik & Skaalvik, 2013). Elever oplever 

ofte en større grad af lærerstøtte, når der er fokus på mestringsmål i klasserummet. 

Lærerstøtte har også effekt på elevers opfattelse af egne evner, selvtillid og forventninger 

for succes (Patrick et al., 2011). Lærere skaber kontekster, der enten fremmer eller 

hæmmer afværgestrategier. I matematiske klasserum, hvor lærere er optaget af 

overfladelæring og er meget lidt støttende, beskriver flere elever brugen af 

afværgestrategier (Turner, et al., 2002).  

Undersøgelser viser også, at tidspres i en undervisningssituation har indflydelse på 

læreres beslutninger i klasserummet. Fornemmelsen af tidspres er en alvorlig forhindring 

i forbindelse med at praktisere en mestringsorienteret undervisning. Det bevirker, at 

læreren træffer nogle valg ved eksempelvis kort at omtale noget, hvorefter vedkommende 
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går videre. Tidspres kan dermed kompromittere nogle af lærerens intentioner med 

undervisningen (Leong & Chick, 2011). 

Tema 4: evalueringens betydning for elever og læreres målorientering 

McNeil og Alibali (2000) betoner, at hvis læreren hjælper elever med at identificere et 

betydningsfuldt mål i matematik, vil målet være særligt fremtrædende for eleverne.  Når 

elever introduceres for mål, vil de præstere bedre og udvikle en større forståelse end 

elever uden mål. Mål er medvirkende til at styre elevers opmærksomhed og handlinger. 

Samtidig er elevers målorientering afhængig af de evalueringsformer, der anvendes i 

undervisningen. John Hattie (2009) beskriver, at feedback er identificeret som en 

væsentlig faktor til at forbedre læring og undervisning i klasserummet. Hattie og 

Timperley (2007) betoner, at de mest effektive former for feedback relaterer sig til mål 

og/eller giver elever råd til opgaveløsning. Feedback har størst effekt, når målene både er 

tydelige og udfordrende.  

I et tysk kvasi-kvalitativt studie undersøges betydningen af feedback i forhold til elevers 

målorientering i matematik (Rakoczy, Harks, Klieme, Blum & Hochweber, 2013). Med 

afsæt i en operationalisering af Hattie & Timperley’s model for feedback viser Rakoczy 

et al., at procesorienteret feedback får elever til at føle sig støttet i deres 

kompetenceudvikling. Det relaterer sig til en øget interesse, men ikke en forbedring af 

deres resultater. Især elever med en orientering mod mestringsmål har en opfattelse af 

feedbacks brugbarhed. Undersøgelsen tydeliggør, at det er vigtigt, at læreren gør eleverne 

opmærksomme på de forbedringsmuligheder, feedback giver dem. Hvis feedback 

samtidig skal være effektiv, er det nødvendigt, at den er på linje med elevers 

læringsforståelse. Derfor skal man være opmærksom på, at feedback måske ikke bliver 

lige så effektiv ved elever, der er orienteret mod præstationsmål, som ved elever 

orientereret mod mestringsmål. 

Et eksperimentelt amerikansk studie af elever på mellemtrinnet viser, at forskellige 

tilgange til evaluering har indflydelse på elevers målorientering. Hvis der er fokus på at 

etablere en kontrakt mellem elev og lærer, hvor eleven er med til at opsætte mål for egen 

læring, bliver eleven orienteret mod mestringsmål. Selvom elever i en kontraktsituation 

både opsætter mestringsmål og præstationsmål, er der signifikant flere mestringsmål end 

præstationsmål (Self-Brown & Mathews, 2003).  

3.4 Potentialer ved at arbejde med målstyrede logikker 

Med afsæt i de tre foregående afsnit kan jeg nu lave en samlet besvarelse af spørgsmålet: 

Hvilke potentialer kan jeg på baggrund af litteraturstudier argumentere for, 

der er ved at arbejde med målstyrede logikker i grundskolens 

matematikundervisning? 

De matematiske kompetencer rummer potentiale for at bidrage til et perspektivskifte i 

forbindelse med den gennemførte og den lærte læreplan. De kan bygge bro mellem 
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formålet for faget og specifikke begreber og færdigheder. I udviklingen af målstyret 

kompetenceorienteret matematikundervisning er der fokus på at bevæge sig fra ”hvad 

skal eleverne lave?” til ”hvad skal eleverne lære?” med henblik på ”hvad skal eleverne 

forstå samt kunne gøre for at udvise faglig orienteret autonomi?”. Her er det en 

udfordring, at de matematiske kompetencer omskrives til viden og færdighedsmål i den 

intenderede læreplan. Set udefra reduceres de til delelementer i en kompetenceudvikling 

på samme niveau, som andre delelementer indenfor de tre stofområder.  

 

Der er et potentiale ved, at matematiklærere gennem undervisnings- og læringsmål får 

tydeliggjort den didaktiske intentionalitet med undervisningen. Eisners skelnen mellem 

instruktive og ekspressive mål er et vigtigt opmærksomhedspunkt for målstyret 

matematikundervisning Det er centralt, at matematiklærere er opmærksomme på, at der 

eksisterer forskellige måltyper. En kompetenceorienteret matematikundervisning rummer 

potentialet for, at matematiklærere selvstændigt tager stilling til valg af matematisk 

kompetence og fagligt stof, hvor mål bidrager til at anskueliggøre den didaktiske 

ambition. Der er et potentiale ved at anskue en kompetenceorienteret 

matematikundervisning som en emergerende proces, hvor læringsmål er åbne, fleksible 

og retningsangivende.  

 

Forskning fremhæver, at når matematiklærere hjælper elever med at identificere et 

læringsmål, vil eleverne også være meget opmærksomme på det i deres læreproces. Det 

kan enten være et instruktiv eller et ekspressiv mål, der er med til at styre elevers 

opmærksomhed og handlinger i arbejdet med at udvikle deres matematiske forståelser og 

deres matematiske kompetencer. Det er dog centralt, at matematiklærere er 

opmærksomme på kritikken af mål-middeltænkningen, så de ikke anser målarbejdet for 

en afsluttet handling inden matematikundervisningens begyndelse.  

 

Faglig orienteret autonomi er et didaktisk dilemma i en målstyret kompetenceorienteret 

matematikundervisning, når matematiklæreren anvender læringsmål. Instruktive 

læringsmål rummer ofte ikke meget autonomi, mens ekspressive læringsmål støtter det. 

Spørgsmålet er, hvordan kan der udvikles en matematikundervisning, hvor elever tilbydes 

forskellige muligheder for selvstændig handling og autonomien kan vokse frem. Mine 

analyser giver indblik i, at det er vigtigt, at elever opmuntres til at orientere sig mod 

mestringsmål for at fordybe sig i arbejdet med matematik og håndtere udfordrende 

matematiske aktiviteter.  

 

Der er dog også kritiske aspekter ved at anvende en øget målstyring i grundskolens 

matematikundervisning. Det er relevant at være opmærksom på, at læreres målorientering 

ofte også baseres på ydre påvirkninger. Fra officiel side har der i de senere år været 

tydelige signaler om, at man gerne vil påvirke skolen. Spørgsmålet er, om fokus på 

målbare resultater bevirker, at skoler ubevidst orienterer sig mod præstationsmål. Flere 

tekster i mit review beskriver, at en ydre optagethed af målingsstyrede elementer kan 
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ekskludere mestringsmål fra skolen. Det vil sige, at lærere etablerer læringsmiljøer, hvor 

der udelukkende fokuseres på præstationsmål. Spørgsmålet er, om idéen om en målstyret 

kompetenceorienteret matematikundervisning kan udarte sig til en målingsstyret 

færdighedsorienteret matematikundervisning. Den internationale forskning giver en 

række indikationer på, at det godt kan blive tilfældet. Her er risikoen, at overfladelæring 

og mål-middeltænkning kommer i fokus, hvilket udfordrer en kompetenceorienteret 

matematikundervisning. Det vil føre til en ensidig fokusering på præstationsmål, hvilket 

kan virke hæmmende for nogle elevers matematiske læring, da de bliver mere optaget af 

at udvikle afværgestrategier end optaget af at mestre matematikken.  
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4 Læringsmæssige potentialer ved kompetenceorienteret 

matematikundervisning 
Af forrige kapitel fremgår det, at en kompetenceorienteret matematikundervisning bør 

sigte mod en dybdelæring hos eleverne med tilhørende udvikling af selvstændighed og 

mestring, der kan føre til en faglig orienteret autonomi. Det relaterer sig til 

læringsteoretiske aspekter, der i dette kapitel belyses ved at besvare følgende spørgsmål. 

Hvilke læringsmæssige potentialer kan jeg på baggrund af litteraturstudier 

argumentere for, der er ved at arbejde kompetenceorienteret i grundskolens 

matematikundervisning? 

Ved at besvare spørgsmålet etableres en analytisk ramme med fokus på elevens 

perspektiv i en kompetenceorienteret matematikundervisning. Som et led i 

systematiseringen vil jeg i kapitlet indkredse særlige karakteristika ved matematisk 

læring. 

Mit videnskabsteoretiske afsæt i Deweys pragmatisme gør, at det ikke er tilstrækkeligt at 

anskue læring ud fra et kognitivt perspektiv, hvor viden bliver til gennem refleksion over 

handling. Det transaktionelle aspekt i Deweys erkendelsesteori bevirker, at læring bliver 

en aktiv, adaptiv og justerbar proces, hvor eleven søger at fastholde en dynamisk balance 

med omgivelserne (Dewey, 2005). På den baggrund kan matematisk læring karakteriseres 

ud fra et procesperspektiv, hvor matematisk læring henviser til ændringer i de måder, 

hvorpå eleven kan forstå, bearbejde og indgå i faglige processer og udvikling af faglige 

produkter (Skott, Jess & Hansen, 2008). For at indfange de mange dimensioner ved 

erkendelses- og læreprocesser i matematik er det derfor nødvendigt at trække på 

forskellige teoretiske positioner (Scheiner, 2016). Kapitlet vil omhandle to teoretiske 

tilgang inden for matematikdidaktikken, der henholdsvis relaterer læreprocesser til en 

indre og en ydre dimension. Den indre dimension er en tilegnelsesproces, her tilegner 

eleven sig matematisk viden, færdigheder og kompetencer. Den ydre dimension er en 

deltagelsesproces, her indgår eleven i matematiske læringsfællesskaber (Sfard, 1998).  

4.1 Læring, som tilegnelse 

Metaforen læring som tilegnelse refererer til den indre dimension ved elevens 

begrebsudvikling, hvor matematiske begreber udgør viden, der kan akkumuleres og 

gradvist raffineres og kombineres i righoldige kognitive strukturer. De mentale strukturer 

eller skemaer kan inddeles i figurative skemaer (omhandler fænomener) og operative 

skemaer (vedrører handlinger og deres konsekvenser). Med reference til Piagets 

epistemologi (Piaget, 1970, 1973) beskriver flere læringsteorier erkendelsesprocessen 

som en konstruktionsproces. Eleven modtager informationer, fortolker den, 

sammenkæder den med eksisterende viden og om nødvendigt reorganiserer de mentale 

strukturer for at håndtere den nye information.  
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4.1.1 Richard Skemps instrumentelle og relationelle forståelse 

Inspireret af Stieg Mellin-Olsen udvikler Richard Skemp (2002) i 1976 en teori om 

matematisk forståelse. Med afsæt i en konstruktivistisk tænkning skelner Skemp mellem 

to former for forståelse i matematik, en relationel og instrumentel forståelse.  

Instrumentel forståelse er evnen til at anvende en passende memoreret procedure til 

løsning af en opgave uden at vide, hvorfor reglen virker. Her er det altså en form for ”vide 

hvordan” uden at ”vide hvorfor” (Skemp, 1979). Matematikfaget rummer en række 

procedurer, som elever kan tilegne sig instrumentelt. Det kan eksempelvis være at isolere 

x i en ligning ved at trække det samme fra på begge side af lighedstegnet. Skemp 

argumenterer for, hvorfor det er forventeligt, at instrumentel forståelse prioriteres i det 

matematiske klasserum. Han beskriver, at den instrumentale matematik ofte vil være 

lettere at forstå inden for sin egen kontekst (Skemp, 2002). I udgangspunktet kan 

matematikken ikke være instrumentel, derfor skal Skemps ide om ”instrumental 

matematik” også forstås i forbindelse med elevens læreproces og forståelse. Eksempelvis 

vil det være forholdsvis let at huske proceduren ”når du trækker noget fra på den ene side 

af lighedstegnet, skal du også trække det fra på den anden side” i forbindelse med 

ligningsløsning, mens det vil være mere krævende at forklare, hvorfor proceduren 

egentlig virker. Derfor vil elever eksempelvis hurtigt kunne løse en række matematiske 

opgaver med afsæt i en instrumentel forståelse. De vil ofte producere korrekte svar hurtigt 

og pålideligt, hvor de opnår en umiddelbar og håndgribelig belønning. Konsekvensen af 

en instrumentel matematikundervisning er, at eleverne lærer at udføre forskellige 

procedurer, men de har svært ved at relatere procedurerne til hinanden. Derfor har de ofte 

brug for hjælp til at løse matematiske opgaver (Skemp, 2002). 

Skemp kontrasterer instrumentel forståelse med relationel forståelse og argumenter for 

udvikling af en relationel forståelse i det matematiske klasserum. Relationel forståelse 

indebærer, at eleverne ikke alene ved, hvordan de skal løse en opgave, men også hvorfor 

den valgte fremgangsmåde virker. I forbindelse med udvikling af en relationel forståelse 

skal elever forstå forholdet mellem opgaven og indhold, men også kunne etablere en 

sammenhæng til en omfattende struktur af matematisk viden. Det betyder, at elever skal 

kunne koble specifikke regler og procedurer til mere generelle matematiske relationer. 

Skemp betoner, at eleverne med en relationel tilgang til matematik lettere vil kunne 

tilpasse deres forståelser til nye opgaver. Det beror på, at eleverne ved en relationel 

forståelse opbygger et mentalt skema. Inden for skemaet kan de i princippet producere et 

endeløst antal strategier for at komme fra et udgangspunkt til et slutpunkt. Relationel 

forståelse kan derfor relateres til en form for dybdelæring, mens instrumentel forståelse 

kan forbindes med overfladisk læring (Skemp, 2002). 

Skemp (1979) argumenterer for, at teorien om instrumentel og relationel forståelse har 

indvirkning på, hvordan læringsmål kan udformes. På nogle tidspunkter kan de være 

velafgrænsede, specifikke målformuleringer, men på andre tidspunkter bliver de nødt til 
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at være meget åbne, hvilket er i tråd med Eisners beskrivelser af instruktive og ekspressive 

målformuleringer.  

4.1.2 Proces-objekt indkapsling 

Flere teorier om matematisk begrebstilegnelse har forsøgt at beskrive, hvordan elever 

udvikler en relationel forståelse. De tager udgangspunkt i forestillingen om begrebernes 

proces-objekt indkapsling. I udgangspunktet baserer teorierne sig på idéen om, at 

matematiske begreber konstrueres gennem en indkapsling af processer til mentale 

objekter. Her udgør Piagets ide om refleksive abstraktioner et centralt element for de 

kognitive processer, der fører til udvikling af elevers matematiske begrebsforståelse 

(Scheiner, 2016).  

Den latinske oprindelse af begrebet abstraktion kan give nogle indikationer på, hvordan 

begrebet skal opfattes, da abs refererer til ”væk fra” og trahere refererer til ”trække”. På 

dansk henviser verbet abstrahere til en proces, hvor man ser bort fra nogle karakteristika 

ved et objekt eller en situation, mens man lægger mærke til andre karakteristika. Af 

adjektivet abstrakt fremgår det, at matematiske objekter har den egenskab, at de er 

abstrakte uden forbindelse med den ”håndgribelige” del af virkeligheden. De to 

beskrivelser giver indblik i dualiteten mellem proces og objektet, hvor abstraktion både 

relaterer til at trække noget ud af en situation samt det begreb som kommer ud af 

processen (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2017; Gray & Tall, 2007). Relateret 

til en undervisningskontekst betyder det, at elever først lærer procedurer for at løse 

opgaver og problemer inden for et bestemt matematisk domæne, hvorefter de uddrager 

domænespecifikke begreber gennem refleksioner over handling med kendte objekter.  

Anna Sfard beskriver begrebsudvikling gennem begreberne internalisering, kondensation 

og tingsliggørelse (reifikation) (Sfard, 1991, 2008). En anden beslægtet teori er beskrevet 

af Eddie Gray og David Tall, her dannes de mentale konstruktioner via procedure, proces 

og progreb (Gray & Tall, 1994, 2007). En tredje tilgang er SOLO-taksonomien, hvor 

Biggs og Collins (1982) etablerer en ramme for synliggørelse af den indre 

begrebsudvikling. 

Sfards teori baserer sig på en grundlæggende tese om, at matematiske begreber både kan 

anskues for værende strukturelle (som objekter) og operationelle (som processer). 

Eksempelvis kan et rationalt tal skrives på form 
𝑎

𝑏
 hvor a og b er hele tal og 𝑏 ≠ 0. Det er 

en strukturel opfattelse af en brøk. En operationel opfattelse vil være, at et rationelt tal er 

resultatet af en division mellem hele tal. Eller som det nogle gange forklares i 

grundskolen, så er en brøk en division, man ikke har regnet helt ud. Tilegnelsen af et 

matematisk begreb handler derfor om samspillet mellem operationelle og strukturelle 

forståelser af de samme begreber. Sfard beskriver, hvordan den operationelle forståelse 

af et matematisk begreb gennem en tingsliggørelse (reifikation) udvikler den strukturelle 

forståelse af begrebet. Overgangen fra den operationelle forståelse er en tidskrævende 

proces, der gennemløber tre hierarkiske faser nemlig internalisering, kondensation og 
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tingsliggørelse. I internalisering bliver eleven øvet i at udføre procedurer på matematiske 

objekter, hvorved vedkommende internaliserer processen. I kondensationsfasen bliver 

eleven mere og mere i stand til at tænke på processen som en kondenseret helhed uden at 

have behov for at gå i detaljer. Eleven kan her håndtere alternative former og 

repræsentationer af begrebet. I tingsliggørelsesfasen sker der et ontologisk skifte, og 

eleven bliver i stand til at forestille sig et begreb frigjort fra proces. Begrebet får mening 

ved være koblet til en bestemt kategori, og begrebet kan indgå som input i højere ordnede 

processer samtidig med at nye matematiske objekter kan konstrueres ud af den nuværende 

proces (Sfard, 1991). 

David Tall beskriver også, hvordan elevers begrebsdannelse foregår gennem en række 

faser. Tall & Vinner (1981) anvender ”begrebsbilleder” som en samlet betegnelse for alle 

de kognitive strukturer eleverne opbygger omkring et matematisk begreb med afsæt i 

deres oplevelser og erfaringer i matematikundervisningen. Tall og Vinner (1981) betoner, 

at elevers begrebsbilleder sagtens kan være modstridende og inkonsistente. Gray og Tall 

(1994) argumenterer for, at elevers begrebsudvikling er relateret til deres abstraktioner 

over deres handlinger. De introducerer begrebet progreb2, der er en sammensmeltning af 

tre elementer. En proces, der producerer et matematisk begreb og et symbol, der enten 

anvendes til at repræsentere processen eller begrebet. Eksempelvis kan 
1

2
−

1

4
 anskues som 

en proces omhandlende differens af to rationale tal eller som begrebet differens. Teorien 

beskriver, hvordan elever bevæger sig fra proceduremæssig tænkning til progrebsmæssig 

tænkning. Først er eleverne gennem en kendt procedure i stand til at lave beregninger 

eller manipulationer. Hvis de kender flere alternativer, vil de være mere fleksible i 

forbindelse med at lave beregninger eller manipulationer. Progrebsmæssig tænkning 

beskriver evnen til at bevæge sig fra proceduremæssige beregninger til at tænke over et 

symbol, hvilket skaber mulighed for at bevæge sig mellem proces og objekt (Gray & Tall, 

1994, 2007).  

SOLO-taksonomien (Structure of the Observed Learning Outcome) er udviklet i et forsøg 

på at synliggøre elevers begrebsudvikling og forståelser. Beskrivelserne heraf i dette 

afsnit udgør et redigeret uddrag fra Hansen (2015b). John Biggs og Kevin Collins (1982) 

udvikler en taksonomi, der tager afsæt i to dimensioner ved en læringssituation. Eleven 

skal lære en form for data. Det kan eksempelvis være fakta, færdigheder, begreber eller 

problemløsnings-strategier. Eleven skal også kunne anvende disse elementer ved at 

foretage en vurdering i en situation, løse et problem, håndtere en opgave eller forklare et 

eller andet.  

Biggs og Collins argumenterer for, at en elevs læringsudbytte skal vurderes med afsæt i, 

hvor godt eleven klarer et prædefineret kriterium. Her bliver målformuleringer centrale, 

da de kan etablere forbindelse mellem undervisningen og evaluering af elevens læring 

                                                 
2 Gray og Tall bruger begrebet procept, der er en sammenfatning af process og concept. Jeg har valgt at 

oversætte det til progreb, der er en sammenfatning af proces og begreb. 
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(Biggs & Collins, 1982, s. 7-8). Biggs og Collins anvender begrebet ”constructive 

alignment” til at beskrive, hvordan hele undervisningsprocessen nedbrydes til enkelte 

aktiviteter, der efterfølger hinanden. Fra målsætning til udvælgelse af indhold og 

aktiviteter samt beskrivelser af tegn på læring og evaluering. Hvis elevens læringsudbytte 

er mangelfuld, kan læreren stille spørgsmål til de enkelte trin. Har målene været præcise 

og utvetydige? Har læreren valgt relevante aktiviteter? Er der opstillet tegn på læring, 

som direkte kan observeres, og eleverne kan forholde sig til? Beskrivelserne har en række 

lighedspunkter med mål-middeltænkningen, og faserne i SOLO taksonomien er 

sammenfattet i følgende figur.  

Niveau 1 2 3 4 5 

Navn Præ-strukturelt Enkelt-

strukturelt 

Fler-strukturelt Relationelt Udvidet 

abstrakt 

Karakteris-

tika 

Her har eleven 

en række 

informationer 

om emnet, 

men kan ikke 

sammensætte 

dem til en 

struktur.  

 

Fx kan eleven 

komme med et 

svar men ikke 

vurdere svarets 

gyldighed. 

Eleven kan 

håndtere et 

enkelt element 

og lave 

indlysende 

forbindelser. 

Der er dog 

ingen dybere 

forståelse for 

emnet.  

 

Fx kan eleven 

benytte fagets 

terminologi og 

udføre simple 

beregninger 

ved hjælp af 

en algoritme. 

 

Eleven 

opfatter og kan 

handle med 

flere aspekter, 

men de 

relateres ikke 

til hinanden 

for at skabe et 

samlet 

overblik. 

 

 

 

Eleven forstår 

relationen 

mellem alle 

aspekter, 

hvorefter de 

kobles til et 

sammenhænge

nde hele - en 

struktur.  

 

Eleven vil 

kunne 

formulere et 

korrekt svar i 

forhold til 

konteksten, 

men vil ikke 

kunne overføre 

det til andre 

kontekster. 

Eleven kan 

generalisere, 

perspektivere 

og bruge sin 

viden i andre 

sammenhænge

. 

Verber  Aflæse, 

angive, 

beregne 

(udregne), 

bestemme, 

efterprøve, 

finde, gengive, 

genkende, 

identificere, 

måle, navngive 

Anvende, 

beskrive, 

bygge, 

formulere, 

give overblik 

over, 

gennemføre, 

inddele, 

klassificere, 

koble, 

Afgøre, 

analysere, 

argumentere, 

begrunde, 

designe, 

forklare, 

konkludere, 

modellere, 

organisere, 

planlægge, 

sammenholde, 

tilpasse, tolke, 

udvikle 

Afgrænse, 

bedømme, 

diskutere, 

fortolke, 

forudsige, 

generalisere, 

hypotisere, 

kritisere, 

problematisere 

perspektivere, 

reflektere, 

ræsonnere, 

vurdere 

Figur 10. Oversigt over faser i SOLO-taksonomien 
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I forbindelse med SOLO taksonomien kan verber benyttes til at beskrive forskellige 

niveauer af forståelse, der kan relateres til de forskellige SOLO-niveauer (Biggs, 2003; 

Brabrand & Dahl, 2009). Det er dog væsentligt, at verberne ikke betragtes løsrevet fra 

indholdet.   

4.1.3 Sammenfatning af læring som tilegnelse 

Selvom der er variationer i de ovennævnte teorier, fokuserer alle på, hvordan eleven 

tilegner sig matematisk viden ved at handle med kendte objekter, reflektere over 

handlingerne og derigennem udvikle mentale objekter. Nedenfor er en skematisk 

sammenstilling af de forskellige teorier, hvor dannelsen af et begreb sker gennem 

refleksiv abstraktion over handlinger. 

 
Sfard Gray og Tall SOLO 

Internalisering Proces Procedure 

Enkelt-

strukturelt 

Fler-strukturelt 

Kondensation Proces Proces Relationelt 

Indkapsling Objekt Progreb Udvidet abstrakt 

Figur 11. Skematisk oversigt over teorier til begrebsudvikling, inspireret af Scheiner (2016) 

De forskellige teorier giver indblik i, hvordan elever kan tilegne sig et matematisk begreb 

ved at udføre handlinger og processer, der efterfølgende kan føre til en indkapsling. Det 

skulle gerne, set i et Skempsk perspektiv, føre til en relationel forståelse. Sfard 

argumenterer for, at man skal være varsom med at lade sig forføre af en ensidig 

fokusering på forståelse. Hun betoner, at hvis eleverne ikke behersker grundlæggende 

færdigheder og procedurer kan de være meget dårlig stillet i forhold til at udvikle en 

forståelse inden for et bestemt matematisk domæne. Sfard sammenligner muligheden for 

at lære matematik meningsfuldt uden en vis beherskelse af grundlæggende procedurer 

med muligheden for at bygge et murstenshus uden at kunne bygge med mursten (Sfard, 

2003, s. 365). 

Som tidligere omtalt er bl.a. Dewey opmærksom på, at det også er nødvendigt at vægte 

andre elementer end det kognitive perspektiv i forbindelse med elevers matematiske 

læring. Derfor er det relevant at undersøge betydningen af og behovet for social 

interaktion i forhold til elevers matematiske læring. Det fører frem til læring som 

deltagelse. 

4.2 Læring, som deltagelse 

Med denne metafor vendes præmissen fra det forrige afsnit om. Ovenfor er præmissen, 

at elever først danner individuelle forståelser af begreber og procedure, som de så bringer 
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ind i en social interaktion med andre. Nu bliver præmissen, at elevers erkendelse 

fundamentalt er en del af og uløselig forbundet med deltagelse i sociale praksisser (Sfard, 

1998). Sfard (2002) beskriver, at selvom tilegnelsesteorierne har skabt relevante 

opmærksomhedsfelter inden for matematikdidaktikken, har de en tendens til at destillere 

kognitive aktiviteter fra deres kontekst, hvilket kun i begrænset omfang indfanger, hvad 

der kendetegner matematisk læring. I Sfards optik er der udeladt elementer, som er 

nødvendige for at indfange hele det komplekse billede.  

Moreover, the ongoing learning activities are never considered separately 

from the context within which they take place. The context, in its turn, is 

rich and multifarious, and its importance is pronounced by talk about 

situatedness, contextuality, cultural embeddedness and social mediation. 

The set of new key words that, along with the noun "practice," prominently 

features the terms "discourse" and "communication" suggests that the 

learner should be viewed as a person interested in participation in certain 

kinds of activities rather than in accumulating private possessions (Sfard, 

1998, s. 6) 

4.2.1 Stilladsering af elevers matematiske læring 

Fokus på den sociale dimension trækker blandt andet på den kulturhistoriske skole, hvor 

eksempelvis Vygotsky (1980) er optaget af at forstå, hvordan individuelle handlinger, 

tænkning og bevidsthed formes i mødet med sociale praksisser. Vygotsky argumenterer 

for, at mentale processer er medieret af redskaber og symbolske tegn som tale og 

skriftsprog, og især relation mellem tænkning og sprog fremhæves. Vygotsky fokuserer 

på forholdet mellem internalisering og zonen for den nærmeste udvikling, hvor eleven 

gennem tilrettelagte læreprocesser først præsterer på et ydre plan i interaktion med andre, 

dernæst udvikler eleven sin abstrakte tænkning på et indre plan. Der er inden for den 

nærmeste udviklingszone, at en sådan transformation kan opstå, da den sociale interaktion 

med eksempelvis læreren kan være med til at udvikle mentale funktioner, der er i området 

mellem aktuelt og potentielt niveau (Goos, 2004; Skott et al., 2008; Vygotsky, 1980).  

Med afsæt i Vygotskys idéer har matematikdidaktisk forskning undersøgt, hvordan elever 

lærer gennem samarbejde. Her har metaforen om stilladsering fået en central placering. 

Der henvises ofte til Wood, Bruner og Ross (1976) som ophavsmænd til metaforen 

stilladsering. Oprindelsen er dog en smule mere kompliceret, da eksempelvis David 

Ausubel allerede i 1960erne anvender begrebet inden for det konstruktivistiske paradigme 

(Bakker, Smit & Wegerif, 2015). Men Wood et al. (1976) introducerer begrebet i 

beskrivelser af, hvordan lærere kan etablere et stillads for elevers læring. De beskriver 

stilladseringsprocessen som et interaktivt udvekslingssystem, hvor læreren anvender sin 

viden om eleven til at få vedkommendes opmærksomhed, mindske antallet af 

frihedsgrader så opgaven bliver håndterlig, fastholde en kurs i forbindelse med elevens 

problemløsning, fremhæve kritiske elementer, styre frustrationer og demonstrere 

løsninger, så eleven kan forholde sig til dem (Wood et al., 1976). Selvom de ikke refererer 
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direkte til Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling, har metaforen udviklet sig 

til at beskrive interaktionen mellem lærer og elev inden for den nærmeste udviklingszone 

(Goos, 2004; van de Pol, Volman & Beishuizen, 2010). I et review har Bakker et al. 

(2015) fundet frem til, at der er meget forskellige tilgange til stilladsering inden for 

matematikdidaktisk forskning. Eksempelvis fremhæver nogle forskere dialog, andre 

undervisningsstrategier, udformninger af opgaver eller digitale redskaber.  

Det sociokulturelle perspektiv sætter fokus på, at læring grundlæggende kan anskues for 

værende socialt. Dermed får læringskonkteksten også betydning, da samspil og deltagelse 

er væsentlige elementer i forbindelse med en social medieret læring hos den enkelte elev. 

Skiftet fra læring som tilegnelse til deltagelse fordrer, at eleverne inviteres ind i et 

læringsfællesskab omhandlende matematik.  

4.2.2 Situeret læring og matematiske læringsfællesskaber 

Når matematisk læring anskues fra en sociokulturel vinkel bliver det at lære matematik 

også til en proces for at blive medlem af et specielt fællesskab. Når det foregår i en 

klasserumsundervisning skal deltageren evne at kommunikere med fællesskabets sprog 

og handle i overensstemmelse med fællesskabets normer. Normerne forhandles i 

forbindelse med konsolideringen af fællesskabet, og læreren er ansvarlig for kontinuiteten 

(Sfard, 1998). Bert Van Oers (2002) beskriver, hvordan elever kan hjælpes til at indgå i 

en kulturel matematisk praksis. Her betones lærerens rolle i forbindelse med at udvikle 

en matematisk kultur i klasserummet, hvor elever inviteres ind i en langvarig kollaborativ 

udforskning og undersøgelse af matematiske handlinger, der giver mulighed for at 

reflektere over matematiske begreber, procedurer og processer. Van Oers fremhæver, at 

elevernes holdninger til matematikken udvikles gennem fælles praksisser, der er 

struktureret af lærerens handlinger og forventninger (Van Oers, 2002). Det er i 

overensstemmelse med resultater fra mit review om elevers målorientering.  

Jean Lave og Etienne Wenger anvender begrebet ”situeret læring” til at betone, at læring 

er mere kontekstfølsom end eksempelvis indkapslingsteorierne forudsætter. Ved at 

introducere begrebet legitim perifer deltagelse beskriver Lave og Wenger en proces for, 

hvordan den lærende bliver en fuldgyldig deltager i et læringsfællesskab (Lave & 

Wenger, 1991). Teorien er udviklet i forbindelse med Laves antropologiske studier, 

derfor kan den ikke ureflekteret overføres til læring i et klasserum. Eksempelvis påpeger 

Kirsten Grønbæk Hansen (2000), at elever altid vil have en legitim adgang til 

klasserummet qua deres elevrolle. Men legitimitet giver ikke automatisk adgang til at 

blive et fuldgyldigt medlem af fællesskabet, da eleven stadigvæk kan befinde sig i 

periferien af fællesskabet. Ofte vil nye elever i en klasse være perifere deltagere, hvorfra 

de løbende har mulighed for at blive centrale deltagere. Derfor beskriver legitim perifer 

deltagelse også en proces, hvor der foregår udvikling og forskydninger i fællesskabets 

praksis, når eksempelvis en ny elev i klassen stiller sig spørgende til etablerede rutiner 

som samtaler om læringsmål eller brug af lærebogen. Derved sker der en forskydning af 

klassens praksis og den viden, der er indlejret i læringsfællesskabet. Men da den nye elev 
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stadigvæk er perifer deltager, bliver forskydningen ikke så stor, som hvis vedkommende 

havde været en central deltager.  

Et læringsfællesskab er karakteriseret ved, at deltagerne har et fælles forehavende, der 

skaber en grad af fælles forståelse af deres praksis (Wenger, 1998). Begreberne deltagelse 

og tingsliggørelse (reifikation) står centralt i Lave og Wengers teori om 

praksisfælleskaber, da læring sker i samspillet mellem disse processer. Ifølge Wenger 

(1998) dækker tingsliggørelsen over en række processer, hvor elever skaber objekter, der 

stivner oplevelser og giver erfaringer en tingslig form. I matematikundervisningen er 

elevprodukter som opgavebesvarelser i hæftet, rapporter eller film alle objekter, der 

repræsenterer deltagelsens tingsliggørelse. Et centralt element i samspillet mellem 

deltagelse og tingsliggørelsen er meningsforhandlinger, hvor eleverne bringer deres egne 

forståelser ind i undervisningen og kommer i kontakt med andres forståelser. Wenger 

betoner, at der er et stort læringsmæssigt potentiale i meningsforhandlingerne, hvor 

deltagerne opbygger et fælles repertoire af normer, handlinger og begreber (Wenger, 

1998). Wengers definition af tingsliggørelse bør ikke forveksles med Sfards brug af 

selvsamme begreb. For Sfard er tingsliggørelse den proces, hvor matematiske objekter er 

konstrueret af operationelle matematiske processer. Wengers brug af udtrykket er møntet 

på et materielt manifest og henviser til, at deltagere i et fællesskab skaber objekter, der 

bærer særlige praksis-baserede betydninger (Cobb & McClain, 2010).  

4.2.3 Sammenfatning af læring som deltagelse 

Ved læring som deltagelse opløses distinktionen mellem, hvad eleven har lært, og 

hvordan vedkommende har lært det. Viden er i de praksisser, som klassen har udviklet og 

ikke udelukkende individuel betinget. I den situerede læring udgør elevers aktiviteter og 

læringsmiljøerne en helhed, hvor viden og anvendelse af viden indgår i et samspil. Derved 

bliver viden også stærkt knyttet til de situationer, hvor den kan bringes i spil. Denne 

tænkning kan dog være en udfordring for matematikundervisning, da videnskabsfaget 

matematik netop har dekontekstualiseret viden som genstandsfelt. Der er altså indbygget 

en modsætning mellem forståelsen af videnskabsfaget matematik og teorien om situeret 

læring, der insisterer på, at viden knytter sig til specifikke situationer og handlinger 

(Mousley, 2002).  Her bliver det relevant at fokusere på skolefaget matematik i 

grundskolen, hvor matematisk viden ikke udelukkende betragtes for at være 

dekontekstualiseret viden. I den kompetenceorienterede matematikundervisning skal 

elever møde situationer, hvor de kan anvende og udvikle deres matematiske viden. 

Derved skal elever ikke kun opnå indsigt i sammenhænge mellem forskellige 

matematiske områder, de skal også indgå i situationer, hvor der skabes forbindelse 

mellem deres hverdagsliv og deres skolematematiske erfaringer. 

4.3 Læring i en kompetenceorienteret matematikundervisning 

Ved at redegør for metaforerne tilegnelse og deltagelse har jeg afklaret forskellige 

teoretiske positioner i forhold til elevers erkendelses- og læreproces i matematik. Som 

følge heraf er jeg nu i stand til at besvare spørgsmålet: 



70 
 

Hvilke læringsmæssige potentialer kan jeg på baggrund af litteraturstudier 

argumentere for, der er ved at arbejde kompetenceorienteret i grundskolens 

matematikundervisning? 

For at elever kan udvikle en faglig orienteret autonomi, er det nødvendigt, at de får 

mulighed for at opnå erfaring ved at undersøge og udforske situationer, hvor der indgår 

matematiske elementer. Dewey fremhæver, at når eleverne overskrider deres 

rutinemæssige tænkning og færdigheder i forbindelse med problemer, så udvikler de en 

refleksiv tænkning, der kan danne udgangspunktet for at håndtere nye udfordrende 

situationer. I Skemps tænkning betyder det, at der skal være fokus på, at eleverne udvikler 

en relationel forståelse, hvor de ikke alene skal forstå forholdet mellem opgaven og 

indhold, men også skal kunne etablere en relation til en omfattende struktur af matematisk 

viden. Teorierne skaber herved et perspektiv på forholdet mellem instrumentelle 

færdigheder og en handlingsorienteret relationel forståelse.  

Når elever skal udvikle matematiske kompetencer, skal de undervisningsmæssige rammer 

skabe muligheder for, at elever kan indgå i processer, der overskrider reproduktion af 

viden. Derfor kan elevens viden ikke udelukkende afgrænses og defineres af læreren og 

lærebogen, men bør også udvikles i situationer, hvor eleverne i deres tilgang har mulighed 

for at være undersøgende og kritisk tænkende.  

Teorierne omkring begrebers proces-objekt indkapsling kan være med til at nuancere 

forholdet mellem færdigheder og forståelser. Procesperspektivet fremhæver, at forståelse 

må basere sig på refleksioner over handlinger, som eleverne blandt andet mestrer teknisk. 

Indkapslingsteorierne skaber et perspektiv på elevers matematiske læring, hvor 

matematiske færdigheder er væsentlige, da de bidrager til udvikling af elevernes 

matematiske forståelser og matematiske kompetencer. Perspektivet tydeliggøres med 

SOLO-taksonomiens mere udfoldede idé om udviklingen fra overfladelæring til 

dybdelæring. 

Deltagelsesmetaforen sætter fokus på, at læringskonkteksten har stor betydning for 

elevers matematiske læring. Med begreberne situeret læring og læringsfællesskaber rettes 

opmærksomheden mod, hvordan elever kan hjælpes til at indgå i en social og kulturel 

matematisk praksis. Elevers sprog og holdninger til matematikken udvikles gennem 

fælles praksisser, der er struktureret af lærerens handlinger og forventninger. Derfor er 

det centralt, at matematiklærere er opmærksomme på etablering af stilladser for elevers 

læring. I den situerede læring udgør elevers aktiviteter og læringsmiljøerne en helhed, 

hvor viden og anvendelse af viden indgår i et samspil. Derved bliver viden også knyttet 

til de situationer, hvor den kan bringes i spil, hvilket indebærer elevers udvikling af en 

parathed til at handle. 

Forholdet mellem tilegnelse og deltagelse er med til at rette opmærksomheden mod, hvor 

situeret er matematisk læring? I hvilken grad er lærer og elever i stand til at abstraherer 

og dekontekstualiserer det lærte qua immanente matematiserbare strukturer i erfaringen? 
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Med afsæt i Dewey vil jeg argumentere for, at man skal være varsom med at overdrive 

værdien af en situation. Situationer betyder noget i forbindelse med at gøre sig erfaringer 

i ens omverden, men indkapslingsteorierne anskueliggør, at man uafhængig af situationen 

kan tage et strukturelement med videre.   

I min optik er det vigtigt, at læringsteorier ikke dikterer matematiklærerens handlinger i 

klasserummet. De kan komme med forslag til handlinger samt være tænkeværktøjer i 

forhold til oplevelser og erfaring i praksis. Af den grund har jeg også valgt at introducere 

forskellige aspekter ved elevers matematisk læring gennem to teoretiske positioner, og 

bevidst vælger jeg ikke at positionere mig i en af lejrene. For mig udgør de to positioner 

ikke en absolut dikotomi, derimod komplementerer de hinanden ved at sætte fokus på 

forskellige aspekter ved matematik og matematisk læring.  

En kompetenceorienteret matematikundervisning skal give elever mulighed for at indgå 

i processer, der overskrider reproduktion af viden. Men det betyder ikke, at der ikke også 

bør være fokus på at udvikle mere instrumentelle færdigheder. Der vil altid være en form 

for spænding i balancen mellem instrumentelle færdigheder og en bredere 

handlingsorienteret faglig forståelse. En kompetenceorienteret matematikundervisning 

bør omfatte en didaktisk systematisk løbende registrering af og refleksion over denne 

balance. På nogle tidspunkter vil elever muligvis kun udvikle instrumentelle forståelse og 

en overfladisk læring, hvilket læringsteorierne kan være med til at gøre læreren 

opmærksom på. Samtidig vil sigtet på udvikling af elevers faglig orienterede autonomi få 

læreren til at fokusere på, om og hvordan eleverne kan handle med deres matematik 

fremfor blot at reagere på stimuli fra matematiklæreren eller lærebogen. De skal kunne 

operationalisere deres matematiske færdigheder, viden og kompetencer, hvor konteksten 

er ny, og de står overfor udfordrende matematiske problemer. Potentialet ved at arbejde 

kompetenceorienteret er, at det sigter mod udvikling af en relationel forståelse for 

matematik hos eleverne og dermed kan bygge bro mellem det instrumentelle og det 

relationelle.  
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5 Matematiklærerfaglighed 
Ordet faglighed relaterer sig til faglig uddannelse og dygtighed (Det Danske Sprog- og 

Litteraturselskab, 2017). I kapitlet anvendes begrebet matematiklærerfaglighed til at 

karakterisere en fagperson og dennes kompetente handlen i undervisningsfaget 

matematik. Med begrebet matematiklærerfaglighed signaleres en professionsfaglighed, 

når matematiklærere skal udvikle kompetencer svarende til Erling Lars Dales tre 

kompetenceniveauer: praksiskompetence (K1), didaktisk kompetence (K2) og kritisk-

refleksiv kompetence (K3). Dale beskriver, hvordan samspillet mellem de tre 

kompetenceniveauer er med til at udvikle en didaktisk rationalitet, hvor der reflekteres 

over sammenhængen mellem formål, læringsmål, aktiviteter, elevforudsætninger etc. 

(Dale, 1998). Matematiklærerfaglighed relaterer sig til lærerkompetencer på henholdsvis 

K1-, K2- og K3-niveauet. Det fører frem til følgende spørgsmål: 

Hvilken betydning kan begrebet matematiklærerfaglighed tillægges, så det 

i forhold til de fundne potentialer kan bruges konstruktivt i forbindelse med 

at planlægge, gennemføre og evaluere en målstyret kompetenceorienteret 

matematikundervisning i grundskolen? 

Der er en række forskellige bud på, hvad der udgør en forståelsesramme for 

matematiklæreres kompetente handling (Ball, Thames & Phelps, 2008; Baumert et al., 

2010; Niss & Jensen, 2002; Rasborg, 1976; Østergård, 2016). Ofte beskrives læreres 

vidensgrundlag med afsæt i tre dimensioner: faglig viden, fagdidaktisk viden og 

pædagogisk viden (Liljedahl, 2009). I dette kapitel argumenteres ikke for betydningen af 

den pædagogiske viden. Der konstateres bare, at en matematiklærer skal besidde 

mangesidige almene lærerkompetencer. Jeg er optaget af at beskrive, hvad en 

matematiklærer i grundskolen bør besidde af faglige og fagdidaktiske kompetencer for at 

realisere potentialerne ved en målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning. 

Begrebet indkredses og defineres ved at tage afsæt i internationale beskrivelser af 

matematiklæreres undervisningsfaglighed. Desuden anskues matematiklærerfaglighed 

for værende en dynamisk størrelse, hvor de forskellige komponenter ændrer sig i takt 

med, at matematikfaget ændrer sig. Elementer i dette kapitel er tidligere beskrevet i 

Hansen (2016a, 2016b). 

5.1 Videnskategorier i en matematiklærerfaglighed 

I 1980erne undersøger Lee S. Shulman, hvad der skal udgøre grundlaget for lærerens 

professionelle undervisningskompetence. Han opdager, at der er sket en forskydning i 

officielle forventninger til lærerne. Historisk har der været en forventning om, at læreren 

skal besidde en stor faglig viden for at kunne undervise elever i et specifikt fag. Det 

udvikler sig til, at viden om pædagogiske og didaktiske teorier bliver omdrejningspunktet 

for lærerens faglighed (Shulman, 1986). Shulman stiller spørgsmålene: Hvor forsvandt 

den faglige viden hen? Hvad skete der med indholdet? I forbindelse med at beskrive 

indholdet af en lærers viden definerer Shulman forskellige videnskategorier, der samlet 

beskriver undervisningsrelevante kendetegn. Faglig viden, almen pædagogisk viden, 
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viden om læreplaner og læremidler, fagdidaktisk viden (Pedagogical Content 

Knowledge), viden om elever, viden om rammer for undervisning og viden om 

uddannelsesmæssige formål og værdier (Shulman, 1987).  

Fagdidaktisk viden beskrives som en kobling af faglig viden med didaktisk viden, hvor 

der udvikles forståelse for, hvordan specifikke emner eller begreber organiseres, 

repræsenteres og tilpasses til elevforudsætninger i forbindelse med undervisning 

(Shulman, 1987). Definitionen tydeliggør, at der er tale om en relationel viden hos 

matematiklæreren, hvor vedkommende skal have viden om måder til at repræsentere, 

omforme og formulere faglige viden på, så den bliver forståelig for eleverne (Shulman, 

1986). Karsten Schnack benytter begrebet undervisningsfaglighed til at indfange 

Shulmans beskrivelse af fagdidaktisk viden (Schnack, 2000).  

5.1.1 Deborah Balls model for matematiklærerfaglighed 

Deborah Ball fra Michigans Universitet har ledet en forskningsgruppe, der med afsæt i 

Shulmans kategorier udvikler en model for matematiklærerfaglighed. Med afsæt i 

videoobservation af praksis og efterfølgende analyser fremstilles en model med seks 

kategorier til at beskrive matematiklærerfaglighed (Ball, Thames & Phelps, 2008; Hill & 

Ball, 2009; Hill, Ball & Schilling, 2008).  

 

Figur 12. Balls model for matematiklærerfaglighed (Ball et al., 2008, s. 403) 

I deres beskrivelser bliver kategorien omkring faglig viden delt op i tre underkategorier. 

Den første kategori benævnes ”Almen faglig viden” og defineres ved at være faglig viden 

og færdigheder, der anvendes uden for undervisningssammenhænge. Det ”almene” går 

på, at den faglige viden og færdigheder kan komme i spil i mange forskellige 

sammenhænge (Ball et al., 2008). Den anden kategori under faglig viden er ”Specialiseret 

faglig viden”. Det er den matematiske viden og de matematiske færdigheder, der er 

unikke for at undervise i matematik. Her er der tale om viden, der er nødvendig i 
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matematikundervisningen, men ikke i andre sammenhænge. Det kan være 

undervisningsrelaterede matematiske aktiviteter, hvor matematiklæreren eksempelvis har 

viden om, hvordan matematiske ideer kan introduceres for eleverne, hvordan et specifikt 

eksempel kan føre frem til en bestemt matematisk pointe, hvordan forskellige 

repræsentationer kan indgå i opbygning af et matematisk begreb, og hvordan en opgave 

kan differentieres ved at ændre på den. Den tredje kategori under faglig viden er 

”Horisontal faglig viden”, der henviser til, at matematiklæreren skal være opmærksom 

på, hvordan de matematiske områder udvikler sig over tid for eleverne. Det beskrives som 

et blik for den matematik, der kan skimtes i horisonten for elevernes matematiske 

udvikling (Hill & Ball, 2009). Horisontal faglig viden er en form for udvidet bevidsthed 

hos matematiklæreren, hvor vedkommende er opmærksom på, hvordan det aktuelle 

matematiske indholdsområde i undervisningen er situeret i det matematiske landskab. 

Matematiklæreren behøver ikke selv kunne undervise i indholdsområder, der er på et 

højere niveau, men vedkommende bør have indsigt i og værdsætte dem (Ball & Bass, 

2009). 

Ball et al. udbygger deres model med tre kategorier, der kan relateres til Shulmans 

kategori omkring fagdidaktisk viden. Den ene kategori er ”Viden om fag og elever”, der 

kombinerer viden om elever med matematisk viden. Matematiklæreren skal kunne 

forudsige, hvad eleverne kan have svært ved at forstå i forbindelse med et emne. I 

forbindelse med at stille en opgave skal læreren også kunne foregribe, hvordan eleverne 

går til opgaven. Matematiklæreren skal også fortolke elevudsagn i forbindelse med at få 

indblik i deres matematiske forståelse. I denne kategori kræver lærerens handlinger et 

samspil mellem specifik matematisk forståelse og fortrolighed med elever og deres 

matematiske tænkning (Ball et al., 2008). Kategorien ”Viden om fag og undervisning” 

kombinerer viden om undervisning med matematisk viden. Det kræver en didaktisk 

viden, når matematiklæreren skal planlægge en matematikundervisning omkring et 

specifikt emne. Her indgår både overvejelser omkring relevante arbejdsmåder og 

progression. Den sidste kategori er viden om læreplaner og læremidler. Denne kategori 

er Ball et al. (2008) i tvivl om. Den er identisk med Shulmans kategori, men de er usikre 

på, om den skal være en kategori for sig, eller om den er indlejret i en eller flere af de 

forrige kategorier.  

Ball et. al erkender, at der kan være tilfælde, hvor det er svært at skelne om et specielt 

tilfælde hører til den ene eller anden kategori. Men vurderer, at det er et stærkt redskab 

til at skelne mellem forskellige elementer ved matematiklærerfaglighed. Modellen er 

netop efterfølgende blevet kritiseret, da det er problematisk at sammenholde og skelne 

mellem de forskellige kategorier (Depaepe, Verschaffel & Kelchtermans, 2013; Petrou & 

Goulding, 2011). 

5.1.2 COACTIVs model for matematiklærerfaglighed 

Hvor modellen fra Ball et al. rummer mulige overlap mellem kategorierne har man i det 

tyske COACTIV projekt (Cognitive Activation in the Classroom: The Orchestration of 
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Learning Opportunities for the Enhancement of Insightful Learning in Mathematics) 

identificeret en tydelig skelnen mellem faglig viden og fagdidaktisk viden (Baumert et 

al., 2010). 

 

Figur 13. COACTIV-modellen (Baumert & Kunter, 2013, s. 29) 

Baumert et al. beskriver, at en manglende forståelse for matematikken begrænser lærerens 

evne til at forklare og repræsentere en faglig viden. De klassificerer den faglige viden i 

fire dimensioner: (1) akademisk forskningsviden, (2) dybdegående matematisk forståelse 

af den matematik, der skal indgå i skolens matematikundervisning, (3) mestre den 

skolematematik, der er på et pågældende trin, (4) matematisk hverdagsviden. Ved hjælp 

af klassificeringen af matematisk viden defineres matematiklærerens matematiske viden 

som en dyb forståelse for det matematiske indhold, der er genstand for 

matematikundervisningen. Dermed defineres vidensdomænet også af læreplanen og 

udvikler sig dynamisk med tiden (Baumert et al., 2010, s. 142). 

Baumert og Kunter (2013) skelner mellem tre dimensioner i deres definition af 

fagdidaktisk viden: (1) viden om matematiske opgaver som stilladserende redskaber for 

matematisk forståelse, (2) viden om elevers forestillinger og evaluering af deres 

forståelse, (3) viden om repræsentationer og forklaringsmodeller i forhold til matematiske 

problemstillinger. I deres beskrivelser identificeres tre væsentlige 

undervisningselementer i forbindelse med matematikundervisning. Der skal være 

kognitive udfordrende og velstrukturerede læringsmuligheder, elevernes læring skal 

understøttes ved at læreren opmærksomt følger deres læreproces og tilbyder 

tilbagemeldinger og tilpassede forklaringer samt effektiv klasserumsledelse (Baumert et 

al., 2010). 
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I COATIV projektet bekræftes en række af de aspekter, som Ball et al. fandt frem til i 

forhold til matematiklærerfaglighed. Samtidig fremgår det tydeligt, at både lærerens 

faglige viden og fagdidaktiske viden har indflydelse på kvaliteten af 

matematikundervisningen (Baumert et al., 2010). Inspireret af bl.a. Bandura (2012) 

indgår matematiklæreres holdninger og værdier, målorientering og selvregulering også i 

modellen.  

5.1.3 Matematiklærerfaglighed og den danske kompetencetænkning 

De internationale modeller for matematiklærerfaglighed giver indblik i, at 

matematiklærerfaglighed består af komplekse forbindelser mellem en række elementer. 

Indkredsning af matematiklærerfaglighed er en kompleks opgave, men de forskellige 

videnskategorier synliggør, at matematiklærere skal udvikle deres professionsfaglighed 

på flere niveauer, hvis de skal kunne realisere potentialerne ved en målstyret 

kompetenceorienteret matematikundervisning. 

I forhold til de internationale modeller er det matematiske indholdsområde i Danmark 

udvidet med kompetencedimensionen, hvilket rummer en særlig udfordring. Det er ikke 

tilstrækkeligt for matematiklæreren at have matematisk viden og matematiske 

færdigheder, der er unikke for at undervise i matematik. De skal også selv mestre de otte 

matematiske kompetencer og have et fagligt og didaktisk overskud, hvilket ekspliciteres 

i det følgende med afsæt i KOM-rapporten (Niss & Jensen, 2002). 

Matematiklærerens tankegangskompetence 

Matematiklærerens tankegangskompetence består i, at vedkommende har et fundamentalt 

kendskab til, hvilke typer af spørgsmål og svar, der bør indgå som en naturlig del i 

matematikundervisningen på et bestemt trin. Samt har blik for, hvilke typer af svar, der 

kan forventes af eleverne. Med afsæt i elevers begrebsudvikling skal matematiklærere i 

undervisningssituationer kunne foretage begrebslige abstraktioner og fremhæve generelle 

egenskaber og sammenhænge.  

Matematiklærerens ræsonnementskompetence 

En vigtig dimension ved matematiklæreres arbejde er at kunne følge elevers 

argumentation, hvilket indebærer en fokusering på elevers matematiske ræsonnementer. 

Her er det essentielt, at læreren ikke styres af sine egne argumenter, men følger, 

kommenterer og vurderer elevernes ræsonnementer. I en undervisningssituation skal 

matematiklæreren være i stand til at tage afsæt i elevernes til tider ufuldstændige 

ræsonnementer og i fællesskab med eleverne udvikle og omforme ræsonnementerne. 

Matematiklærerens problembehandlingskompetence 

Undersøgende, eksperimenterende og problemløsende læreprocesser er en del af en 

kompetenceorienteret matematikundervisning. Matematiklærere skal selv være fortrolige 

med disse processer, før de kan igangsætte og styre dem i undervisningen. Desuden skal 

matematiklærere kunne opstille og formulere problemer. De skal kunne benytte 
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forskellige strategier i arbejdet med et problem samt hjælpe elever med forskellige 

indgangsvinkler til at løse problemet. 

Matematiklærerens modelleringskompetence 

Matematiklæreres modelleringskompetence er kendetegnet ved, at de skal kunne bringe 

matematik i anvendelse i forhold til komplekse situationer fra omverdenen. Samtidig skal 

de også kunne analysere og vurdere andres brug af matematik i relation til forskellige 

situationer fra omverdenen. Dette er forudsætningen for, at de kan planlægge en 

undervisning, hvor elever både arbejder med eksisterende modeller og er aktive 

modelbyggere. Når elever arbejder med en matematisk modelleringsproces, er det 

nødvendigt, at matematiklæreren mestrer de forskellige delprocesser for at kunne 

stilladsere elevernes arbejde med matematisk modellering. 

Matematiklærerens repræsentationskompetence 

Koblingen mellem forskellige repræsentationer har stor betydning for udvikling af elevers 

begrebsforståelse. Derfor er det vigtigt, at matematiklæreren kender mange forskellige 

matematiske repræsentationer. Ved denne kompetence skal matematiklæreren i forhold 

til tilrettelæggelse af en undervisning kunne vurdere repræsentationsformernes styrker og 

svagheder i forhold til et fagligt indhold. Samtidig skal læreren bidrage til, at eleverne 

udvikler en reflekteret brug af de forskellige matematiske repræsentationer i deres arbejde 

med matematik. 

Matematiklærerens symbol- og formalismekompetence 

Kompetencen er central for matematiklæreren, da vedkommende skal være fortrolig med 

at afkode og anvende symbol- og formelsprog. Matematiklæreren skal uproblematisk 

kunne oversætte mellem symbolholdigt matematisk sprog og naturligt sprog, samt 

anspore elever til at lave egne oversættelser.  

Matematiklærerens kommunikationskompetence 

I en undervisningssituation er det centralt, at læreren evner at udvikle og deltage i 

kommunikative faglige interaktioner med elever. Her skal matematiklærere kunne 

forholde sig til elevernes mangeartede udsagn og selv kunne anvende et righoldigt 

matematisk sprogbrug i kommunikation med eleverne. 

Matematiklærerens hjælpemiddelskompetencen 

For at kunne understøtte udviklingen af elevers kompetence til at anvende relevante 

matematiske hjælpemidler i matematikholdige situationer er det centralt, at læreren selv 

er kompetent på dette område. I forbindelse med tilrettelæggelsen af 

matematikundervisning skal læreren have et bredt kendskab til hjælpemidler, der kan 

understøtte elevers læreproces.  

I tillæg til de internationale beskrivelser af matematiklærerfaglighed skal 

matematiklærere også besidde de otte matematiske kompetencer i en sådan grad, at de på 

reflekteret vis evner at håndtere væsentlige matematiske elementer i deres livsverden på 
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en kompetent måde. Samtidig skal de udvikle en didaktisk fortrolighed med de otte 

matematiske kompetencer for eksempelvis at kunne igangsætte og styre undersøgende, 

eksperimenterende, modellerende og problemløsende læreprocesser i 

matematikundervisningen. 

5.2 Matematiklærerfaglighed og didaktisk rationalitet 

Implementering af kompetencetænkningen fra den intenderede læreplan i en konkret 

undervisning er et ambitiøst projekt. Det stiller store krav til matematiklærerens 

faglighed, når vedkommende skal operationalisere tænkningen i en konkret 

undervisningssituation. En svensk undersøgelse af kompetenceorienteret 

matematikundervisning viser, at der er langt fra intentionerne i læreplanen om en 

kompetenceorienteret undervisning til den konkrete udmøntning i praksis. De svenske 

matematiklærere har generelt svært ved at forholde sig nuanceret til kompetencemålene 

(Boesen et al., 2014). Samtidig har en forholdsvis stor del af lærerne kun en begrænset 

forståelse for de matematiske kompetencer (Bergqvist et al., 2010). Noget tilsvarende er 

observeret i Danmark (Danmarks Evalueringsinstitut, 2006), hvilket Bent Lindhardt 

(2016) fra læreplansgruppen også giver udtryk for: ”Når jeg kommer rundt i sådanne 

sammenhænge oplever jeg imidlertid ofte en noget stor afstand fra ”at have hørt om” og 

så en indsigt som gør det muligt at operere med kompetencerne i den daglige 

undervisning”. Udsagnet indikerer en manglende didaktisk fortrolighed med de 

matematiske kompetencer.  

At udvikle en didaktisk rationalitet i forhold til målstyret matematikundervisning sker 

ikke automatisk, hvilket bl.a. kommer til udtryk i undersøgelserne fra Skott og Kaas 

(2015) samt Hodgson, Rønning, Skogvold og Tomlinson (2010), hvor nationale mål ikke 

omformes, men bare skrives ind i undervisningsplanen. I forbindelse med 

matematiklæreres planlægningspraksis beskriver Skott og Kaas (2015), dels hvordan 

matematiklærerne ikke skelner mellem mål fra henholdsvis officielle beskrivelser og 

lærebogsmaterialet, og dels hvordan de ikke fandt nogen af målene anvendelige.  

Med afsæt i karakteriseringen af matematiklærerfaglighed er det muligt at stille skarpt på 

en række elementer, der bidrager til udvikling af matematiklæreres didaktiske rationalitet. 

En central pointe ved både Ball et al. (2008) og Baumert et al. (2010) er, at 

matematiklærerfagligheden bl.a. defineres af den intenderede læreplan og udvikler sig 

dynamisk med tiden. Implementeringen af forenklede Fælles Mål fordrer derfor en 

udvikling af matematiklærerfagligheden hos den enkelte lærer, hvor vedkommende bl.a. 

udvikler fortrolighed med både faglige og matematikdidaktiske dimensioner ved de 

matematiske kompetencer. Hvis matematiklærere ikke kultiverer deres 

matematiklærerfaglighed i forhold til de matematiske kompetencer, vil det være 

vanskeligt at udvikle en didaktisk rationalitet (Dale, 1998), hvor de i dialog med eleverne 

om mål og indhold gennemfører en målstyret kompetenceorienteret matematik med brug 

af fx synlige læringsmål (K1), udvikler didaktiske tiltag til at etablere sammenhæng 

mellem læringsmål, aktiviteter og elevers målorientering (K2) og forholder sig kritisk 
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analyserende til læreplanens målformuleringer herunder udvikler en bevidsthed om, hvad 

forskellige typer af mål gør for elevernes matematiske læring (K3).  

Hvis man eksempelvis forestiller sig, at læreren ikke selv besidder en høj grad af 

modelleringskompetence, vil vedkommende også have svært ved at tilrettelægge en 

undervisning, der er udviklende for elevers modelleringskompetence. Tilsvarende kan en 

lærer besidde en høj grad af modelleringskompetence, men hvis vedkommende ikke 

formår at tilrettelægge en undervisning, så elever får mulighed for at gøre sig erfaring 

med specifikke karakteristika ved kompetencen, er det ligeledes problematisk. Man kan 

også forestille sig, at læreren selv besidder en høj modelleringskompetence samt kan 

planlægge en undervisning, hvor eleverne gør sig erfaringer med specifikke 

karakteristika. Men hvis læreren ikke får etableret en evaluering, så vedkommende 

eksempelvis sammen med eleven får identificeret tegn på elevens kompetenceudvikling, 

kan det gå hen og blive en undervisning, der har mere fokus på arbejdet med en 

modelleringsopgave end med elevens udvikling af modelleringskompetencen. 

Som beskrevet i kapitel 4 manifesterer elevers matematiske læring sig kognitivt, 

emotionelt og adfærdsmæssigt. Både Ball et al. (2008) og Baumert et al. (2010) 

fremhæver, at matematiklærere skal kunne afdække, fortolke og vurdere elevers 

matematiske færdigheder, viden og kompetencer. Det fordrer, at matematiklærere har et 

fundamentalt kendskab til matematikfaglige processer og produkter. Matematiklæreren 

skal på et konkret plan evaluere og afdække elevers læring (K1), kunne udvikle 

evalueringstiltag (K2), begrunde og forholde sig kritisk til evalueringstiltagene samt 

udvikle en bevidsthed om evalueringstiltagenes afsmittende effekt på elevers 

målorientering (K3).  

Med begrebet matematiklærerfaglighed indkredses en række elementer, der skal være til 

stede hos matematiklæreren, hvis vedkommende skal være praksisekspert i grundskolens 

matematikundervisning. Når matematiklærerens faglighed sættes i forhold til den 

intenderede, den gennemførte, den evaluerede og den lærte læreplan bliver det muligt at 

etablere et bolværk mod en overdrevet fokusering på den evaluerede læreplan, hvilket 

tidligere blev beskrevet som en trussel mod en kompetenceorienteret 

matematikundervisning. Samtidig kan en stærk matematiklærerfaglighed sikre, at 

undervisningen ikke udvikler sig til en færdighedsorienteret matematikundervisning, 

hvor overfladelæring og mål-middeltænkning er omdrejningspunktet. 
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6 Frembringelse af et system 
På baggrund af mine analyser er jeg nu i stand til at beskrive centrale elementer ved mit 

system på en forholdsvis kondenseret form.  

Didaktisk rationalitet 

Det fordrer en høj matematiklærerfaglighed at etablere rammer for en målstyret 

kompetenceorienteret matematikundervisning, der kan realisere de identificerede 

potentialer. Matematiklæreren skal være fortrolig med både faglige og 

matematikdidaktiske dimensioner ved de matematiske kompetencer for at kunne udvikle 

en didaktisk rationalitet, der fremmer en målstyret kompetenceorienteret 

matematikundervisning.  

Didaktisk intentionalitet 

Med det matematiske kompetencebegreb er der et potentiale for at etablere et 

perspektivskifte i den gennemførte og den lærte læreplan. En kompetenceorienteret 

matematikundervisning rummer potentialet for, at matematiklærere selvstændigt tager 

stilling til valg af matematisk kompetence og fagligt stof, hvor mål bidrager til at 

anskueliggøre den didaktiske ambition. En kompetenceorienteret tilgang til 

matematikundervisning er med til at udfordre matematiklærerens faglighed, da det åbner 

for en nytænkning af en række didaktiske valg i forbindelse med at planlægge, 

gennemføre og evaluere matematikundervisningen. Her har mål potentielt mulighed for 

at tydeliggøre matematiklærerens didaktiske intentionalitet, når der anvendes en målstyret 

tilgang til et indhold, der er komplekst, og når elever skal udvikle deres selvstændighed.  

Emergerende proces med opmærksomhedsskabende læringsmål 

Målstyring konceptualiseres som en simultan og successiv proces, hvor det faglige 

målsætningsarbejde er en fortløbende proces, der ikke betragtes for værende afsluttet ved 

undervisningens begyndelse. I dialog med eleverne skal matematiklæreren forholde sig 

til anvendelsen af læringsmål, der enten kan være instruktive eller ekspressive. 

Kompetenceorienteret matematikundervisning anses for at være en emergerende proces, 

hvor læringsmål er åbne, fleksible og retningsangivende mål, der kan berige det 

undervisningsmæssige møde mellem elever og lærer. Der er et potentiale ved, at 

matematiklærere hjælper elever med at identificere enten et instruktiv eller et ekspressiv 

læringsmål, da det kan bidrage til at styre elevers opmærksomhed og handlinger i 

forbindelse med udvikling af deres matematiske forståelser og deres matematiske 

kompetencer. 

Faglig orienteret autonomi 

For at elever kan udvikle en faglig orienteret autonomi, er det desuden nødvendigt, at de 

får mulighed for at opnå erfaring ved at undersøge og udforske situationer, hvor der indgår 

matematiske elementer. Det er, når eleverne overskrider deres rutinemæssige tænkning 

og færdigheder i forbindelse med problemer, de udvikler viden og færdigheder, der kan 

danne udgangspunktet for at håndtere nye udfordrende situationer. Elever skal ikke kun 
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opnå indsigt i sammenhænge mellem forskellige matematiske områder, de skal også 

kunne indgå i situationer, hvor der skabes forbindelse mellem deres hverdagsliv og deres 

skolematematiske erfaringer. 

Relationel forståelse og mestring 

Intentionen med en kompetenceorienteret matematikundervisning er, at elever udvikler 

en relationel forståelse, så de har et matematisk handleberedskab til at kunne overskue en 

situation samt anvende viden og færdigheder passende til konteksten. Når eleverne skal 

udvikle deres matematiske kompetencer er det vigtigt, at de opmuntres til at orientere sig 

mod mestringsmål for at kunne håndtere udfordrende matematiske aktiviteter. 

Orientering mod mestringsmål ansporer elever til at fordybe sig i arbejdet med 

modellerende, problembehandlende og ræsonnerende aktiviteter i forhold til de 

matematiske stofområder.  
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III. Didaktificering 
Didaktificering indgår ikke i den danske ordbog, men begrebet kan indkredses ved at 

beskrive enkeltdele i ordet:  

(fag)didaktik: ”identificere, karakterisere og forstå de fænomener og 

processer der indgår – eller kunne indgå – i både faktisk og potentiel 

undervisning i og læring/tilegnelse af faget” (Niss, 1997, s. 16).  

-ficere: give et bestemt præg eller en bestemt egenskab, struktur el.lign. 

(Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2017). 

-ing: betegner en proces eller resultatet af en sådan proces (Det Danske 

Sprog- og Litteraturselskab, 2017).  

Didaktificering er dermed både en proces og resultatet af den proces, hvor man gør noget 

didaktisk. Det er systemet fra den forrige del af afhandlingen, der nu skal gøres didaktisk. 

Det er markeret med grønt i figur 14, hvor systemet er repræsenteret ved de centrale 

elementer. Der er mange forskellige definitioner af didaktik (Gundem, 2004; Krogh, 

Qvortrup & Christensen, 2016), der hver især kan være med til at tone denne del af 

modelleringsprocessen. Som det fremgår af ovenstående, vælger jeg en fagdidaktisk 

definition til at etablere en didaktificering. 

 

Figur 14. Didaktisk modellering med fokus på udvikling af den didaktiske model 

For at udvikle et didaktisk system laves et repræsentationsskifte, hvor jeg er optaget af 

lave en fagdidaktisk oversættelse af de identificerede potentialer for at gøre dem 

”undervisningsbare”. Som beskrevet i indledningen (s. 25) udnyttes Niss’ 
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modeldefinition, hvor model kan defineres som triplet (S,c,D), hvor S er det system, der 

er blevet etableret. D er det didaktiske genstandsfelt og c er afbildningen 

(oversættelsen/didaktificeringen) fra S til D (se grøn markering i figur 14).  

Når jeg i afhandlingens indledning fremhæver, at den eksterne notation er didaktisk, 

hviler det på en forståelse af, at min didaktiske model udgør et sprog om det didaktiske 

genstandsfelt målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning og forskellige 

teoretiske forståelser af dette felt. Afbildningen fra S til D kræver et modelleringssprog. I 

en matematisk modelleringsproces vil det ofte ikke være nødvendigt at beskrive, hvad der 

forstås ved et matematisk sprog med matematiske notationssystemer, da det har udviklet 

sig gennem flere tusinde år. Den matematiske notation komprimerer meget viden med en 

bagvedlæggende betydning, hvor der er stor konsensus om det enkelte symbol. Det gør 

notationsformen relativt præcist. Noget tilsvarende gør sig ikke gældende for det 

didaktiske genstandsfelt, der ikke har gennemløbet en tilsvarende historisk udvikling. 

Spørgsmålet er, om didaktik er udviklet i en så avanceret grad, at man kan tale om et 

didaktisk sprog med et didaktisk notationssystem? Det umiddelbare svar er nej, da 

didaktik er et flersidigt og flertydigt genstandsfelt, der nogle gange har modstridende 

betydninger (Gundem, 2011; Krogh et al., 2016). Når jeg vælger at fastholde idéen om et 

didaktisk modelleringssprog, skyldes det, at det italesætter en central dimension ved 

ethvert didaktisk forskningsprojekt, nemlig en afklaring af, hvad der forstås ved didaktik. 

Det vil sige, hvad gør, at ”noget” er didaktisk, mens ”noget andet” ikke er didaktisk. Der 

foregår mange ting i skolen, der ikke er didaktisk. Der foregår endda mange ting i det 

enkelte klasserum, der ikke er didaktisk. For at illustrere den pointe, beskrives to 

situationer fra en observeret undervisning, hvor en matematiklærer taler med en klasse. 

Situation 1: I begyndelsen af en matematiklektion spørger eleverne matematiklæreren, 

hvorfor hun har briller på. Læreren fortæller henkastet, at hun ikke kan 

bruge kontaktlinser, da hun lige har været syg.  

Situation 2: Matematiklæreren viser tre matematiske læringsmål for eleverne og læser 

dem højt. Hun forklarer eleverne, at de i bordgrupper skal forklare, hvad 

de forskellige mål betyder.  

 

Begge situationer foregår i undervisningstiden, men hvordan kan man afgøre, om den ene 

eller den anden situation er didaktisk? Som beskrevet i indledningen af afhandlingen 

orienterer didaktik sig mod det at undervise og etablere mulighed for læring. Med Mogens 

Niss’ definition af matematikkens didaktik kan der etableres en relevant afgrænsning af 

et fagdidaktisk genstandsfelt. Her er der fokus på at karakterisere og forstå fænomener og 

processer, der kan indgå i både faktisk og potentiel undervisning i og læring/tilegnelse af 

faget matematik (Niss, 1997). Når denne begrebsafklaring relateres til de to situationer, 

er det tydeligt, at situation 2 befinder sig inden for det didaktiske genstandsfelt, mens 

situation 1 falder uden for. Modsat situation 1, er der i situation 2 fokus på at etablere 
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muligheder for elevers matematiske læring, hvilket indgår som et centralt element i 

afgrænsningen af genstandsfeltet.  

Jeg vælger at benytte didaktisk modelleringssprog, didaktificering og didaktisk system i 

mine beskrivelser, da det er med til at fremhæve, at der foregår et repræsentationsskifte i 

modelleringsprocessen, hvor de abstrakte analyser fra systematiseringen oversættes til en 

rammesætning af en forestillet undervisningspraksis med afsæt i det etablerede 

matematikdidaktiske genstandsfelt (Niss, 1997). Ved at anvende de tre begreber markeres 

en særlig rettethed mod det matematikdidaktiske genstandsfelt, hvor jeg er optaget af at 

konstruere en didaktisk model, der udgør relationen mellem system, didaktificering og 

didaktisk system (se grøn markering i figur 14). I den forbindelse lader jeg mig styre af 

følgende spørgsmål: 

Hvilke planlægnings- og tilrettelæggelsesmæssige karakteristika, i forhold 

til måden en målstyret tilgang kan inddrages på i grundskolens 

matematikundervisning, kan jeg med afsæt i den teoretiske analyse udpege 

for værende centrale, hvis målet er at udvikle elevers matematiske 

kompetencer? 

Figur 14 illustrerer, hvor systematiseringen har efterladt mig i processen, og i det følgende 

er der fokus på at transformere systemet til beslutninger og tiltag (et didaktisk system), 

der kan udstikke rammer for handling i en potentiel matematikundervisning. Her bliver 

modelleringssproget en didaktikudvikling og begrebsudvikling, hvor jeg forsøger at 

indkredse målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning.  
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7 Frembringelse af et didaktisk system gennem fire didaktiske 

principper  
I kapitlet udvikles fire didaktiske principper, der kan bidrage til at svare på ovenstående 

spørgsmål. Relateret til den matematiske modelleringsproces, er det altså de fire variable, 

som jeg har vurderet for værende særligt relevante i arbejdet med at udvikle en målstyret 

kompetenceorienteret matematikundervisning. De fire principper er: 

• Samspil mellem matematiske kompetencemål og stofområde 

• Udvikling af en hypotetisk læringskurs 

• Undersøgende matematikundervisning 

• Elevers refleksion over deres matematiske læring 

De fire principper vil blive begrundet og motiveret i forhold til systematiseringen.  

7.1 Samspil mellem matematiske kompetencer og faglige stofområder 

I kapitel 3 og 4 fremhæves potentialerne ved at lade matematikundervisningen være 

kompetenceorienteret. Her beskrives, hvordan læringsmål fra begge indholdsområder kan 

bidrage konstruktivt til rammesætning af matematikundervisningen. Udfordringen består 

blandt andet i at etablere tydelige forbindelser mellem kompetencemæssige og 

stofmæssige (begrebslige) ambitioner, der kan understøtte elevernes matematiske 

begrebsforståelse på en måde, der gør dem kompetente til at håndtere matematiske og 

ekstra-matematiske udfordringer. I forenklede Fælles Mål fremhæves potentialet ved at 

fastsætte et bestemt organisatorisk princip, der kan relateres til matrix-modellen i figur 4. 

Elevernes udvikling og udøvelse af matematiske kompetencer finder sted i 

deres arbejde med faglige stofområder, og elevernes arbejde med 

stofområderne bliver meningsfuldt, når det forbindes med de processer og 

arbejdsmåder, der er beskrevet i de matematiske kompetencer. I 

planlægningen af undervisningsforløb skal der inddrages læringsmål fra 

både de matematiske kompetencer og fra de matematiske stofområder 

(Undervisningsministeriet, 2016b, s. 3). 

I forbindelse med planlægning af matematikundervisningen kan matrix-modellen 

anvendes til at eksperimentere med, hvordan de målstyrede logikker med opstillede 

læringsmål fra to indholdsområder både kan fokusere matematikundervisningen og være 

retningsanvisende for elevers læring. På skift kan der i planlægningsfasen tages 

udgangspunkt i enten en matematisk kompetence eller et stofområde for at skabe et 

samspil, der sigter mod at etablere en tydelig forbindelse mellem læringsmål og 

undervisningsaktiviteter. Ved at tage afsæt i et stofområde er udgangspunktet ofte mere 

kendt for matematiklærere i grundskolen, mens der ved at tage afsæt i en matematisk 

kompetence åbnes for en anderledes tilgang til planlægning af undervisningen. 
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Ideelt set handler planlægning af en målstyret kompetenceorienteret 

matematikundervisning om at iscenesætte en konstruktiv forbindelse mellem 

matematiske kompetencer og stofområder. Med analyserne i kapitel 3 problematiseres 

beskrivelserne i forenklede Fælles mål, da de opstillede kompetence-, færdigheds- og 

vidensmål er udtryk for en sammenblanding af forskellige kompetenceforståelser. Det 

udgør et strukturelt problem, at de fire indholdsområder Matematiske kompetencer, Tal 

og algebra, Geometri og måling og Statistik og sandsynlighed alle beskrives med 

kompetencemål. Beskrivelsen af matematikfaget kan derved blive uoverskuelig og svær 

at arbejde med i forbindelse med udvikling af elevers matematiske kompetencer. De 

detaljerede og indholdspræcise målbeskrivelser fra de tre stofområder kan hurtigt udvikle 

sig til at blive en form for fastlagt pensum, hvor der er ensidigt fokus på elevers tilegnelse 

af forskellige begreber. Udfordringen er, at der kan udvikle sig et additivt regnskab, hvor 

matematiklærere på baggrund af tjekliste af diverse færdigheds- og vidensmål 

argumenterer for, at eleverne er matematisk kompetente, når de har været omkring alle 

mål. Her forveksles faglighed med pensumbeherskelse, hvor konsekvensen ofte er 

overfladelæring i stedet for dybdelæring (Jensen, 1995). En sådan faglighedstænkning 

udgør en udfordring i mødet mellem matematiklærer, elever og det faglige indhold i en 

målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning.  

Som beskrevet tidligere har intentionen med faglige kompetencebeskrivelser netop været 

et opgør med denne faglighedstænkning (Niss & Jensen, 2002), og i det perspektiv er det 

centralt at fokusere på samspillet mellem matematiske kompetencer og matematiske 

begreber. Forbindelsen mellem de matematiske stofområder og matematiske 

kompetencer er kompleks, og det er nødvendigt for matematiklærere at udvikle en 

didaktisk rationalitet ved at eksperimentere med samspillet. Forenklede Fælles Mål for 

matematik stiller store krav til matematiklærerens faglighed, og matematiklæreren får 

mulighed for en nytænkning af en række didaktiske valg i forbindelse med at planlægge, 

gennemføre og evaluere matematikundervisningen. For at potentialerne ved en 

kompetenceorienteret matematikundervisning kan blive opfyldt, er det centralt, at 

matematiklærere eksperimenterer med at få en matematisk kompetence til at interagere 

med et matematisk stofområde på en konstruktiv og naturlig måde. Den undersøgende 

tilgang til matematikundervisningen og matematikundervisningens indhold fordrer en høj 

matematiklærerfaglighed, hvor matematiklæreren er opmærksom på, at vedkommende 

kan begå fejl i forbindelse med at sammensætte en matematisk kompetence med et 

matematisk begreb, men at læreren gennem refleksiv tænkning efterfølgende kan foretage 

relevante justeringer.  

7.2 Hypotetisk læringskurs, et tænkeværktøj for matematiklæreren 

Planlægning og tilrettelæggelse af en målstyret kompetenceorienteret 

matematikundervisning skal støttes af en planlægningsmodel, der kan byde sig til som et 

tænkeværktøj for matematiklærere. Modellen skal være anvendelig for en konkret 

undervisningspraksis og udpege centrale faktorer for udvikling af en 

matematikundervisning, hvor intentionalitet har forrang overfor aktiviteter. Det vil sige, 
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det mest centrale er den intention, der ligger til grund for valg af indhold. Gennem matrix-

modellen kan det intentionelle samspil mellem kompetence og stofområde beskrives, men 

modellen rummer ikke i sig selv en beskrivelse af en mulig progression.  

I den forbindelse inspireres jeg af begreberne ”learning trajectories” og ”learning 

progression”, der kan anvendes til at beskrive en mulig progression (Daro, Mosher & 

Corcoran, 2011; Simon, 1995). I dansk sammenhænge anvendes termer, som 

læringsbaner, læringsstier og læringsveje i oversættelsen af ”trajectory”-begrebet 

(Undervisningsministeriet, 2014b).  

Martin A. Simon (1995) er ophavsmand til begrebet ”learning trajectory”. I forbindelse 

med analyser af forsøgsbaseret matematikundervisning fokuserer Simon på lærerens rolle 

i planlægning og tilrettelæggelse af matematikundervisning. I planlægningsfasen 

anvendes teoretiske perspektiver på undervisning og læring, der dog ikke altid kan 

bidrage til at identificere, hvilke problemer der opstår i undervisningen. I Simons tilgang 

fremstår problematikkerne som mønstre i en a posteriori analyse af de konkrete 

undervisningssituationer, hvilket er med til at udvikle de teoretiske perspektiver. Simon 

argumenterer her for udvikling af en hypotetisk læringsbane (Simon, 1995). Jeg vælger 

at lade mig inspirere af Simons beskrivelser, da de dels tager afsæt i fremstillingen af 

matematiklærerfaglighed af Ball et al. (2008), dels flugter de med mit 

videnskabsteoretiske ståsted, hvor viden skabes ved at eksperimentere med forskellige 

definitioner og løsninger i situationer, hvor ens viden og erfaring er mangelfuld (Dewey, 

1902).  

Den hypotetiske læringskurs fremstilles som et refleksivt forhold mellem læringsmål, 

læringsaktiviteter og overvejelser vedrørende de tankegange og læreprocesser, som 

eleverne måske vil engagere sig i (Simon, 1995). Inspireret af Simon har jeg udviklet en 

visuel repræsentation af en hypotetisk læringskurs, se figur 15. 

 

Figur 15. Model for hypotetisk læringskurs inspireret af Simon (1995, s. 137) 
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Der indgår en række lærerkompetencer i processen, hvilket jeg tidligere har forsøgt at 

indfange med begrebet matematiklærerfaglighed (kap. 5). Som matematiklærer vil man 

ofte opleve, at de forskellige aktiviteter ikke fungerer på lige præcis den måde, man har 

forestillet sig. Derfor skal planer også revideres, når læreren får større indsigt i elevers 

forståelser gennem interaktionen i klasserummet, hvilket jeg under systematiseringen har 

beskrevet som en emergerende proces. Begrebet hypotetisk læringskurs refererer til 

lærerens antagelse om den rute, som læringen vil bevæge sig af. Den er hypotetisk, da 

den aktuelle læringsrute for elever ikke kendes på forhånd. Der er en forventning om, at 

elevers individuelle læreproces vil bevæge sig af særegne, men ofte lignende ruter. En 

hypotetisk læringskurs giver læreren et didaktisk rationale for at vælge en specifik tilgang 

til undervisningen og vælge relevante aktiviteter. Det baseres på et ”bedste bud” på, 

hvordan elevers læreproces muligvis kan forløbe (Simon & Tzur, 2004). 

I Simons beskrivelse er det tydeligt, at en læringskurs ikke eksisterer uden en lærer og et 

formål. Simon introducerer begrebet i forbindelse med at udvikle en teori omkring 

planlægning, gennemførelse og evaluering af matematikundervisning i en form for 

cyklus. Den hypotetiske læringskurs dannes af tre komponenter: 

• Læringsmål, der definerer retningen (Simon, 1995). 

• Læringsaktiviteter (Simon & Tzur, 2004). 

• Den hypotetiske læreproces. Antagelse om, hvordan elevers tænkning og 

forståelser vil udvikle sig i undervisningssituationen (Simon, 2006). 

7.2.1 Hypotetisk læringskurs versus hypotetisk læringsbane – en præcisering 

Indenfor matematikdidaktisk forskning har begrebet læringsbaner gennem de sidste 15 år 

udviklet sig på forskellig vis. Hvor Simons tilgang udgør en planlægningsmodel for 

matematikundervisning, har en række forskere indenfor designbaseret forskning udviklet 

en tilgang, hvor de ved at generere empiri søger at beskrive og forfine forskningsbaserede 

læringsbaner for elever inden for et specifikt matematisk domæne (Battista, 2011; 

Confrey, Maloney, Nguyen, Mojica & Myers, 2009; Daro et al., 2011; Empson, 2011). 

Her bliver en forestillet læringsbane en metodologisk tilgang til matematikdidaktisk 

forskning, og forskerne er optaget af at definere den mest effektive bane for eleverne. Det 

vil sige den bane, hvor flest mulige elever kommer til at opleve succes (Battista, 2011). 

Confrey et al. (2009), Battista (2011) og Daro et al. (2011) repræsenterer en anderledes 

tilgang til læringsbaner end Simon (1995). De er optaget af at beskrive læringsbaner med 

afsæt i forskningsbaseret viden. Empson (2011) betoner, at der er indikationer på, at 

hypotetiske læringsbaner kan have en begrænsning i forhold til de komplekse elementer 

i en matematisk læreplan.  

Begrebet har altså gennemgået en transformation siden Simons introduktion. I forbindelse 

med en målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning rummer Simons 

udgangspunkt dog en række potentialer i forsøget på at planlægge en undervisning, der 
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styrer efter målet. Derfor indføres begrebet hypotetisk læringskurs som et alternativ til 

hypotetisk læringsbane.  

Hypotetisk læringskurs Hypotetisk læringsbane 

En lærerfremstillet hypotetisk 

beskrivelse af, hvad der er mest 

hensigtsmæssigt at praktisere i en konkret 

undervisningssituation i matematik. 

En forskerbaseret hypotetisk fremstilling 

af, hvad der er mest hensigtsmæssigt at 

praktisere i en specifik beskrevet 

matematikundervisning. 

Figur 16. Sammenstilling af hypotetisk læringskurs og hypotetisk læringsbane 

En hypotetisk læringsbane er prædefineret for matematiklæreren. Som ved brug af 

lærebogen i matematikundervisningen kan det føre til en instrumentel implementering, 

når lærerens opmærksomhed retter sig mod iscenesættelsen af den hypotetiske 

læringsbane, uden at matematiklæreren påtager sig ansvaret for etablering af konsistens 

mellem de forskellige delelementer. Det har forskerne hovedansvaret for.  

En hypotetisk læringskurs skal derimod beskrives af matematiklæreren. Her bliver det 

lærerens opgave at simplificere en kompleks undervisningskontekst ved at foretage nogle 

valg vel vidende, at valgene måske ikke virker efter hensigten i den konkrete 

undervisningssituation.  

Læringskurs vælges frem for læringsbane, da ”kurs” signalerer, at vi styrer efter et mål. 

Vejene til målet kan være mangfoldige og afhænger af en række faktorer i 

undervisningssituationen. Læreren skal besidde en høj grad af matematiklærerfaglighed 

for at kunne udvikle en hensigtsmæssig hypotetisk læringskurs. Læringskurs fremhæver 

betydningen af at have mål. Samtidig er det centralt, at matematiklæreren kan eksplicitere 

didaktiske rationaler for sine beslutninger i forbindelse med planlægning og 

tilrettelæggelse af en målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning. 

7.3 Undersøgende matematikundervisning  

For elever i en kompetenceorienteret matematikundervisning er det centralt, at de får 

mulighed for at udvikle relationel forståelse og faglig orienteret autonomi. Derfor skal 

matematiklærere også etablere undervisningsmæssige rammer, så de formår at 

transcendere en fagligt formidlende undervisning med fokus på præsentation af 

matematiske begreber og metoder forud for elevers arbejde med relevante aktiviteter. I 

forhold til grundskolen vurderer jeg, at undersøgende matematikundervisning kan være 

et didaktisk redskab for matematiklærere i forbindelse med at tilrettelægge undervisnings- 

og læringssituationer, hvor elever opfordres til at udvikle relationel forståelse og 

forskellige grader af autonomi (Artigue & Blomhøj, 2013; Hansen & Hansen, 2013).  

Inspireret af naturfag er der indenfor matematikfaget kommet et øget uddannelsespolitisk 

fokus på udvikling af metodikker og redskaber i forhold til en undersøgelsesbaseret 

tilgang til undervisning (Artigue & Blomhøj, 2013; Michelsen, 2011). Der kan skelnes 
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mellem to perspektiver, hvor den undersøgende matematikundervisning enten kan 

betragtes for at være et middel eller et mål. Ved undersøgende matematikundervisning 

som middel er man optaget af en tilgang til undervisning, der kan få eleverne til at udvikle 

matematiske kompetencer, færdigheder og viden. Ved undersøgende 

matematikundervisning som mål er man optaget af, at eleverne lærer at foretage 

matematiske undersøgelser og kan forholde sig til det at være undersøgende (Abd‐El‐

Khalick et al., 2004; van Joolingen & Zacharia, 2009). Mit projekt tager afsæt i en 

antagelse om, at undersøgende tilgange i grundskolens matematikundervisning kan virke 

befordrende for udvikling af elevernes modellerings-, problembehandlings- og 

ræsonnementskompetence (Blomhøj, 2013). Derfor anskues undersøgende 

matematikundervisning også som et redskab til at tilrettelægge undervisnings- og 

læringssituationer, hvor elever opfordres til at udvikle forskellige grader af autonomi. 

Undersøgende matematikundervisning henviser til, at ”elever arbejder målrettet med at 

afgrænse og formulere problemer, gennemføre og kritisere eksperimenter eller andre 

empiriske undersøgelser, opsøge information, konstruere modeller, danne hypoteser, 

debattere med hinanden og læreren samt at udvikle og formidle sammenhørende faglige 

argumenter” (Blomhøj, 2013, s. 173).  

I forbindelse med en undersøgende matematikundervisning skal læreren være 

opmærksom på, at der skal udvikles andre undervisningsstrukturer end ved den mere 

almindelige formidlingsorienterede undervisning.  Det betyder dog ikke, at læreren skal 

undlade at fremkomme med forskellige strukturbeskrivelser.  Læreren skal finde eller 

udvikle aktiviteter, der ansporer elever til at stille spørgsmål, formulere problemer og 

sætte mål (Richards, 1991). Ifølge Blomhøj (2013) er undersøgende arbejdsformer 

nødvendige, hvis man ønsker at udvikle elevernes tankegangs, problembehandlings, 

modellerings- og ræsonnementskompetence. Dog skal matematiklæreren være 

opmærksom på, at undersøgende arbejdsformer ikke er hensigtsmæssige, hvis eleverne 

ikke kan koble den undersøgende tilgang til relevante læringsmål.  

Blomhøj (2013) samt Hansen og Hansen (2013) argumenterer for, at der bør være 

forskellige grader af elevstyring i det undersøgende arbejde. Der kan eksempelvis være 

strukturerede undersøgelser, når matematiklæreren sigter mod et forholdsvis snævert 

fagligt indhold. Ved strukturerede undersøgelser skal elever selv udvikle matematiske 

forklaringer, der er rammesat af matematiklærerens faglige intention og valg af aktivitet. 

Her har elever mindre frihed end ved mere åbne undersøgelser, hvor eleverne selv stiller 

spørgsmål og planlægger og gennemfører en matematisk undersøgelse (Hansen & 

Hansen, 2013). Med afsæt i det foregående kan Tomas Højgaards beskrivelser af faglig 

orienteret autonomi (s. 39-40) nuanceres i forhold til grundskolens elever, da nogle elever 

ikke er kognitivt klar til at håndtere en høj grad af selvstændighed. En undersøgende 

matematikundervisning er en lærerstyret undervisning med elevfokusering, når 

matematiklæreren etablerer rum for medbestemmelse og løbende justerer de 

undervisningsmæssige rammer, så eleverne på visse tidspunkter har mulighed for at opnå 
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en højere grad af autonomi. Derfor skal læreren være opmærksom på, at autonomien får 

mulighed for at vokse frem i elevernes undersøgende arbejde.   

Med undersøgende matematikundervisning er der samtidig fokus på, at elever udvikler 

læringsfællesskaber, når de har et fælles forehavende, der skaber en grad af fælles 

forståelse af deres undersøgende praksis. Den undersøgende matematikundervisning skal 

tilrettelægges, så den fremmer elevers læring ved at lade dem deltage i praksisser, hvor 

de får mulighed for at udvikle matematisk udforskning og undersøgelse i samspillet med 

hinanden. Diskursen i klasserummet skal etablere mulighed for, at eleverne kan forklare 

deres ideer og løsninger for hinanden. Her kan der eksempelvis skabes rum for, at små 

grupper kan interagere med hinanden gennem dialogiske handlinger fra IC-Modellen 

(Alrø & Skovsmose, 2004), hvor de løbende formulerer spørgsmål og hypoteser, tænker 

højt, kommer med forklaringer og advokerer for deres forslag samt udfordrer hinandens 

forståelser på respektfuld vis (Alrø & Skovsmose, 2006). 

Undersøgende matematikundervisning praktiseret som en lærerstyret og elevfokuseret 

matematikundervisning, hvor læreren gennem arbejdet med målstyrede logikker, delvis 

er styrende for elevernes læreproces, skal derfor indgå som tilbagevendende aktivitet i en 

kompetenceorienteret matematikundervisning. 

7.4 Elevers refleksion over deres matematiske læring 

Mine litteraturstudier i kapitel 3 og 4 giver indblik i, at læringsmål kan anvendes i en 

målstyret matematikundervisning, hvor elever sættes i situationer med potentielle 

muligheder for, at de kan reflektere over deres matematiske læring. Flere studier i mit 

review peger eksempelvis på selvregulerende processer som en væsentlig del af elevers 

matematiske læring (Gabriele, 2007; Hattie, 2009; Hattie & Timperley, 2007; Schunk, 

1995). 

Begreberne metakognition (Baker & Brown, 1984; Flavell, 1979) og selvregulering 

(Bandura, 1989, 1991) udspringer fra den psykologiske udviklingsforskning (Dinsmore, 

Alexander & Loughlin, 2008). Med tiden har teorier om selvregulering og metakognition 

vundet indpas i uddannelsesmæssige sammenhænge, eksempelvis har Zimmerman og 

Schunks arbejde med selvregulerende processer bidraget til fremkomsten af begrebet 

selvreguleret læring (Zimmerman & Schunk, 2011). I deres review vedrørende 

metakognition, selvregulering og selvreguleret læring beskriver Dinsmore et al. (2008), 

at der er en begrebsmæssig kerne, som kæder de tre begreber sammen. Kernen består af, 

at individer gør en indsats i forhold til at overvåge deres tænkning og handlinger samt 

søger at etablere en form for kontrol over disse elementer. Selvreguleret læring udspringer 

fra et særligt fokus på faglig akademisk læring og udvikles med afsæt i klasserummet, her 

er forskere blandt andet optaget af selvregulering i forbindelse med læring af faglige 

domæner (Dinsmore et al., 2008). Selvregulerende elementer fremhæves også af danske 

undersøgelser, eksempelvis konkluderer Danmarks Evalueringsinstitut (2014), at 

selvevaluering rummer potentialer i forbindelse med ”at styrke elevernes motivation, 
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deres evne til at reflektere over egen læring samt deres evalueringskompetence” 

(Danmarks Evalueringsinstitut, 2014, s. 109).  

Ofte beskrives selvregulerende processer som en aktiv konstruktionsproces, hvor elever 

sætter mål for deres læring og forsøger at overvåge, regulere og kontrollere deres 

kognition, motivation og adfærd (Pintrich, 2000). I forbindelse med målstyret 

matematikundervisning kommer selvregulering blandt andet til at vedrøre elevernes 

medansvar for deres egne læreprocesser. Medansvar henviser til, at eleverne altid per 

definition har ansvar for deres egen læring, men at læreren ikke kan fralægge sig ansvaret 

for at tilrettelægge læreprocesser, så eleverne får mulighed for at leve op til det ansvar 

(Krogh-Jespersen, 1996).  

7.4.1 Didaktisk greb til at fremme elevers refleksion 

Elever indgår ikke automatisk i faglige, selvregulerende processer, men gennem 

undervisningen kan de blive bevidste om denne proces. Her skal de støttes til at udvikle 

et sprog, der kan give dem indblik i deres egen læreproces og hjælpe med at fastholde de 

iagttagelser og tanker, som de gør sig i løbet af et undervisningsforløb. I den 

sammenhæng fremhæves formativ evaluering som et relevant didaktisk tiltag (Black, 

Harrison, Lee, Marshall & Wiliam, 2003; Hattie & Timperley, 2007; James et al., 2007). 

Både James et al. (2007) og Black et al. (2003) identificerer nogle centrale 

praksiselementer, der kan understøtte udvikling af selvregulerende processer hos 

eleverne: 

• Tydeliggøre læringsmål og succeskriterier. 

• Fremme og reflektere over læring ved hjælp af dialog og spørgsmål. 

• Fremkomme med formative tilbagemeldinger. 

• Fremme par- og selvevaluering (James et al., 2007, s. 26) 

Disse elementer er relevante at inddrage for matematiklærere i en målstyret 

kompetenceorienteret matematikundervisning, når eleverne skal påtage sig et medansvar. 

Det kan være i forhold til at give konstruktiv tilbagemelding til andre elever samt tage 

stilling til, hvordan en tilbagemelding kan bruges fremadrettet i forhold til deres egen 

læreproces. Når elever gradvist i undervisningen arbejder med de ovenstående 

praksiselementer udvikles dispositioner til at tage et større ansvar for deres egen 

læreproces. James et al. (2007) beskriver det som værende på vej mod at udvikle en form 

for læringsautonomi hos eleverne.  

I Hansen (2015a) argumenterer jeg for, at Hattie og Timperleys feedbackmodel kan 

anvendes som et didaktisk greb til at reducere afstanden mellem elevens aktuelle 

forståelse og et læringsmål. Hattie og Timperley betoner, at de mest effektive former for 

feedback relaterer sig til mål og give elever råd til opgaveløsning. Som beskrevet i Hansen 

(2015a) introducerer Hattie og Timperley (2007) tre centrale spørgsmål, hvor læringsmål 

relateres til selvregulerende processer:  
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• ”Hvor er jeg på vej hen?” - hvad er målene? 

• ”Hvordan klarer jeg mig?” - hvilke fremskridt er der tale om i forhold til målene? 

• ”Hvor skal jeg hen herfra?” - hvilke aktiviteter skal iværksættes for at gøre 

fremskridt? 

Spørgsmålene er ikke isolerede enheder men skal anskues som en samlet tilgang til 

feedback, der giver elever mulighed for at nå målet. Hattie & Timperley beskriver, at 

hvert spørgsmål fungerer på fire niveauer:  

• Opgaveniveau (en form for korrektiv feedback fx hvor godt en opgave udføres) 

• Procesniveau (feedback relateret til processer bag løsning af opgaven samt 

hvordan opgavens læringselementer kan overføres til andre opgaver) 

• Selvreguleringsniveau (evnen til at skabe indre feedback og vurdere sig selv) 

• Personligt niveau (personlige evalueringer af eleven fx ros) 

Jævnfør feedbackmodellen har læringsmål en særlig rolle, hvor det 

undervisningsmæssige møde ofte skaber nye muligheder for at nå målene (Hattie & 

Timperley, 2007). I dialog med eleverne skal matematiklærere derfor tydeliggøre 

læringsmål for de enkelte forløb, og elevernes metarefleksioner skal støttes og fremmes 

gennem evaluerende tiltag. Det betyder, at elever skal sættes i situationer, hvor de 

begynder at tænke over deres egen læring og læreproces.  

7.5 Det didaktiske system 

I de foregående afsnit har jeg ved at udvikle fire didaktiske principper konstrueret et 

didaktisk system, der udgør et konceptuelt system for en potentiel undervisningspraksis. 

De didaktiske principper kan sammenfattes til følgende: 

• Udgangspunkt for matematikundervisningens indholdsmæssige dimension skal 

overvejende bestå af et samspil mellem matematiske kompetencer og faglige 

stofområder.  

• Undervisningen skal karakteriseres ved, at der udarbejdes en læringskurs for de 

enkelte forløb, hvor en hypotetisk sammenhæng mellem læringsmål, aktiviteter, 

og stilladserende elementer udgør pejlemærker for matematiklæreren i forhold til 

at styre mod målet.  

• Undersøgende matematikundervisning praktiseret som en lærerstyret og 

elevfokuseret matematikundervisning, hvor læreren gennem arbejdet med 

målstyrede logikker delvis er styrende for elevernes læreproces, skal indgå som 

tilbagevendende aktivitet i undervisningen.  

• Læreren skal i dialog med eleverne tydeliggøre læringsmål for de enkelte forløb, 

og elevernes metarefleksioner skal støttes og fremmes gennem evaluerende tiltag. 

Den didaktiske model består af et system og en oversættelse til et didaktisk system. På 

baggrund af mine valg fra systematiseringen er der konstrueret en oversættelse gennem 
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flere relaterede principper, som indfanger centrale aspekter ved en potentiel 

undervisningspraksis. Det vil sige en konkret begrundet forestilling om undervisning i 

matematik i grundskolen, der kan bidrage til udvikling af matematiklæreres arbejde med 

målstyrede logikker i en kompetenceorienteret matematikundervisning samt udvikling af 

elevers matematiske kompetencer.  

Frembringelsen af en didaktisk model i denne sammenhæng er naturligvis en 

forskerstyret proces, hvor jeg afgrænser en kompleks didaktisk situation gennem 

litteraturstudier og didaktiske analyser. Gennem mine beskrivelser positionerer jeg mig 

selv og mine intentioner. Den didaktiske model kan udfordres på forskellig vis. Jeg kan 

fortsætte med yderligere litteraturstudier. Her er jeg ikke længere optaget af at konstruere 

modellen, men derimod optaget af at forholde mig kritisk reflekterende til den. Det vil 

sige, at jeg på et teoretisk grundlag udfordrer de forbindelser, jeg har konstrueret mellem 

system og didaktisk system. Både mit videnskabsteoretiske ståsted og min 

forskningsmæssige ambition gør dog, at jeg finder det oplagt at eksperimentere med en 

konkret undervisningskontekst. For mig at se, er en relativ indlysende måde at opnå 

indsigt i min didaktiske model at konfrontere den med en reel praksis. Men at udfordre 

modellen empirisk kræver samarbejde mellem forsker og praktikere, når de didaktiske 

principper for det didaktiske system implementeres i en konkret forsøgsundervisning. 
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IV. Hæmmende faktorer i praksis – empirisk 

udfordring af den didaktiske model  
Ved at vælge en kompleks problemstilling som målstyret kompetenceorienteret 

matematikundervisning virker det oplagt at lade mine teoretiske analyser møde en 

undervisningspraksis. Derfor har jeg valgt at undersøge den didaktiske model gennem en 

bestemt type af forsøgsundervisning. Modellen er indrammet af den røde ellipse i figur 

17. 

 

Figur 17. Didaktisk modelleringsproces med fokus på didaktisk analyse af den didaktiske model 

Selvom jeg gerne vil forbedre den konkrete undervisning på baggrund af de identificerede 

potentialer, udgør det ikke mit fokus i denne del af afhandlingen. Jeg er derimod optaget 

af at forbedre og udfordre min tænkning om hele rationalet for at lave målstyret 

kompetenceorienteret matematikundervisning med afsæt i den didaktiske model (figur 

17). Som tidligere beskrevet baserer min tilgang sig på Deweys teori om at erkende, hvor 

viden skabes ved at handle og lave systematiske refleksioner over handling. I forbindelse 

med den undersøgende proces betoner Dewey, at der er en stor erkendelsesmæssig værdi 

i at fokusere på hindringer for at realisere en idé (Dewey, 2009). Derfor virker det 

meningsfuldt i denne del af min forskningsproces at udfordre min tænkning ved at 

fokusere på hindringer, da jeg i forbindelse med konstruktion af min didaktiske model 
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har været optaget af at identificere potentialer. Mit analytiske arbejde rammesættes i 

denne del af afhandlingen af følgende forskningsspørgsmål: 

Hvad er karakteren af de hæmmende faktorer, der i en bestemt kontekst 

opstår, når matematiklærere forsøger at realisere en målstyret 

kompetenceorienteret matematikundervisning med afsæt i de udpegede 

centrale planlægnings- og tilrettelæggelsesmæssige karakteristika? 

Med afsæt i spørgsmålet fokuserer jeg i den didaktiske modelleringsproces på relationen 

mellem model, refleksioner og erkendelser i praksisafprøvninger i forsøget på at udvikle 

min og feltets tænkning om en målstyret praksis i en kompetenceorienteret 

matematikundervisning. Gennem didaktiske analyser vil jeg besvare ovenstående 

spørgsmål, hvilket kræver et samspil mellem praksisafprøvning og systematiske 

refleksioner. Det får mig til at overveje, hvordan en hensigtsmæssig ramme for realisering 

af det didaktiske system i en forsøgsundervisning kan etableres.  

En vanskelig beslutning  

I forbindelse med etablering af forsøgsundervisningen afkræver forskningsprocessen 

endnu engang en betydningsfuld beslutning fra min side. Skal jeg eksempelvis involvere 

flere matematiklærere og flere klasser? Eller skal jeg koncentrere mig om én lærer og én 

klasse? Jeg er opmærksom på, at jeg ved at involvere flere lærere muligvis kan etablere 

en ramme for sammenligninger mellem forskellige lærerprofiler og forskellige klasser i 

modsætning til kun at samarbejde med én lærer. I begyndelsen af denne del af 

forskningsprocessen er jeg meget usikker. Jeg er bevidst om, at jeg med en kvalitativ 

tilgang til den empiriske del af mit forskningsprojekt aldrig vil kunne hævde en form for 

repræsentativitet blandt deltagerne. Men som det fremgår af kapitel 8, kommer jeg flere 

gange til at positionere mig på en måde, hvor jeg ubevidst lader kvantitative aflejringer 

(Møller, 2015) influere på mine overvejelser. Jane E. Møller (2015) beskriver, hvordan 

en kvalitativ tilgang til forskning ofte formuleres op mod den kvantitative tilgang. Det 

medfører en misforstået overtagelse af præmisser og forståelser af eksempelvis 

gyldighedskriterier, repræsentativitet samt hvad forskning skal kunne bidrage med 

(kvantitative aflejringer). I drøftelser med andre om mine metodiske overvejelser bliver 

jeg dog opmærksom på risikoen ved at lade kvantitative aflejringer influere på mine 

metodiske overvejelser.  

Igen forholder jeg mig til spørgsmålet, om jeg skal samarbejde med én, to, tre eller fire 

lærere. Jeg vælger at fokusere på én lærer og én klasse i grundskolen i forbindelse med 

forsøgsundervisning i en toårig periode, da det kan udgøre en ekstrem case (Flyvbjerg, 

2010). Det valgte fokus på én klasse gennem en længerevarende tidsperiode giver 

mulighed for et langvarigt feltarbejde med deltagende observation, hvor de komplekse 

undervisnings- og læreprocesser i det didaktiske system kan følges over tid (Hammersley 

& Atkinson, 2007; Kristiansen & Krogstrup, 1999). 
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Didaktisk modellering foreskriver ikke en teknik til datagenerering, og jeg vælger at tage 

afsæt i de metodologiske overvejelser, som Lincoln og Guba (1985) beskriver i 

forbindelse med udvikling af naturalistiske etnografiske undersøgelser. Selvom jeg i mit 

metodiske ståsted ikke tager afsæt i en ”grounded” tilgang, finder jeg støtte i mange af de 

opstillede karakteristika, da der bl.a. er fokus på at lade undersøgelser foregå i naturlige 

omgivelser, hovedsageligt anvende kvalitative metoder, fokuserede udsnit og ideografisk 

fortolkning, hvor forskeren også bruger sig selv i forbindelse med datagenereringen 

(Lincoln & Guba, 1985).  
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8 Afprøvning i praksis 

8.1 Etablering 

I forbindelse med etablering af en ramme for forsøgsundervisningen gør jeg mig en række 

overvejelser. Et grundlæggende krav fra min side er, at der er tale om én matematiklærer, 

der er interesseret i at arbejde og eksperimentere med målstyret kompetenceorienteret 

matematikundervisning. I mit arbejde ved UC Syddanmark har jeg på det pågældende 

tidspunkt været involveret i kompetenceudvikling af matematiklærere i region 

Syddanmark og dermed fået opbygget et kendskab til forskellige matematiklærere i 

regionen. I maj og juni 2014 tager jeg kontakt til flere matematiklærere, som jeg 

præsenterer for mit projekt og mine idéer. Min kontakt falder sammen med drøftelserne 

af en ny skolereform og især lærernes arbejdstid, og flere matematiklærere fortæller, at 

selvom mit projekt lyder interessant, kan de ikke overskue en mulig deltagelse. De nye 

arbejdstidsregler og folkeskolereformen fylder så meget i deres bevidsthed, at de på grund 

af en række usikkerheder i deres nærmeste fremtid har svært ved at sige ja til at deltage i 

et projekt af 1-2 års varighed. Det kommer eksempelvis til udtryk ved, at jeg får tilsagn 

fra én matematiklærer på en folkeskole i Haderslev, der dog hurtigt fortryder igen.  

Lige inden sommerferien i 2014 får jeg skabt kontakt til en interesseret lærer (Tine 

Rohden Mikkelsen) på Stepping Friskole. Jeg har tidligere undervist Tine på den 

pædagogiske diplomuddannelse for matematikvejledere, og hun har udvist en optagethed 

af at udvikle sin undervisningspraksis. Ved slutningen af skoleåret 2013/14 har Tine lige 

skiftet arbejdsplads fra en stor folkeskole til en mindre friskole i en landsby. Selvom 

Stepping Friskole også er påvirket af de nye tendenser i tiden, fortæller Tine, at hendes 

arbejdssituation er præget af en forholdsvis stor grad af frihed.  

Kontakten omkring projektdeltagelsen begynder med telefoniske samtaler i begyndelsen 

af juli måned 2014. Den 4. august 2014 mødes vi på Stepping Friskole, og Tine giver 

udtryk for, at hun har tænkt meget over sin deltagelse i projektet. Det er en stor beslutning 

for hende, da hun er bevidst om, at det til tider vil være hårdt og besværligt at være 

involveret i en langvarig forskningsproces. Men hun finder det samtidig også interessant 

at deltage i et projekt, hvor hun får mulighed for at udvikle sig som matematiklærer. 

Derfor er hendes beslutningen også positiv, men hun giver udtryk for, at det kræver en 

smule selvovervindelse at invitere mig ind i en klasse i forhold til den lange tidsperiode. 

Hun tilkendegiver eksempelvis, at hun er usikker på det matematiske kompetencebegreb, 

men er meget interesseret i at udfordre sig selv på den front.  

Allerede ved den indledende kontakt med Tine er skolelederen for Stepping Friskole (Lise 

V. Klausen) involveret i beslutningen om forsøgsundervisningen. Hun ser ingen 

problemer ved at lade forsøgsundervisningen foregå på skolen, selvom udgangspunktet 

med målbeskrivelserne fra forenklede Fælles Mål adskiller sig fra friskolens 

målbeskrivelser, da de matematiske kompetencer eksempelvis ikke indgår heri (Stepping 

Friskole, 2014a). Skolelederen tilkendegiver, at vi har forholdsvis frie rammer i 
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forbindelse med planlægning af undervisningen. Skolen har endvidere organiseret en del 

af skolens undervisning med afsæt i et storyline inspireret projektarbejde, hvor eleverne 

dagligt arbejder halvanden time med et tværfagligt projektarbejde (Stepping Friskole, 

2014b). Da alle fag er repræsenteret i storylineforløbene, er der et reduceret lektionsantal 

i matematik. Derfor er der kun 3 ugentlige lektioner af 50 minutter i matematik. I 

forbindelse med etableringen af forsøgsundervisningen forholder jeg mig til det 

reducerede timetal i forhold til timerammen i grundskolen. Jeg vurderer, at de frie rammer 

og de positive tilbagemeldinger fra Tine er så godt et udgangspunkt, at det mindre antal 

matematiklektioner ikke bør vægtes særligt højt. Desuden vurderer jeg, at der ved en 

friskole er mindre risiko for, at skolen påvirkes af udefrakommende (kommunale) 

implementeringstiltag i forbindelse med den nye skolereform, som måske kan 

modarbejde intentionerne i mit projekt. Skolens geografiske placering muliggør ugentlige 

observationer i klasserummet. I august 2014 vurderer jeg, at halvandet år ville give mig 

mulighed for at generere et fyldestgørende datasæt. Gennem vores indledende samtaler 

bliver Tine og jeg enige om, at forsøgsundervisningen skal foregå i 5. klasse. Samtidig 

beslutter vi, at jeg kun skal indgå i matematikundervisningen og ikke følge 

storylineforløbene, da elever fra 4., 5. og 6. klasse blandes i disse forløb, samtidig 

underviser Tine ofte i storylineforløbene på begyndertrinnet.  

Forældrene informeres gennem et brev (se bilag 3). Desuden udfærdiger jeg en aftaletekst 

i forbindelse med dataindsamlingen, som forældrene og eleverne skriver under på (se 

bilag 4). På den mådes sikres, at der ikke vil være elever, som ikke må indgå på billeder, 

lyd- og videooptagelser. Noget sådan vil besværliggøre, nærmest umuliggøre, 

datagenereringsprocessen. Ved et forældremøde d. 1. september 2014 fortæller jeg om 

mit projekt til forældrene, og året efter (18. august 2015) møder jeg igen op og fortæller 

om forskellige elementer ved projektet. Afslutningsvis sender jeg et brev til forældrene 

for at takke for deres børns hjælp (bilag 5). 

Forsøgsundervisningen udvides ved begyndelsen af skoleåret 2015/16 til to år, da Tine 

ikke har nogen betænkeligheder ved min tilstedeværelse i undervisningen. Den 

omhandler cirka 220 lektioner, og i det første halvandet år observerer jeg mindst én 

ugentlig lektion, hvorefter jeg på grund af mit miljøskifte til Melbourne Universitet ikke 

kan deltage i første kvartal af 2016 men vender tilbage til undervisningen i andet kvartal 

af 2016.  

Et rollebevidst undersøgelsesfællesskab 

Megen uddannelsesmæssig forskning i skoler involverer et eller andet samarbejde mellem 

forskere og lærere. Wagner (1997) beskriver tre typer af samarbejde i forbindelse med 

uddannelsesforskning. De forskellige samarbejdsformer etableres ved den måde, de 

fastsætter de arketypiske roller undersøgelsens agent og undersøgelsens objekt. Inspireret 

af Wagner (1997) samt Blomhøj og Jensen (2007) beskrives mit samarbejde med Tine 

som et rollebevidst undersøgelsesfællesskab, hvor der er fokus på, hvordan forskere og 

lærere kan arbejde sammen for at forbedre viden om undervisning og læring i 
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matematikundervisningen. Ved denne type af samarbejde etableres undersøgelser i 

fællesskab mellem forskere og lærere, og drøftelser og forhandlinger er med til at skabe 

en form for fælles forståelse vedrørende specifikke elementer ved 

matematikundervisningen.  

Det rollebevidste undersøgelsesfællesskab udfoldes og perspektiveres ved hjælp af 

Wengers teori om praksisfællesskaber. Ifølge Wenger (1998) er der tre dimensioner, som 

skaber sammenhængskraften i et praksisfællesskab: gensidigt engagement, forhandlinger 

i forbindelse med et fælles forehavende, og udvikling af et fælles repertoire af resurser i 

forbindelse med at skabe mening. Centralt i mit projekt står deltagernes forskellige 

ekspertise med en anerkendelse af, at en gensidig ansvarlighed regulerer deltagelsen. 

Termen rollebevidst refererer til, at deltagerne i fællesskabet er bevidste om, hvad de 

enkelte deltagere er ansvarlige for, hvordan de skal handle og drøfte elementer med 

hinanden (Goos, 2014). Jeg er opmærksom på, at rollebegrebet kan være et problematisk 

begreb at inddrage, da det har en specifik betydning inden for sociologisk teori og er 

blevet udfordret af positioneringsteori (van Langenhove & Harré, 1999). Men i 

forbindelse med forsøgsundervisningen anvendes det rollebevidste til at skabe en 

forventningsafstemning mellem Tine og mig, hvor vi kan drøfte vores forskellige roller 

(Wagner, 1997).  

Goos (2014) påpeger, at det er vigtigt, at forskeren ved etableringen af et 

undersøgelsesfællesskab er opmærksom på, hvordan lærere kommer ind i processen, og 

hvem der er initiativtager til forskningen. I mit projekt er rammen motiveret gennem 

systematiseringen og didaktificeringen, det vil sige en forskerdrevet proces. Jeg er altså 

undersøgelsens agent. En sådan tilgang kan relateres til Wengers ide om grænsemøder 

mellem forskellige praksisfællesskaber. Forskere og lærere er ikke nødvendigvis 

interesseret i at blive medlemmer af det samme fællesskab, derimod kan de være 

interesserede i at etablere en forbindelse, der bygger en bro over grænsen mellem de to 

forskellige professionelle fællesskaber. I forbindelse med de første møder med Tine 

afklares vores roller.  

Ekspertroller: Tine er praktiker og samarbejdspartner, mens jeg er forsker 

og samarbejdspartner.  

Klasserumsroller: Tine varetager undervisningen og kontakten til eleverne 

i forbindelse med deres matematiske læring. Jeg deltager som observatør.  

 

Forskningsproces: I fællesskab planlægger og drøfter vi 

matematikundervisningen i henhold til de fire principper fra 

didaktificeringen.  
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Erkendeinteresse: Tine får mulighed for at udvikle sin forståelse for de 

matematiske kompetencer og målstyret matematikundervisning, mens jeg 

får mulighed for at forholde mig analytisk til min didaktiske model. 

 

Tillid: Ved at være eksplicitte om vores forskellige roller og interesser 

bliver det muligt over tid at opbygge et tillidsfuldt forhold.  

 

Det rollebevidste undersøgelsesfælleskab skaber en situation, hvor Tine er en ligeværdig 

aktør, der har lige så stor indflydelse på planlægningen af undervisningen som mig. 

Forudsætningen er dog, at hun går ind på rationalet i didaktificeringen. Samarbejdet tager 

afsæt i en tænkning om, at Tine og jeg skaber og agerer ud fra to forskellige typer af 

viden. Tine anvender og udvikler sin egen praksisteori (Handal & Lauvås, 2006), mens 

jeg anvender og udvikler en videnskabelig viden. Det modsvarer Deweys transaktionelle 

teori, hvor viden er en konstruktion, der er indlejret i det transaktionelle mellem det 

enkelte menneske og omgivelser (Dewey, 1938). Selvom vi er fælles om at planlægge 

undervisningen, tilhører vi to forskellige professionelle fællesskaber med overlappende 

interesser, men asymmetriske behov (Goos, 2014). Indlejret i det rollebevidste 

undersøgelsesfællesskab er en respekt for Tines professionalitet, hvor hun gennem 

samarbejdet kommer til at træffe valg på baggrund af didaktisk refleksive samtaler på K2 

og K3 niveau (Dale, 1998). Her udgør udvikling af en hypotetisk læringskurs et fælles 

repertoire i forbindelse med meningsforhandlingerne.  

 

Med det rollebevidste undersøgelsesfællesskab bevarer jeg (forskeren) stadigvæk 

ansvaret for forskningsprocessen, mens det er Tines undervisningspraksis, der bliver 

undersøgelsens objekt. Ved at inddrage Tine i analyser og ændringer i forhold til hendes 

undervisning, bliver hun også aktiv deltagende i forbindelse med de systematiske 

undersøgelser. Eksempelvis kommer Tine med forslag til opgaver og er ansvarlig for 

tilrettelæggelsen af den enkelte lektion. I samarbejdet drøftes bekymringer og i fællesskab 

analyseres udvalgte elevprodukter, hvor vi reflekterer over forskellige faktorer i 

forbindelse med elevernes matematiske læring. Jung og Brady (2015) påpeger, at 

forskeren er nødt til at anerkende lærerens bekymringer og de erfaringer, som hun 

inddrager i forbindelse med refleksion over matematikundervisningen og elevernes 

matematiske læring. Ved at åbne for en sådan dimension får jeg ikke alene et bedre 

indblik i Tines klasserumspraksis, men der åbnes også et vindue til hendes didaktiske 

tilgang til matematikfaget. I samarbejdet kan jeg ved at præsentere Tine for anderledes 

matematiske opgaver og andre resurser skabe situationer, så hun får mulighed for at 

reflektere over nye og anderledes tilgange til elementer ved matematikundervisningen og 

sin egen rolle (Jung & Brady, 2015). 

8.2 Datagenerering 

Ved didaktisk modellering er retningen af den forskningsmæssige ambition tydeliggjort 

gennem de ”rullende” forskningsspørgsmål, men metoden åbner for forskellige valg i 
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forbindelse med teknik til at generere og behandle data. En del af beskrivelserne i dette 

kapitel er en gennemskrivning af tekstelementer fra Hansen og Carlsen (2017). 

Mit valg af en etnografisk inspireret tilgang til datagenerering beror på en antagelse om, 

at der vil være en række processer i en målstyret kompetenceorienteret 

matematikundervisning, der kun kan iagttages ”over tid”, hvilket fordrer et 

længerevarende feltarbejde (LeCompte & Schensul, 1999; Lincoln & Guba, 1985). I 

forsøgsundervisningen er jeg nødsaget til at følge faktiske undervisnings- og 

læringsforløb i den rytme og tid samt under de præmisser, som lærer og elever er 

underlagte (Borgnakke, 2013). Samtidig åbner tilgangen for, at jeg eksempelvis gennem 

observation kan blive opmærksom på væsentlige relationer, som jeg ikke har kunnet 

identificere gennem de foregående faser i modelleringsprocessen.  

Det langvarige ophold i klasserummet skaber mange indtryk, og jeg gør brug af flere 

centrale datakilder. Figur 18 er en skematisk sammenfatning af de forskellige datakilder, 

som bliver udfoldet i det følgende. 
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Datakilde3 Brug Beskrivelse Format og omfang 

Videoobservation 

(MKU) 

Iagttagelse af 

undervisning 

Video anvendes som 

linse 

Videoklip af 117 

lektioner, tilgængelig 

på vimeo.com 

Observationslogbog 

(OL) 

Undervisningsbeskrivelser 

af de enkelte lektioner 

Kronologisk 

beskrivelse af 

forsøgsundervisningen 

2014-2016 

Tekstdokument på 

cirka 360 sider. 

Tilgængelig på UC 

Viden: 

http://kortlink.dk/s7wh 

 

Mødelogbog (ML) Indblik i 

planlægningsfasen samt 

Tines refleksioner over 

undervisningen 

Logbog over min 

mødevirksomhed med 

Tine 

Tekstdokument på 85 

sider og 55 lydfiler 

Lærerlogbog (LL) Tines umiddelbare 

refleksioner i forbindelse 

med de observerede 

lektioner 

En sporadisk ført 

logbog af Tine 

Tekstdokument på 

cirka 40 sider 

Lærerinterview (LI) Tines opfattelser og 

refleksioner i forhold til 

de enkelte forløb 

Interview med Tine 

efter hvert forløb samt 

opstart på 

undervisningen 

17 lydfiler med 

tilhørende 

transskription 

Gruppeinterview 

(elever) (GI) 

Elevers opfattelser og 

refleksioner i forhold til 

de enkelte forløb 

Interview med en 

elevgruppe efter hvert 

forløb 

15 lydfiler med 

tilhørende 

transskription  

Hypotetisk 

læringskurs (HL) 

Indblik i 

planlægningsfasen 

Undervisningsplan for 

de enkelte forløb 

20 tekstdokumenter  

Lærerpræsentation 

(LP) 

Indblik i omformning af 

planlægning til konkret 

klasserumspraksis 

Tines dias-

præsentationer 

18 tekstdokumenter 

Elevopgaver (OP) 

Elevprodukter (PR) 

Indblik i elevers 

matematiske læring 

Indsamlet fra 

elevernes 

undersøgende arbejde 

og besvarelse af 

ugeopgaver. 

Tekstdokumenter, film 

Figur 18. Skematisk oversigt over datakilder 

Jeg vælger at anvende observationer i klasserummet, da jeg er interesseret i at undersøge, 

hvordan Tine og eleverne handler i forskellige sammenhænge. Videoobservation gør det 

muligt at beskrive, hvad der foregår, hvem og hvad der er involveret, hvor og hvornår, 

hvordan sociale processer og handlinger finder sted i tid og rum. Observation giver 

overordnet mulighed for at se, hvad Tine og eleverne gør, mens observationen ikke giver 

adgang til deres tanker. Derfor anvender jeg også interview, logbøger, elevprodukter.  

                                                 
3 I afhandlingen henvises til den enkelte datakilde ved brug af forkortelsen samt dato. Fx MKU140912 

henviser til videoobservation, der er foretaget d. 12.09.2014. 
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I det følgende beskrives mit arbejde med videoobservation, der relateres til udvikling af 

afgørende undervisningsbeskrivelser (Vithal, 2003). Efterfølgende behandles forholdsvis 

kortfattet forskellige overvejelser i forhold til de andre datatyper. 

8.2.1 Videoobservation som datakilde 

Video bruges som dokumentationsredskab i forbindelse med mine observationer. Men 

video er ikke bare et neutralt dokumentationsredskab. Qua sine tekniske affordances (men 

også begrænsninger) er videomediet med til at formatere de data, der genereres. Helle 

Alrø og Marianne Kristiansen (1997) skriver om videoen, at den er god til at fastholde 

noget, der i princippet forsvinder i det øjeblik, det finder sted, og fremhæver, at den største 

fordel ved videoen er, at den giver mulighed for at fange det, der foregår både auditivt og 

visuelt. Det er således muligt at fastholde både verbale og nonverbale udtryk. Med 

videoen kan man skabe en multimodal tekst, men det er vigtigt at erindre, at videoklippet 

ikke er lig med virkeligheden (Alrø & Kristiansen, 1997).  

En af videomediets affordances er, at det fastholder alle handlinger i optagefeltet, også 

dem, der ikke umiddelbart påkalder sig opmærksomhed, og som jeg måske ikke i første 

omgang hæfter mig ved og noterer mig. David Clarke (2015) skelner mellem fire mulige 

metaforer for videoens medierende rolle i forbindelse med klasserumsforskning. Man kan 

se video, som et vindue ind i klasselokalet. Der er fokus på det forskeren kan se. Her får 

en observation en beskrivende karakter, og den er relateret til kvantificerbare elementer i 

klasserummet. Video kan også anskues for værende en linse. Her fokuseres på bestemte 

begivenheder i klasserummet, hvor forskeren zoomer ind på noget. Video kan også ses 

som et forvrængende spejl. Her former den teoretiske ramme datasættet. Ved denne 

metafor bliver videoobservationerne en refleksion af forskeren, hvor forskerens teoretiske 

position er udgangspunkt for dannelsen af specifikke datasæt. Video kan også være en 

katalysator, hvor der etableres refleksionsrum med henblik på at forandre praksis. De fire 

metaforer er udfoldet i Hansen og Carlsen (2017). 

Video som linse 

I mit projekt benyttes video som en linse. Her fokuser jeg på bestemte begivenheder i 

forsøgsundervisningen og skaber dermed perspektivet gennem min udvælgelse. Video er 

et forskningsredskab, som jeg udnytter strategisk til at skabe bestemte billeder af 

klasserummet og undervisningen. Det betyder, at de billeder (data), som skabes af 

undervisning, produceres med basis i mine strategiske valg. Her bliver mine data en 

selektiv og konstrueret repræsentation af undervisningen. Clarke, Mitchell og Bowman 

(2009) beskriver, hvordan enhver beslutning om eksempelvis at zoome ind på en 

lærer/elev i undervisningen eller dreje videokameraet repræsenterer en bevidst handling 

fra forskerens side i forsøget på at konstruere et datasæt, der på bedst mulig måde kan 

hjælpe med at besvare forskningsspørgsmålene.  

I mit projekt er jeg optaget af at bruge video til at fastholde righoldige detaljer af en 

målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning. Jeg har haft adgang til ét 
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videokamera og én mikrofon. I forbindelse med ugentlige klasserumsoptagelser placeres 

videokameraet, så det kan optage tavlen, læreren og størstedelen af eleverne ved 

plenumsamtaler. Figur 19 visualiserer placeringen af videokameraet med en stjerne. 

 

Figur 19. Visualisering af videokameraets placering i klasserummet. 

Ved elevernes arbejde med matematiske aktiviteter udvælges – i udgangspunktet – en 

gruppe i det enkelte forløb, der følges med videokameraet. Her zoomer jeg ind på 

elevernes læringsaktiviteter i en bordgruppe, også når læreren ikke er til stede. Et 

alternativ ville være at følge læreren med et videokamera. Det fravælges allerede i 

begyndelsen, da det kan virke meget forstyrrende i forhold til den daglige 

undervisningspraksis.  

I det kvalitative analytiske arbejde af videoobservationer inspireres jeg af Alrø og 

Kristiansen (1997), der anvender følgende niveauer i videoanalysen: intuition, 

iagttagelse, oplevelse, identifikation, argumentation og diskussion, fortolkning, mønstre 

og strategier. En af udfordringerne ved videoanalyse er spørgsmålet om, hvorvidt man 

skal transskribere videoen til tekst som første analysetrin, og eventuelt hvordan. Der 

findes ikke faste anvisninger herpå, og et af problemerne er blandt andet, hvordan og i 

hvilken udstrækning man skal forsøge at transskribere det ikke sagte – kroppene i 

rummet, lyde osv. (Alrø & Kristiansen, 1997). I mit projekt har jeg valgt at løse problemet 

ved at arbejde med multimodale tekster, hvor læseren både kan læse en beskrivelse af 

undervisningen og se videoklippet4. Det bliver udgangspunktet for min 

observationslogbog.  

8.2.2 Observationslogbog over forsøgsundervisningen 

I bevægelsen fra teknik til analysestrategi reflekterer jeg over valg af analyseenhed 

(Clarke et al., 2009). Den længerevarende forsøgsundervisning med mange observationer 

                                                 
4 I den digitale udgave af afhandlingen er referencer til de enkelte videoklip hyperlinks, der leder hen til 

videoen på Vimeo. Læsere af den trykte afhandling kan søge på referencerne i observationslogbogen, 

hvorefter man ledes hen til videoen. For at få adgang til videoen skal bilag 6 udfyldes og sendes til 

ruha@ucsyd.dk 

mailto:ruha@ucsyd.dk
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skaber en situation, hvor jeg forholder mig til, hvad der virker hensigtsmæssig i 

forbindelse med at systematisere og analysere mine videoobservationer. Jeg beslutter, at 

den overordnede analyseenhed bliver de enkelte undervisningsforløb. For at kunne 

sammenholde de forskellige forløb vælger jeg at etablere en struktur for mine 

videoobservationer, hvor jeg i forbindelse med de enkelte forløb danner videoklip med 

afsæt i den samlede lektion.  

I arbejdet med at systematisere mine videoobservationer etableres en logbog, der føres i 

forbindelse med observation af forsøgsundervisningen. Ved at anvende Alrø og 

Kristiansens analysemodel illustreres sammenhængen mellem observation og analyse. I 

selve lektionen noterer jeg situationer i logbogen, som umiddelbart vurderes værdifulde. 

Efterfølgende ser jeg videooptagelsen af lektionen og finder frem til de forskellige 

markerede sekvenser. Ofte gennemses sekvensen flere gange, og jeg iagttager, hvem der 

siger og gør hvad i situationen. Alrø og Kristiansen (1997) beskriver dette som en ydre 

sansning. Samtidig er jeg opmærksom på min egen oplevelse af situationen, der får mig 

til at lave en note (indre sansning). På baggrund af iagttagelserne og oplevelserne generes 

et videoklip samt en beskrivende og udførlig tekst, som jeg kan vende tilbage til. Jeg 

vælger endvidere at kode mine videoklip. 

Ved kodning af video kan der skelnes mellem to typer af kodning, henholdsvis 

forekommende og dækkende koder. Med forekommende koder markeres hver gang 

koden optræder i en lektion. Det vil sige, når kodens definition kan observeres i videoen. 

Ved forekommende koder kan der altså være overlappende kodninger. Modsat har enhver 

dækkende kode mindst to gensidig udelukkende koder, hvor kun en af disse muligheder 

kan anvendes i et bestemt tidsrum. Det bevirker, at der altid vil være et begyndelsespunkt 

og et slutpunkt for en sådan kode. Eksempelvis har forskere i TIMSS 1999 Video Study 

anvendt dækkende koder til at kode matematiklektioner i deres helhed (Jacobs et al., 

2003). Jeg beslutter at udvikle forekommende koder, da rammen for de matematiske 

kompetencer med overlappende elementer ikke muliggør dækkende koder. Med afsæt i 

systematiseringen og didaktificeringen udvikles en række kategorier, som indgår i 

kodningen af mine videoobservationer. Det er en begrebsstyret kodning (Brinkmann & 

Kvale, 2008), men i kodningsarbejdet er jeg åben for etablering af nye kategorier i forhold 

til datamaterialet. Min kvalitative tilgang skaber et perspektiv på koder, hvor de udgør 

nøgleord med henblik på at bryde noget ned i mindre dele for at kunne identificere 

mønstre (Brinkmann & Kvale, 2008). Over tid vokser kategorier frem og ændre sig, jo 

mere data jeg analyserer. Af pragmatiske årsager vælger jeg at fastfryse kodningsskemaet 

i figur 20 efter forløb 5, da jeg på det tidspunkt har så meget data, at jeg ikke kan genkode 

hele mit materiale, hvis jeg fortsætter med at udvikle skemaet. 
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Procesformer mm. Særlige fokusområder 

AO: Ankomst og opstart 

 

LF: Lærerfremlæggelse (gennemgang og 

rammesætning) 

 

LK: Lærerens forståelseskontrol  

 

Samtalestrukturer (plenum) 

IRF: Igangsætning – Respons – Feedback 

IDRF: Igangsætning – Diskussion (grupper) - Respons – 

Feedback 

 

PB: Plenumbearbejdning af arbejdet 

 

OL-I: Opgaveløsning individuelt 

OL-M: Opgaveløsning makkerpar 

OL-G: Opgaveløsning gruppe uden rollefordeling 

OL-GR: Opgaveløsning gruppe med rollefordeling 

 

EF: Elevfremlæggelse 

 

DT: Differentierende tiltag 

 

UA: Undersøgende arbejdsformer 

 

TO: Tilrettelæggelse/organisering 

 

GR: Gruppedannelse 

 

TID: Tidspres 

AN: Andet 

 

De matematiske kompetencer - markører: 

MK - Modelleringskompetence 

PK - Problembehandlingskompetence 

RK - Ræsonnementskompetence 

TK - Tankegangskompetence 

RPK - Repræsentationskompetence 

SK - Symbolbehandlingskompetence 

KK - Kommunikationskompetence 

HK – Hjælpemiddelskompetence 

Mål-markører 

MF-LI: Målfokusering: Lærerinitieret, indled. 

MF-LL: Målfokusering: Lærerinitieret i 

lektion 

MF-LA: Målfokusering: Lærerinitieret, afslut. 

MF-E: Målfokusering - elevinitieret 

 

Elevprodukter - markører 

F-E: Forventninger - elevformulerede 

F-L: Forventninger - lærerformulerede 

K-E: Kriterier – elevformulerede 

K-L: Kriterier – lærerformulerede 

 

Evaluerings-markører 

EO: Feedback på opgaveniveau 

EP: Feedback på procesniveau 

ER: Feedback på personligt niveau (ROS) 

 

MSS: Manglende situeret stilladsering 

 

Selv-regulerende processer - markører: 

SO-E: Overvågning – elevinitieret 

SO-L: Overvågning – lærerinitieret 

SK-E: Kontrollere – elevinitieret 

SK-L: Kontrollere - lærerinitieret 

SM-E: Medansvar - elevinitieret  

SM-L: Medansvar - lærerinitieret 

SR-E: Refleksion - elev initieret 

SR-L: Refleksion - lærer initieret 

 

AF: Afværgestrategier 

 

FF: Følelser og frustrationer  

 

MLF: Matematiklærerfaglighed 

 

UZ: Udzoomning 

 

DL – Digitalt læremiddel 

 

Figur 20. Oversigt over kodningskategorier til videoobservation 

Min kodning hjælper med at skabe overblik og systematisere mine mange observationer. 

Frem mod forløb 5 drøfter jeg nogle af mine kodninger med kolleger, og det bliver 

tydeligt, at der eksempelvis er slørede grænser mellem selv-regulerende processer og 

feedback på procesniveau. Jeg overvejer at fjerne nogle kategorier men finder støtte i 

Møllers (2015) beskrivelser af kvantitative aflejringer i kvalitative forskningsproces, hvor 

jeg er ved at tvinge et kvantitativt gyldighedskriterium ned over mine data. Jeg sigter 

derfor mod, at andre får mulighed for at forholde sig til, i hvilket omfang mine 
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observationer og kodninger afspejler de fænomener, jeg er interesseret i at belyse. Mine 

observationer og kodninger skal derfor leve op til gyldighedskriterier som 

vederhæftighed, troværdighed og pålidelighed (Lincoln & Guba, 1985). Her inspireres 

jeg af Vithal (2003) og hendes idé om afgørende undervisningsbeskrivelser. 

8.2.3 Konstruktion af afgørende undervisningsvisningsbeskrivelser 

Undervisningsbeskrivelser varierer på form og indhold i forhold til forskerens formål med 

at konstruere bestemte billeder fra det matematiske klasserum (Vithal, 2003). At 

konstruere beskrivelser skaber mulighed for at reflektere over praksis i forbindelse med 

særlige analytiske perspektiver. I mit projekt har observationslogbogen udgjort den første 

fase, hvilket er blevet efterfulgt af specifikke undervisningsbilleder (narrativ af den 

observerede undervisning) og undervisningsepisoder (fiktiv beskrivelse af en forestillet 

undervisning), der har udgjort centrale elementer i mine fortolkninger. Som forsker har 

man det privilegium, at man kan “stoppe tiden” for at undersøge spændingsfeltet mellem 

den observerede praksis og en teoretisk begrundet forestilling om en alternativ praksis. 

Dewey (2009) beskriver, hvordan tænkning er en måde, hvor vores fantasi anvendes til 

at eksperimentere med forskellige mulige handlinger på et symbolsk plan. Ved at 

konstruere fiktive beskrivelser af en forestillet undervisning (undervisningsepisoder) 

skabes rum for at analysere de læringsmæssige potentialer, som er til stede i 

undervisningsbilledet, men som ikke realiseres (Blomhøj, 2006). 

Mine beskrivelser er omhyggeligt konstrueret med afsæt i mine data på baggrund af 

forskellige overvejelser. For det første fastholder de systematiske beskrivelser i 

observationslogbogen elementer fra forsøgsundervisningen, mens de konstruerede 

undervisningsbilleder og undervisningsepisoder understøtter min erkendelsesproces. For 

det andet har de forskellige beskrivelser af forsøgsundervisningen et formidlende 

perspektiv, der tilbyder læsere et særligt indblik i komplekse undervisningsmæssige 

sammenhænge. For det tredje har jeg en forestilling om, at lærerstuderende, lærere og 

forskere kan anvende undervisningsbeskrivelserne til at reflektere over 

matematikundervisning. 

Det er vigtigt at betone, at det ikke har været min hensigt at skabe 

undervisningsbeskrivelser, der er neutrale og objektive. Det er mit blik på 

forsøgsundervisning, og jeg fremhæver elementer, der er særlige i forhold til min 

didaktiske model. Inspireret af Vithal (2003) har jeg været optaget af at lave en form for 

afgørende beskrivelse, så personer, der ikke har været til stede i undervisningen, får 

mulighed for at forholde sig kritisk til den forekommende undervisningspraksis og 

teoretiske ideer. Læsere er underlagt mit blik på undervisningen, og det er mit ansvar at 

skabe beskrivelser, der muliggør modelkritik. Der er fokus på at etablere en speciel ”tyk 

beskrivelse” (Geertz, 1973), hvor udefrakommende bliver inviteret med ind i den 

klasserumspraksis, der har fundet sted i forsøgsundervisningen. Den er speciel på den 

måde, at læsere får mulighed for at forholde sig kritisk til elementer ved mine analyser 

og fortolkninger. Gennem modelleringsprocessen har jeg opbygget en logisk og 
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systematisk relation mellem teori og praksis, hvor undervisningsbeskrivelser tjener til at 

udforske, hvad der sker, når abstrakte teoretiske ideer møder en konkret praksis. Med 

afgørende beskrivelser etableres mulighed for at få indblik i, hvordan 

forsøgsundervisningen har været med til at informere og udfordre mine teoretiske idéer.  

Vithal (2003) opstiller fire krav til undervisningsbeskrivelser: transparens, 

transformation, eksemplarisk og generalisering. 

Transparens 

Vithal (2003) beskriver, at transparens blandt andet beror på, at forskeren giver kritiske 

læsere adgang til forsøgsundervisningen. I mit projekt etableres transparens ved at 

læseren præsenteres for teoretiske argumenter, der er fundamentet for udvikling af de 

didaktiske principper for forsøgsundervisningen. Ved at anvende videoklip fra 

undervisningen etableres muligheden for, at læseren kan se mine undervisningsoptagelser 

og dermed forholde sig kritisk til projektets analytiske pointer og fremspirende teoretiske 

perspektiver. Transparens tjener dermed to formål, idet beskrivelsen inviterer ind i 

klasserummet og samtidig skaber mulighed for at kritisere de analytiske pointer.  

Transformation 

Gennem afgørende beskrivelser opstår muligheder for at transformere de teoretiske idéer. 

Beskrivelser kan være med til at frembringe kontraster, kultivere, udvikle eller udelukke 

teoretiske idéer, hvilket giver læsere et større indblik i hele forskningsprocessen. Min 

didaktiske model er afprøvet i en konkret undervisningskontekst, hvor min linse har 

zoomet ind på specifikke elementer. Bernstein (2000) argumenterer for udvikling af et 

beskrivelsessprog, der kan etablere et dialektisk forhold mellem teori og empiri. I mit 

projekt er jeg fortælleren, der inviterer læsere ind i forsøgsundervisningen. Mine 

sproglige valg afspejler min teoretiske baggrund og har indflydelse på mine analyser og 

fortolkninger.  I mine beskrivelser har jeg forsøgt at imødegå denne begrænsning ved at 

lade lærer og elevers stemmer træde frem i beskrivelserne gennem direkte citater og 

videoklip fra undervisningen. De er stadigvæk influeret af mine valg i forskellige 

situationer, men giver læsere mulighed for at gå ud over mine sproglige beskrivelser og 

få et større indblik i konteksten (Vithal, 2003). De sproglige beskrivelser vil altid udgøre 

et ufuldstændigt billede af den observerede undervisningspraksis, så læsere tilbydes 

muligheden for at se videoklippene for at komme tættere på de afgørende beskrivelser, 

der har været med til at transformere min didaktiske model.  

Eksemplarisk 

De afgørende beskrivelser skal have en eksemplarisk funktion. En enkelt 

undervisningsbeskrivelse skal skabe mulighed for at reflektere over og forstå komplekse 

elementer ved min didaktiske model. Men det eksemplariske ved en 

undervisningsbeskrivelse kan også bidrage til at åbne for nye fænomener, der vokser frem 

i forbindelse med mit forskningsprojekt.  
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Generalisering 

Afgørende beskrivelser kan også inspirere til nye praksistiltag og teoriudvikling. 

Undervisningsbeskrivelser kan være redskaber til at udfordre eksisterende begreber og 

teorier, og de bidrager til at identificere huller og fortielser i det teoretiske fundament, der 

opstår i matematikundervisningen. En afgørende beskrivelse fremstiller ikke kun 

kvaliteter ved forskningsprojektet, der understøtter de teoretiske idéer. Den beskriver 

også de problemer, der opstår i forbindelse med realisering i praksis samt de valg, der er 

foretaget i modelleringsprocessen. En afgørende beskrivelse kan både styrke og svække 

et teoretisk perspektiv (Vithal, 2003). Dermed bliver afgørende beskrivelser vigtige i min 

udvikling af den didaktiske model. De driver mine erkendelsesprocesser og skaber rum 

for didaktisk refleksion. Samtidig får læsere mulighed for at forholde sig kritisk til mine 

dispositioner, analyser og fortolkninger.  

8.2.4 Andre datatyper 

Jeg benytter også andre datatyper i mine undervisningsbeskrivelser i forbindelse med at 

udvikle afgørende beskrivelser af forsøgsundervisningen. Disse datatyper vil forholdsvis 

kortfattet blive beskrevet i det følgende. 

Lærer- og elevgruppeinterview 

En anden datakilde er lærer- og elevgruppeinterview. Mine videoobservationer giver 

indblik i en række elementer ved undervisnings- og læringssituationer, men de giver mig 

ikke indblik i lærer og elevers intentioner i forskellige situationer. Derfor vælger jeg at 

interviewe Tine og den videoobserverede gruppe ved afslutningen på hvert forløb. 

Interviewene transskriberes, hvorefter de kodes med afsæt i anbefalinger fra Brinkmann 

og Kvale (2008).   

I mit projekt bliver interviewet en samtale mellem mig (interviewer) og én (Tine) eller 

flere informanter (elever). I begyndelsen har jeg udarbejdet en detaljeret interviewguide, 

men den deltagende observation skaber en situation, hvor jeg får indblik i en række 

aspekter ved undervisningen, som jeg gerne vil spørge ind til. Derfor ender jeg også ud 

med en mere enkel interviewguide, der kan hjælpe mig i forbindelse med at styre 

samtalen. Formålene med interviewene er at få indblik i Tine og elevernes forståelser, 

oplevelser og intentioner i forbindelse med målstyret kompetenceorienteret undervisning. 

Gruppeinterviewet med elever er et bevidst valg, da det skaber mulighed for dialog 

mellem eleverne, som kan bidrage til et mere nuanceret indblik i deres oplevelser og 

intentioner (Brinkmann & Kvale, 2008). Antallet af interviews hviler igen på en afvejning 

af min side. Jeg vælger, at placere interviewene ved afslutningen på hvert forløb. Eleverne 

bliver interviewet, mens de spiser deres madpakker. På den måde skal de kun bruge en 

del af deres spisefrikvarter på samtalen med mig.  

I forbindelse med nogle interviews viser jeg udvalgte videoklip fra mine 

klasserumsobservationer. Tilgangen er inspireret af den metodiske tilgang stimuleret 

video genkaldelse (Busse & Ferri, 2003; Dempsey, 2010), hvor videooptagelser hjælper 
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informanterne med at genkalde sig en situation. I min tilgang beder jeg informanterne om 

at fortælle, hvad de kommer til at tænke på, når de ser undervisningssekvensen. Jeg har 

udvalgt sekvensen, og derved kommer brugen af videooptagelser også til at virke mere 

som en form for spørgsmål i forbindelse med interviewet end den reelle metodiske 

tilgang, som er indlejret i stimuleret video genkaldelse (Busse & Ferri, 2003). 

Møde- og lærerlogbog 

For at få yderligere indsigt i Tines intentioner får jeg hende til at føre en logbog over de 

observerede undervisningslektioner. Logbogen udvikler sig fra at bestå af flere 

komplekse spørgsmål til følgende spørgsmål: 

Hvad er det, der står som det mest centrale ved lektionen, når du skal sige 

det helt kort? 

Er der tegn på at eleverne har tilegnet sig det væsentlige? 

Hvad lykkes/mislykkes i forbindelse med lektionen? 

Det bliver aldrig naturligt for Tine at føre logbogen, og der er flere lektioner, hvor hun 

ikke har skrevet noget.  

Ud over observationslogbogen fører jeg selv logbog over min mødevirksomhed med Tine 

og andre personer. Langt de fleste møder med Tine lydoptages, hvilket er med til at skabe 

transparens i forhold til min rolle i projektet.  

Lærerpræsentation, ugeopgaver og elevprodukter 

Jeg har indsamlet Tines præsentationer for de enkelte forløb som en datakilde til 

opbygning af de enkelte lektioner. Desuden har jeg indsamlet opgavestillinger og 

elevprodukter fra elevernes undersøgende arbejde.  

Allerede før opstarten af forsøgsundervisningen har Tine introduceret eleverne for 

ugeopgaver. Det er matematiske opgaver, eleverne skal lave derhjemme. I vores samtaler 

forklarer Tine, at hun anvender ugeopgaverne til at sikre, at eleverne får arbejdet 

tilstrækkeligt med matematiske opgaver. I begyndelsen består ugeopgaven af forskellige 

matematiske opgaver, men jeg tilbyder at lave et udkast til ugeopgaverne, som knytter sig 

til det enkelte forløbs matematiske domæne og har et kompetenceorienteret sigte. Disse 

udkast indgår i meningsforhandlinger med Tine, og en endelig ugeopgave udformes ofte 

med afsæt i tre faglige niveauer. Mit tilbud om at konstruere opgaver har et dobbeltrettet 

perspektiv: 1) Aflastning af Tine med henblik på at understøtte hendes muligheder for at 

mødes med mig. 2) Etablere et udgangspunkt for vores meningsforhandlinger om centrale 

aspekter ved de matematiske domæner. I løbet af forsøgsundervisningen køber skolen det 

digitale læremiddel E.mat.dk. Ved begyndelsen af andet år af forsøgsundervisningen 

beslutter Tine, at eleverne hjemme skal lave nogle mere vilkårlige ugentlige matematiske 

opgaver i E.mat.dk samt ugeopgaverne. Gennem de digitalt selvrettende opgaver kan Tine 

overvåge elevernes matematiske færdigheder, mens ugeopgaverne kan give indblik i 

elevernes matematiske kompetenceudvikling. 
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8.3 Den etiske dimension ved forsøgsundervisningen 

I forbindelse med forsøgsundervisningen er jeg opmærksom på, at jeg ikke kan undgå at 

blive påvirket af samarbejdet med Tine. Som forsker er jeg taknemlig for, at Tine er 

interesseret i at indgå i et undersøgelsesfællesskab for at udforske målstyret 

kompetenceorienteret matematikundervisning. Da jeg selv har været underviser i mange 

år, er jeg imponeret over, at Tine er villig til at åbne sin undervisning for mig i en flerårig 

periode. Jeg er dog opmærksom på, at denne taknemlighed ikke må påvirke mine 

resultater.  

Ved at gøre Tine opmærksom på, at vi er på jagt efter hæmmende faktorer ved en 

målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning, etableres en situation, hvor det 

ikke alene er relevant at forholde sig kritisk til operationaliseringen af potentialerne i 

undervisningen, men det er et mål at få identificeret knaster eller sten på vejen. Ved at 

fremhæve et kritisk søgende perspektiv på undervisningen samt involvere mig selv i 

planlægningsfasen har jeg forsøgt at imødegå taknemlighedsgælden, idet kritikken i 

sidste ende falder tilbage på mig og min rolle i projektet. 

Ved at indgå i et rollebevidst undersøgelsesfællesskab med Tine får vi mulighed for at 

drøfte mine observationer. Hvis jeg eksempelvis observerer, at nogle elever udvikler 

fejlforståelser i forbindelse med et matematisk emne, kan jeg tage det op i mine samtaler 

med Tine. Den etiske dimension bliver meget tydelig i situationer, hvor man opdager 

problematiske elementer.  

Som det fremgår af bilag 3-5 informeres forældrene om, at vi vil stræbe efter at bedrive 

”god” matematikundervisning. I bilagene beskrives endvidere, at jeg gerne vil gøre 

videoklippene tilgængelige for andre. Eleverne anonymiseres i observationslogbogen 

(nummer) og afhandlingen (alias). Man kan få indblik i elevernes rigtige navne, hvis man 

ser videoklippene. Derfor beskyttes videoklippene af et kodeord, der først udleveres, når 

man har underskrevet en erklæring om fortrolighed (bilag 6).   

8.4 Didaktiske analyser af hæmmende faktorer i praksis 

Et centralt begreb i denne del af afhandlingen er didaktisk analyse, hvor jeg med afsæt i 

forsøgsundervisningen undersøger og analysere elementer ved min didaktiske model. I 

mine analyser er jeg optaget af at undersøge, hvilke valg der foretages i 

forsøgsundervisningen, begrundelser for disse valg og realiseringen af dem i en konkret 

undervisningssituation. Enhver undervisningssituation i forsøgsundervisningen kan 

beskrives med den didaktiske trekant (Krogh et al., 2016).  
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Figur 21. Den didaktiske trekant 

De tre grundelementer, lærer, elev og indhold, udgør et klassisk didaktisk system i 

forbindelse med en målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning, hvor læreren 

interagerer med indholdet, elever og lærer interagerer med hinanden og eleverne 

interagerer med indholdet (Krogh et al., 2016). Indlejret i den didaktiske trekant er en 

antagelse om, at relationerne mellem indhold, lærer og elever er kendetegnet ved stabilitet 

og regelmæssighed, der på systematisk måde kan undersøges og forstås (Winsløw, 2006).  

Som et didaktisk redskab er den didaktiske trekant blevet kritiseret (Krogh et al, 2016), 

men jeg anvender udelukkende modellen i forbindelse med at analyse didaktiske 

situationer i min empiri. Den didaktiske trekant kan bruges til at beskrive tre arketyper i 

forsøgsundervisningen, og jeg anvender den til at lave en form for metodisk aktør 

triangulering i forbindelse med mine analyser. Jeg kan under og efter forsøgsundervisning 

”forstørre” udvalgte områder og med afsæt i den didaktiske trekant analysere relationer 

mellem påvirkningen af den undervisningsmæssige ramme, og hvad der faktisk sker i 

klassen. Dette er visualiseret med påvirkningerne i figur 22, hvor den hypotetiske 

læringskurs og selvregulerende processer udgør to af principperne for 

forsøgsundervisningen i mit projekt.  

 

Figur 22. Visualisering af påvirkninger på den undervisningsmæssige ramme, inspireret af Jensen (2007, s. 

177) 
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Lærer- og elevpraksis samt klasserumsnormer rammesætter undervisningssituationen, 

der dog påvirkes på en systematisk måde gennem implementeringen af de fastlagte 

principper visualiseret af ”isvaflerne” i figur 22. Visualiseringen giver indblik i, hvordan 

mit videnskabsteoretiske ståsted influerer på mine valg i modelleringsprocessen. I 

Deweys erkendelsesteori skabes viden ved at eksperimentere med forskellige definitioner 

og løsninger i situationer, hvor ens viden er mangelfuld (Dewey, 2005, 2009). Under 

luppen kan jeg fokusere på relationerne mellem indhold, lærer og elever, der er de tre 

grundelementer i den didaktiske trekant (figur 21). Det kan eksempelvis være, hvordan 

læreren repræsenterer det faglige indhold gennem læringsmål, eller hvordan eleverne 

anvender læringsmål i deres matematiske læreproces.  

De følgende fem kapitler indeholder didaktiske analyser i forbindelse med den didaktiske 

model. Jeg har identificeret fem problemstillinger, der hver kalder på en didaktisk analyse 

med henblik på at producere matematikdidaktisk viden med eksemplificerende nedslag i 

en konkret undervisningspraksis. De didaktiske analyser er styret af det overordnede 

fokus på at identificere hæmmende faktorer for en målstyret kompetenceorienteret 

matematikundervisning. Jeg vurderer, at forsøgsundervisningen udgør en ekstrem case 

(Flyvbjerg, 2010), da det rollebevidste undersøgelsesfællesskab skaber særligt gode 

muligheder for at realisere de identificerede potentialer. Det metodologiske fokus på 

hæmmende faktorer skaber en situation, hvor det virker rimeligt at antage, at 

identificerede problematikker i forbindelse med forsøgsundervisning vil gøre sig 

gældende for en del andre matematiklærere og elever i grundskolens 

matematikundervisning. Metodisk fremstiller jeg analyserne i en form, hvor den enkelte 

analyse styres af et selvstændigt problemfelt (Hammersley & Atkinson, 2007). Med afsæt 

i den didaktiske trekant tager analysen udgangspunkt i en af de tre didaktiske arketyper. 

De fem didaktiske analyser er: 

Kap. 9: Mål i matematiklærerens planlægningsarbejde  

(matematiklærerens repræsentation af indhold) 

Kap. 10: Læringsmål i det matematiske klasserum  

(matematiklærerens fremstilling af indhold i samspil med 

elever) 

Kap. 11: Elevers målorientering og synlige læringsmål 

  (elevens opfattelse af indhold) 

Kap. 12: Elevers refleksion over deres matematiske læring 

  (elevens erfaring med indhold) 

 

Kap. 13: Samspil mellem modelleringskompetence og stofområde 

  (indholdets påvirkning af elev og matematiklærer) 
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Jeg indleder en didaktisk analyse med at etablere en forståelsesmæssig ramme for 

problemfeltet. Dernæst beskrives en identificeret problemstilling, der er afledet af det 

overordnede forskningsspørgsmål om hæmmende faktorer. Det danner udgangspunkt for 

en detaljeret argumentation med eksemplificerende nedslag i datamaterialet og eventuel 

yderligere litteraturstudier. Ved at forpligte mig på at undersøge og analysere min 

didaktiske model gennem en specifik praksis opstår situationer, hvor mine teoretiske 

forståelser udfordres, og jeg er nødt til at gå tilbage i modelleringsprocessen for at 

elaborere på elementer i min didaktiske model gennem litteraturstudier. I nogle af 

analyserne rejser der sig en række underspørgsmål i relation til det overordnede 

spørgsmål om hæmmende faktorer, hvilket udgør et strukturerende element for den 

enkelte analyse. Hver analyse rundes af med en konklusion.  
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9 Didaktisk analyse 1: Mål i matematiklæreres 

planlægningspraksis  
I kapitel 7 fremhæves potentialerne ved at etablere et samspil mellem matematiske 

kompetencer og matematiske stofområder. Her beskrives, hvordan læringsmål fra begge 

indholdsområder kan bidrage konstruktivt til rammesætning af forsøgsundervisningen. 

Udfordringen er at etablere forbindelser mellem kompetencemæssige og stofmæssige 

(begrebslige) ambitioner, der kan understøtte elevernes forståelse for matematiske 

begreber på en måde, der gør dem kompetente til at håndtere matematiske og ekstra-

matematiske udfordringer. I et læreplansperspektiv fremhæves potentialet ved at fastsætte 

et bestemt organisatorisk princip. 

Elevernes udvikling og udøvelse af matematiske kompetencer finder sted i 

deres arbejde med faglige stofområder, og elevernes arbejde med 

stofområderne bliver meningsfuldt, når det forbindes med de processer og 

arbejdsmåder, der er beskrevet i de matematiske kompetencer. I 

planlægningen af undervisningsforløb skal der inddrages læringsmål fra 

både de matematiske kompetencer og fra de matematiske stofområder 

(Undervisningsministeriet, 2016b, s. 3). 

Vores forberedelse af forsøgsundervisningen handler om at få de målstyrede logikker 

med opstillede læringsmål fra de to indholdsområder til at fokusere 

matematikundervisningen og være retningsanvisende for elevernes læring. I analysen 

relateres koblingen mellem matematiske kompetencer og matematiske stofområder til det 

andet organisatoriske princip fra didaktificeringen om udvikling af en hypotetisk 

læringskurs. De to tryk på den undervisningsmæssige ramme er illustreret nedenfor. 

 

Figur 23. Visualisering af påvirkninger af den undervisningsmæssige ramme – analyse 1 
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I kapitel 3 redegør jeg for forholdet mellem planlægning og tilrettelæggelse, hvor 

planlægning angår didaktiske refleksions- og beslutningsprocesser i forhold til formål, 

mål og indhold, mens tilrettelæggelse refererer til metodiske valg i forbindelse med 

undervisningen. Dette skal anvendes i følgende spørgsmål, der styrer analysen:  

Hvilke hæmmende faktorer kan identificeres, når matematiklæreren i en 

konkret forsøgsundervisning skal planlægge og tilrettelægge en målstyret 

kompetenceorienteret matematikundervisningen? 

Fra begyndelsen af forsøgsundervisningen giver Tine udtryk for, at hun både er nysgerrig 

på og interesseret i at udvikle en målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning. 

Ved at forpligte mig på at indgå i planlægningen af forsøgsundervisningen oplever jeg 

sammen med Tine udfordringer ved at skulle operere med en planlægningslogik, der 

søger at etablere en didaktisk begrundet relation mellem formål, mål og indhold med 

afsæt i forenklede Fælles Mål for matematik. Gennem hele projektforløbet har jeg fokus 

på, hvordan Tine forholder sig til officielle målbeskrivelser i forbindelse med at omsætte 

mål for en kompetenceorienteret matematikundervisning til praktisk handling i en 

undervisningskontekst.  

9.1 Perspektivskifte i planlægning af matematikundervisning 

Indledningsvis udarbejder Tine og jeg en årsplan for matematikundervisningen i 5. klasse 

med otte forløb af cirka fire ugers varighed (se bilag 7). Planlægning sker under 

hensyntagen til matematikfagets formål og de opstillede målbeskrivelser, hvor vi drøfter 

forskellige koblinger af matematiske kompetencer og stofområder. I det første 

lærerinterview giver Tine udtryk for, at det er en anden tilgang til planlægning af 

matematikundervisning end hun tidligere har været vant til, hvor planlægningen har været 

lærebogsstyret. 

”[…] men ude på den skole, hvor jeg var tidligere, der 

planlagde vi tit og lavede årsplaner på årgangen, og der tog 

vi ud fra, hvad der var i lærebogssystemet og tilføjede nogle 

ting. Og så gik vi ud fra, fordi det står i lærervejledningen, 

at Fælles Mål var inkluderet i […] det her Matematrix system, 

og så troede vi ligesom på det.” (LI140824, 15:20) 

Fra begyndelsen af forsøgsundervisningen er det tydeligt, at Tine finder det udfordrende 

at udvikle en målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning. I et interview 

beskriver Tine følgende i forbindelse med at opbygge en didaktisk relation mellem 

formål, mål og indhold. 

”[…] det er 10 gange nemmere bare at tage bogen og køre efter 

den. Det er jo noget med at sætte sig ned og så tænke, hvad 

er det, jeg vil have, at det her emne skal indeholde […] og 

så sørge for at få puttet målene på, så man kommer omkring 

målene og så også få kompetencerne på […] så det er jo et 
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stort arbejde at få lavet den der årsplan ud fra Fælles Mål 

og ud fra kompetencerne.” (LI140824, 17:20) 

”[…] det er jo det der med at få dem omskrevet til læringsmål, 

hvor eleverne kan forstå dem ikke, […] hvad ligger der så i 

den enkelte målbeskrivelse, og hvordan kan vi formulere den 

over til et læringsmål, som eleverne skal kunne forstå.” 

(LI140824, 25:03) 

Citatet indikerer, at det en udfordring for Tine at lade de matematiske kompetencer indgå 

som et naturligt indholdsområde i matematik. Idéen om, at mål og kompetencer skal 

”puttes på” et emne skaber associationer af en form for påklistret kompetencetænkning, 

hvor de matematiske kompetencer ikke indgår som et naturligt element i Tines 

planlægningspraksis. Det kommer også frem ved de første møder og lærerinterview, hvor 

Tine giver udtryk for, at hun endnu ikke er fortrolig med de matematiske kompetencer, 

der stadigvæk er en ny dimension for hende. Eksempelvis nævner hun, at hun har svært 

ved at skelne mellem de forskellige kompetencer. I udfoldningen af begrebet 

matematiklærerfaglighed i kapitel 5 argumenterer jeg for nødvendigheden af, at 

matematiklærere behersker de matematiske kompetencer for at kunne anvende dem i 

planlægning af matematikundervisningen. I opstartsfasen er der tydelige indikationer på, 

at Tine endnu ikke har udviklet en didaktisk fortrolighed med de matematiske 

kompetencer, hvilket er nødvendigt for at igangsætte og styre eksperimenterende, 

modellerende og problemløsende læreprocesser i matematik.  

Udvikling af samarbejdet mellem praktiker og forsker 

I kapitel 9 beskriver jeg, hvordan den hypotetiske læringskurs benyttes som et redskab til 

meningsforhandling i vores undersøgelsesfællesskab. Efter en opstartsperiode er 

intentionen, at Tine selv skal udvikle den hypotetiske læringskurs for de enkelte forløb 

med afsæt i vores beslutninger i årsplanen. I forbindelse med gennemførelsen af 

forsøgsundervisningen bliver jeg opmærksom på, at selvom Tine og jeg deler en ambition 

om at forfølge en målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning, vil en eventuel 

realisering fordre et tættere samarbejde. Det beror blandt andet på, at Tine cirka to 

måneder inde i forløbet giver udtryk for, at hun ikke føler, ”jeg er klar til og har tid til og 

lave den her [hypotetiske læringskurs]” (ML141031). I kapitel 5 argumenterer jeg for, at 

hvis matematiklærere ikke kultiverer deres matematikfaglighed i forhold til de 

matematiske kompetencer, vil de være udfordret på at udvikle en didaktisk rationalitet, 

hvor de kan forholde sig kritisk-reflekterende til etablering af forbindelse mellem 

kompetencemæssige og stofmæssige ambitioner. Det første halve år af 

forsøgsundervisningen giver indblik i, at udviklingen af Tines matematiklærerfaglighed 

ikke sker hurtigt eller spontant, hvilket ansporer til et fortsat tæt samarbejde, hvor vi 

sammen bliver ved med at udvikle de hypotetiske læringskurser. 

I den forbindelse er jeg opmærksom på, at jeg kommer til at være væsentlig tættere på 

den konkrete undervisning, end jeg oprindelig havde projekteret. Ved at skelne mellem 

planlægning, tilrettelæggelse og klasseledelse forklarer jeg Tine, at jeg gerne vil 
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samarbejde om planlægning og tilrettelæggelse af matematikundervisningen, men at hun 

er bestemmende i forhold til gennemførsel og klasseledelse på lektions- og 

interaktionsniveau. Det betyder, at Tine har ansvaret for kontinuerligt at tilpasse sin 

tilrettelæggelse af undervisningen som konsekvens af sine iagttagelser af, hvad der 

foregår i undervisning. Samtidig er hun ansvarlig for at lede de processer, der er i 

klasserummet, herunder bestemme regler for adfærd og søge at udvikle konstruktive 

relationer elev og lærer imellem og eleverne imellem.  

Eksempel på udvikling af en hypotetisk læringskurs 

Ved flere møder og interviews giver Tine udtryk for, at bevægelsen fra en lærebogsstyret 

matematikundervisning til selv at formulere læringsmål og finde relevante opgaver 

indebærer et større tidsforbrug i opstartsfasen af et forløb.  

I forbindelse med udvikling af Forløb 4: Chancer og eksperimenter har vi i årsplanen 

(bilag 7) valgt at sammensætte matematisk modellering med sandsynlighed. I december 

2014 går vi i gang med at udvikle en hypotetisk læringskurs, som blandt andet bærer præg 

af, at Tine ikke rigtig har indsigt i elevernes færdigheder, viden og kompetencer i de to 

indholdsområder. Med afsæt i målbeskrivelser fra forenklede Fælles Mål indleder vi med 

at omsætte de officielle læringsmål til konkrete læringsmål for eleverne. Vi anvender 

følgende tilgang:  

• Først analyseres verberne i målbeskrivelserne blandt andet i forhold til SOLO-

taksonomien. 

• Herefter vurderes om de matematiske begreber er kendte eller forståelige for 

eleverne bl.a. i forhold til om 

o begrebet er centralt og skal indgå i undervisningen. Så fastholdes begrebet 

i målbeskrivelsen. 

o Begrebet er ikke centralt, derfor omformuleres målbeskrivelsen ved at 

anvende ord, eleverne er mere fortrolige med. 

• Til sidst overvejer vi graden af konkretisering og differentiering i 

målbeskrivelserne, hvor vi arbejder med tre niveauer: ”Alle elever kan…”, ”de 

fleste elever kan…” og ”nogle elever kan…”. 

Nedenfor er et eksempel på operationaliseringen af denne tilgang fra et 

planlægningsmøde. 

Rune:  ”Der kunne man godt sige. Du kan opstille en tabel 

i Numbers over… Skal det hedde hyppigheder?” 

Tine: ”Ja.” 

Rune:  ”Hvis […] den så skulle gradueres, hvad kunne det 

så være? Altså det kan være, at jeg [afbrydes].” 

Tine: ”De kan opstille en tabel i Numbers over 

hyppigheder.” 

Rune ”Det kan være, at jeg skriver ind i den her [peger 

på dokument på computer].” 
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Tine ”Ja, jeg kigger lige i bogen, fordi jeg skal nemlig 

bruge sådan nogle ord. Jeg skal lige have det 

sådan, at det hænger ved.” 

Rune: ”[…] skal vi kalde det, ”du kan opstille en tabel 

i Numbers over hyppigheder, eller skal vi kalde 

det en hyppighedstabel?” 

Tine: ”Jeg tænker egentlig hyppighedstabel. Det er fint 

nok og få det ind med det samme […] det er det, de 

bruger her [peger i bogen]. Vis resultaterne i 

hyppighedstabellen” (ML141209, 31:28). 

Eksemplet illustrerer, at det er væsentlig mere tidskrævende at formulere læringsmål med 

afsæt i målformuleringer fra forenklede Fælles Mål end at arbejde ud fra antagelsen om, 

at de er indlejret i lærebogen. I situationen konsulterer Tine lærebogen, men det er Tine, 

der er styrende for processen. I forbindelse med mødet når vi frem til en række 

målformuleringer (figur 24), og der udvikles en hypotetisk læringskurs for forløbet (se 

bilag 8). De mange mål er blandt andet udtryk for, at Tine er usikker på, hvad eleverne 

egentlig kender til af forløbets indholdsområder. Af figur 24 fremgår det, at vi i 

forbindelse med forløb 4 omskriver målbeskrivelserne for modelleringskompetencen til 

mere specifikke målbeskrivelser. Det skyldes, at Tine er i tvivl om, hvorvidt begrebet 

modellering skal indgå som et centralt begreb for eleverne i 5. klasse.  
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Figur 24. Målformuleringer fra forløb 4 

I kapitel 3 udfolder jeg diskussionen om målformuleringer ved at sætte instruktive 

færdighedsorienterede mål op mod ekspressive målformuleringer. Når målene analyseres 

med afsæt i de to modsætninger, er det tydeligt, at de ovenstående målformuleringer sigter 

mod at udtrykke tydelige forventninger til eleverne med afsæt i instruktive 

adfærdsmæssige mål. På den ene side er målene med til at signalere en didaktisk 

intentionalitet, men på den anden side udgør de mange mål en indikation på en 

atomisering af faget (Niss, 2001). Gennem hele forsøgsperioden er vi udfordret af at 

udvikle læringsmål, der både kan være meningsbærende for eleverne, og som Tine kan 

styre sin undervisning efter. Det er en hæmmende faktor for en kompetenceorienteret 

matematikundervisning, hvis et øget fokus på udvikling af konkrete målformuleringer 

skaber en situation, hvor matematiklæreren fortaber sig i de specifikke mål og ikke formår 

at løfte blikket og reflektere over, hvordan undervisningen eksempelvis bidrager til at 

udvikle elevers modelleringskompetence. Relateret til C.A. Larsens strukturmodel (kap. 

3) er det her, der er størst risiko for, at der kan opstå fejlfortolkninger af eksempelvis 

formålet med matematikfaget. 
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9.2 Tidsrøvere og disponering af forberedelsestiden 

Tid er en knap resurse i alle aspekter ved forsøgsundervisningen. Der er kun en endelig 

mængde tid til rådighed, både i forhold til Tines forberedelse og den konkrete 

undervisning. Disponering af den endelig mængde tid skaber situationer, hvor 

tidsforbruget på arbejdet med én meningsfuld aktivitet gør, at tiden ikke er til rådighed 

for en anden relevant aktivitet.  

I planlægningsfasen overraskes jeg over tidsforbruget ved formuleringer af specifikke 

læringsmål. Det tager forholdsvis meget tid at formulere en læringsmæssig ambition på 

kort sætningsform, der kan læses og forstås af elever i forsøgsundervisningen. Det udgør 

en tidsrøver i forhold til andre forberedelsesaktiviteter som konstruktion og udvælgelse 

af matematiske opgaver samt feedback på elevprodukter. Det er væsentligt, at den 

specielle planlægningssituation anvendes til at perspektivere denne iagttagelse. 

Planlægningen af matematikundervisningen med afsæt i modellen om den hypotetiske 

læringskurs (kap. 7) skaber en situation, hvor en række aspekter ved undervisningen 

diskuteres og tingsliggøres i et planlægningsdokument (bilag 8). Der bliver brugt en del 

tid på at diskutere sammenhængen mellem læringsmål og opgaver samt de tankegange 

og læreprocesser, som eleverne måske engagerer sig i. I forbindelse med planlægning af 

de enkelte undervisningsforløb er udgangspunktet de officielle målbeskrivelser fra 

forenklede Fælles Mål. Det skaber en situation, hvor vi bruger meget tid på at formulere 

og skriftliggøre mål i elevtermer (se fx figur 24). Løbende i samtalen bliver relevante 

opgaver konstrueret eller identificeret i lærebøger. I drøftelserne indgår hypoteser om 

elevers læreproces, men på grund af tidsmæssige aspekter skriftliggøres de ikke i samme 

omfang.  

Formulering af læringsmål er en tidsrøver, men Tine giver udtryk for, at det bidrager til, 

at hun tager et personligt ansvar for matematikundervisningen. Tidligere har Tine været 

vant til en samarbejdsform, hvor lærere uddelegerer opgaver til hinanden. I forbindelse 

med vores samtaler argumenterer hun for det problematiske ved fx at overtage andres 

undervisningsforløb. Ifølge Tine skal matematiklæreren selv være involveret i arbejdet 

med målformuleringer, ellers kan vedkommende lige så vel nøjes med at lade lærebogen 

være styrende, da der opstår en situation, hvor ”der står man selv af igen, og lader andre 

tænke. Og så tager andres [mål]” (ML150803, 7:06).  

I flere interview giver Tine udtryk for, at læringsmålene hjælper hende til at fastholde 

intentionerne med den enkelte lektion. I forbindelse med opstarten af det andet år af 

forsøgsundervisningen (skoleåret 2015/2016) beskriver Tine: 

”[…] kræver også en omstilling af mig selv, fordi der er nogen 

ting, jeg har været vant til og gøre […].  

Jeg er meget mere bevidst om, hvad jeg vil nå, og jeg vælger 

ikke aktiviteterne, jeg vælger målene først, og så vælger jeg 

aktiviteterne. Så jeg synes, det bliver meget mere styret 

derhen, hvor jeg gerne vil.” (LI150803, 8:24)  
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De ovenstående citater eksemplificerer, at mål er med til at skabe en rettethed i 

matematikundervisningen for Tine. Målene bliver matematiklærerens mål for elevernes 

læring, som er med til at skabe en undervisningsmæssig pejling for hende. Det står i 

modsætning til eksempelvis resultaterne fra Skott og Kaas (2015), hvor matematiklærere 

ikke ser en værdi ved brugen af læringsmål (se kapitel 5). Men som Tine beskriver, så 

kræver det en markant omstilling fra hendes tidligere planlægningspraksis at udvikle en 

målstyret tilgang. 

9.3 Manglende fortrolighed med de matematiske kompetencer  

Gennem hele forsøgsundervisningen skelner Tine mellem matematiske kompetencer og 

stofområderne i forenklede Fælles Mål ved at omtale stofområderne som færdigheds- og 

vidensmål. I kapitel 3 beskrives det problematiske i opbygningen af forenklede Fælles 

Mål i matematik, hvor de matematiske kompetencer reduceres til at være delelementer i 

en kompetenceudvikling på samme niveau som andre delelementer indenfor 

stofområderne. Tines formuleringer indikerer en særlig opmærksomhed på de 

matematiske kompetencer i forhold til stofområderne, hvorfor det problematiske i hendes 

skelnen ikke italesættes i vores meningsforhandlinger. Indledningsvist er Tine meget 

opmærksom på, at 

”der er nogen af kompetencemålene, som måske vil blive over 

hovedet på dem og forklare. Det kommer i hvert fald an på, 

hvordan man får det gjort. Men jeg tænker ikke, at 

kompetencemålene skal indgå hver gang lige som målene 

færdigheds- og videnmålene. Fordi jeg tænker færdighedsmålene 

og vidensmålene er nemmere for eleverne at forholde sig til, 

end det er til kompetencemålene.” (LI140824, 40:52) 

Som omtalt i forrige afsnit omskrives kompetencemål til mere specifikke læringsmål. I 

løbet af den toårige periode forekommer flere eksempler på, at Tine har lettere ved at 

formulere læringsmål for stofområderne fra forenklede Fælles Mål end for 

kompetencemålene. Der er dog også indikationer på, at hun er i gang med at udvikle en 

didaktisk rationalitet i forhold til, hvordan de matematiske kompetencer skal indgå i 

planlægningen af matematikundervisningen. Noget sådan kommer til udtryk i forbindelse 

med interviewet efter Forløb 4: Chance og eksperimenter, hvor Tine lige har deltaget i 

en matematikvejlederkonference om målstyret kompetenceorienteret matematik-

undervisning i februar 2015.  

Tine: ”[…] og så snakkede vi også om kompetencemålene. 

[…] hvor én siger, at ”jamen det er jo lige […] 

altså kompetencerne, de kommer jo ind over 

alligevel, fordi […] her er 

kommunikationskompetencen, […] man har jo altid 

nogen forløb, man kan ikke bare tage én kompetence 

ind. Man har jo…” Og så synes jeg netop, at det 

beskriver det miskmask, det bliver, hvis man ikke 

har styr på det. Fordi selvfølgelig kommer der 
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kompetencer ind over, men det der med og fokusere 

på én, og man er sikker på, at man kommer igennem 

alle, så kan man selvfølgelig trække nogen andre 

ind. Fordi jeg tænker også, da vi havde om […] 

hjælpemiddelskompetencen, der havde vi jo også 

noget om den der med […], hvad er det nu den hedder, 

den der […] den sværeste kompetence.” 

Rune: ”Den, du kalder ræsonnementskompetencen.” 

Tine: ”Ja, hvor noget omkring vinkelsum. Der havde vi jo 

en lille smule inde, hvor de skulle undersøge det. 

Og det […] tænker jeg, at det var fint, det er man 

selvfølgelig opmærksom på. Men vi har helt klart 

fokus på, at det her er hjælpemiddelkompetencen. 

Og jeg tænker, når vi er igennem det her år, så 

har vi haft alle kompetencerne fint i spil. Og […] 

på den anden måde, hvor man bare siger ”Nå ja jeg 

har jo nogen kompetencer...”. Så har man 

overhovedet ikke styr på […], og der er nogen, man 

helt klart glemmer.” 

Rune: ”Så det er en systematik i det her.” 

Tine ”Ja, det synes jeg. Og også et overblik over det 

og en bevidsthed. For jeg synes, hvis du bare siger 

”Det er jo lige meget, man får jo nogen af de 

kompetencer”, så har du jo ikke noget overblik. Du 

har heller ikke nogen forståelse egentlig for, 

hvordan man får dem trukket ind. Og det er det, 

jeg tror, er faren ved det her. Det er, at 

målstyret undervisning bliver viden og færdigheds 

og så nå ja kompetencerne kommer lidt af sig selv.” 

(LI150206, 21:30) 

 

Som Tine gengiver i samtalen, er der tegn på, at hun efter lidt over et halvt år er blevet 

opmærksom på, hvilken betydning det nye fokus på matematiske kompetencer har i 

forbindelse med at etablere en rettethed for elevernes læring. Af hendes beskrivelser 

fremgår det, at andre matematiklærere arbejder ud fra en tilgang, hvor de kan identificere 

elementer ved en af de matematiske kompetencer i en allerede etableret 

planlægningspraksis. Der er altså indikation på, at Tine gennem vores systematiske 

samarbejde er ved at udvikle sin matematiklærerfaglighed. Men af citatet fremgår det 

også, at Tine endnu ikke har udviklet en fortrolighed med de matematiske kompetencer. 

Ved begyndelsen af forsøgsundervisningen kan Tine ikke beskrive, hvad der eksempelvis 

karakteriserede ræsonnementskompetencen. Formuleringen den sværeste kompetence 

signalerer, at hun er opmærksom på den uvidenhed hos sig selv. I karakteristikken af 

matematiklærerfaglighed er det en central pointe, at matematiklærere skal mestre 

grundskolens matematik. Derfor er det også en hæmmende faktor for udvikling af en 

kompetenceorienteret matematikundervisning, hvis matematiklæreren er udfordret på sin 

forståelse af de matematiske kompetencer.  
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Tine fremstillinger af ræsonnementskompetencen giver indblik i hendes fagdidaktiske 

udvikling gennem forsøgsundervisningen. I begyndelsen omtales 

ræsonnementskompetencen som den glemte kompetence. I foråret 2015 er det blevet til 

den sværeste kompetence. Hen mod afslutningen på forsøgsundervisningen fremhæver 

Tine ræsonnementskompetencen, som er en af de vigtigste kompetencer. Ved opstarten 

anser Tine alle kompetencer for værende lige vigtige, hvilket dog ændrer sig i løbet af 

forsøgsundervisningen, da hun bliver mere optaget af elevernes udvikling af 

problembehandlings, modellerings- og ræsonnementskompetence. 

 
”Jeg tænker, at i problembehandlingskompetencen der 

ræsonnerer du selvfølgelig en smule også, men det er jo […] 

simpelthen og løse problemerne ikke. Hvor 

ræsonnementskompetencen går jo ud på og drage de der faglige 

ræsonnementer, at det er det, undervisningen lægger op til. 

Men […] det er sgu da svært.” (ML170615, 44:04)  

På to år formår Tine at udvikle en øget bevidsthed om de matematiske kompetencer, men 

som det fremgår af citatet, er det både en frustrerende, tidskrævende og langstrakt proces 

at nå dertil.  

9.4 Konklusion på didaktisk analyse 1 

Det er en langsommelig og tidskrævende proces for Tine at udvikle sin didaktiske 

rationalitet i forbindelse med planlægning og tilrettelæggelse af en målstyret 

kompetenceorienteret matematikundervisning. På et eksemplarisk grundlag vil jeg 

argumentere for, at det tidsmæssige aspekt og en mangelfuld matematiklærerfaglighed 

udgør hæmmende faktorer for realisering af en målstyret kompetenceorienteret 

matematikundervisning.  

I vores undersøgelsesfællesskab har vi brugt meget tid på at drøfte, hvad der 

karakteriserer den enkelte kompetence, og hvordan den kan sættes i spil i forbindelse med 

faglige stofområder. Samarbejdet har været udfordret af tidsrammen for Tines 

forberedelse, som er blevet overskredet. Flere gange har hun dog givet udtryk for, at det 

har været en udbytterig proces for hende. Selv gennem vores tætte samarbejde til at støtte 

hendes matematiklærerfaglige udvikling har det krævet betydelige resurser at ændre 

Tines planlægningspraksis fra værende en lærebogsstyret undervisning til en lærerstyret 

matematikundervisning. 

Som det fremgår af Tines beskrivelser, kræver en lærerstyret matematikundervisning en 

omstilling fra hendes side. Tidligere har lærebogen faciliteret beslutninger om indhold af 

undervisningen samt reduceret arbejdsbyrden i planlægningsfasen. Her har Tines 

opmærksomhed været rettet mod iscenesættelsen af lærebogen i undervisningen. Med en 

målstyret tilgang til undervisningen påtager hun sig derimod ansvaret for etablering af 

konsistens i elevers matematiske udvikling, her udgør lærebogen ikke længere autoriteten 

i forbindelse med beslutninger om valg af indhold og progression. Her varetager hun en 
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større del af den didaktisk-analytiske kæde fra formål for faget til den konkrete 

undervisning, hvilket i høj grad er med til at udfordre hendes faglighed. Det ses 

eksempelvis i forbindelse med udformning af læringsmål, der signalerer en meningsfuld 

læringsambition. 

I karakteristikken af matematiklærerfaglighed fremhæver COACTIV-projektet, at det er 

centralt at medtænke en matematiklærers tro på sig selv i forhold til vedkommendes 

vedholdende arbejde med at håndtere nye elementer i matematikundervisningen. Når 

Tine giver udtryk for, at hun ikke selv er klar til at varetage planlægning og 

tilrettelæggelse af en målstyret matematikundervisning, skal det også ses i det lys. Der er 

tale om en markant ændring af hendes planlægningspraksis, når hun gennem vores 

samarbejde løbende støttes i forhold til at træffe beslutninger. I vores 

undersøgelsesfællesskab etableres rum for at drøfte usikkerheder og tvivlsspørgsmål med 

henblik på udvikling af forsøgsundervisningen. På baggrund af mit samarbejde med Tine 

vil jeg argumentere for, at det er en hæmmende faktor for udvikling af en målstyret 

kompetenceorienteret matematikundervisning, hvis matematiklærere ikke får etableret et 

samarbejde, så de sammen kan blive opmærksomme på nye tiltags betydning for egen 

praksis. Resultaterne fra mit projekt giver tydelige indikationer på, at det kræver mere tid 

til forberedelse, hvis matematiklæreres planlægningspraksis skal forandres. Men det har 

også betydning, hvordan tiden anvendes. De matematiske kompetencer rummer en 

markant forandring af matematikundervisning og gennem mit samarbejde med Tine, er 

jeg blevet opmærksom på, at det tager tid for matematiklæreren at opnå en fortrolighed 

med kompetencerne, så hun kan operere med dem på reflekteret vis i sin praksis. Jeg har 

ikke kunnet identificere et ”quick fix”, der kan omgå dette perspektiv. Der er potentialer 

ved at indgå i en fælles planlægning, hvor matematiklærere får mulighed for at drøfte 

deres usikkerheder. Det er dog ikke tidsbesparende, da de potentielt bliver bevidste om 

begrænsninger i deres egen faglighed og gennem samarbejdet søger at udbedre det.  
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10 Didaktisk analyse 2: Læringsmål i det matematiske klasserum 
I kapitel 3 og 7 fremhæves potentialerne ved, at matematiklærere gennem undervisnings- 

og læringsmål får tydeliggjort den didaktiske intentionalitet med undervisningen. 

Matematiklærere skal hjælpe elever med at identificere betydningsfulde læringsmål, der 

kan udgøre pejlemærker for deres matematiske læring. Mine teoretiske analyser viser, at 

læringsmål kan være med til at styre elevers opmærksomhed og handlinger i arbejdet med 

at udvikle deres matematiske forståelser og matematiske kompetencer. Det betyder, at 

læreren i dialog med eleverne skal tydeliggøre læringsmål, og elever skal sættes i 

situationer, hvor de får mulighed for at forholde sig reflekteret til deres matematiske 

læring. I kapitlet retter jeg opmærksomheden mod de tryk på den undervisningsmæssige 

ramme, jeg gennem den hypotetiske læringskurs og selvregulering har påført den 

undervisningsmæssige ramme (visualiseret i figur 22). Jeg vil undersøge og analysere, 

hvad der sker i en undervisningskontekst, når matematiklæreren introducerer synlige 

læringsmål i klasserummet. Derfor rammesættes det analytiske spor i dette kapitel af 

følgende spørgsmål:  

Hvilke hæmmende faktorer kan identificeres, når matematiklæreren i en 

konkret forsøgsundervisning på forskellige måder introducerer og 

synliggør matematiske læringsmål for eleverne? 

Som jeg beskriver i kapitel 9, giver Tine udtryk for, at målene er med til at orientere 

hendes tænkning om undervisningen. Mål bliver her retningsanvisende og udgør 

pejlemærker for hende. De er med til at skabe et større ejerskab for undervisningen hos 

læreren. Med afsæt i matematiklærerens perspektiv stilles skarpt på hæmmende faktorer, 

når matematiklæreren sætter og omsætter mål for en kompetenceorienteret 

matematikundervisning til praktisk handling i en undervisningskontekst. En del af dette 

kapitel er en gennemskrivning af tekstelementer fra Hansen (2016a). 

10.1 Synlige læringsmål i det matematiske klasserum 

Fredag d. 12. september 2014 markerer en ganske særlig dag i mit ph.d.-projekt. Det er 

den første matematiklektion, hvor mine mere eller mindre abstrakte overvejelser om 

målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning når helt ned på et konkret 

klasserumsniveau. Jeg har allerede været inde i 5. klasse med mit videokamera i to 

lektioner, så de kan vænne sig til min tilstedeværelse. Men fredag d. 12. september sidder 

jeg klar til at lave min første videoobservation i forhold til mit projekt. Jeg har aftalt med 

Tine, at hun indleder med at sige noget om projektet og læringsmål. Undervisningsbillede 

1 (bilag 9) er et narrativ af de allerførste minutter af forsøgsundervisningen, hvor Tine 

gennem en plenumsamtale spørger til elevernes forståelse af mål. Tine vælger bevidst at 

italesætte målbegrebet som et virkemiddel i udvikling af elevernes matematiske læring. 

Eleverne fortæller, at mål kan være i et maratonløb eller et fodboldmål. Det kan også være 

noget man måler, eller noget man vil opnå. Med italesættelsen af målbegrebet bryder Tine 

den didaktiske kontrakt, der hidtil har været kendetegnet ved en plenumgennemgang med 

tilhørende opgaveregning. Begrebet didaktisk kontrakt er en metafor for en indbyrdes 
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forståelse mellem lærer og elever for undervisningens organisering og samspillet mellem 

de forskellige aktører (Blomhøj, 1994; Brousseau, 2002). Læringsmål er en ny ramme for 

matematikundervisning, som eleverne ikke har mødt tidligere, hvilket elevernes 

divergerende målforståelser giver indblik i. 

Selvom jeg anvender video som linse (kapitel 8), kan mine videoobservationer også 

anvendes som vindue ind i klasserummet med fokus på optælling af 

undervisningsmæssige fænomener. Her har jeg registreret antallet af målformuleringer, 

som Tine har vist eleverne på skærmen ved begyndelse af en videoobserveret lektion i de 

første fem forløb (figur 25). 

 Videoklip Antal 

læringsmål 

Forløb 1 MKU140912-A 2 

MKU140916-A 1 

MKU140926-A 3 

MKU140930-A 2 

MKU141007-C 1 

Forløb 2 MKU141023-A 3 

MKU141031-A 3 

MKU141104-A 3 

MKU141118-A 4 

MKU141120-A 4 

Forløb 3 MKU141218-A 4 

Forløb 4 MKU150123-A 2 

MKU150127-A 2 

MKU150203-A 2 

MKU150206-A 2 

Forløb 5 MKU150217-B 1 

MKU150224-A 2 

MKU150306-A 2 

Figur 25. Skema over antal målformuleringer ved opstart af en lektion 

Jeg har ikke mulighed for at være til stede i alle undervisningslektioner. Men når den 

skematiske oversigt i figur 25 sammenholdes med en optælling af læringsmål i Tines 

præsentationer (figur 26) fremkommer en indikation på iscenesættelsen af mål i 

forsøgsundervisningen. 

  

https://vimeo.com/187614126
https://vimeo.com/187650389
https://vimeo.com/187774257
https://vimeo.com/187783906
https://vimeo.com/188622751
https://vimeo.com/189296244
https://vimeo.com/189589498
https://vimeo.com/189594546
https://vimeo.com/190995443
https://vimeo.com/191017663
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LP-Forløb1 LP-Forløb2 LP-Forløb3 LP-Forløb4 LP-Forløb5 

Dias 

nr. 

Antal 

mål 

Dias 

nr. 

Antal 

mål 

Dias 

nr. 

Antal 

mål 

Dias 

nr. 

Antal 

mål 

Dias 

nr. 

Antal 

mål 

4 2 4 3 27 4 8 4 5 1 

13 1 11 3 32 4 19 6 11 1 

16 1 16 3 38 4 25 2 19 2 

23 1 21 3 42 4 32 2 30 1 

35 2 29 3 46 4 38 2 34 2 

41 2 42 3   43 2 39 2 

47 3 48 2   50 2 46 2 

54 2 54 2   55 2   

60 3 55 3   61 2   

65 3 61 4       

70 3 72 4       

Figur 26. Skema for optælling af læringsmål i Tines præsentationer 

Ved at sammenholde de to oversigter, er der tydelige tegn på, at der har udviklet sig et 

uhensigtsmæssigt mønster med flere og flere synlige læringsmål i løbet af de første fire 

forløb. På et tidspunkt ved begyndelsen af forløb 4 har Tine eksempelvis seks læringsmål 

på et dias (figur 26). Som beskrevet i indledningen udgør et centralt aspekt ved den 

didaktiske model, at eleverne introduceres for læringsmål i elevtermer. I løbet af det første 

halve år rammesættes den dimension ofte gennem plenumsamtaler med afsæt i synlige 

læringsmål på skærmen i klasserummet. Formuleringer som ”I dag skal vi lige snakke om 

nogen mål” (MKU141031-A) og ”I dag der starter vi med og snakke om mål-snak” 

(MKU141118-A) giver indblik i, at Tine på forskellige tidspunkter forfalder til en form 

for instrumentalisme i forbindelse med anvendelsen af synlige mål i undervisningen. Tine 

etablerer et praksisbegreb ”mål-snak” som udtryk for klasserumspraksissen med at 

italesætte mål overfor eleverne, hvilket fremgår af lærerlogbogen.  

”Jeg synes, at der var en fin sammenhæng i timen i dag. 

Målsnak først, Elevforklaringer, opgaveløsning og 

afslutningsvis med igen at kigge på målene.” (LL141104) 

Den vanskelige klassesamtale om læringsmål 

En del elever har svært ved at forholde sig til de synlige læringsmål, hvor de matematiske 

begreber ofte peger frem mod det matematiske indholdsområde, som eleverne først møder 

i løbet af undervisningen. Jeg observerer flere gange, at Tine uddyber målbeskrivelserne, 

men eleverne deltager ikke i samtale om dem (MKU140926-A, MKU150127-A). 

Undervisningsbillede 2 (bilag 10) eksemplificerer en sådan situation. I de situationer 

bliver de synlige målformuleringer ikke konstruktive for eleverne i forbindelse med deres 

matematiske læring. I udgangspunktet gør Tine egentlig bare, hvad vi gennem 

planlægningssamtaler har drøftet skal være centralt i undervisningen. Samtidig giver 

https://vimeo.com/189589498
https://vimeo.com/190995443
https://vimeo.com/187774257
https://vimeo.com/195753042
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interviewene også indblik i hendes refleksion over de synlige mål i klasserummet i 

forbindelse med de første forløb. 

”…vi snakker jo om det hver gang. Og jeg tænker, at de 

stadigvæk ikke er så meget inde i snakken. Det er mest mig, 

der snakker. Så der synes jeg, at der vil det være fint, […] 

hvis vi får dem mere på banen. Men jeg tænker at […] det, at 

de ved, hvad de skal lære i hver lektion, det gør, at 

lektionen bliver mere overskuelig for dem. Og det bliver mere 

bevidst for dem, om de egentlig har lært det eller ej. Hvor 

at hvis du ikke er så målorienteret […], nå ja så løser man 

nogen opgaver. Okay opgaverne var måske lidt sværere, men man 

tænker ikke nærmere over det. Jeg tror, at det giver en større 

klarhed for dem. For mig giver det i hvert fald en større 

klarhed også, hvad er det lige præcis, vi skal med den her 

lektion.” (LI141021, 8:48) 

”Altså jeg tror, at de […] har rykket sig en lille smule på 

skalaen frem, men der er lang vej endnu […] Og jeg tænker, at 

det kommer gradvist ved, at man hver gang, man laver noget, 

holder det op mod målene. At for eksempel at hver gang, at de 

har skullet fremlægge, har vi holdt det op imod, hvad er det 

fremlæggelsen skal indeholde. At vi hver eneste gang holder 

op med, hvad er det, I skal lære, og opsamlingen hænger sammen 

med målene. […] man kan snakke og snakke, men det vigtigste 

det er, at det bliver vist, og at de mærker, at sådan er det 

[…] så tænker jeg, at så kommer det, men der er lang vej.” 

(LI141216, 9:55) 

En ritualiseret tilgang til målstyret undervisning 

Den didaktiske analyse i kapitel 9 viser, at det øgede fokus på mål er med til at 

rammesætte matematiklærerens intentioner med matematikundervisningen. Det kommer 

også til udtryk i ovenstående udsagn fra Tine, hvor hun beskriver, at det giver hende en 

større klarhed i forhold til den enkelte lektion. Når Tine i interviewet nævner, at målene 

også giver større klarhed for eleverne, er det et mere problematisk udsagn. I mine 

observationer forekommer flere eksempler, hvor det ikke er tilfældet. På trods af, at 

målene ”bliver vist hver eneste gang” og ”talt om”, giver mine observationer indblik i, at 

de ikke er med til at styre en del elevers opmærksomhed og handlinger i deres 

matematiske arbejde.  

Som jeg også har beskrevet i Hansen (2016a) får mine observationer mig til at reflektere 

over måden, hvorpå eleverne møder læringsmål i det matematiske klasserum. Jeg 

observerer gentagne gange en form for ritualiseret tilgang til målstyret undervisning. 

Betegnelsen “ritualiseret handling” er valgt fremfor “rutineret handling”, da det relaterer 

sig til bevæggrunden for handlingen. Både rutine og ritual kan forstås som handlinger, 

der vanemæssigt gentages i samme form. Hvor rutiner ofte er dagligdagsaktiviteter uden 

refleksion, kan ritualer anskues som værende en kulturel, meningsfuld praksis, der 

relaterer sig til et bevidst formål (Coupland, 2000). Jank og Meyer (1997) beskriver, at 
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rutiner kan forstås som noget positivt i et didaktisk perspektiv. De er med til at reducere 

kompleksiteten for læreren i forbindelse med at træffe momentane beslutninger. I deres 

optik er rutine automatisering af en oprindelig bevidst målrettet handling. Der opstår først 

et problem, når en rutine fastfryses og udvikler sig til et ritual for læreren. De påpeger 

problemet med ritualiserede handlinger, da de er med til at undertrykke lærerens 

refleksion over sin undervisningspraksis. Nuthall (2005) beskriver, at ritualiserede rutiner 

i undervisningen ofte baserer sig på, hvad lærere og samfundet anser for værende 

”rigtige” måder at undervise på. I de første fem forløb af forsøgsundervisning gør Tine 

målstyret undervisning! Tine introducerer eleverne for synlige læringsmål, hvilket er 

blevet en naturlig del af den didaktiske kontrakt i klassen. Der er hermed stor 

overensstemmelse mellem forventninger om læringsmålstyret undervisning 

(Undervisningsministeriet, 2014a) og den gennemførte undervisning. Men til trods for 

Tines intentioner udvikler læringsmålene sig ikke til pejlemærker for en del elever.  

De skriftlige målformuleringer fra planlægningsdokumenterne kan forholdsvis let 

indsættes i matematiklærerens præsentationer, hvilket fører til en overflod af 

målformuleringer, som elever har svært ved at orientere sig efter. De mange mål skaber 

situationer, hvor alle mål kan forekomme lige vigtige og dermed også lige uvigtige. Der 

er indikationer på, at Tine har fokus på en maksimal, men ikke en optimal brug af 

læringsmål i det matematiske klasserum. De synlige læringsmål skaber ikke automatisk 

en situation i matematikundervisningen, hvor elever forholder sig reflekterende til 

læringsmålene. Samtidig giver flere observationer indblik i, at nogle elever bare sidder 

og venter på, at den indledende ”mål-snak” afsluttes, så lektionen kan ”begynde”. Der er 

her identificeret en nærliggende risiko for, at ritualiseret målstyret undervisning afkobler 

en central dimension ved målstyret matematikundervisning, nemlig elevers evne til at 

bruge målene som pejlemærker og lærerens evne til at være didaktisk reflekteret i forhold 

til anvendelsen af læringsmål i det matematiske klasserum.  

10.2 Mål/arbejdssedler: Når målstyret undervisning afløses af 

målstyret læring 

Min empiri i forbindelse med de første forløb får mig til at reflektere over målstyret 

matematikundervisning. Den didaktiske modelleringsproces tillader iterative elementer, 

og jeg går tilbage til systematiseringen og didaktificeringen for at undersøge, hvordan den 

didaktiske model har frembragt den ritualiserede målstyring. Begrundelsen for de synlige 

læringsmål baserer sig blandt andet på John Hatties beskrivelser, hvor et ”nøglepunkt er, 

at elever ofte har brug for at blive undervist eksplicit i læringsmålene” (Hattie, 2013, s. 

90). Noget tilsvarende fremhæves af Black og Wiliam (2009) samt James et al. (2007), 

hvilket skaber en situation, hvor jeg ikke afviser idéen om synlige mål i klasserummet, 

men intervenerer i Tines tilrettelæggelse af de enkelte matematiklektioner. 

Rune:  ”… man skal måske lave det benspænd for dig, […] 

at du max må præsentere måske to læringsmål i en 
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time. Fordi så kan eleverne lære at tænke det med. 

Det bliver for meget nu.” 

Tine: ”Ja det synes jeg også selv. Det synes jeg også 

selv, men det er, fordi jeg har taget dem fra vores 

[peger på planlægningsdokumentet].” 

Rune: ”Ja og det er [afbrydes].” 

Tine: ”Jeg har faktisk selv tænkt, at jeg også synes, 

det er alt for mange. Fordi i fjerde der har jeg 

to hver gang, og det er […] nemmere at forholde 

sig til.” (ML150109, 8:53)  

Ovenstående samtale vidner om vigtigheden af, at der indgår meningsforhandlinger i det 

rollebevidste undersøgelsesfællesskab mellem forsker og praktiker. Der er tegn på, at 

planlægningsdokumentet har overtrumfet Tines egen didaktiske rationalitet, hvilket først 

italesættes i forbindelse med forløb 4. Som forsker i en didaktisk modelleringsproces er 

det væsentligt at studere den konkrete undervisningspraksis i et stykke tid før en eventuel 

intervention. Da mine løbende analyser afdækker et uhensigtsmæssigt mønster, vælger 

jeg at indgå i meningsforhandling med Tine om mine analyser. Det er en del af aftalen 

om det rollebevidste undersøgelsesfællesskab i forsøgsundervisningen, at 

matematiklæreren også er nysgerrig efter at undersøge og forstå sin egen praksis. Af 

oversigterne i figur 25 og 26 fremgår det, at Tine efter de første par undervisningsgange 

i forløb 4 aktivt forholder sig til benspændet med maksimalt to læringsmål.  

Beskrivelse af brugen af mål/arbejdssedler  

Som en del af planlægningen af forløb 4 og 5 foreslår Tine, at vi udvikler og anvender 

individuelle mål/arbejdssedler til eleverne. Tine har hørt om idéen på 

matematikvejlederuddannelsen og omtaler den for mig. Med afsæt i Bergem og Dalland 

(2010) samt Dalland og Klette (2014) vurderer jeg, at det kan være en relevant måde at 

operationalisere intentionerne fra afsnit 7.4 på. Jævnfør uddybningen i afsnit 7.4 er det 

centralt, at eleverne i forsøgsundervisningen får mulighed for at anvende læringsmål i 

forbindelse med refleksioner over deres matematiske læring.  

Til hvert forløb udvikles derfor individuelle mål/arbejdssedler, hvor eleverne skal vurdere 

deres målopfyldelse i kategorierne ”Kan”, ”Kan næsten”, ”Kan ikke” (se bilag 11). 

Samtidig er det enkelte læringsmål relateret til udvalgte opgaver eksempelvis i lærebogen 

Matematrix5. I undervisningen får eleverne mulighed for at forholde sig til, om de har 

opnået læringsmålene på deres mål/arbejdsseddel (MKU150120-I), hvorefter Tine i en 

efterfølgende plenumsamtale spørger til nogle af elevernes afkrydsninger samt deres 

forståelse af læringsmålet (MKU150120-J).  

Under forløbene bliver jeg opmærksom på et særligt tidsligt fænomen. Ofte indleder Tine 

stadig lektionen med en samtale om læringsmål og holder sig til aftalen om maksimalt to 

synlige mål. Der indgår klasse- og gruppeaktiviteter, men en del af elevernes arbejde i 

lektionen rammesættes af arbejdssedlen. På trods af, at der er differentieret på tre niveauer 

i forhold til læringsmål og opgaver, sker der en række forskydninger i forbindelse med 

https://vimeo.com/194313080
https://vimeo.com/194313122
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elevernes arbejde. Når eleverne eksempelvis har været fraværende på grund af sygdom 

eller ferie, kommer de til at arbejde asynkront i forhold til den fælles gennemgang. Det 

skaber situationer, hvor læringsmålene fra plenumsamtalen ikke har nogen sammenhæng 

med de opgaver, eleverne arbejder med i lektionen. Undervisningsbillede 3 (bilag 12) 

eksemplificerer en situation, der opleves flere gange i forsøgsundervisning i forbindelse 

med forløb 4 og 5. Tine spørger til elevernes arbejde, og nogle elever giver udtryk for, at 

de har opnået læringsmålet. Andre elever forklarer, at de ikke har arbejdet med 

matematiske opgaver, som har tilknytning til de synlige læringsmål.  

Der er tydelige tegn på, at mål/arbejdssedlen er med til at skabe en ureflekteret 

opgaveløsning hos en del elever (MKU150310-G). Samtidig er der flere indikationer på, 

at nogle elever har svært ved at afkode læringsmålene. 

”[…] der kom én [elev] og spurgte, om jeg ville hjælpe, fordi 

han kunne ikke læse dem selv derhjemme. Og synes han kunne 

ikke forstå dem, men når jeg forklarede ham, hvad det betød, 

så synes han faktisk, der var nogen krydser, han godt kunne 

sætte. […] Jeg er lidt i tvivl om, de bare sætter dem. […] 

Jeg tænker, at nogen de kan, og det hvad jeg tænker det ud 

fra, det er sådan mere, hvad jeg selv har bemærket i løbet af 

timerne og sådan noget. Hvor at nogen […] tror jeg også godt 

kan det, hvor de er usikre på formuleringerne.” (LI150206, 

14:39) 

Tine beskriver, at på trods af at der i planlægningsfasen anvendes en del tid på at gøre 

læringsmålene elevnære, har en del fagligt svage elever svært ved at afkode dem. I 

forbindelse med et interview efter forløb 5 beskriver Tine retrospektivt, hvordan hun har 

oplevet arbejdet med læringsmål i forsøgsundervisningen. 

”[…] det [er] ligesom om, vi træder vande nu. […] og jeg 

synes, de har svært ved og sætte de der kryds i den målliste, 

vi har lavet.” (LI150313, 7:04) 

I et efterfølgende interview beskriver Tine også, hvordan eleverne har svært ved at 

forholde sig til skriftlige målformuleringer. 

”Ja for jeg synes også, da vi havde den der afkrydsningsliste, 

[…] det var ikke ret nærværende for dem. Det var sådan, de 

krydsede bare af. ”Nå ja det kan jeg nok, eller det kan jeg 

måske ikke.”” (LI150623, 9:25) 

Tine fremdrager igen arbejdet med målsedler i forbindelse med det afsluttende interview 

på forsøgsundervisningen året efter. 

”Men jeg synes at i starten, der havde vi nogen gange, hvor 

vi lavede sådan et opgaveark, hvor vi lavede i tre niveauer, 

fandt aktiviteter ud fra de læringsmål vi havde skrevet og 

læringsmålene var også i tre niveauer. Men det gav ikke så 

god mening, fordi det ikke hang sammen med den undervisning, 

https://vimeo.com/197394357
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jeg så kørte. […] jeg kunne gennemgå noget med et læringsmål 

og nogen faglige ting, og så vendte de egentlig tilbage til 

noget, der lå førhen.” (LI160622, 4:45) 

”[…] at det står på opgavearket, der tænker jeg, der får man 

ikke den snak, så de bliver ikke personliggjort, eller hvad 

man kan kalde dem. Det bliver ikke nærværende for børnene, 

det er bare noget, der står der. ”Nå det er det der står.”” 

(LI160622, 6:02) 

Individualisering og instrumentalisering ved brug af målsedler 

Observationerne og interview viser, at brugen af mål/arbejdssedler kan være problematisk 

i forhold til at opfylde ambitionen om en målstyret kompetenceorienteret 

matematikundervisning. Min empiri giver indblik i, at der opstår en række udfordringer 

for matematiklæreren, når undervisningen organiseres ved hjælp af mål/arbejdssedler. 

Når Tine i et interview forklarer, at det ”ikke hang sammen med undervisningen”, og 

eleverne arbejder med noget matematik ”der lå førhen” markerer det et skifte fra 

undervisning mod individualiseret læring. Det kommer også til udtryk ved, at 

mål/arbejdssedlerne får en del elever til at rette deres opmærksomhed mod en form for 

aktivitetsmål, hvor det handler om at lave mange opgaver. De opstillede mål bliver ikke 

”nærværende” for eleverne, og en del elever har desuden svært ved at forstå målene. 

Individualisering og instrumentalisering skygger for, at læringsmålene er med til at gøre 

det matematiske indhold tilgængelig for eleverne. En konsekvens er, at eleverne ikke 

bruger målene som pejlemærker.  

Endnu en gang går jeg tilbage i modelleringsprocessen for at forstå de udfordringer, som 

matematiklæreren giver udtryk for. I forbindelse med systematiseringen fremhæver jeg 

blandt andet SOLO-taksonomien (se afsnit 4.1), som jeg også argumenterer for, er et 

relevant planlægningsværktøj for matematiklæreren i forbindelse med en målstyret 

matematikundervisning (Hansen, 2015b). Samtidig fremhæves denne taksonomiske 

tænkning af blandt andet John Hattie (Hattie, 2013; Hattie & Brown, 2004) som et 

relevant redskab i forbindelse med at gøre elevers læring synlig. I begyndelsen af mit 

projekt er jeg meget begejstret for beskrivelsen af SOLO-taksonomien, og det er nærmest 

forførende at læse om, hvordan taksonomien gør det muligt at synliggøre elevernes 

progression i forbindelse med deres læring. Spørgsmålet er dog, hvem retter denne 

synlighed sig mod – eleven eller læreren? Min empiri gør mig opmærksom på, at det er 

en udfordring at bruge mål/arbejdssedler til at skabe en synlighed i forbindelse med 

elevers læring i matematikundervisningen på mellemtrinnet.  

På overfladen har grundskolefaget Matematik en nærmest forledende karakter i forhold 

til målstyring i et taksonomisk perspektiv, idet der kan konstrueres en form for lineær 

sammenhæng mellem synlige målformuleringer, matematiske opgaver og kriterier for 

målopfyldelse. I SOLO-taksonomien benævnes dette ”constructive alignment” (Biggs & 

Tang, 2007), der i en dansk introduktion til SOLO-taksonomien oversættes til konstruktiv 

tilpasningsproces (Hook, 2015). Der er indikationer på, at denne tilgang rekonstruerer en 
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opgavediskurs (Mellin-Olsen, 1990, 1996) i både matematiklærerens og elevernes 

bevidsthed, hvor der er fokus på at lave opgaver uden nødvendigvis at reflektere over 

opgavernes læringsmæssige potentiale. Her bliver opgaverne altså et mål i sig selv for 

eleverne og ikke et middel til at udvikle matematiske færdigheder, viden og kompetencer. 

Min empiri giver indblik i, at anvendelsen af mål/arbejdssedler nærmest konsoliderer 

opgavediskursen i matematikundervisningen i stedet for at udvikle en 

kompetenceorienteret undervisning, hvor eleverne forholder sig nysgerrig spørgende til 

matematikken.  

Umiddelbart kan man forestille sig, at matematikfaget netop egner sig til etablering af en 

lineær sammenhæng mellem synlige målformuleringer, matematiske opgaver og kriterier 

for målopfyldelse. Det er dog et tveægget sværd, da det kan føre til fokus på mere præcise 

målformuleringer og specifikke opgaver, der kan udmønte sig i instrumentalisering og en 

mål-middeltænkning. Når nogle elever ikke kan forstå målformuleringerne falder 

sammenhængen mellem mål og opgaver fra hinanden. Her kan der opstå situationer, hvor 

målene bliver gjort mere enkle i forsøget på at få eleverne til at forholde sig til målene i 

forbindelse med deres opgavearbejde.  

Med afsæt i følgende målformuleringer fra forenklede Fælles Mål ”Eleven kan beskrive 

sandsynlighed ved brug af frekvens” og ”Eleven har viden om sammenhængen mellem 

frekvenser og sandsynlighed” (Undervisningsministeriet, 2016a) bliver følgende mål 

formuleret i forbindelse med forløb 4 i forsøgsundervisningen ”Du kan beregne 

frekvens”, ”Du kan forklare, hvad frekvens er” og ”Du kan afgøre, i hvilke situationer 

frekvens er brugbart” (figur 24). Planlægningsfasen er udfoldet i kapitel 9. 

Jo mere enkelt målet er formuleret, desto lettere er det at finde passende afgrænsede 

opgaver. Samtidig er det forholdsvis enkelt at lave en form for skriftlig evaluering, hvor 

eleverne regner nogle tilsvarende opgaver. Eksempelvis er det relativt ligetil at lade 

eleverne møde et synligt læringsmål ”Du kan beregne frekvens”, hvorefter de skal arbejde 

med opgaverne, der netop går ud på at beregne frekvens. Hvis læreren efterfølgende 

evaluerer elevernes læring ved at lade dem regne en afsluttende opgave, kan der nærmest 

udvikles en form for selvopfyldende profeti. Der arbejdes målstyret, og elevernes læring 

dokumenteres. Det kan dog bevirke, at matematiklæreren fravælger mere komplekse 

matematiske emner, da de kan være vanskelige at beskrive i målformuleringer, alle elever 

kan forstå. I forsøg på at få alle elever til at forholde sig til synlige mål, er der en potentiel 

risiko for, at matematiklærere nærmer sig en mål-middeltænkning. ”At en målbeskrivelse 

er hensigtsmæssigt formuleret vil altså sige, at den korrekt overfører Deres ideer til 

læseren; den bedste formulering er den, der udelukker det største antal af mulige 

alternative opfattelser” (Mager, 1962, s. 33).  

I forbindelse med at synliggøre elevernes læring kan matematiklærere komme til at stå i 

situationer, hvor matematikfaget atomiseres. En hæmmende faktor for udvikling af en 

målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning er et overdrevet fokus på 
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målstyret læring, der knyttes an til specifikke færdighedsmål, som efterfølgende kan 

vurderes for værende opnået. Det har jeg tidligere i afhandlingen beskrevet som 

målingsstyret matematikundervisning, hvor opgavediskursen i matematik rekonstrueres 

på uheldig vis. Her kommer målstyringen til at underminere elevernes brug af mål som 

pejlemærker. Der er altså indikationer på, at arbejdet med mål/arbejdssedler skaber en 

situation, hvor den målstyrede undervisning afløses af en målingsstyret 

færdighedsorienteret matematikundervisning. Målene bliver ikke til omdrejningspunktet 

for undervisningen og elevernes læring, da en del elever ikke oplever mål som 

nærværende og meningsgivende kategorier i en organisk sammenhængende 

undervisning.  

Forholdet mellem målstyret læring og målstyret undervisning 

Som jeg beskriver i forrige afsnit finder jeg argumenter for arbejdet med 

mål/arbejdssedler blandt norske forskere. Gennem mine data får jeg dog en kritisk impuls, 

som får mig til at stoppe op og undersøge fænomenet. Her bliver jeg inspireret af det 

norske forskningsprojekt ”Sammenhæng mellem undervisning og læring”, der i 

forbindelse med kundskabsløftet LK06 har undersøgt implementeringen af nye 

kompetenceorienterede målbeskrivelser i undervisningen. Her finder forskerne frem til, 

at ”lærerne ser ud til at have godtaget måldrevet læring som en eksplicit tilnærmelse til 

undervisningen” (Hodgson, Rønning, & Tomlinson, 2012, s. 14) (min oversættelse). 

Hodgson et al. (2012) stiller sig dog spørgende til, hvordan den intense målfokusering 

påvirker elevers læring og relaterer spørgsmålet til en negativ fragmentering af 

læringsarbejdet. 

Projektets konklusioner gør mig opmærksom på, at jeg i etableringen af min didaktiske 

model har forholdt mig unuanceret til begreberne målstyret undervisning og målstyret 

læring. I den norske konklusion finder jeg det uheldigt, at forskelle på målstyret 

undervisning og målstyret læring ikke fremstår særlig tydeligt. I min optik kan der skelnes 

mellem de to begreber på følgende måde: Ved målstyret undervisning styrer man mod 

målet, mens man ved målstyret læring lader sig styre af målet. For at udfolde denne 

distinktion er det relevant at lave en begrebsafklaring i forhold til undervisning og læring. 

Begreberne undervisning og læring supplerer hinanden, men de kan ikke erstatte 

hinanden. Derfor er det også uheldigt, hvis matematiklærere i Danmark godtager 

målstyret læring som en eksplicit tilnærmelse til matematikundervisning. Som jeg 

beskriver i kapitel 4 rummer min forståelse af læring både en indre og en ydre dimension, 

der udvikler sig i et dialektisk forhold med hinanden. Men som jeg beskriver i kapitlet 

fokuserer nogle personer udelukkende på det individualistiske perspektiv, hvilket kan 

udfordre undervisningsbegrebet. For eksempel påpeger den hollandske 

uddannelsesfilosof Gert Biesta, at det øgede fokus på begrebet læring er med til at 

redefinere undervisningsbegrebet. Ved at skabe begrebet ”læringgørelse” gør Biesta 

(2011) opmærksom på en række problemer ved et læringsmæssigt fokus. I forhold til min 

redegørelse fra kapitel 4 placerer Biesta sig tydeligt i et tilegnelsesperspektiv ved at 

betone, at i udgangspunktet er læring et individualistisk begreb og ”betegner processer og 
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aktiviteter, men er åbent – hvis ikke tomt – med hensyn til indhold og retning” (Biesta, 

2011, s. 30). Læring refererer til, hvad individer gør, også selvom det foregår i samarbejde 

med andre. I modsætning hertil fremhæver Biesta, at uddannelse og undervisning 

indebærer et forhold. Det kan eksempelvis være forholdet mellem matematiklæreren og 

eleven. Biestas begrebsapparat kan bidrage til at forstå forskellen på målstyret 

undervisning og målstyret læring. Som jeg beskriver i indledningen af denne afhandling, 

er jeg motiveret af en nysgerrighed i forhold til, hvordan matematiklæreren kan udvikle 

en tydelig didaktisk intentionalitet i matematikundervisningen. Gennem min empiri får 

jeg øget indblik i, at undervisningsbegrebet er fundamentalt anderledes og væsentlig 

bredere end læringsbegrebet. Med et målstyret læringsbegreb rettes opmærksomheden 

mod, hvordan og i hvor høj grad, eleven opnår det opstillede læringsmål. Det kan skabe 

situationer, hvor et øget fokus på at bedrive målstyret læring kan udgrænse væsentlig 

mere komplekse matematiske indholdsområder fra matematikundervisningen. Dermed 

får læringsbegrebet en stærk formaterende kraft på undervisningen, hvor der udvikler sig 

en målingstyret matematikundervisning.  

Begrebet målingsstyret matematikundervisning signalerer, at man stadig er optaget af 

forholdet mellem matematiklæreren og eleven. Men forholdet defineres af at gøre 

matematiske fænomener og begreber målbare, hvilket fører til et reduceret matematikfag. 

På baggrund af de første fem forløb bliver jeg opmærksom på, at matematikfaget ikke har 

et stærkt forsvar mod instrumentalisering. Det er forholdsvis let at udvikle målbare 

instruktive målformuleringer, der fører til overfladestrategier hos eleverne. Problemet er, 

at man i samme ombæring mister faget, da de instruktive læringsmål baserer sig på en 

forestilling om, at matematikfaget kan defineres gennem målbare begreber uden at tage 

højde for, at matematik har en række fænomener, som vi stadig er optaget af at undersøge.  

Både målstyret læring og målingstyret matematikundervisning fører til en atomisering af 

faget. I modsætning hertil relaterer målstyret undervisning til matematiklærerens 

didaktiske refleksions- og beslutningsprocesser i forhold til formål, mål, indhold og 

metodiske valg i forbindelse med undervisningen. Med afsæt i sin 

matematiklærerfaglighed skal matematiklæreren foretage en række didaktiske skøn i 

selve undervisningssituationen, både i forhold til matematikundervisningens formål, 

matematikundervisningens metoder og elevernes matematiske læring samt forholdet 

mellem disse tre elementer. Hvis matematiklæreren udelukkende fokuserer på 

målingsstyret undervisning, er der en fare for, at vedkommende kun beskæftiger sig med 

undervisningens hvordan og negligerer undervisningens mere komplekse hvad og 

hvorfor. På den måde reduceres matematiklærerens didaktiske forpligtigelse, og det er 

tilstrækkeligt for matematiklæreren at være administrator af et koncept om målstyret 

læring ved hjælp af lærebogen eller en hypotetisk læringsbane.  

10.3 Målbevidst målstyret matematikundervisning 

I løbet af foråret 2015 går jeg tilbage i modelleringsprocessen for at undersøge ambitionen 

om målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning. I udgangspunktet er 
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ambitionen, at matematiklærerens målovervejelser bliver omdrejningspunktet for 

matematikundervisning. De beskrevne problematikker med brug af mål/arbejdssedler 

tages op i didaktiske refleksive samtaler med Tine, og vi når frem til at eksperimentere 

med forskellige tilgange til anvendelse af læringsmål i undervisningen (ML150306, 

ML150310). Vi overvejer, hvornår det er centralt, at eleverne møder et synligt 

læringsmål, og under hvilke omstændigheder det giver mening, at eleverne ikke ser en 

målformulering.  

Beskrivelser af eksperimenter med synligheden af mål i undervisningen 

I forbindelse med forsøgsundervisningen giver Tine flere gange udtryk for, at det er 

forholdsvis let at formulere læringsmål for de matematiske stofområder, mens det er mere 

problematisk at formulere læringsmål for de matematiske kompetencer. Det er under hele 

forsøgsundervisningen en udfordring at formulere mål, der er med til at åbne 

matematikfaget for eleverne.  

De matematiske kompetencers forskellige karakteristika giver os en idé til at 

eksperimentere med elevernes målforståelser. Det vurderes eksempelvis, at 

symbolbehandlingskompetence og hjælpemiddelkompetence meningsfuldt kan 

iscenesættes med opgaver, hvor eleverne gennem opgaverne kan identificere 

læringsintentionerne. I forbindelse med symbolbehandlings- og 

hjælpemiddelskompetencen skal eleverne kunne håndtere matematikkens sprog og 

redskaber (Niss & Jensen, 2002), hvilket ofte foregår i tæt forbindelse med udvikling af 

elevers matematiske færdigheder og viden. Det er ikke altid nødvendigt eller ligefrem 

formålstjenligt at introducere eleverne for synlige læringsmål i forbindelse med udvikling 

af disse kompetencer. Noget tilsvarende er ofte ikke tilfældet ved modellerings- og 

problembehandlingskompetencen, der fordrer en mere tydelig formidling af intentionerne 

med at udvikle disse kompetencer. Disse kompetencer relaterer sig til at kunne spørge og 

svare i og med matematik (Niss & Jensen, 2002), hvor eleverne ofte har svært ved at 

identificere kernen i kompetencen. Det eksemplificeres i det følgende med nedslag i mit 

empiriske materiale.  

Undervisningsbillede 4 (bilag 13) eksemplificerer, hvordan Tine forsøger at få eleverne 

til at forholde sig til det matematiske indhold i et forløb om ligninger, når lektionen ikke 

indledes med introduktion til et synlig læringsmål. Med spørgsmål som ”Hvad har I lært 

i den her lektion?” eller ”Hvad synes I har været vigtigt?” får eleverne mulighed for at 

beskrive, hvad de vurderer for værende centralt i undervisningen. Undervisningsbilledet 

viser, hvordan elever gennem deres arbejde med opgaverne kan identificere faglige 

pointer, der blandt andet relaterer sig til symbolbehandlingskompetencen. Tine udvikler 

også en tilgang, hvor hun nogle gange får eleverne til at formulere læringsmål, hvorefter 

de holdes op mod de formuleringer, som er lavet i forbindelse med planlægning og 

tilrettelæggelse af matematikundervisningen (MKU160429-I).  

https://vimeo.com/217622273
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I forbindelse med problembehandlingskompetencen udvikles forskellige typer fra mere 

instruktive færdighedsorienterede målformuleringer som fx ”du kan gennemføre en 

systematisk undersøgelse, når du løser et problem”, til mere åbne og ekspressive 

målformuleringer som fx ”du kan beskrive, hvad der kendetegner en god problemløser”. 

Begrebet ”god problemløser” etableres i det uddannelsesmæssige møde mellem lærer og 

elever og er med til at rette elevers læringsintention mod centrale karakteristika ved 

kompetencen (MKU150619-A, MKU150831-A, MKU160429-I). Tilsvarende udvikles 

begrebet ”god modelbygger” i forbindelse med modelleringskompetencen 

(MKU151216-H), hvilket udfoldes i kapitel 13.  

Synlige men statiske læringsmål versus dynamisk udviklende læringsmål 

De forskellige mål fra den hypotetiske læringskurs har dog stadig en funktion, selvom de 

ikke længere er synlige for eleverne. Af mine data fremgår det, at de er pejlemærker for 

Tine i en travl hverdag, når hun uden pause går fra en undervisningskontekst til en anden:   

”Jeg oplevede egentlig, da jeg sad derhjemme og planlagde 

lidt, at jeg selv glemte dem en lille bitte smule. Og så var 

det jeg tænkte: Nej, dem skal jeg lige have skrevet op i min 

Keynote. Og så skrev jeg dem egentlig op, så jeg hver gang – 

dem viste jeg så ikke til børnene – lige havde dem for øje, 

når jeg planlagde. Så jeg ikke hurtig kom tilbage til det 

gamle.” (LI150423, 5:54)  

Min empiri viser, at elever ikke altid behøver at møde et læringsmål i begyndelsen af 

lektionen, hvis opgaverne i sig selv retter elevernes opmærksomhed mod 

læringsintentionen. Som det fremgår af nedenstående citat kan der udvikle sig en 

modsætning mellem synlige, men statiske læringsmål overfor mindre tydelige 

læringsmål, der dog udvikler sig mere dynamisk.  

”… det som jeg egentlig har gjort nogen gange, det er, at man 

har arbejdet med nogle mål, og så den næste gang, har de 

skulle redegøre for de mål i opstarten for ligesom og få deres 

ord på. Jeg synes, at når man spørger, så kan de godt 

formulere nogen mål, og jeg synes, de er måske blevet mere 

bevidste om det. Men det er ikke helt så tydeligt i 

undervisningen for dem. Jeg synes, det blev sådan lidt statisk 

præsentation af det sidste år, så jeg synes egentlig, at det 

er mere i spil nu […] men de er knap så tydelige hver lektion.” 

(LI151007, 11:05) 

En hæmmende faktor for matematiklæreres arbejde med læringsmål er, hvis de får en 

forståelse af, at målstyret undervisning kun foregår, når eleverne møder synlige 

læringsmål. Derimod handler målstyring i langt højere grad om, at matematiklæreren 

underlægger sig en forpligtigelse på at etablere en sammenhæng mellem læringsmål og 

matematiske opgaver. Som beskrevet tidligere er der flere eksempler i 

forsøgsundervisningen på, at det til tider kan være en udfordring. Dermed ikke sagt, at 

eleverne ikke skal møde synlige læringsmål. Matematiklærere skal dog udvikle en 

https://vimeo.com/201624050
https://vimeo.com/203779384
https://vimeo.com/217622273
https://vimeo.com/214450539
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målbevidst målstyring, hvor de forholder sig til, hvordan forskellige typer af mål har 

indvirkning på de læringsmæssige pejlinger, som både lærer og elever kan foretage i 

undervisningen. Derved bliver målstyring også relateret til noget, som lærer og elever 

styrer mod og ikke noget, som de bliver styret af. Præpositionerne har en markant 

betydning, da de som tidligere beskrevet signalerer en bestemt tilgang til målstyring.  

Med afsæt i Eisners beskrivelser af mål (afsnit 3.2) kan man argumentere for, at de 

instruktive mål ikke nødvendigvis behøver at være synlige for eleverne. I forhold til 

eksempelvis symbolbehandlingskompetencen vil de instruktive mål ofte rumme en form 

for redundans. I mange matematikopgaver er det givet i den ledsagende tekst, hvad der 

skal læres. I forhold til instruktive mål kan man derfor stille sig spørgende til, hvor mange 

af dem giver egentlig retning til undervisningen. Min empiri viser, at mange af de 

instruktive mål rummer en form for negativ redundans for eleverne, da målet er givet med 

opgaven. De instruktive mål skal derfor mere betragtes for værende en systematik, 

matematiklæreren har etableret for at kunne lave en systematisk opfølgning.  

”… det letter min undervisning, at jeg […] er opmærksom på 

læringsmål, fordi jeg nøje ved, hvad jeg vil og har lettere 

ved og sortere ting fra og tage ting til. Jeg synes i forhold 

til børnene, der tror jeg også, det er en tryghed og også en 

struktur og en bevidstgørelse, at de ved, hvad er det, vi 

skal lære. Nogen gange skal de selv formulere læringsmålene, 

og det synes jeg faktisk, at de er blevet bevidste om og 

tænke, hvad er det egentlig vi har lavet, hvad var det, vi 

skulle lære. Jeg ved ikke altid, om de altid reflekterer over, 

om de selv har lært det. Det tror jeg nogen af dem gør, det 

tror jeg ikke alle gør. Og det er jo egentlig den refleksion, 

som også gerne skulle med i det.” (LI160427, 15:44) 

Med reference til Eisner (afsnit 3.2) bliver mål noget, der åbner et felt. De er mere 

retningsanvisende, når eleverne bliver opmærksomme på, hvad de skal bevæge sig 

henimod. Når der i forsøgsundervisningen anvendes mål, hvor elever skal karakterisere 

en ”god problemløser” eller ”god modelbygger”, er det ud fra en erkendelse af, at det er 

kompetencer, som eleverne aldrig vil mestre fuldstændigt. Derimod åbnes et felt, som 

lærer og elever kan forholde sig undersøgende til. Hvad betyder det eksempelvis at være 

problemløsende og modellerende? Dermed bliver mål også noget, der åbner et felt og 

giver en retning fremfor at markere et bestemt endepunkt. De ekspressive 

målformuleringer bliver meningsskabende og bør derfor også være synlige i 

matematikundervisningen. Matematiklæreren skal følgelig udvikle en bevidsthed om 

forskellige typer af mål, samt om hvad det giver mening at synliggøre for elever i en 

bestemt undervisningskontekst.  

I forsøgsundervisningen er der indikationer på, at når Tine forholder sig bevidst til 

forskellige typer af mål i forbindelse med undervisningen, udvikles hendes didaktiske 

rationalitet i forhold til brugen af læringsmål. Evalueringsdelen er blevet nedtonet for at 

forfølge ambitionen om at lade matematiklæreren udvikle en didaktisk rationalitet i 
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forbindelse med brugen af læringsmål i undervisningen. Hen mod afslutningen på 

forsøgsundervisningen giver Tine udtryk for, at hun ikke kan forstå, hvorfor målstyret 

undervisning kritiseres af mange lærere. I samtalen nævner jeg, at det kan skyldes den til 

tider ufleksible måde, som målstyret undervisning er blevet implementeret på i 

folkeskolen (ML160615). Krav om, at målene entydigt skal kunne måles, fremmer i 

udgangspunktet ikke elevers matematiske kompetenceudvikling, da det fører til et 

overdrevent fokus på instruktive færdighedsmål. Det er eksempelvis vanskeligt at 

operationalisere målet om ”en god problemløser” på en måde, der muliggør en form for 

kvantificering. 

10.4 Konklusion på didaktisk analyse 2 

Den didaktiske modelleringsproces med det langstrakte feltarbejde gør det muligt 

systematisk at eksperimentere med forskellige tilgange til målstyring. Der er tydelige 

indikationer på, at det er en meningsfuld didaktisk aktivitet for Tine at fokusere på mål i 

forbindelse med at rammesætte matematikundervisningen. Mål bliver her 

retningsanvisende og udgør et pejlemærke. Samtidig er de med til at skabe et større 

ejerskab for undervisningen hos læreren og øger hendes fleksibilitet i forhold til 

undervisningens indhold. Her er det dog vigtigt at tage et forbehold med afsæt i 

Hawthorne-effekten, hvor informanter forbedrer deres adfærd som reaktion på, at de er 

genstand for observation. Metodologisk har jeg blandt andet forsøgt at imødegå den 

dimension ved at fokusere på hæmmende faktorer for at opfylde ambitionen om målstyret 

kompetenceorienteret matematikundervisning.  

Mine analyser viser, at der er en nærliggende risiko for, at matematiklæreren gør 

målstyret undervisning med afsæt i instruktive færdighedsorienterede mål i en konkret 

undervisningskontekst. Derved kan matematikundervisningen blive reduceret til små 

forløb med nøje beskrevet færdighedsmål. Med begrebet ritualiseret målstyring henvises 

til en form for målstyring, hvor matematiklæreren dels i udgangspunktet indfrier 

forventningerne fra undervisningsministeriet om at bedrive målstyret undervisning, dels 

afmonterer sin egen didaktiske refleksion over målenes betydning for undervisningen og 

elevernes læring. Det skaber en situation, hvor en bestemt form for styringslogik 

tilfredsstilles, uden at undervisningen bliver kvalitativt bedre. Synlige læringsmål i hver 

lektion bliver dermed hæmmende for matematiklæreres didaktiske orientering. Min 

pointe er, at der bør fokuseres på en form for sekularisering af målstyringslogikken fra 

undervisningsministeriet, så der skabes et professionelt råderum, så matematiklærere får 

mulighed for at stoppe op og spørge, om eksempelvis synlige mål er meningsfulde i den 

konkrete undervisningskontekst. Lærernes tilgang til målstyring må ikke blive 

ritualiseret, derimod skal den raffineres. Det handler om, at de rent faktisk kan hente 

mening fra et andet sted end i den ritualiserede tilgang. En hæmmende faktor vil være, 

hvis matematiklærere ikke kan hæve sig op over den ritualiserede tilgang. Gennem sin 

didaktiske rationalitet skal læreren gerne kunne hente sit ståsted et andet sted end i ritualet 

og dermed kunne forholde sig til ritualet. Ellers afmonteres lærerens professionalitet. 
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Undersøgelsens langstrakte design skaber en situation, der muliggør, at matematiklæreren 

løbende afkræves refleksion over betydningen af forskellige typer af mål i 

undervisningen. Som beskrevet i kapitel 5 fordrer en kompetenceorienteret 

matematikundervisning en stor matematiklærerfaglighed, hvor lærerens bidrag til 

udvikling af elevers matematiske kompetencer bør være etablering af en rettethed og 

tydelighed i undervisningen. Matematiklæreren skal ”være ude på noget” i 

undervisningen. Vedkommende skal eksempelvis være opmærksom på faglige pointer 

eller færdigheder, der skal konsolideres. Synlige læringsmål kan være med til at 

understøtte dette. Dog vil det være forkert at slutte, at synlige læringsmål automatisk 

bibringer en sådan rettethed i undervisningen.  

Med kapitlet har jeg forsøgt at indfange kompleksiteten ved målstyret 

kompetenceorienteret undervisning set fra matematiklærerens perspektiv. På baggrund af 

mine samtaler med Tine vurderer jeg, at et relevant didaktisk greb i forbindelse med 

udvikling af matematiklæreres optimale brug af læringsmål i matematikundervisning vil 

være at få lærerne til at begrunde, hvorfor de i en lektion enten vælger eller ikke vælger 

at introducere eleverne for et synligt læringsmål. Det kan være med til at raffinere deres 

forståelse for målstyret undervisning.  
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11 Didaktisk analyse 3: Elevers målorientering og synlige 

læringsmål  
I kapitel 3 beskrives, hvordan motivationsforskning fokuserer på kognitive, emotionelle 

og adfærdsmæssige aspekter. Motivation relateres til elevers målrettede adfærd og 

anvendes til at forklare, påvirke og forudsige elevers adfærd i det matematiske klasserum 

(Covington, 2000). Med afsæt i elevers valg, indsats og udholdenhed er det muligt at få 

nogle indikationer på elevers motivation. Det er ikke muligt direkte at observere, hvorfor 

eleven er motiveret, hvad eleven er motiveret for, eller hvad der er elevens mål. Af mit 

review (afsnit 3.3) fremgår det, at elevers arbejde i matematik er motiveret af at nå 

bestemte mål, og at det kan variere fra elev til elev og fra kontekst til kontekst. De 

forholdsvis nye teorier om elevers målorientering har erstattet idéen om indre og ydre 

motivation, der er eksempelvis udviklet en 3-faktor model, der skelner mellem orientering 

mod mestring samt offensiv og defensiv orientering mod præstationer. Det er på den 

baggrund, at jeg udvikler et centralt princip i det didaktiske system om, at elever skal 

møde og have mulighed for at forholde sig til synlige læringsmål i 

matematikundervisningen. Observationer fra forsøgsundervisningen har dog gjort mig 

nysgerrig på at forstå, hvad synlige læringsmål egentlig betyder for eleverne. Derfor 

rammesættes det analytiske spor i kapitlet af følgende spørgsmål: 

I hvilken udstrækning kan jeg genfinde eksempler på de forskellige 

målorienteringer hos eleverne i forsøgsundervisningen?  

 

Hvordan forholder elever med forskellige målorienteringer sig til synlige 

læringsmål i matematikundervisningen? 

De analytiske kategorier om præstationsmål og mestringsmål (afsnit 3.3) anvendes i 

analysen til at fortolke og forstå elevers handlinger i forbindelse med 

forsøgsundervisningen (Hansen, 2015a, 2016a). Når elever er orienteret mod 

præstationsmål, har de en større tendens til at anvende overfladiske læringsstrategier 

(Meece et al., 2006) og fokuserer på mål som fx at svare rigtig på spørgsmål og klare sig 

godt i test (Sullivan et al, 2006). Elever med en præstationsorienteret tilgang har 

endvidere en præference for lette opgaver. De er optaget af at blive hurtigt færdige med 

opgaverne og reflekterer ofte ikke over meningen med opgaverne. De giver let op, undgår 

at søge hjælp og undlader at rette fejl og fejltagelser (Turner et al., 1998). Elever orienteret 

mod mestringsmål er mere vedholdende i forbindelse med at løse matematiske opgaver, 

samtidig har elever med en sådan tilgang også en større tendens til at anvende kognitive 

og metakognitive strategier (Wolters, 2004). Elever med en mestringsorienteret tilgang 

giver ikke op over for udfordrende opgaver. De er involveret i opgaveløsningen og søger 

opgaverelaterede informationer såvel som at få bekræftet, om de er på rette vej i 

løsningsprocessen (Newman & Schwager, 1995). 
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Metodiske konsekvenser af min dataindsamling  

Som beskrevet i kapitel 7 er et centralt element i forsøgsundervisningen, at eleverne kan 

forholde sig til synlige målformuleringer i relation til deres egen læring. De synlige mål 

er tænkt som en præcisering af, hvad eleverne skal lære i forbindelse med 

matematikundervisningen. Metodisk har jeg valgt at have skiftende elever i den 

videoobserverede gruppe gennem det toårige forløb. Det betyder, at jeg ikke har 

indsamlet detaljeret og kontinuerlige data for nogle få elever gennem hele 

observationsperioden. Derimod har jeg observeret alle elever i klassen på et eller andet 

tidspunkt, hvilket har givet et mere overordnet indblik i elevernes forskellige 

målorienteringer.  

Som konsekvens heraf, vælger jeg i denne analyse at lade hver kategori blive 

repræsenteret ved elever, der i udpræget grad enten har udvist en mestringsorientering, 

en offensiv præstationsorientering eller en defensiv præstationsorientering.  

11.1 Defensivt præstationsorienterede elever og synlige læringsmål 

Elever med en defensiv orientering mod præstationer benytter sig af forskellige 

læringshæmmende strategier. Denne type af elever forsøger at undgå negative 

vurderinger af deres matematiske færdigheder, viden og kompetencer ved eksempelvis at 

være tilbageholdende med deres indsats, pjatte og undgå at bede om hjælp (Meece et al., 

2006; Skaalvik, 1997).  

I undervisningsbillede 5 (bilag 14) skal eleverne undersøge brøkers omskrivning til 

decimaltal. Den videoobserverede gruppe består af Mikkel, Lise, Pia og Alma, hvor 

Mikkel ikke indgår særligt aktivt i gruppens undersøgelse. Jeg tolker det som en 

afværgestrategi, hvor Mikkel beskytter sig selv ved at være tilbageholdende med sin 

indsats i gruppearbejdet. I situationen giver han udtryk for, at det er fint, at de andre elever 

laver arbejdet. Flere gange i løbet af forsøgsundervisningen oplever jeg, at Mikkel på 

lignende vis undlader at engagere sig i matematiske undersøgelser og udviser en 

opgivende attitude, når han møder vanskeligheder. Tine skriver følgende om Mikkel i 

elevplanen for 5. klasse. 

”Mikkel vil gerne gøre det godt og er glad, når det går godt, 

men Mikkel har svært ved at holde fokus på undervisningen. 

Han har svært ved at koncentrere sig ved fælles gennemgang og 

giver for let op og siger, at det er lige meget.  

Matematik kan være svært for Mikkel og han søger min hjælp, 

men når han kommer i gang kan han selvstændigt og koncentreret 

arbejde med opgaver. Hans arbejdsindsats er svingende - alt 

efter hans humør.” 

I mit datamateriale vil jeg kunne lave tilsvarende nedslag for andre elever, som udviser 

en adfærd, der kan fortolkes som værende defensiv orienteret mod præstationer. En stor 
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del af disse elever er kendetegnet ved, at de ofte giver udtryk for, at de har svært ved 

matematik.  

Defensivt orienterede elevers forståelse af formålet med synlige læringsmål 

I forbindelse med Forløb 4: Chancer og eksperimenter skal eleverne drøfte, hvad der 

kendetegner læringsmål. I den efterfølgende plenumsamtale henvender Tine sig til to 

defensivt præstationsorienterede elever (Felix, Mikkel).  

Tine: ”Hvad er mål i matematikundervisningen?” 

Felix: ”Hvis man har et eller andet, så kan man have et 

mål. Hvis man får et eller andet for, så er ens 

mål at lave det.” 

Tine: ”Du mener, hvis man får lektier for, så er målet, 

at man skal nå og lave lektierne.”  

Mikkel: ”Opgaverne, der i bogen Det er et mål, at vi skal 

nå alle dem, vi har fået for, altså dem vi skal 

lave der. Det er et mål og kunne alle dem” 

(MKU150109-C). 

Flere gange observerer jeg noget tilsvarende, hvor elever med en defensiv 

præstationsorientering relaterer synlige læringsmål til en form for aktivitetsmål. De 

synlige læringsmål skaber ikke automatisk en situation, hvor denne elevtype med 

læringsmålet får etableret et pejlemærke for deres matematiske læring. De kobler derimod 

læringsmålene til at lave lærerbestemte opgaver i matematikbogen. For dem bliver et 

succeskriterium at få lavet opgaverne i lærebogen, hvilket udgør en drivkraft for deres 

matematiske arbejde. Med de synlige læringsmål forsøger Tine at sætte elevernes læring 

på dagsordenen i forsøgsundervisningen, men min empiri giver indblik i, at en del af de 

defensivt præstationsorienterede elever ikke overtager denne intention. De synlige 

læringsmål bliver ikke en konkret støtte for disse elevers læring af matematik. Samtidig 

har denne elevtype ofte svært ved at påtage sig et medansvar for deres egen matematiske 

læring.    

11.2 Offensivt præstationsorienterede elever og synlige læringsmål 

I afsnittet fokuseres på én elev, der omtales som Alma. Gennem forskellige nedslag vil 

jeg give indblik i, at hendes adfærd kan fortolkes som værende offensivt orienteret mod 

præstationsmål, da hun viser en tendens til at anvende overfladiske læringsstrategier. Hun 

er optaget af at blive hurtigt færdigt med opgaverne og reflekterer ikke over det 

læringsmæssige sigte med opgaverne. 

Indikation på en offensiv præstationsorientering 

I undervisningsbillede 5 (bilag 14) indtager Alma en styrende rolle i gruppearbejdet 

vedrørende omskrivning fra brøk til decimaltal. Hun fremlægger relevante matematiske 

refleksioner over, hvordan forholdet mellem tæller og nævner influerer på decimaltallets 

værdi. Hun er dog også optaget af at blive hurtigt færdig med opgaven. Da Alma har 

fundet et svar på antallet af stambrøker, der kan omskrives til endelige decimaltal, stopper 

https://vimeo.com/193998779
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hun med at engagere sig mere i opgaven. Almas adfærd tyder på en offensiv 

præstationsorientering, hvor hun indledningsvist engagerer sig i opgaven, som hun dog 

er optaget af at løse med et minimum af indsats (Sullivan et al., 2006). Alma er ikke 

optaget af opgavens undersøgende elementer, og hun omgår bevidst den intenderede 

refleksion mellem hypotese og resultat ved at manipulere med gruppens oprindelige gæt. 

Alma artikulerer tydeligt, at hun er optaget af at blive færdig med opgaven, hvilket er 

karakteristisk adfærd for elever med en offensiv præstationsorientering (Turner et al., 

1998). Samtidig indikerer Almas bevidste manipulation også et højere kognitivt niveau 

end eksempelvis Mikkel. 

Tine skriver følgende om Alma i forbindelse med elevplanen for 6. klasse: 

”Alma arbejder rigtig godt i matematik – hun er aktiv i 

timerne og er god til at markere. Hun arbejder godt og 

interesseret både ved individuelt arbejde, pararbejde og 

gruppearbejde! 

Alma kan nogle gange udfordres, når det bliver mere abstrakte 

problemløsningsopgaver, hvor hun kan have brug for at blive 

guidet lidt. Det skyldes, at hun nogle gange er mere optaget 

af at finde et hurtigt svar end at gå dybere ind i den 

matematiske udfordring.  Hun arbejder interesseret, flittigt 

og struktureret ved undersøgende og problemløsende arbejde og 

lader sig gerne udfordre. 

Alma afleverer altid sine ugeopgaver til tiden. De er fint 

gennemarbejdede, men Alma ville kunne forbedre dem ved at 

bruge lidt mere tid på dem.” 

Formuleringen er tydeligvis positiv, dog er der indikationer på overfladiske 

læringsstrategier. Flere af mine observationer giver indblik i, at Alma stræber efter at vise 

sine matematiske færdigheder, viden og kompetencer i forhold til sine klassekammerater. 

Det er et andet kendetegn ved denne elevtype, som motivationsteorierne har beskrevet.  

Offensiv præstationsorientering og en instrumentel tilgang til matematikken 

Undervisningsbillede 6 (bilag 15) viser en situation fra Forløb 5: Tegneformer, hvor 

Alma arbejder sammen med Isabella om at måle forskellige afstande på et danmarkskort 

og finde de reelle afstande. Situationen illustrerer Almas offensive 

præstationsorientering, da hun tydeligt orienterer sig i forhold til, hvor langt de andre 

elever er nået med opgaverne. Samtidig er det iøjnefaldende, at da Alma først har fundet 

en fremgangsmåde til at løse opgaven, så skøjter hun hen over opgaverne uden at 

reflektere over, om resultaterne giver mening. Eksempelvis bliver afstanden fra Århus til 

Göteborg beregnet til at være 21 km. Her ansporer den matematiske opgave til en 

instrumentel tilgang (Skemp, 2002), hvor Alma er mere optaget af at producere svar end 

at reflektere over resultaternes gyldighed. Ad flere omgange forsøger Isabella at italesætte 

denne dimension, men Alma virker overbevist om, at de bruger en korrekt metode. Der 
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er tegn på en overfladisk læringsstrategi, hvor Alma er mere optaget af at blive færdig 

med opgaven end at reflektere over den. 

Selvom jeg kunne udpege flere elever (fx Oliver) med en offensiv præstationsorientering, 

lader jeg Alma udgøre en case på disse elevers opfattelse af det øgede fokus på læringsmål 

i forsøgsundervisningen. Alma deltager i det første gruppeinterview, og hun giver tydeligt 

udtryk for, at klassen har været vant til en lærebogsstyret matematikundervisning. 

Alma: ”Ja, vi plejer bare at skulle lave frem i vores 

bog. […] Altså hun forklarede lidt, hvad man skulle 

i opgaverne, altså vores gamle lærer, og så skulle 

vi bare lave siderne.” 

Rune: ”Så skulle I lave siderne. […] Nu er der kommet 

lidt mere, det her med mål, hvad siger I til det?” 

Oliver: ”Det er både godt og skidt. Fordi jeg synes, det 

tager meget af timen, som man kunne have brugt på 

at lave i bøgerne eller noget andet.”  

 […] 

Rune: ”Gør det noget andet ved den måde I arbejder med 

opgaverne på, når I ved, hvad målet er?” 

Oliver: ”Næh. Det synes jeg ikke.” 

Alma: ”Altså da vi havde vores gamle lærer, så fortalte 

hun, hvad man skulle i opgaverne, og så lavede vi 

bare opgaverne. Så det var ikke rigtig sådan lange 

taler om det.” (GI141023, 7:55) 

I forbindelse med gruppeinterviewet efter Forløb 5: Tegneformer giver Alma igen udtryk 

for, at hun ikke oplever plenumsamtalerne som meningsfulde og lidt senere forholder hun 

sig til de synlige læringsmål. 

Alma: ”Jeg kan ikke godt […] lide hendes samlinger, fordi 

de handler meget om nogen ting, som andre også 

godt ved, så man sidder faktisk bare og siger, 

”Det ved jeg, det ved jeg, det ved jeg, det ved 

jeg, det ved jeg.” Så man sidder bare og keder 

sig.” (GI150313, 6:48) 

”Det der med mål, det er sådan lidt op og ned, 

fordi mål […] fortæller os bare, hvad vi har lavet 

for det meste. Og det tror jeg godt, at man selv 

kan tænke sig til.” (GI150313, 10:48) 

Jeg vil kategorisere både Alma og Oliver som offensivt orienteret mod præstationer. Der 

er tydelige indikationer på, at de trives i en matematikundervisning, hvor de får lov til at 

lave mange opgaver. De vil gerne demonstrere, at de kan lave mange opgaver i løbet af 

en lektion. Samtidig har de også en stor tiltro til deres matematiske evner. Denne elevtype 

vurderer, at plenumsamtale om læringsmål tager tid fra det, de opfatter som det centrale 

i matematikundervisningen, nemlig at lave opgaver. I interviewet demonstrerer Alma en 

stor forståelse for forskellen på at lære og at lave, men samtidig er der indikationer på, at 
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hun forbinder de synlige læringsmål og det øgede fokus på mål med en form for 

aktivitetsmål. Hun relaterer mål til noget, som eleverne skal eller har lavet, og ikke til 

noget, de skal lære. Det kommer til udtryk senere i interviewet, hvor jeg spørger ind til 

elevernes refleksioner over læringsmål på deres arbejdsseddel.  

Isabella: ”Ja jeg har krydset nogen af dem af, men det er 

ikke altid, jeg lige når og kigge på dem.”  

Rune: ”Er det ligegyldigt eller…” 

Lukas: ”Jeg har ikke krydset et eneste mål af.”  

Alma: ”[…] Jeg gider ikke krydse dem af, fordi jeg bliver 

bare opnå, hvad jeg har lavet. Så jeg gør det bare 

til sidst.”  

Rune: ”Du gør det bare til sidst. Så den betyder ikke så 

meget den arbejdsseddel, altså at målene står på 

eller hvordan?” 

Alma: ”Nej, det betyder ikke noget for mig.”  

Rune: ”Det betyder ikke noget for dig. Er det også sådan, 

du har det Isabella?” 

Isabella: ”[…] jeg synes måske, fordi så ved jeg, at det er 

måske noget, som jeg gerne vil lære. Hvis de nu 

ikke stod der, altså det er sådan lidt svær at 

forklare. Altså de mål der står, dem vil jeg gerne 

nå at lære.”  

Rune: ”Så det kan være med til og…” 

Isabella: ”[…] Altså jeg vil gerne nå at lære de der mål, 

inden det her det slutter. Og hvis de nu ikke stod 

der, så var det sådan. Det er lidt lige meget, hvis 

jeg ikke når det, men […] at det vil jeg gerne nå 

at lære det.” (GI150313, 12:33) 

Isabella giver udtryk for, at de synlige læringsmål er med til at understøtte hendes 

refleksion over sin matematiske læring. De er med til at give en pejling i hendes 

læreproces. Noget tilsvarende er ikke tilfældet for Alma, her udgør de synlige læringsmål 

og det at forholde sig til læringsmål en form for tidsspild. Med Alma som case for 

offensivt præstationsorienterede elever er der identificeret en udfordring i forbindelse 

med synlige læringsmål i det matematiske klasserum. Der er indikationer på, at elever 

med denne målorientering udfordres af et øget fokus på synlige læringsmål i 

matematikundervisningen, da det i deres optik ikke har betydning for deres matematiske 

læring. Det betragtes mere som et meningsløst og forstyrrende element, der tager tid fra 

den matematiske opgaveløsning. Disse elever kan ikke se et formål med synlige 

læringsmål.  

11.3 Mestringsorienterede elevers og synlige læringsmål 

I afsnittet fokuseres på to elever, der omtales som Isabella og Laura. Gennem forskellige 

nedslag vil jeg argumentere for, at de to elevers adfærd kan fortolkes som værende 

orienteret mod mestring. Tine skriver følgende om Laura i forbindelse med elevplanen i 

sjette klasse (Isabellas er stort set enslydende): 
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”Laura arbejder rigtig godt i matematik – hun er aktiv i 

timerne og god til at markere. Hun yder en stor indsats både 

ved individuelt arbejde, pararbejde og gruppearbejde! 

Hun arbejder interesseret, flittigt og struktureret ved 

undersøgende og problemløsende arbejde og lader sig gerne 

udfordre.  

Hun afleverer sine ugeopgaver til tiden, og de er 

gennemarbejdede.” 

Formuleringen har mange lighedspunkter med Alma, men der er ingen markeringer af 

overfladiske læringsstrategier. Af mine observationer fremgår det, at både Laura og 

Isabella er involveret i opgaveløsningen og ofte søger at få bekræftet, om de er på rette 

vej i forbindelse med løsningsprocessen. I forbindelse med gruppeinterviewet efter forløb 

2 giver Laura udtryk for, at de synlige læringsmål er med til at udpege en retning for 

hende. Samtidig bruger hun dem også i forbindelse med refleksion over sin 

målopfyldelse.  

Laura: ”Det gør det meget nemmere. For hvis man ikke ved, 

hvad man skal, så ved man ikke, hvor man skal 

starte. […] Jeg kan godt tænke nogle gange, jeg 

har ikke opnået målet i dag. Ellers jeg kan også 

godt tænke, jeg har i hvert fald opnået målet i 

dag.” 

Rune: ”Hvordan kan man vide, at man har opnået målet? 

Det er rigtig interessant, synes jeg.” 

Laura: ”Det kan man vide, hvis det er man føler, man har 

lavet meget, og man har arbejdet godt.” 

Lise: ”Og man føler, at man ved, hvad det er…” 

Laura: ”… man snakker om.” (GI141125, 11:40) 

Cirka et år senere deltager Laura i gruppeinterviewet efter Forløb 11: Flytninger og 

tesselationer. Igen giver hun udtryk for, at hun bruger Tines opsamlinger til at reflektere 

over sin matematiske læring. Efter Forløb 17: Matematisk modellering kommer Laura 

med følgende betragtning om synlige læringsmål i forbindelse med gruppeinterviewet.  

Laura: ”Jeg kunne godt lide den gang hvor at, nogen gange 

gør hun det stadig, men hun har læringsmålene, dem 

viste hun i starten af timen og så slutningen af 

timen viste hun dem igen og så sagde hun: ’Har I 

opfyldt dem, og hvorfor har I det’ og ’hvorfor har 

I det’ sådan noget.”  

Ella: ”Det er også […] rigtig fin nok og gøre det fordi 

så kan man sådan selv, så spørge sig selv, om synes 

man har klaret det.” 

Laura: ”Ja.” 

Rune: ”Alma, en god opsamling hvad kunne det…” 

Alma:  ”Hun kunne lade være med og fortælle om de samme 

ting hele tiden og så måske, fordi det der skete 
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for en uge siden, det er nemmere og huske, så kunne 

hun gå tilbage til sådan noget som vi havde lavet 

før […] sådan noget, som skete for 2 måneder siden, 

når vi lavede sidste forløb, sådan så man også kan 

huske det.” 

Rune: ”Ja sådan så man griber fat i det måske.”  

Alma:  ”Ja, fordi mange af de ting hun fortalte for to 

uger siden, dem kan jeg ikke huske.” (GI160427, 

26:03) 

Modsat Alma giver Lauras beskrivelser indblik i, at hun værdsætter det øgede fokus på 

læringsmål i forsøgsundervisningen. I mit datamateriale er der en række indikationer på, 

at både Laura og Isabella har en mestringsorienteret tilgang. Denne elevtype anvender de 

synlige læringsmål i forbindelse med refleksioner over deres matematiske læring. Det 

øgede fokus på læringsmål er med til at skabe en pejling og en opmærksomhed i deres 

arbejde med det matematiske indhold. Ved at introducere synlige læringsmål for elever 

orienteret mod mestring skaber Tine en situation, hvor de forholder sig reflekterende til 

sammenhængen mellem de matematiske opgaver og deres matematiske udvikling.  

11.4 Opsummering: Elevers målorientering og synlige læringsmål  

De foregående analyser bekræfter mig i, at de forskellige kategorier i forbindelse med 

elevers målorientering meningsfuldt kan anvendes som et analytisk greb til at forstå, hvad 

elever anser for værende formålet med introduktion af synlige læringsmål i det 

matematiske klasserum. I figur 27 er analysens konklusioner opsummeret. 

Målorientering Formålet med synlige læringsmål 

 

Defensiv 

præstationsorientering 

Målbeskrivelser opfattes som aktivitetsmål. Elever med en defensiv 

præstationsorientering kobler læringsmål til at lave lærerbestemte 

opgaver i matematikbogen.  

 

De har ofte vanskeligheder ved at afkode målene.  

Offensiv 

præstationsorientering 

Målbeskrivelser relateres også til en form for aktivitetsmål. De synlige 

læringsmål beskriver, hvad elever skal eller har lavet, og ikke det, de 

skal lære. Målbeskrivelser tager tid fra mere centrale aktiviteter i 

matematikundervisning som opgaveløsning.  

 

De synlige læringsmål anses ikke for værende nødvendige, da elever 

med en offensiv præstationsorientering føler, at de har styr på, hvad 

de har lært. 

Mestringsorientering Målbeskrivelser relateres til refleksion over egen matematisk læring.  

 

Elever med en mestringsorientering anvender de synlige læringsmål i 

forbindelse med at skabe en læringsmæssig pejling samt en 

opmærksomhed i deres arbejde med det matematiske indhold. 

Figur 27. Opsummering af elevers målorientering og synlige læringsmål 
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På baggrund af min analyse kan jeg konkludere, at det ikke er tilstrækkeligt, at 

matematiklæreren kender og deler læringsmål med eleverne. Derved etableres ikke 

automatisk en form for tydelighed for eleverne. I min undersøgelse er det kun 

mestringsorienterede elever, der anvender synlige læringsmål til at opnå indsigt i deres 

egen læring. Matematiklærerens intentionalitet med synlige læringsmål vil ofte møde 

modstand fra de elever, der ikke anser dette didaktiske greb for værende meningsfuld i 

forbindelse med deres læreproces. I den forbindelse vil det være centralt for 

matematiklæreren at forholde sig til, om elevernes adfærd indikerer en bestemt 

målorientering. Med afsæt i min analyse vil jeg argumentere for, at elevers målorientering 

har stor betydning for, hvordan de opfatter det øgede fokus på læring og læringsmål i det 

matematiske klasserum.  

11.5 Elevers dynamiske målorientering 

I de ovenstående analyser har jeg anvendt en række af de klassificeringer, som teorier om 

målorientering har identificeret. Men jeg er også blevet opmærksom på, at det ikke er 

uproblematisk at fokusere på veletablerede distinkte målkategorier i forbindelse med 

kvalitative beskrivelser af elevers målorienteringer. Elevers målorientering i en konkret 

situation påvirkes af ydre faktorer som matematisk indhold, arbejdsformer, 

samarbejdspartnere, evalueringsformer og matematiklærerens målorientering 

(Harackiewicz et al., 2002; Schwinger & Wild, 2012). Der rejser sig derfor også et 

påtrængende spørgsmål: 

Er der eksempler på elevadfærd i forsøgsundervisningen, der udfordrer 

klassificeringen af måltyper? 

I min empiri finder jeg flere eksempler på, at elevers målorientering ikke er statiske 

størrelser. I det følgende refererer jeg til eksempler på situationer, hvor elevers 

målorientering enten ændrer sig eller ikke entydigt kan klassificeres i forhold til de 

opstillede kategorier. Jeg har valgt at illustrere det ved en gruppes arbejde i Forløb 17: 

Matematisk modellering. Derfor har jeg frembragt to undervisningsbilleder 7 og 8 (bilag 

16 og 17), hvor en gruppe bestående af Alma, Laura og Ella selv skal identificere og 

matematisere et problem fra omverdenen.  

Forskellige elevers tilgang til åbne modelleringsaktiviteter 

Undervisningsbillede 7 viser to elever (Laura og Ella) ved begyndelsen på en matematisk 

modelleringsproces. Der er en tydelig indikation af, at pigerne har udviklet en 

opmærksomhed over for det tidsmæssige element på baggrund af tidligere erfaringer. 

Samtidig er eleverne ikke intimideret af, at de selv skal finde et emne samt formulere og 

afgrænse et problem. Af pigernes samtale fremgår det, at de er optaget af at finde et emne, 

hvor de allerede fra begyndelsen kan få øje på matematiske elementer. Begge piger 

udviser en adfærd, der signalerer mestringsorientering. De er optaget af at forbedre deres 

arbejde i forhold til det forrige modelleringsprojekt, hvor de oplevede nogle 

vanskeligheder. Samtidig er de opmærksomme på, at de skal vælge et matematikholdigt 
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problem. Gennem deres meningsforhandling finder de frem til, at deres emne skal være 

”opstart af en privat dagpleje”. Efter at have etableret en afgrænsning med henblik på 

deres matematiske modellering forholder de sig til de opstillede kriterier for rapporten 

samt søger feedback fra Tine i forhold til relevansen af emnet. I et målnet placerer begge 

elever sig på følgende måde.5 

 

Figur 28. Målnet med elevplaceringer ved opstart på forløb 17 

I undervisningsbillederne 7 og 8 får eleverne mulighed for at vælge mellem mange emner, 

og den store grad af frihed påvirker deres arbejde i det matematiske klasserum. Deres 

valg og handlinger er tæt forbundet med deres målorientering. Deres målorienteringer 

manifesterer sig også i de positioner, de indtager i forbindelse med gruppearbejdet. Deres 

valg og handlinger baserer sig blandt andet på tidligere oplevelser og erfaringer, 

engagementet i den aktuelle situation og fremtidsforventninger. Laura og Ellas emnevalg 

fremkalder en konflikt, da Alma absolut ingen interesse har for emnet.  

Alma:  ”Jeg vil bare ikke vide noget, om det der 

børnehalløj. Seriøst. Dagpleje, nå hvad vil I 

finde ud af. Hvor meget et barn æder om dagen? Og 

hvad det koster så?” (bilag 17) 

Kravet om et elevbeskrevet læringsmål skaber en situation, hvor eleverne er udfordret af 

deres forståelse af et læringsmål. Laura og Ella har allerede i den første lektion lavet 

relevante beskrivelser, men der er tydelige indikationer på, at de ikke anser dem for 

værende formuleret som læringsmål. Deres forståelse af, hvad der karakteriserer et 

læringsmål, skaber en hindring for det videre arbejde. Jeg vurderer, at det er en afledet 

konsekvens af Tines måde at introducere læringsmål på i det matematiske klasserum (se 

kapitel 10). Samtidig er det også med til at forstærke gnidningerne i gruppen, at eleverne 

bliver fastlåst i en diskussion af emnevalget. I samtalen anvender Alma en skrap tone og 

meget lille tolerance overfor de andres argumenter. Flere gange giver Alma udtryk for, at 

hun ikke kan se meningen med emnet, da det ikke giver mulighed for at vise ret meget 

                                                 
5 Jeg vælger at medtage en defensiv mestringskategori, selvom der er uenighed om en sådan kategorisering 

eksisterer (se afsnit 3.3). 
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matematik. Alma udgør en interessant case i forbindelse med hele modelleringsforløbet. 

Hun er faglig engageret og ambitiøs, men også udfordret af konteksten. Hun vil gerne 

demonstrere sine matematiske færdigheder, hvilket hun ikke ser muligt i forbindelse med 

emnet. Hendes udsagn markerer, at hun ikke kan forestille sig, at hun får mulighed for at 

udvikle mere avancerede matematiske forståelser i modelleringsprocessen. Det kan være 

en af årsagerne til, at hun i situationen efterspørger en undersøgelse med mindre 

frihedsgrader, hvor matematiklæreren på forhånd har sikret et vist matematisk niveau. 

Der er tegn på, at hun gerne vil vise et fagligt engagement med afsæt i lærerstillede 

opgaver. Samtidig kommer Almas faglige ambitioner under pres af hendes manglende 

villighed til at yde en ekstra indsats. I undervisningsbillede 8 er Alma ambivalent, da hun 

bevidst vælger at arbejde med et (for hende) uinteressant emne med (i hendes optik) 

minimal mulighed for at demonstrere matematiske kompetencer fremfor at ændre emne. 

Det er en indikation på, at hun orienterer sig mere mod at blive færdig med opgaven end 

mod matematiske læringspotentialer. Hendes rettethed bliver mod de formelle krav for 

modelleringsprocessen fremfor en matematisk ambition. 

Når jeg fokuserer på Laura i undervisningsbillederne 7 og 8, signalerer hendes adfærd 

ikke entydigt en mestringsorientering, som jeg ellers tidligere har argumenteret for. I den 

første lektion er hun i dialog med Ella om emnevalget, hvor de får identificeret en række 

muligheder for at undersøge situationen om en privat dagpleje ved hjælp af deres 

matematik. Konfronteret med Almas kritiske spørgsmål evner hun ikke selv at overvinde 

den udfordring og bliver meget afventende. Modsat Ella argumenterer hun ikke for, hvad 

der gjorde, at de fandt emnevalget interessant. Det begrundes udelukkende med en 

reference til matematiklærerens accept. De to undervisningsbilleder eksemplificerer, 

hvordan en mestringsorienteret elev først får identificeret et interessant problem, men 

konfronteret med kritik bliver meget afventende. Hun går fra at ville undersøge noget om 

private dagplejer, til at emnet er underordnet. Lauras valg og handlinger bliver tydeligvis 

influeret af Almas tilstedeværelse i gruppen, og hun positionerer sig på en anden måde 

end i den første lektion. Selvom hendes adfærd ikke entydigt indikerer 

mestringsorientering, stemmer den heller ikke overens med eksempelvis en defensiv 

orientering mod præstationer. Som jeg beskriver i mit review om målorientering, er 

forskere inden for målteorier i tvivl om, hvorvidt en defensiv orientering mod 

mestringsmål eksisterer, da den er vanskelig at afgrænse. Min oplevelse er, at 

mestringsorienterede elever er mere uafhængig af omverden, herunder anerkendelse for 

præstationer, men at forhindringer i forhold til at få rum til at mestre kan skabe frustration 

og dermed en defensiv orientering. På baggrund af det foregående vil jeg placere eleverne 

på følgende måde i et målnet. 
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Figur 29. Målnet med elevplaceringer efter 2. lektion i forløb 17 

Indikationer på en dynamisk målorientering 

Min observationslogbog skildrer Alma (elev 3), Ella (elev 1) og Lauras (elev 4) videre 

arbejde med den private dagpleje (forløb 17). Her er det bemærkelsesværdigt, at der er 

tydelige indikationer på, at Almas målorientering ændrer sig. Fra at være kritisk i forhold 

til emnevalget går Alma aktivt ind i gruppearbejdet, og hun påtager sig ansvaret for at 

opstille et budget i et regneark. Alma udvikler et dynamisk regneark, hvor indtægter 

relateres til udgifter og gæld.  

 

Figur 30. Gruppens regneark for privat dagpleje 

Mine observationer og det efterfølgende interview giver indblik i, at Alma både er stolt 

over arbejdet med det dynamiske element i regnearket og den matematik, som gruppen 

bringer i spil. I modsætning til hendes udsagn i undervisningsbillede 8 har hun arbejdet 

med regnearket uden for matematikundervisningen (MKU160420-B). Alma udviser et 

betydeligt engagement og er optaget af at udvikle et mangefacetteret svar på deres 

undersøgelsesspørgsmål. Hendes fokus på at besvare spørgsmålet gennem brugen af et 

dynamisk regneark skaber en pejling og en opmærksomhed for gruppens arbejde. I 

https://vimeo.com/216455068
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modelleringsprocessen bliver Alma mere optaget af at finde matematiske begrundelser 

for valg end at orientere sig mod præstationer.  

Laura indgår aktivt i gruppens diskussioner om relevante udgifter i forbindelse med 

opstart af en privatdagpleje. Samtidig holder hun løbende øje med kriterierne for 

rapporten. Der er dog tegn på, at hun ikke er optaget af at forstå alle de matematiske greb, 

som Alma benytter sig af i forbindelse med opbygningen af regnearket. Hun giver 

eksempelvis udtryk for, at hun ikke forstår Almas opbygning af regnearket. Af 

observationerne fremgår det også, at hun egentlig ikke har problemer med at udlicitere 

den faglighed til Alma (MKU160420-C). Denne adfærd er ikke typisk for en 

mestringsorienteret elev, men kan skyldes, at gruppen uddeler forskellige arbejdsopgaver. 

Her orienterer Laura sig mere mod kriterierne for rapporten fremfor den dynamiske 

opbygning af regnearket. Hun kan dog anvende regnearkets resultater i relation til 

gruppens opstillede læringsmål (MKU160418-E).  

 

Figur 31. Målnet med elevplaceringer ved afslutning på forløb 17 

Figur 31 viser, hvordan Almas adfærd har ændret hendes placering i målnettet og 

eksemplificerer elevers dynamiske målorientering. Ofte vil hun kunne kategoriseres som 

orienteret mod præstationer, specielt når lærebogen indgår i matematikundervisningen. I 

forbindelse med modelleringsprocessen fremgår det tydeligt, at hun orienterer sig mod at 

mestre den matematik, som gruppen vælger at anvende. I mine data er der flere eksempler 

på elevers dynamiske målorientering, hvor de ikke udelukkende kan placeres i én 

kategori. Ella fastholder en mestringsorienteret tilgang gennem hele forløbet, men jeg 

vurderer, at Lauras adfærd er et eksempel på en målorientering, der ikke entydigt kan 

klassificeres inden for de eksisterende måltyper.  

Elevernes målorientering ændrer sig dynamisk i takt med, at der ændres på de forskellige 

parametre i matematikundervisningen. Hvor nogle elever har en mere tydelig orientering, 

er der også indikationer på, at andre elevers målorientering er mere uafklaret. Eksemplet 

med Laura anskueliggør, at elever kan flytte sig i såvel en mere defensiv retning (set i 

forhold til fagligheden i regnearket) som i en mere offensiv retning (fokus på at lave en 

rapport i forhold til de opstillede kriterier) i løbet af et undervisningsforløb. På baggrund 

https://vimeo.com/216455446
https://vimeo.com/216455636
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af mine data kan jeg ikke afgøre, om Laura mangler fagligheden til at indgå i en samtale 

om regnearkets opbygning, eller om det skyldes, at hun ikke vurderer det for værende 

centralt for hende i modelleringsprocessen. Tilsvarende er der tydelige tegn på Almas 

bevægelse fra en præstationsorientering til en mestringsorientering (figur 31). 

Distinkte kategorier eller et kontinuum af mellempositioner 

Gennem forsøgsundervisningen og mine data har jeg haft mulighed for at forfølge en 

række adfærdselementer ved de forskellige måltyper i det matematiske klasserum. Mine 

data giver indblik i det problematiske ved at fiksere elevers målorientering i bestemte 

positioner. Mestrings- og præstationsorientering kan foruddiskontere nogle bestemte 

elevhandlinger uden at tage hensyn til de dynamikker, som er gældende i den enkelte 

undervisningssituation. På baggrund af ovenstående nedslag vil jeg argumentere for, at 

elever ændrer adfærd og strategi i forhold til den enkelte situation. Den er både afhængig 

af samarbejdsformer og domænespecifikke elementer. Ved at fokusere på en dynamisk 

målorientering får jeg indblik i indholdet og kontekstens betydning for elevernes 

engagement og tilskrivning af mening. 

Metodologisk har ovenstående analyser gjort mig opmærksom på udfordringerne ved at 

anvende nyere målteorier som et analytisk greb i forbindelse med en længerevarende 

klasserumsundersøgelse. Målteorier fokuserer på at etablere distinkte målkategorier, og 

eksempelvis er en defensiv orientering mod mestring endnu ikke en veletableret kategori 

(Bong, 2009). Adskillige studier anvender spørgeskemaundersøgelser i forbindelse med 

etablering af de forskellige kategorier eller test til at undersøge forskellige modererende 

faktorers effekt på elevers målorientering. Med rødder i uddannelsespsykologien er 

studierne optaget af at undersøge korrelationer og effektstørrelser i forbindelse med at 

verificere og raffinere de forskellige kategorier (Senko, 2016; Wirthwein, Sparfeldt, 

Pinquart, Wegerer & Steinmayr, 2013). Når jeg i forbindelse med mine analyser fokuserer 

på elevers adfærd i det matematiske klasserum, er der situationer, hvor elevernes adfærd 

tydeligt indikerer en bestemt målorientering. Men der er også en række tilfælde, hvor jeg 

ikke entydigt kan kategorisere elevernes målorientering. Her er det væsentligt at betone, 

at min indgangsvinkel er meget anderledes end mange af de empiriske undersøgelser, der 

indgår i mit review. De har fokus på at konceptualisere de forskellige måltyper på en 

måde, der muliggør korrelationsanalyser og beregning af effektstørrelser. Det vil sige, det 

er en bestemt måde at se verden på, der ofte hviler på et positivistisk paradigme.  

Jeg tillader mig at undersøge det meningsfulde i at bringe denne ramme ind i en 

etnografisk klasserumsundersøgelse. Elevers målorientering baserer sig på mange 

forskellige parametre, herunder tidligere erfaringer, matematiske kompetencer, opgaver, 

samarbejde og læringsmiljø. De mange parametre påvirker elevers målorientering, og 

nogle er lettere at teste end andre i empiriske undersøgelser. Fra et naturalistisk perspektiv 

giver det mere mening at anskue de forskellige målkategorier som markeringer af ydre 

punkter i en form for målnet, hvor der eksisterer et kontinuum af mellempositioner. Det 

har jeg forsøgt at illustrere med de ovenstående målnet (figur 28,29 og 31), hvor Alma og 
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Lauras målorientering ændrer sig i forbindelse med forløbet om den private dagplejer. 

Elevernes målorientering ændrer sig dynamisk i takt med, at der ændres på de forskellige 

parametre i matematikundervisningen. Hvor nogle elever har en mere entydig orientering, 

er der også indikationer på, at andre elevers målorientering fremstår mere diffust. 

Eksemplet med Laura og Alma er med til at anskueliggør, at elever i et 

undervisningsforløb kan ændre orientering. 

11.6 Konklusion på didaktisk analyse 3 

Retrospektivt er det iøjefaldende, at jeg i den indledende fase af mit ph.d.-projekt har haft 

en ukritisk forestilling om funktionaliteten af et synlig læringsmål. For nogle elever er det 

med til at skabe en retning for deres læreproces, men der er også indikationer på, at en 

del elever i det matematiske klasserum anser plenumdrøftelser om synlige læringsmål for 

at være tidsspild. I forsøgsundervisningen har jeg sammen med Tine brugte en del tid på 

at formulere læringsmål. I udgangspunktet har vi arbejdet ud fra en præmis om, at 

eleverne ikke alene gerne vil forstå målene, men også gerne vil forholde sig til dem. På 

baggrund af analysen kan jeg konkludere, at det ikke er tilfældet for alle elever. I min 

undersøgelse er det ofte kun mestringsorienterede elever, der anvender synlige 

læringsmål til at opnå indsigt i deres egen læring. Matematiklærerens intentionalitet med 

synlige læringsmål vil ofte møde modstand fra de elever, der ikke anser dette didaktiske 

greb for at være meningsfuldt i forbindelse med deres læreproces.  

Med afsæt i analysen vil jeg argumentere for, at elevers målorientering har stor betydning 

for, hvordan de opfatter det øgede fokus på læring og læringsmål i det matematiske 

klasserum. Selvom flere elever på nogle tidspunkter viser tegn på en dynamisk 

målorientering, er der indikationer på, at flere elever i den observerede klasse ofte enten 

indtager en defensiv eller offensiv orientering mod præstationer, når synlige læringsmål 

introduceres i forsøgsundervisningen. 

Analysen udfordrer princippet fra det didaktiske system om, at synlige læringsmål udgør 

en meningsfuld stilladsering af elevernes refleksion over deres egen matematiske læring. 

I forsøgsundervisningen har eleverne divergerende forståelser af, hvad der karakteriser et 

læringsmål. Det har konsekvenser i forbindelse med elevernes muligheder for at relatere 

målene til deres egen læreproces. Hos nogle elever er der identificeret en målforståelse, 

der hviler på en form for aktivitetsmål. Målet er at nå at lave aktiviteten. Det er et mere 

primitivt mål end Tines oprindelige hensigt. Eleverne retter her deres opmærksomhed 

mod, hvad de skal lave i stedet for at fokusere på, hvad de egentlig skal lære. Hvis 

matematiklæreren ikke medtænker denne dimension i forbindelse med en målstyret 

kompetenceorienteret matematikundervisning vil vedkommende komme til at opleve 

situationer, hvor lærerens intentionalitet med synlige læringsmål modarbejdes af nogle 

elever.  
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I min didaktiske model betones værdien af synlige læringsmål for elevers metakognitive 

processer, men de ovenstående resultater udpeger en række hæmmende faktorer for 

operationalisering af denne dimension i en konkret klasserumspraksis. 
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12 Didaktisk analyse 4: Elevers refleksion over deres 

matematiske læring  
Målsedler, logbøger, ugeopgaver og elevfremlæggelser er alle aktiviteter i 

forsøgsundervisningen, der har til hensigt at involvere eleverne i refleksion over og 

evaluering af deres matematiske læring. I kapitlet etableres et elevperspektiv på de 

forskellige aktiviteter med afsæt i følgende spørgsmål: 

I hvilken udstrækning er identificerede potentialer for elevers refleksioner 

over deres matematiske læring blevet udfordret i forbindelse med 

forsøgsundervisningen? 

Hvilke hæmmende faktorer bliver ved med at stå tilbage, når vi efter bedste 

evne forsøger at realisere de ovennævnte potentialer? 

I hvor høj grad kan man i en konkret forsøgsundervisning lykkes med at 

bruge forskellige didaktiske tiltag til at få læringsmål gjort til 

refleksionsværktøjer for elevernes matematiske læring? 

I mit review (afsnit 3.3) fremhæves de læringsmæssige potentialer, når matematiklæreren 

identificerer betydningsfulde læringsmål for eleverne. Det kan være med til at styre deres 

opmærksomhed og handlinger i forbindelse med deres matematiske læring (Hansen, 

2015a; McNeil & Alibali, 2000). På den baggrund udvikles i afsnit 7.4 et organisatorisk 

princip for forsøgsundervisningen, hvor elever skal sættes i situationer med mulighed for 

at reflektere over deres matematiske læring og læreproces. Med afsæt i Hattie og 

Timperleys feedbackmodel argumenteres for betydning af læringsmål i 

feedbackprocesser samt selvregulerende processers relevans for elevers læring (Hattie, 

2009; Hattie & Timperley, 2007).  

I forsøgsundervisningen introduceres eleverne for en række didaktiske tiltag, der har til 

hensigt at skabe rum for refleksion over deres læring. Mellemtrinselever udvikler ikke 

automatisk selvregulerende processer, men de kan støttes i at udvikle færdigheder til at 

overvåge, regulere og kontrollere deres matematiske læring (Black & Wiliam, 2009; 

Pintrich, 2000). Med afsæt i det didaktiske system planlægges og tilrettelægges 

forsøgsundervisningen med henblik på introduktion af synlige læringsmål, 

klasserumsdiskussion med fokus på elevers refleksion over deres læring, elevsamarbejde 

og formative feedbackprocesser (Black & Wiliam, 2009; James et al., 2007). Disse 

påvirkninger på den undervisningsmæssige ramme er illustreret i figur 22. 

12.1 Forsøg med målsedler  

I det første halve år eksperimenterer Tine og jeg med at skabe situationer i 

forsøgsundervisning, hvor elever får mulighed for at reflektere over deres egen 

matematiske læring og læreproces. Målsedler udgør et didaktiske tiltag, hvor elever skal 

anvende læringsmål som refleksionsværktøj. Frem mod marts 2015 anvendes målsedler 
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på forskellige måder til at initiere elevernes refleksioner over deres matematiske læring. 

Mit empiriske materiale fra de første fem forløb informerer og udfordrer min forståelse 

af mellemtrinselevers potentiale for og udfordringer ved at indgå i processer, hvor de skal 

forholde sig til deres egen matematiske læring. Det illustreres med en række nedslag, der 

følger en tidslig udvikling af det første halve år af forsøgsundervisningen.  

Beskrivelser af arbejdet med målsedler 

Forløb 1: Geometrisk tænkning og undersøgelse er karakteriseret ved, at Tine benytter 

plenumopsamlinger til at artikulere læringsmål i relation til aktiviteter i undervisningen. 

Her stilles følgende spørgsmål: Har I nået målet? Hvordan ved I det? I forbindelse med 

planlægningsmøderne drøfter vi, hvordan eleverne kan kommunikere deres forståelser på 

andre måder. Jeg nævner muligheden for at anvende et elevbarometer, der er i gang med 

at blive udviklet i forbindelse med en række demonstrationsskoleprojekter, som 

undervisningsministeriet finansierer (Graf & Carlsen, 2016). Tine glider af på forslaget, 

og vi fortsætter med at drøfte, hvordan elever kan få mulighed for at forholde sig til deres 

målopfyldelse. Tine foreslår, at eleverne på en målseddel markerer, hvilke læringsmål de 

har opnået. Vi bliver enige om at anvende et didaktisk greb, hvor eleverne selv skal 

vurdere, i hvor høj grad de har opnået det enkelte læringsmål. De skal vurdere deres 

forståelse i forhold til en tredeling, der kan beskrives som kan, kan næsten og kan ikke 

(ML140930). Undervisningsbillede 9 (bilag 18) skildrer, hvordan Tine rammesætter 

aktiviteten i den sidste lektion i forløbet samt nogle elevers tilgang til aktiviteten. Her 

giver eleverne udtryk for, at de har svært ved at forstå nogle af de opstillede læringsmål, 

der tidligere i forløbet har været artikuleret af Tine. 

Lise: ”Tegne en trekant ved brug af vinkelmåler, når du 

kender tre forskellige oplysninger. Hvad mener hun 

med det?” 

Pia: ”Jeg ved det ikke. Jeg sætter bare en smiley, så 

laver jeg, når jeg ikke fatter det, sådan en 

streg”. 

I forbindelse med planlægning af Forløb 3: Rumfang og overfladeareal drøfter Tine og 

jeg, hvordan vi kan inddrage forskellige former for evaluering. Eleverne skal designe en 

beholder til tre tennisbolde, hvor de både skal lave en rapport og en fremlæggelse. 

Efterfølgende skal eleverne arbejde med en række rumfangsopgaver i Matematrix5. Her 

udvikles en digital målseddel til hver elev, hvor de skal forholde sig til, om de har opnået 

de opstillede læringsmål. 

Vi fortsætter med at udvikle individuelle målsedler til Forløb 4: Chance og eksperimenter 

og Forløb 5: Tegneformer. Her skal eleverne på digitale målsedler markere graden af 

målopfyldelse i forhold til tredelingen kan, kan næsten og kan ikke. I vore samtaler giver 

Tine udtryk for følgende intention med målsedlerne. 

”[…] der kunne jeg godt tænke mig, at […] når de sidder og 

laver opgaver og gå lidt rundt til dem og sige, ”Nu kan jeg 
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se på min iPad at I har sat kryds her. Hvad indebærer det? 

Hvad synes I det her mål indebærer? Hvorfor kan I det?” At 

man måske også på den måde får stillet dem lidt…” (ML150109) 

Under forløb 4 og 5 viser det sig, at Tine har svært ved at etablere det beskrevne 

refleksionsrum for eleverne. Der er kun en begrænset mængde tid til rådighed i 

undervisningen, hvilket Tine også giver udtryk for i vore samtaler. I forløb 4 og 5 bruger 

Tine mere tid på feedback på opgaveniveau end på feedback relateret til elevers udvikling 

af selvregulerende processer. Det er kun nogle gange, at eleverne ved afslutningen på en 

lektion anvender målsedler til at reflektere over deres matematiske læring. Det er 

eksemplificeret i undervisningsbillede 10 (Bilag 20). Der er indikationer på, at 

læringsmålene på målsedlerne kommer til at virke som en form for tjekliste og ikke som 

pejlemærker for eleverne i deres matematiske læreproces. Det giver Tine også udtryk for 

i lærerinterviewet efter Forløb 5: Tegneformer.  

”Jamen altså jeg synes jo, […] at det er blevet sådan lidt 

statisk, at man har det, at vi har det bare med, og så nævner 

man mål, og så tænker de egentlig ikke mere over det. […] Så 

er det ligesom om vi træder vande nu.  

[…] Jeg synes stadigvæk for mig, er det rigtig fedt med de 

her læringsmål […] Men, hvordan vi får draget eleverne ind i 

det, tænker jeg, at der skal prøves og gøres noget andet. Og 

hvad vi skal gøre, der tænker jeg, vi skal prøve nogen 

forskellige ting. Og jeg tænker også, at det skal være noget, 

der veksler gennem skoleåret, at man ikke gør det på samme 

måde et helt skoleår.” (LI150316, 7:04) 

Udfordringer ved brug af målsedler som refleksionsredskab for elever  

På baggrund af mine observationer og samtaler med Tine bliver jeg opmærksom på, at 

eleverne ikke uden videre orienterer sig mod et synligt læringsmål eller indgår i 

selvregulerende processer i forbindelse med deres matematiske arbejde. I min 

observationslogbog registreres, når jeg observerer, at elever selvstændigt tager initiativ 

til at indgå i selvregulerende processer. Figur 32 er en optælling fra de første fem forløb. 

 Forløb 1 

(7 lekt.) 

Forløb 2 

(7 lekt.) 

Forløb 3 

(7 lekt.) 

Forløb 4 

(8 lekt.) 

Forløb 5 

(6 lekt.) 

Målfokusering – elevinitieret (MF-E) 0 0 1 0 0 

Overvågning – elevinitieret (SO-E) 2 0 5 1 1 

Kontrol – elevinitieret (SK-E) 2 1 0 2 2 

Medansvar – elevinitieret (SM-E) 0 3 7 1 0 

Refleksion – elevinitieret (SR-E) 0 1 1 0 0 

Feedback på opgaveniveau (EO) 2 6 2 7 1 

Feedback på procesniveau (EP) 1 4 6 3 1 

Figur 32. Registrering af elevers selvstændige initiativ til at indgå i selvregulerende processer 
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Figur 32 viser, at eleverne i forsøgsundervisningen kun i begrænset omfang selv tager 

initiativ til at orientere sig mod opstillede læringsmål samt indgå i selvregulerende 

processer. Der er ikke tegn på, at elevernes kendskab til målene styrer deres 

opmærksomhed og handlinger i forbindelse med deres læreproces. Det får mig til at 

skærpe mine indledende spørgsmål til følgende: 

På hvilke måder kan elevernes konkrete arbejde med målsedler udfordre 

antagelsen om, at læringsmål er centrale for elevers refleksion over deres 

matematiske læring? 

Gennem en analyse af specifikke nedslag etableres et analytisk blik på elevers refleksion 

over deres matematiske læring, der påvirker den videre forsøgsundervisning.  

Faglig ambition udtrykt på skriftlig form 

I det følgende går jeg tættere på situationen fra Forløb 1: Geometrisk tænkning og 

undersøgelse, hvor eleverne har svært ved at forstå de opstillede læringsmål 

(undervisningsbillede 9). Lise og Pia har problemer med at forstå læringsmålet ”Du kan 

tegne en trekant ved brug af vinkelmåler, når du kender tre forskellige oplysninger”. 

Retrospektivt er det en problematisk formulering, der sigter mod at skriftliggøre en faglig 

ambition i relation til kongruenssætninger for trekanter. I situationen relaterer Tine 

målformuleringen til en trekant med vinklerne 90, 40 og 50 grader. Situationen er med til 

at eksemplificere udfordringen med at finde en balance mellem en abstrakt og en specifik 

matematisk målformulering. Tines oversættelse gør formuleringen mere konkret, men 

samtidig skabes også en distance til den oprindelige intention med læringsmålet. I 

situationen er det interessant, at Lise giver udtryk for, at hun godt kan tegne en trekant 

med vinkler på 90, 40 og 50 grader. Men på hendes målseddel er der stadigvæk en neutral 

smiley. Det kan indikere, at hun stadig er usikker på formuleringen. Pia har også en 

neutral smiley (bilag 19). Det er selvsagt kontraproduktivt at bede elever om at forholde 

sig til noget, de ikke forstår. I forbindelse med forløb 1 giver flere elever udtryk for, at de 

skal have hjælp til at læse og forstå målformuleringerne på den udleverede målseddel. 

Oliver: ”Altså når man lige får det at vide, så ved man jo 

egentlig godt, hvad det betyder.” 

Rosa: ”Når man lige får det at vide, så kan man det.” 

Elias: ”Altså, det kender jeg godt, når man lige sådan 

[…], man skal også sådan på en måde, så kan man 

lige få en kort fortælling af, hvad det var man 

egentlig, hvad det var det egentlig betød og sådan 

noget. Og så kan man huske det hele igen.” 

(GI141023, 11:09) 

Mine data giver indblik i, at når elever har svært ved at forstå en målformulering, 

begynder de at anvende forskellige afværgestrategier eksempelvis ved at markere, at de 

har opnået målet, selvom de ikke kan forstå formuleringen. På bilag 19 har Lise 

eksempelvis angivet med en smiley, at hun kan navngive en ligebenet trekant, men på et 
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ark med fem trekanter beskriver hun en trekant som værende almindelig ”fordi de to af 

siderne er lige lange”. Nogle elevbesvarelser giver indblik i en stor overensstemmelse 

mellem elevernes smileys og elevernes beskrivelser, men det gør sig ikke gældende for 

alle elever (bilag 19).  

Når læringsmål ikke bliver til pejlemærker 

Som beskrevet i kapitel 9 udvikler Tine og jeg differentierede målsedler til eleverne med 

udgangspunkt i SOLO-taksonomien. Tine og jeg vælger at fokusere på 

matematikrelaterede målformuleringer og undlader sociale mål som adfærd i 

klasserummet.  

Bilag 11 viser fire drenges målsedler fra Forløb 4: Chance og eksperimenter. Her har 

William og Lukas markeret en høj grad af målopfyldelse, mens Victor og Mikkel har 

undladt at markere deres målopfyldelse ved en del læringsmål. Af mine data fremgår det, 

at især fagligt udfordrede elever (fx Victor og Mikkel) har svært ved at foretage en 

vurdering af deres egen målopfyldelse. Som beskrevet i kapitel 3 og 11 kan det skyldes 

en defensiv præstationsorientering, hvor eleverne ikke vil blotlægge deres faglige 

usikkerheder for andre. Men mine observationer indikerer, at fænomenet kan være en 

smule mere komplekst end de årsagsforklaringer, jeg har beskrevet i forbindelse med min 

litteraturgennemgang. Med afsæt i uddrag fra undervisningsbillede 10 (bilag 20) vil jeg 

argumentere for en anden mulig årsagsforklaring. I situationen har Tine ved afslutningen 

på en lektion bedt eleverne om at krydse nogle mål af, hvorefter hun i den afsluttende 

plenumsamtale henvender sig til forskellige elever. Tine henvender sig til Mikkel og 

spørger til hans afkrydsninger. 

Mikkel: ”Øh. Jeg kan genkende og skrive betegnelsen for 

procent.” 

Tine: ”Ja. Yes. Kan du opstille en hyppighed? Kan du 

opstille hyppigheder også?” 

Mikkel: [Tøvende] ”Ja.” 

Tine: ”Hvad er en hyppighed Mikkel?” 

Mikkel: ”Er det ikke det der med en terning eller sådan et 

eller andet, og så skal man tage…” 

Tine: ”Jo så er det for eksempel, hvor mange gang de slår 

seks.” 

I det følgende udnyttes teorien om begrebernes proces-objekt indkapsling fra kapitel 4 til 

at perspektivere elevernes refleksioner over deres matematiske læring i arbejdet med 

målsedler. Teorien beskriver, at elever tilegner sig et matematisk begreb ved at udføre 

handlinger og processer, der efterfølgende kan føre til en indkapsling. I ovenstående 

situation har Tine fokus på begrebet hyppighed og hyppighedstabel. Hun får Mikkel til at 

forklare, hvad han forstår ved hyppigheder. I sin forklaring refererer Mikkel til en terning. 

Når jeg anskuer situationen fra et proces-objekt indkapslingsperspektiv, vil jeg 

argumentere for, at Mikkel endnu ikke har en operationel forståelse af begrebet 

hyppighed. Som beskrevet i kapitel 4 gennemløbes faserne internalisering, kondensation 
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og indkapsling, hvor eleven først udfører procedurer på matematiske objekter og 

internaliserer processen. I forhold til begrebet hyppighed er der indikationer på, at Mikkel 

i undervisningsbilledet stadigvæk befinder sig i internaliseringsfasen. Han refererer til 

den konkrete handling med terningen, og der er tegn på, at han endnu ikke er i stand til at 

forestille sig begrebet hyppighed løsrevet fra situationen med terningen. Mikkel er endnu 

ikke kommet til den fase, hvor hans forståelse for begrebet hyppighed baserer sig på 

refleksiv abstraktion over forskellige handlinger involverende hyppighed. I situationen 

tager Tine over, da Mikkel er tvunget til at sætte ord på noget, der ikke helt er 

internaliseret. 

Episoden og andre lignende situationer gør mig optaget af at finde ud af, hvad der egentlig 

er på spil, når vi tilskynder eleverne til at forholde sig til deres matematiske læring med 

en målseddel, mens de eksempelvis befinder sig i internaliseringsfasen. Eleverne 

opfordres til at forholde sig til, om de har tilegnet sig et matematisk begreb, mens de 

stadig er i gang med at gribe efter forståelsen. På den ene side kan det få eleverne til at 

blive opmærksomme på, at de stadigvæk ikke har forstået begrebet. På den anden side 

kan det også virke forstyrrende, at eleven skal forholde sig til, om han kan forklare, hvad 

hyppighed er, når han stadigvæk befinder sig i internaliseringsfasen. Eleven udfordres til 

at forholde sig til et abstrakt matematisk begreb, samtidig med at han er i gang med at 

internalisere det. Spørgsmålet er, om Tine og jeg med målsedlerne får skabt en situation, 

hvor eleverne tvinges til at reflektere over deres læring af et begreb, som de endnu ikke 

har tilegnet sig. Hvilket betyder, at der opstår en situation i forsøgsundervisningen, hvor 

balancen mellem den faglige forventning i form af de opstillede læringsmål og elevernes 

matematiske erkendelse skævvrides. Måske bliver eleverne forstyrret så meget, at det 

modvirker intentionen med de synlige læringsmål. 

12.2 Re-systematisering: Mellemtrinselevers udfordringer med 

selvregulering 

Som beskrevet ovenfor modtager jeg gennem mit empiriske arbejde mange impulser fra 

eleverne, der er med til at udfordre mit syn på mellemtrinselevers muligheder for at indgå 

i selvregulerende processer. Det er iøjnefaldende, at jeg med de forskellige tiltag har fået 

placeret Tine i et krydsfelt mellem forskellige grader af instrumentalisering og forskellige 

styringslogikker, hvilket der advares imod i del II. I figur 33 er krydsfeltet visualiseret, 

her repræsenterer den ene akse grader af instrumentalisering, hvor en isoleret færdighed 

sættes op mod en sammensat kompetence. Den anden akse relaterer sig til tidligere 

beskrivelser af målingsstyret undervisning og målstyret undervisning (se kapitel 10), hvor 

læringsmål enten kan udgøre slutmål eller pejlemærker.  
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Figur 33. Visualisering af krydsfelt mellem instrumentalisering og forskellige styringslogikker 

I forsøg på at få eleverne til at indgå i selvregulerende processer med brug af læringsmål 

opstår situationer, hvor isolerede matematiske færdigheder vægtes højere end 

matematiske kompetencer. Med afsæt i figur 33 vil jeg argumentere for, at Tine og 

eleverne i forløb 4 og 5 ofte kommer til at befinde sig i kvadrant 3, og målsedlerne 

fungerer mere som tjeklister end pejlemærker. Udfordringerne med at få eleverne til at 

bruge læringsmål i en refleksion over deres matematiske læring, skaber situationer, hvor 

vi nærmest ikke-intenderet orienterer undervisningen mod udvikling af matematiske 

færdigheder og måling af disse færdigheder. Der opstår en situation, hvor de didaktiske 

greb i forhold til elevers refleksion over deres matematiske læring er med til at 

underminere en kompetenceorienteret matematikundervisning. På baggrund af 

resultaterne rejser der sig et påtrængende spørgsmål:  

Hvilke perspektiver på mellemtrinelevers udfordringer ved at indgå i 

selvregulerende processer er repræsenteret i forskningslitteraturen på 

området?  

I stedet for at eksperimentere videre med målformuleringer og kriterier for målopfyldelse 

benyttes den iterative proces i didaktisk modellering, og jeg vender tilbage til 

systematiseringen og didaktificeringen for at udvikle en dybere forståelse for 

mellemtrinelevers udfordringer ved at indgå i selvregulerende processer (rød pil i figur 

34).  
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Figur 34. Visualisering af re-systematisering i didaktisk modellering 

I min analyse i kapitel 11 og i mit review argumenterer jeg for, at elevers målorientering 

har indflydelse på deres vilje til at indgå i selvregulerende processer, idet elever med en 

mestringsorienteret tilgang har en større tendens til at anvende selvregulerende og 

metakognitive strategier end andre elever. Min læsning af forskningslitteraturen giver 

også indblik i, at elevers målorientering baserer sig på klasserummets målstrukturer, hvor 

Tine i forsøgsundervisningen har fokus på at opbygge en mestringsorienteret tilgang. 

Disse afklaringer hjælper mig ikke rigtig videre i forbindelse med at finde ind til 

problemets kerne med at få elever på mellemtrinnet til at reflektere over deres 

matematiske læring. Derfor søger jeg efter forskningslitteratur, der kan perspektivere de 

identificerede udfordringer.  

På vildveje med John Hattie 

I min argumentation i del II og III har jeg blandt andet taget afsæt i John Hatties 

beskrivelser. Hattie (2009, s. 161-167, 188-194) kommer med flere begrundelser for brug 

af læringsmål og selvregulerende strategier, hvilket anvendes i konstruktionen af min 

didaktiske model. Jeg vælger at gå dybere ind i undersøgelsen og finder og læser de 

tekster, Hattie refererer til. Det er kun et fåtal af teksterne, der entydigt beskriver, at deres 

analyser baserer sig på empiriske studier af børn i grundskolealderen. Der er flere studier, 

der refererer til elever uden tydeliggørelse af deres alder. Størstedelen af teksterne 

refererer til studerende i gymnasiet og på universitet. Samtidig fokuserer nogle af 

teksterne på brugen af selvregulerende strategier i forhold til kostvaner og 

arbejdssituationer. Umiddelbart har jeg haft en tendens til at læse Hatties beskrivelser i et 

grundskoleperspektiv, men min genlæsning af John Hattie og de forskellige tekster får 

mig til at forholde mig kritisk til princippet om synlige mål, som en del af elevernes 

refleksion over deres matematiske læring. Jeg bliver opmærksom på, at den 

selvregulerende studerende i en del litteratur baseres på undersøgelser af unge og voksne 

og ofte sammenholdes med et idealbillede af den motiverede studerende. I min læsning 
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af forskningslitteraturen bemærker jeg, at der er en stor optagethed af at fremhæve 

potentialer, mens udfordringer ofte ikke rigtigt adresseres (Shute, 2008). Jeg finder og 

læser forskningslitteratur, der specifikt adresserer udfordringerne ved at lade 

mellemtrinselever indgå i selvregulerende processer. Det beskrives på forholdsvis 

kondenseret form i det følgende. 

Det aldersmæssige aspekt 

Flere undersøgelser beskriver, at jo ældre eleverne er, desto større er deres metakognitive 

færdigheder og mulighed for at anvende selvregulerende strategier (Baker, 2017; Van der 

Stel, Veenman, Deelen, & Haenen 2010; Veenman, 2006).  

Baker (2017) fokuserer på den metakognitive udvikling i forbindelse med læsning, og 

hun skelner mellem metakognitiv viden og metakognitiv kontrol. Metakognitiv viden 

øges med alderen og er nødvendig, men ikke tilstrækkelig for elevernes evne til at udføre 

metakognitiv kontrol, der relaterer sig til selvregulerende strategier som planlægning, 

evaluering, overvågning og kontrol. Baker (2017) konstaterer, at der er indikationer på, 

at elever skal have internaliseret et vist niveau af metakognitiv viden, før de kan anvende 

det i forbindelse med at styre deres egen læring. Gode læsere i 6. klasse klarer sig bedre 

end gode læsere i 4. klasse i forbindelse med selvregulerende strategier som fx 

identificering af fejl. Noget tilsvarende gør sig ikke gældende for svage læsere. På 

mellemtrinnet kan der iagttages en metakognitiv udvikling hos fagligt stærke elever, men 

ikke hos fagligt udfordrede elever. Det skaber et perspektiv på eleverne i 

forsøgsundervisningen, hvor det især er de fagligt udfordrede elever, der giver udtryk for 

udfordringer ved at benytte læringsmål og målsedler i forbindelse med refleksion over 

deres matematiske læring. Det kan indikere, at de endnu ikke har en kognitiv modning, 

hvor de uden problemer kan læse målformuleringer og lade dem være styrende for deres 

opmærksomhed og handlinger.  

Det understøttes af Focant, Grégoire og Desoete (2006), der undersøger 5. klasse elevers 

opstilling af mål og strategier for planlægning og kontrol i forbindelse med løsning af 

aritmetiske opgaver. De konkluderer, at selvom eleverne har tilstrækkelig matematisk 

viden, formår de ikke at identificere deres fejl. Samtidig er der indikationer på, at elever 

i 5. klasse har problemer med at benytte selvregulerende strategier såsom planlægning og 

kontrol. Flere undersøgelser konkluderer, at overvågning og evaluering udgør mere 

abstrakte strategier, der først langsomt begynder at udvikle sig fra 10-årsalderen (Lai, 

2011; Veenman, 2006). Når elever beskæftiger sig med mere komplekse opgaver, er der 

indikationer på, at der er endnu større udviklingsmæssige forskelle blandt elever i forhold 

til anvendelsen af metakognition og selvregulerende strategier (Baker, 2017; Focant et 

al., 2006).  

De forskellige tekster bidrager til at etablere et aldersmæssigt perspektiv på de 

udfordringer, som vi har oplevet i forbindelse med det første halve år af 

forsøgsundervisningen. Re-systematiseringen fremhæver, at elever i 5.–6. klasse befinder 
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sig i et grænseområde i forhold til metakognition og selvregulerende strategier. Derfor 

overvejer Tine og jeg også, hvordan forsøgsundervisningen kan udvikle sig på en måde, 

hvor der etableres en balance mellem de forskellige orienteringspunkter i figur 33.  

I foråret 2015 tegner der sig to veje, vi kan lade forsøgsundervisningen følge. Den første 

vej medfører en højere detaljeringsgrad i forsøget på at opstille læringsmål og kriterier 

for internalisering, kondensering og indkapsling. Med afsæt i SOLO-taksonomien vil det 

virke meningsfuldt, idet vi stræber efter at synliggøre elevernes læring. Udfordringen er, 

jo mere specifik vi bliver i forsøget på at få eleverne til at forholde sig til læringsmål, 

forstå kriterier m.m., desto snævrere bliver elevernes aktionsradius. Her opfordres 

eleverne ikke til at udforske det matematiske genstandsfelt, bevæge sig ad alternative 

læringsveje og forsøge noget andet end den prædefinerede matematik. Den anden vej 

vægter udviklingen af elevernes fagligt orienterede autonomi, hvilket indebærer et fokus 

på det relationelle blandt andet med brug af ekspressive målformuleringer. Her opfordres 

eleverne til at udforske matematikken, og de udfordres af at skulle bringe deres 

matematiske beredskab i spil i mere ubestemte og komplekse situationer. Eleverne skal 

stadig reflektere over deres matematiske læring og indgå i selvregulerende processer, men 

det skal ske med afsæt i mere åbne og ekspressive læringsmål, der åbner sig mod et 

matematisk indholdsområde.  

I vore samtaler bliver Tine og jeg enige om, at vi skal være varsomme med at lave for 

mange små detaljerede delmål og kriterier, da det kan presse Tine og eleverne mod en 

monoton og ensrettende undervisning, der ikke skaber rum for mere åbne og 

undersøgende læreprocesser. Min empiri giver indblik i, at det er kontraproduktivt for 

elevernes matematiske læring at arbejde med selvregulerende processer på en 

instrumentel og formel måde. Når elever skal forholde sig til deres egen læring, skal Tine 

sigte mod at etablere en relation, hvor mål og aktiviteter konstitutivt er relateret til 

hinanden. Det fordrer en høj grad af matematiklærerfaglighed og professionel 

dømmekraft (kap. 5) at udvikle varierede tilgange med fokus på at tilgodese intentionen 

med de selvregulerende processer fremfor at fokusere på en instrumentel løsning af 

udfordringen. Vi er ikke afvisende overfor, at der kan være undervisning i specifikke 

matematiske indholdsområder, der med fordel kan placeres i kvadrant 3 i figur 33. Men 

det skal begrundes med afsæt i det matematiske indholdsområde, hvor det er relevant for 

eleverne at træde et skridt tilbage. Forløb 18: Regnestrategier er et eksempel på et sådant 

forløb, her skal eleverne genopfriske deres regnestrategier. Andre forløb relaterer sig til 

mere åbne og ekspressive målformuleringer, fx Forløb 17: Matematisk modellering. 

12.3 At udvikle en ”næse” for faglig kvalitet  

Claxton (1995) argumenterer for, at når elever kan identificere fagligt godt arbejde, kan 

de også korrigere og forbedre deres eget arbejdet. Det forekommer i lige så høj grad ved 

at gøre som ved at reflektere og er derfor af mere intuitiv karakter. I sig selv er der ikke 

værdi i at eksplicitere ens refleksion over sin læring. Værdien opstår ved, at 

ekspliciteringen er et redskab til at udvikle denne intuition – en form for næse for, hvad 
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der er faglig kvalitet (Claxton, 1995). Den aldersmæssige afklaring og idéen om udvikling 

af en næse for faglig kvalitet bidrager til en re-didaktificering, og Tine og jeg drøfter, 

hvordan hun kan anvende forskellige didaktiske greb til at understøtte elevers refleksion 

over deres matematiske læring. Læringsmål og prædefinerede kriterier kan hjælpe elever 

til at indkredse, hvad der kendetegner et fagligt godt arbejde, men de kan ikke stå alene. 

Inspireret af Wenger (1998) er der fokus på at skabe muligheder for deltagelse, 

meningsforhandling og tingsliggørelse, hvor Tine skal forsøge at anskueliggøre faglige 

ambitioner og faglig kvalitet på forskellige måder.  

I det følgende gives et summarisk overblik over forskellige tiltag i forsøgsundervisningen, 

hvor eleverne gennem forskellige erfaringer og kontekster får mulighed for at indkredse 

faglige ambitioner og destillere kendetegn ved fagligt kvalitativt arbejde i matematik. 

Elevers formulering af læringsmål ved lektionens afslutning 

Hen på foråret 2015 begynder Tine at anvende et didaktisk tiltag ved afslutningen på en 

lektion, hvor eleverne med afsæt i deres arbejde skal formulere, hvad der har været et 

læringsmål for dem. Gennem tilgangen forsøger Tine at få eleverne til at udvikle en 

forståelse for, hvad der karakteriserer et læringsmål. I mine observationer er der flere 

eksempler på, at elever artikulerer læringsmål, der har store overlap med Tines egne 

målbeskrivelser. Der er altså tegn på et sammenfald mellem Tines intentioner og nogle 

elevers artikulering af deres matematiske læring. Det kommer til udtryk i 

undervisningsbillede 12 (bilag 22) fra første lektion i 6. klasse. Her kommer eleverne med 

forskellige forslag til læringsmål, som Tine relaterer til aktiviteter i undervisningen.  

Isabella: ”Altså lære lidt om procent med 100. Som 100 

procent, at finde ud af, hvad det er og sådan 

noget.” 

Tine: ”Ja. Ja. Godt. William.” 

William: ”Lære og kunne sætte en procent ud fra en brøk.” 

Tine: ”Ja, ja, andre? Laura.” 

Laura: ”Vide hvad procent er, og hvad man kan bruge det 

til.” 

Tine: ”Ja, det er rigtigt. Elias.” 

Elias: ”Forklare, hvad procent betyder, og hvad det er?” 

Tine: ”Ja. Forklare, det var et fint ord, ja. Det er 

nemlig rigtigt, fordi det var jo det vi gjorde 

faktisk i bordgrupperne. Skal I prøve og se, hvad 

mine læringsmål for i dag, det var? Om det passer 

nogenlunde med det, I sagde? (bilag 22) 

Mine observationer giver indblik i, at en del elever gennem dette tiltag kan indkredse, 

hvad der kan være fagligt relevante læringsmål i matematikundervisningen.  

Brug af logbog  

Hen mod slutningen af første år i forsøgsundervisningen foreslår Tine, at eleverne skal 

lave en individuel logbog. I deres eget sprog skal eleverne beskrive, hvad de har lært i 

forbindelse med matematikundervisningen. Gennem meningsforhandlinger ved de næste 
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møder drøftes Tines stilladsering af elevernes arbejde med logbogen. Her besluttes, at 

nogle elever eventuelt kan anvende en mundtlig formulering frem for en skriftlig 

formulering. Logbogen anvendes første gang i forbindelse med Forløb 8: Cirkler, hvilket 

er beskrevet i undervisningsbillede 13 (bilag 23).  

”Min ide med den [logbogen] var egentlig sådan lidt først, at 

det kunne være sådan en slags løbende evaluering. Hele tiden 

følge med i, hvad har de lært og hvad synes de selv, de har 

lært. […] Ulempen ved det er, […] at igen er det svært her 

for nogen af de svage og få sat ord på, hvad er det, jeg har 

lært, og det er svært for nogen og få det gjort. […] Og så 

tænker jeg måske ved nogen af de svage, der skal måske […] 

stilladsere den lidt mere og stille nogle flere spørgsmål.” 

(LI150623, 11:06) 

Erfaringerne fra forløb 8 får Tine til at stilladsere logbogsarbejdet ved at præsentere 

eleverne for formuleringen i figur 35 i forbindelse med Forløb 9: Procent i hverdagen 

(MKU150925-F). 

 

Figur 35. Tines rammesætning af logbogsarbejdet i forløb 9 

I gruppeinterviewet efter forløb 9 har eleverne meget forskellige forklaringer på, hvorfor 

de egentlig skal lave logbog. Elias ser det som en opgave. Lise fortæller, at det er for at 

få tænkt over, hvad man har lavet. Ella og Alberte nævner, at det også er en mulighed for 

at fortælle Tine, hvad de gerne vil lære (GI150907, 13:16).  

I forbindelse med Forløb 10: Statistiske undersøgelser går Tine væk fra ovenstående 

stilladsering og gør det mere åbent for eleverne, hvad de vil medtage i logbogen 

(MKU150925-F). Efter forløb 10 vælger Tine at stoppe logbogsarbejdet, da potentialerne 

ved arbejdet ikke realiseres for en del elever.  

Ugeopgaver som stilladsering af elevers refleksion  

Ved begyndelsen af andet år af forsøgsundervisningen beslutter Tine sig for, at eleverne 

skal fortsætte med at lave hjemmearbejde i form af ugeopgaver suppleret med nogle mere 

vilkårlige ugentlige matematiske opgaver i det digitale læremiddel E.mat.dk. Gennem de 

digitalt selvrettende opgaver kan Tine holde øje med elevernes matematiske færdigheder, 

mens ugeopgaverne kan give indblik i elevernes matematiske kompetenceudvikling. Fra 

https://vimeo.com/205879217
https://vimeo.com/205879217
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Forløb 11: Flytninger og tesselationer bliver ugeopgaverne udformet på en måde, hvor 

der nogle gange indgår opgaver, som sigter mod forskellige former for eksplicitering af 

elevernes refleksion over deres matematiske læring. Der differentieres på tre forskellige 

niveauer (bilag25).  

12.3.2 Fremlæggelser 

I forsøgsundervisningen anvendes fremlæggelser både til at få indblik i elevernes arbejde 

og som mulighed for at skabe rum for refleksion over deres matematiske læring. Der 

anvendes både fremlæggelser for klassen på baggrund af opstillede kriterier 

(MKU141204-B, MKU160411-G) og fremlæggelser i grupper med respons fra 

kammerater (MKU151005-C). Under mit miljøskifte ved Melbourne universitet drøfter 

jeg udfordringerne med at få fagligt udfordrede elever til at reflektere over deres 

matematiske læring med Gaye Williams. Inspireret af hendes arbejde (Williams, 2014) 

forsøger vi os med en anderledes fremlæggelsesform i Forløb 17: Matematisk 

modellering. Her skal de enkelte grupper i hver lektion vælge én person, der skal lave en 

fremlæggelse på et halvt minut med udgangspunkt i nogle lærerstillede spørgsmål.  

12.3.3 Anskueliggørelse 

Læringsmål peger frem mod et læringsudbytte, som eleverne gerne skal tilegne sig. 

Efterhånden som forsøgsundervisningen skrider frem, suppleres det fremadskuende 

perspektiv med et bagudrettet blik, hvor Tine og jeg udnytter vores viden om elevernes 

arbejde med de forskellige matematiske domæner. Det er eksemplificeret med 

undervisningsbillede 15 (bilag 28), hvor eleverne i 6. klasse genbesøger en 

ligningsaktivitet, de har arbejdet med i 5. klasse. 

Udover at relatere til tidligere erfaringer benytter Tine sig også af gennemgang af 

elevprodukter til at anskueliggøre faglig kvalitet. Undervisningsbillede 16 (bilag 29) 

foregår i efteråret 2015 og viser, hvordan Tine kommer med en udførlig feedback på et 

enkelt elevprodukt. I forbindelse med elevinterviewet efter forløb 10 giver eleverne 

udtryk for, at det er en meningsfuld måde at få tilbagemelding på. 

Lise: ”Det kan jeg godt lide, fordi så får man sådan lidt 

inspiration for eksempel til, hvad man skal gøre 

bedre.”  

Alberte: ”Ja, også sådan lidt det der med, fx så nu har 

Laura også været op og sådan noget…” 

Lise: ”Man ser andres, hvordan det er, de gør…” 

Alberte: ”Ja, sådan hvordan de har gjort, og så kan man 

også, […] ikke fordi man skal kopiere det, fordi 

det synes jeg heller ikke så. Nej, man skal 

stadigvæk gøre det sådan selv, man kan bare få lidt 

inspiration, så man får en ide til hvordan man kan 

gøre det.” (GI161005, 21:58) 

https://vimeo.com/192423152
https://vimeo.com/215473618
https://vimeo.com/207588813
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12.4 Hæmmende faktorer i forhold til at indkredse læringsmål og 

faglig kvalitet 

De foregående beskrivelser illustrerer, hvordan Tine og jeg eksperimenterer med tiltag, 

hvor eleverne potentielt har mulighed for at indkredse faglige ambitioner og forholde sig 

til deres matematiske læring. På den baggrund er jeg i stand til at nuancere analysens 

indledende spørgsmål: 

Hvilke hæmmende faktorer i forbindelse med at udvikle elevers forståelse 

for læringsmål og faglig kvalitet kan identificeres, når matematiklæreren 

forsøger at etablere rum for refleksion i forsøgsundervisningen? 

Spørgsmålet bliver styrende for den videre analyse og gennem forskellige nedslag i 

forbindelse med vores didaktiske tiltag beskriver jeg eksempler på hæmmende faktorer. 

Elevers formulering af læringsmål ved lektionens afslutning 

I undervisningsbillede 12 (bilag 22) fra Forløb 8: Procent i hverdagen relaterer flere 

elever anvendelsen af læringsmål til en form for læringsperiode, hvor de skal lære noget 

inden for en given tidsramme. Tine får efterfølgende eleverne til at komme med forslag 

til lektionens læringsmål, og eleverne kommer med forskellige formuleringer om procent. 

Da Tine spørger yderligere til elevernes forståelse for procent, bliver de forholdsvis 

passive. Gennem en form for lokkedialog forsøger Tine at få begrebet hundrededele frem. 

Situationen skaber et interessant perspektiv, da eleverne i den konkrete situation kan 

artikulere forskellige læringsmål, men der er indikationer på, at de har svært ved at 

relatere læringsmålet til et konkret indhold. Det er et fænomen, jeg observerer flere gange 

i forsøgsundervisningen. Elever kan godt formulere et læringsmål, men ofte har de svært 

ved at udfolde målet i samtalen. De kan godt indkredse, hvad der kan være faglige 

relevante læringsmål, men det er ikke ensbetydende med, at de også kan bruge dem som 

orienteringspunkter i deres matematiske læring. Det eksemplificeres med følgende lille 

eksempel. 

I Forløb 18: Ligninger og formler har nogle elever arbejdet med ligningen x+1=x, der 

volder problemer for Ella og Elias (MKU160513-E). Lige inden opsamlingen skal til at 

begynde, henvender Tine sig til de to elever på tværs af klasserummet. Ella giver udtryk 

for, at de ikke forstår opgaven. Andre elever bryder ind i samtalen og fortæller, at 

ligningen er umulig. Opsamlingen indledes med følgende: 

Tine:  ”Hvad har opgaverne i dag lagt op til I skal lære? 

Hvad tænker I? Hvad har I lært i dag? Lise.” 

Lise: ”Alle ligninger kan ikke løses.” 

Tine: ”Nej, alle ligninger kan ikke løses. Det er 

rigtigt. Ja. Kom I også frem til, at den ikke kunne 

løses? Eller var I ikke nået så langt?” 

Lise: ”Nej, jeg hørte bare [peger på tværs af rummet mod 

Ella og Elias].” 

https://vimeo.com/219255446
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Tine: ”Du hørte bare der. Du greb den lige. Du har ikke 

siddet og svedt over den.” 

Lise: ”Nej.” (MKU160513-F) 

I sekvensen får Lise indkredset et relevant læringsmål, selvom hun ikke har arbejdet med 

den dimension i undervisningen. Det er interessant, at der opstår en situation, hvor én elev 

ikke fokuserer på sin egen matematiske læring, men mere er optaget af at indkredse en 

faglig pointe, som hun ”griber ud af luften”. Hun demonstrerer, at hun på den ene side 

mestrer at formulere sig i en læringsorienteret diskurs, men at hun på den anden side ikke 

er optaget af at fastholde det meningsfulde i relation til sit eget arbejde. I situationen 

sætter Lise ikke ord på sin egen matematiske læring eller sin egen matematiske aktivitet. 

Mine observationer af Lise indikerer, at hun ikke selv kan identificere en sådan ligning. 

Den bevidstgørende praksis med at få eleverne til at italesætte deres læring ved 

afslutningen på en lektion får Lise til at tilpasse sig situationen på et abstrakt plan, og hun 

er optaget af at artikulere et læringsmål uden refleksion over egen læring. Identifikation 

af læringsmål og faglige pointer er en relevant aktivitet, men eleverne skal gerne kunne 

anvende det i deres matematiske arbejde. I forsøgsundervisningens andet år er der flere 

eksempler, hvor eleverne ikke formår at koble selvformulerede læringsmål til deres egen 

læreproces. 

12.4.2 Logbog – et refleksionsredskab for nogle elever 

I undervisningsbillede 13 (bilag 23) inddrager Tine eleverne Alma, Laura, William og 

Isabella i plenumsamtalen om logbogen. Alle fire elever udviser ofte et fagligt overskud, 

men de har forskelligt syn på værdien af logbogsarbejdet. Hvor eksempelvis Isabella 

giver udtryk for en læringsmæssig værdi ved at skrive logbog, er der indikationer på, at 

William ikke vurderer logbogsarbejdet for værende relevant i forbindelse med sin 

matematiske læring. Elevernes logbøger i de tre forløb giver indblik i, at nogle få elever 

godt vil kunne anvende logbogen som et refleksionsredskab for deres matematiske læring. 

Det er primært hos de mestringsorienterede elever (Laura, Isabella), det er tilfældet. Hos 

en stor del af de andre elever bliver potentialerne ved logbogsarbejdet ikke realiseret, da 

de ofte opfatter det som en yderligere opgave (William). De fagligt udfordrede elever har 

især svært ved at håndtere logbogsarbejdet med kravet om skriftlige refleksioner (Astrid). 

På trods af Tines forskellige rammesætninger udvikler elevernes logbogsformuleringer 

sig ikke særlig meget i løbet af de tre forløb. 

I undervisningen observeres flere afværgestrategier, når eleverne skal arbejde med 

logbogen ved afslutningen på en lektion. De præstationsorienterede elever bruger ofte 

lang tid på enten at finde deres logbog frem, tale med hinanden om andre ting eller bladre 

i deres matematikbog.  Efter Forløb 9: Procent i hverdagen giver Tine udtryk for en 

utilfredshed med elevernes logbogsskrivning. 

”Det, synes jeg også, det er tyndt. Det er så tyndt. Der er 

nogen, der gør sig umage og skriver noget. Men jeg tænker 

også, hvordan man kan få den mere skarp. Og så tænker jeg, 

https://vimeo.com/219255795


178 
 

der er måske nogen som ikke bliver i stand til og gøre det 

mere skarp.” (LI150902, 19:34) 

Bilag 24 indeholder eksempler på logbøger fra fire elever, der er tænkt som illustrerende 

for ovenstående. Uddrag fra logbøgerne kan ses i figur 36. 

Navn Uddrag 

Laura Jeg har lært hvad procent betyder. Det betyder 100 dele. Jeg har lært 

hvordan man regner ud hvad procent af noget er. fx 20% af 50= 50:100 *20 

= 10%. Jeg har lært at man kan regne fra brøk til decimaltal til procent. Jeg 

kan opstille et cirkeldiagram i Numbers ved hjælp af et skema. 

Jeg kan regne procenten ud ved hjælp af et skema 

William A. at regne procent ud fra decimaltal og brøker 

B. Hved ikke hvad der er meget at lærer 

Mikkel Disimaltal til procent 

Jeg kan for klar hvad procent 

Astrid Jeg har lært om bieregen procent  

Og procent om til decimaltal 
Figur 36. Tekstuddrag fra elevernes logbog for uge 34 2015 (formateret skrifttype) 

Citatet giver indblik i, at Tine er frustreret over, at en del af eleverne – i hendes optik – 

ikke indfrier potentialerne ved logbogen. I udgangspunktet kan fagligt stærke 

præstationsorienterede elever godt forholde sig reflekterende til deres egen matematiske 

læring i forsøgsundervisningen. Det kommer dog ofte ikke til udtryk, når de skriftligt skal 

eksplicitere deres refleksioner. Her bliver deres beskrivelser kortfattede og overfladiske 

(fx William). Det didaktiske greb med logbøger viser sig forholdsvis svært at 

operationalisere i forsøgsundervisningen, hvor en del elever enten ikke formår eller ikke 

finder det meningsfuldt at producere beskrivelser af deres matematiske læring. Kravet om 

en individuel logbog skaber situationer, hvor en del elever både udfordres af deres evne 

til at indgå i selvregulerende processer og deres skriftsproglige færdigheder. For en stor 

del af eleverne bliver logbogen ikke til et redskab, der er med til at synliggøre deres læring 

samt skabe overblik og retning for det fremadrettede arbejde. Mine analyser af elevernes 

logbøger viser, at logbogsarbejdet ikke udvikler flere elevers næse for faglig kvalitet.  

”Det synes jeg ikke kører, som det skulle. […] Jeg synes, det 

bliver alt for overfladisk, det de får skrevet. Altså de går 

ikke i dybden, de skriver ikke forklaringer, altså vi kommer 

ikke til og se, hvad det er, de tænker. Ved nogle enkelte 

synes jeg, den er givende ellers så synes jeg faktisk, det 

bliver noget overfladisk. Så synes jeg at ugeopgaverne er 

meget mere sigende.” (LI151007, 18:50) 

Som det fremgår af citatet, er Tine utilfreds med elevernes logbogsarbejde. I 

forsøgsundervisningen opgiver hun at realisere potentialerne ved logbogsskrivningen, da 

hun vurderer, at det er for tidskrævende en proces i forhold til de tre ugentlige 

matematiklektioner. Mine observationer giver indblik i, at Tine har svært ved at skabe tid 

og rum for arbejdet med logbogen. Shield og Galbraith (1998) betoner, at det er en 
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tidskrævende proces at udvikle elevers skriftlige matematiske formuleringer og få dem til 

at forstå det meningsfulde ved en sådan aktivitet. Derfor lader jeg også være med at 

insistere på, at vi fortsætter med det individuelle logbogsarbejde. Tines tilkendegivelse af 

ugeopgavernes større værdi får os til at inddrage dem i elevernes refleksion over deres 

matematiske læring. 

Stilladsering af elevernes refleksion gennem ugeopgaver 

Fra Forløb 11: Flytninger og tesselationer bliver nogle ugeopgaver udformet, så de 

stilladserer elevernes refleksion over deres matematiske læring. Som beskrevet 

differentieres på forskellige niveauer (bilag 25). Et eksempel på en ugeopgave for de 

fagligt udfordrede elever ses på figur 37. 

 

Figur 37. Eksempel på en ugeopgave for de fagligt udfordrede elever 

Bilag 26 rummer seks elevbesvarelser og Tines tilbagemeldinger. Nogle elever vælger at 

anvende video i deres besvarelse, mens andre fortsætter med at lave skriftlige besvarelser. 

Ved at bruge ugeopgaverne i forbindelse med elevernes refleksion over deres 

matematiske læring skabes mulighed for, at eleverne kan få hjælp af deres forældre. For 

nogle af de fagligt udfordrede elever rummer det et potentiale, men som Tine beskriver i 

et interview, er det langt fra for alle. 

”Der er er meget forskel på kvaliteten. […]. Der er forskel, 

men […] der er nogen, som måske siger knap så meget i timen 
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og blomster op ved ugeopgaverne. Jeg tror også, de får noget 

hjælp derhjemme, hvor de laver nogle rigtig gode opgaver. 

Mange af dem som egentlig har svært ved det, sidder og laver 

det aftenen inden. Selvom jeg siger det gang på gang, jeg 

synes, jeg siger det hver uge, at man må komme [til mig]. Der 

er ikke mange, der er nogen enkelte, der gør det.” (LI151104, 

6:37) 

Anvendelsen af ugeopgaven rummer et potentiale for de fagligt udfordrede elever, der får 

hjælp af deres forældre. Mikkel er et eksempel herpå, da han i forbindelse med den 

ovenstående opgave både producerer et skriftlig svar og en video, der giver indblik i hans 

forståelse for de forskellige typer af flytninger (bilag 26). Tilsvarende er der tegn på, at 

de offensive præstationsorienterede elever involverer sig mere i refleksion over deres 

matematiske læring end ved logbogsarbejdet. Det kan skyldes, at refleksionselementet 

indgår som en del af det at lave en matematisk opgave og ikke udgør et selvstændigt 

element. For de fagligt udfordrede elever, som ikke kan få hjælp fra hjemmet, indfries 

potentialet ikke. Her er der tydelige indikationer på, at tiltaget ikke formår at stimulere 

deres refleksion over deres matematiske læring, hvilket Tine også giver udtryk for i 

ovenstående citat.  

Skriftlig feedback – et unødvendigt element for nogle elever 

Når Tines tilbagemeldinger på ugeopgaverne analyseres med afsæt i de fire niveauer 

(opgave, proces, selvregulering, personligt) fra Hattie og Timperleys model for feedback 

(Hattie & Timperley, 2007) fremgår det, at Tine ofte indleder sine tilbagemeldinger med 

feedback på det personlige niveau. ”Flot arbejde” eller ”Fin besvarelse” anvendes 

indledningsvist i kombination med en smiley-emoji. I en række tilfælde knyttes denne ros 

til opgaveelementet, som den er en kommentar til. En stor del af feedbacken relaterer sig 

til opgaveniveauet, da Tine henviser til læringsmål og indholdselementer i det 

pågældende undervisningsforløb. Da udgangspunktet er et færdigt elevprodukt, virker det 

naturligt, at der i tilbagemeldingerne er fokus på opgaveniveauet. Idéen med at lade 

ugeopgaverne spejle indholdet i undervisningen skaber situationer, hvor Tines 

tilbagemeldinger også relaterer til det selvregulerende niveau. Her udpeges 

opmærksomhedspunkter for eleven, som rækker ud over den oprindelige ugeopgave. Det 

kontekstoverskridende element i tilbagemeldingerne skaber situationer, hvor Tines 

tilbagemelding skal ses i et selvregulerende perspektiv. Formuleringer som ”kom lige op 

til mig” signalerer en form for procesfeedback, som Tine ikke finder hensigtsmæssig at 

eksplicitere i den skriftlige tilbagemelding. Tines intentioner med feedbacken overtages 

dog ikke automatisk af eleverne. 

”[…] jeg tænker, at mange af dem, de tager det ikke til sig 

[tilbagemeldinger]. Så laver de opgaven, og de læser det lige, 

om det er fint nok, det de har lavet eller ej, og så går de 

videre. […] Jeg bruger meget tid på og rette både i 5. og i 

6., og jeg synes, at hvis jeg skal sidde og give en 
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dybdegående evaluering, en dybdegående kommentar til hver 

uge, det har jeg ikke tid til.” (LI151104, 8:17) 

Tine giver udtryk for, at det er utroligt tidskrævende at udarbejde en udførlig skriftlig 

feedback på elevernes ugeopgaver. Ved flere elevinterview giver især de fagligt 

udfordrede elever udtryk for, at de glemmer at læse Tines tilbagemeldinger. Samtidig 

fortæller denne elevtype, at de ikke behøver ret meget tekst i tilbagemeldingerne.  

Rune: ”Læser I de tilbagemeldinger, som Tine giver jer 

i Showbie?” 

Elias: ”Når hun siger det ja. Det er tit man glemmer det.” 

Emil: ”[utydeligt] og så kigger vi lige på det.”  

Rune: ”[…]Så det er faktisk lidt ligegyldigt, om Tine 

skriver noget tilbage til dig eller…” 

Emil: ”Nej, men altså […] jeg kigger lige sådan lidt på 

det.” 

Elias: ”Hun kan bare nøjes med Flot! Flot Smiley.” 

Emil: ”Ja.” (GI151106, 11:56) 

Elevernes engagement i deres matematiske læring relaterer sig til den mening, de 

tilskriver aktiviteterne. For en del elever i forsøgsundervisning er det vanskeligt at 

forholde sig reflekterende til deres egen læring på basis af skriftlig feedback. Blandt 

eleverne i forsøgsundervisningen forekommer der tydelige udviklingsmæssige forskelle 

i forhold til anvendelsen af selvregulerende strategier, hvor eksempelvis Emil og Elias 

ikke tilskriver særlig stor mening til Tines skriftlige tilbagemeldinger. De har svært ved 

at anvende de skriftlige informationer til at identificere, hvad der kendetegner fagligt godt 

arbejde og dermed korrigere og forbedre deres eget arbejde. Modsat giver nogle af de 

mestringsorienterede elever udtryk for, at de læser og forholder sig til tilbagemeldingerne. 

I samtale med Tine fortæller hun, at hun har på fornemmelsen, at de fleste elever bedst 

formår at modtage mundtligt feedback.  

Korte fremlæggelser kan hjælpe fagligt udfordrede elevers refleksion 

I forsøgsundervisningen modtager eleverne mundtlig feedback i forbindelse med deres 

fremlæggelser og hen mod slutningen af forsøgsundervisningen, begynder vi at 

eksperimentere med korte fremlæggelser. I Forløb 17: Matematisk modellering skal én 

elev lave en fremlæggelse på et halvt minut med udgangspunkt i lærerstillede spørgsmål. 

Spørgsmålene introduceres ved begyndelsen af lektionen, elever må gerne hjælpe 

hinanden og skal selv beslutte, hvem der skal fremlægge i den enkelte lektion. 

Undervisningsbillede 14 (Bilag 27) giver indblik i denne proces, hvor eleverne skal 

nævne én ting, der kendetegner en god modelbygger samt forholde sig til om de selv gør 

det i deres arbejde. Nedenfor er uddrag fra lektionen, der giver indblik i to elevers 

fremlæggelser. 

Sofia: ”For os kendetegner en god modelbygger, det er en, 

der prøver og sammenligne ting. Fx hvis man nu 

tager en tur på safari, og den så er dyrere end en 

anden. Og den ene er en guide med, og den anden er 
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der ikke. Og så er det sådan. Tør man og tage ud 

i safarien selv og med sin familie, og man ikke 

ved, hvor man skal hen.” 

Tine: ”Det, du tænker, er, at hvis man har flere 

eksempler, finder flere eksempler på noget, så 

sammenligner man og finder ud fra de eksempler, 

det man gerne vil. Og hvor man vurderer de ting, 

du siger.” 

Sofia: ”Ja. Det er jo ikke altid, det kan godt være det 

er billigere, men hvis der nu ikke er en guide med, 

og man gerne vil have en guide med. Så skal man jo 

have noget, der er dyrere.” 

Tine: ”Ja. Det var en rigtig god betragtning. Superfint. 

Godt.” 

[…] 

Victor: ”Vi har fundet ud af, hvor mange medlemmer vi skal 

have, og hvor meget det skal koste for dem, for at 

det kan lade sig gøre og have en klub. Og så har 

vi også fundet ud af medhjælperne, om de er 

frivillige, om de skal have løn og det der.” 

Tine: ”Ja. Hvad har det med modelbygning og gøre Victor?” 

Victor: ”Sådan og finde ud af, om det kan lade sig gøre.” 

Tine: ”Ja. Hvad er det, I faktisk gør? I bygger en model 

over…” 

Victor: ”Tingene…” 

Tine: ”Ja I bygger en model over den her ungdomsklub. Og 

så vurderer I ud fra de her ting, som du siger. 

Med om I skal have frivillig arbejdskraft, og hvor 

mange medlemmer I skal have og sådan nogen ting. 

Så I prøver også forskellige ting ved hjælp af den 

model, I bygger.” (bilag 27) 

Som beskrevet tidligere i analysen er der indikationer på, at en del af eleverne mere eller 

mindre bevidst undlader at engagerer sig i refleksive processer over deres matematiske 

læring. For eleverne er matematisk modellering et fagligt domæne, der først er blevet 

artikuleret for dem gennem forsøgsundervisningen. De processuelle elementer i 

matematisk modellering gør det muligt at etablere to på hinanden følgende spørgsmål, da 

eleverne først skal beskrive et element ved modelleringsprocessen samt efterfølgende 

forholde sig til, om de selv gør brug af det. Selvom de er optaget af at modellere deres 

problem, bliver matematiklæreren nødt til at hjælpe dem til at identificere særlige 

karakteristika ved matematisk modellering. Der er indikationer på, at de korte 

fremlæggelser kan understøtte elevers refleksioner i forbindelse med 

modelleringsprocesser. Det gør sig også gældende for de fagligt udfordrede elever (fx 

Victor), hvor Tine formår at inddrage elevernes erfaringer fra det modellerende arbejde i 

deres fremlæggelser.  

”Hver lektion sluttes i dette forløb af med en lille 

fremlæggelse på 30 sek. pr. gruppe, hvilket er rigtig godt. 

Det skal gå på skift i grupperne hvem, der fremlægger, så 
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alle kommer på. Det er givet på forhånd ved timens start, 

hvad fremlæggelsen skal handle om. Denne gang skulle de finde 

en ting, som de synes kendetegner en god modelbygger samt om 

de selv gør dette i deres arbejde. Mange fremlagde, at en god 

modelbygger er en, som kan vælge nye veje, hvis problemer 

opstod. En af grupperne kom med en interessant betragtning 

om, at en god modelbygger kan sammenligne undersøgelser og 

drage konklusioner derudfra. Ret god betragtning!!!” 

(LL160415) 

De korte fremlæggelser skaber en undervisningssituation, hvor eleverne mundtligt 

artikulerer deres refleksioner, som udfordres og hjælpes på vej af Tine. Som det fremgår 

af Tines lærerlogbog giver fremlæggelserne hende indblik i elevernes forståelse for 

matematisk modellering. Undervisningsbillede 14 eksemplificerer, hvordan Tine gennem 

spørgsmål får eleverne til at relatere deres arbejde til modelleringsprocessen. De korte 

fremlæggelser skaber mulighed for at operationalisere de fire feedbackniveauer i Hattie 

og Timperleys model, da Tine kan perspektivere elevernes bagudrettede refleksioner med 

et fremadskuende blik (Hattie & Timperley, 2007). Ved at skabe en situation med en 

stilladseret kort fremlæggelse uden et skriftlighedskrav er der tegn på, at især fagligt 

udfordrede elever får bedre mulighed for at sætte ord på deres læring. En hæmmende 

faktor ved fremlæggelser er dog, at nogle elever i elevinterviewene giver udtryk for en 

manglende tryghed i forbindelse med at fremlægge for klassen. Jeg tolker det mest af alt 

som en form for beklemthed ved at skulle stå foran resten af klassen end en decideret 

angst for at blive nedgjort mm. Men det udgør et opmærksomhedsfelt gennem hele 

forsøgsundervisningen.  

12.4.3 Anskueliggørelse – et relevant didaktisk tiltag 

Anskueliggørelse rummer nogle potentialer, men der er også udfordringer forbundet 

hermed. Det er en didaktisk udfordring for matematiklæreren, at vedkommende skal 

kunne transcendere og skabe aktiviteter og beskrivelser, der meningsfuldt kan gå på tværs 

af elevernes forståelser. Undervisningsbillede 15 (bilag 28) illustrerer, hvordan Tine i 

forbindelse med Forløb 18: Ligninger og formler tager afsæt i en matematisk aktivitet 

med tændstikæsker og ligninger fra Forløb 6: Algebraisk tænkning i forsøget på at få 

eleverne til at genkalde sig, hvad de kan huske om ligninger. Undervisningsbillede 15 er 

valgt, da det giver indblik i både potentialer og udfordringer. I undervisningsbilledet 

samarbejder Noah, Lukas, Rosa og Lise, men de bruger forholdsvis kort tid på 

tændstikøvelsen. Nedenfor er et uddrag af undervisningsbilledet, hvor de to piger er gået 

i gang med at formulere, hvad de ved om ligninger.  

På et tidspunkt går Rosa op til tavlen og skriver:7x3=x 

  

Rosa: ”Hvis du siger 7 gange 3, det er jo bare et 

regnestykke. Det er vel ikke en ligning. Er det 

det? […] Men er det så en ligning?” 

Lise: ”Er det ikke bare et regnestykke?” 
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Rosa. ”Jeg ved ikke om det er en ligning eller et 

regnestykke. Det er jo lige det, der er problemet.” 

Lise: ”Det er jo bare et regnestykke, det der.” 

Rosa: ”Ja, det var også det, jeg tænkte.” 

 

[…] 

 

Rosa: ”Et regnestykke, det er sgu da en ligning. Det tror 

jeg.” 

Lise: ”Nej. I en ligning, der skal du finde ud af noget.” 

Rosa: ”Ja. Finde ud af, hvad det regnestykke, det giver.” 

Lise: ”Ja. Nej. Ah-ah. Det behøves… Arg.” 

Rosa: ”Drenge. Altså et regnestykke. Hvis I bare siger 

7 gange 3.” 

Noah: ”7 gange 3.” 

Rosa: ”[fortsætter] lig med x. Er det en ligning eller 

er det ikke en ligning?” 

Lise: ”Det er et regnestykke bare [markerer for at få 

hjælp].” 

Rosa: ”Altså. Lise tror, det er et regnestykke. Jeg tror, 

det er en ligning.” 

Lukas: ”Jeg vil sige, det er et regnestykke, fordi x det 

er bare ukendt. Den er allerede ukendt. Hvis der 

ikke stod noget.” 

Rosa: ”Ja, men jeg tænker, et regnestykke, det er 

alligevel en ligning, er det ikke? Fordi du regner 

noget ud lige som.” 

Lukas: ”Altså et regnestykke er noget, hvor du regner 

noget ud. En ligning, det er hvor du øh regner 

noget ud.” 

Rosa: ”[Griner] Det er sgu da det samme.” 

Lukas: ”Jeg ved ikke forskellen på en ligning og et 

regnestykke. Jeg kan ikke kende forskel på navnene. 

Matematik har alt for mange navne.” 

De to piger engagerer sig i arbejdet med at beskrive karakteristika ved en ligning, og de 

reflekterer over deres forståelse af ligninger ved at sætte det i forhold til et regnestykke. 

Der er indikationer på en mestringsorienteret tilgang, og både Lise og Rosa er 

vedholdende i deres forsøg på at etablere en skelnen mellem ligning og regnestykke. 

Undervisningsbillede 15 viser, at der er et potentiale ved at bruge tidligere anvendte 

aktiviteter til at anskueliggøre et fagligt begreb og skabe en pejling for eleverne. 

Aktiviteten har nærmest en immanent kobling til ligninger, hvor eleverne får mulighed 

for at genkalde sig tidligere erfaringer. I samtalen sker der dog en interessant drejning, da 

pigerne forsøger at kvalificere deres forståelse for ligninger ved at sætte det i forhold til 

et velkendt begreb ”regnestykke”. Realiseringen af potentialet udfordres dog af Tines 

manglende præcisering i samtalen med bordgruppen, hvor hun gennem sine kropslige 

udtryk beskriver ligevægt og balancepunkt omkring lighedstegnet, men ikke formår at få 



185 
 

etableret og formuleret en skarp skelnen mellem regnestykke og ligning. Det fremgår af 

gruppens dokument, hvor ”7 + 2” beskrives for værende en ligning.  

Når matematiklæreren vælger at anskueliggøre et fagligt begreb ved at inddrage elevers 

erfaringer, kan der opstå situationer, hvor eleverne laver koblinger, matematiklæreren 

ikke har overvejet. Modsat en mere lineær tilgang med et synligt læringsmål efterfulgt af 

aktiviteter fordrer denne didaktiske tilgang en større matematiklærerfaglighed, da 

matematiklæreren åbner for mange forskellige input fra eleverne og i situationen skal 

kunne agere faglig kompetent. Det lykkes ikke i undervisningsbillede 15, da den faglige 

pointe ikke artikuleres på en måde, der gør eleverne i stand til at beskrive, hvordan en 

ligning adskiller sig fra et regnestykke. I den efterfølgende lektion bruger Tine dog 

gruppens eksempel til at få beskrevet, hvad der karakteriserer en ligning (MKU160427-

D). Her er der indikation på, at elevernes spørgsmål har fået Tine til at skærpe 

beskrivelsen af, hvad der kendetegner en ligning 

At engagere sig i refleksive samtaler 

I undervisningsbillede 15 udviser både Noah og Lukas en markant anden tilgang til 

samtalen. På nogle tidspunkter deltager de i samtalen, men da der er fundet et svar på 

opgaven med tændstikker, benytter de sig af forskellige afværgestrategier. De to elever 

er dog udfordret på hver deres måde.  

I løbet af lektionen (og også senere i undervisningsforløbet) giver observationerne indblik 

i, at Lukas ikke har problemer med at løse forskellige ligninger og argumentere for sine 

løsningstrategier. I matematikundervisningen udviser han ofte en præstationsorienteret 

tilgang, hvilket kan være med til at forklare, hvorfor han er udfordret på at engagere sig i 

refleksive samtaler. Pigerne får stillet et spørgsmål, og han udfordres i forbindelse med 

at artikulere sin forståelse for, hvad der kendetegner en ligning. Hvor både Lise og Rosa 

er optaget af indgå i en meningsforhandling om deres forståelse af ligningsbegrebet, er 

der indikationer på, at Lukas i situationen får aktiveret sin frygt for nederlag og dermed 

påtager sig en defensiv position ved at affærdige pigernes spørgsmål med kommentaren 

om de mange navne. Det kan være årsagen til, at han anvender forskellige 

afværgestrategier og er tilbageholdende i samtalen.  

Noah er derimod fagligt udfordret, hvilket influerer på hans muligheder for at indgå i 

samtalen. Han har svært ved at definere, hvad der kendetegner en ligning, selvom de andre 

elever forsøger at hjælpe ham. Det kommer blandt andet til udtryk ved afslutningen på 

lektionen, da Rosa spørger Noah, om han har brug for hjælp (MKU160425-J). I gruppen 

bruger de ikke ret meget tid på opgaven med tændstikker, som netop kunne være med til 

at anskueliggøre ligningsbegrebet. Der opstår en situation, hvor Noah afkobles samtalen. 

I situationen anvender han forskellige afværgestrategier som at forlade bordgruppen og 

lege med sit viskelæder.  

Undervisningsbillede 15 illustrerer udfordringerne ved at rammesætte refleksive 

samtaler, der meningsfuldt kan gå på tværs af elevernes forståelser. Flere gange i 

https://vimeo.com/217620277
https://vimeo.com/217620277
https://vimeo.com/216457823
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forsøgsundervisningen observerer jeg, at nogle elever på mellemtrinnet er kognitivt 

udfordrede, når de skal forholde sig til matematiske begreber i refleksive samtaler. 

Undervisningsbillede 11 (bilag 21) viser en anden situation, hvor tre fagligt udfordrede 

elever (Felix, Astrid, Elias) skal forholde sig til tre læreropstillede læringsmål. I den 

konkrete situation har Felix, Astrid og Elias svært ved at skabe en konstruktiv samtale om 

læringsmålet: ”Du kan forklare, hvad der kendetegner et lighedstegn.” Læringsmålet er 

problematisk formuleret og rummer en illusion om klarhed, og eleverne vælger 

indledningsvist at fokusere på selve symbolet efterfulgt af en samtale om ligninger. De 

tre elever kommer i en situation, hvor de famlende forsøger sig frem ind til de opgivende 

nedgør sig selv og hinanden. Først ved Tines mellemkomst kommer der noget 

konstruktivt ind i samtalen, hvilket illustrerer Elias’ beskrivelse af, at han lige skal have 

en lille fortælling for at komme i gang (se interviewet s. 166).  

Undervisningsbillede 11 og 15 viser, at der i en matematikundervisning på mellemtrinnet 

vil være relevante matematiske elementer, som ikke uden videre kan artikuleres som et 

læringsmål, der er meningsfuldt og anskueligt for alle elever. For nogle elever bliver det 

en meningsskabende aktivitet at få anskueliggjort et matematisk begreb og indgå i 

refleksive samtaler i forhold til det videre undervisningsforløb, mens andre elever er 

udfordret af deres manglende matematiske forståelse.  

12.5 Konklusion på didaktisk analyse 4 

Idéen om synlige læringsmål skriver sig ind i en diskurs, hvor eleverne både kan forstå 

målformuleringer og se værdien af dem i forbindelse med selvregulerende processer. Min 

analyse viser, at det ikke altid vil være tilfældet, og læringsmål bliver dermed ikke til 

refleksionsværktøjer for alle elever i forsøgsundervisningen.  

I forsøgsundervisningen anvendes en række didaktiske tiltag i forsøget på at få eleverne 

til at forholde sig aktivt til deres egen læring. Der er dog en række indikationer på, at en 

del af eleverne ikke er parate, villige eller i stand til at indgå i selvregulerende processer. 

Flere af de didaktiske tiltag med henblik på elevers refleksion over deres matematiske 

læring er relateret til Wengers teori om tingsliggørelse (kap. 4) og gennem forskellige 

processer, forsøger vi at få elever til at skabe objekter, der fastholder oplevelser og 

erfaringer på en tingslig form. Arbejdet med at synliggøre og fastholde elevers 

refleksioner over deres matematiske læring gennem forskellige artefakter som målsedler 

og logbøger viser sig at være problematisk for en del elever. I stedet for at have fokus på 

elevernes forståelse for matematikken og deres matematiske kompetenceudvikling rettes 

opmærksomheden mod transformering af elevernes refleksioner til fastholdte skriftlige 

elementer i forskellige artefakter. I nogle situationer er det tydeligt, at det ikke gavner 

elevernes matematiske læring, da flere elever anvender forskellige afværgestrategier.  

Som beskrevet i analysen er der flere eksempler i forsøgsundervisningen, hvor elever 

formår at forholde sig reflekterende til deres egen læring i situationer, når de skal udtrykke 

sig mundtligt. Der er dog også nogle knaster i forbindelse med den mundtlige dimension. 
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I plenumsamtaler kan en stor del af eleverne godt indkredse og formulere faglige 

relevante læringsmål, men det betyder ikke, at de bliver pejlemærker for deres læring af 

matematik. For nogle elever kommer det nærmest til at udgøre en isoleret disciplin, hvor 

det er mere centralt at kunne artikulere et læringsmål i en afsluttende plenumsamtale end 

at etablere en relation til deres arbejde i matematikundervisningen. Identifikation af 

læringsmål og faglige pointer er relevante aktiviteter, men min analyse viser, at nogle 

elever har svært ved at relatere læringsmålene til deres eget matematiske arbejde. Det er 

en udfordring at rammesætte refleksive samtaler, der meningsfuldt kan gå på tværs af 

elevernes forståelser. For nogle elever bliver det en meningsskabende aktivitet at få 

anskueliggjort et matematisk begreb og indgå i refleksive samtaler i forhold til den videre 

undervisning, mens andre elever eksempelvis er udfordret af deres manglende 

matematiske forståelse. 

Elevernes engagement i selvregulerende processer relaterer sig til den mening, de 

tilskriver aktiviteterne. Her er der stor forskel på mestrings- og præstationsorienterede 

elever, hvilket sammenfattes i det følgende. 

Når jeg i forbindelse med re-systematiseringen eksempelvis genlæser tekster fra mit 

review, bliver jeg opmærksom på, at den selvregulerende elev i megen 

forskningslitteratur ofte fremstilles på en måde, der har stærke associationer til 

idealbilledet på en mestringsorienteret elev. De didaktiske tiltag i forbindelse med elevers 

selvregulerende processer tilgodeser denne elevtype i forsøgsundervisningen, da de ser 

en værdi i de selvregulerende processer. De er i stand til at eksplicitere deres refleksioner, 

finder aktiviteterne meningsfulde og er villige til at bruge feedback fremadrettet.  

En del elever med en præstationsorienteret tilgang involverer sig ikke i selvregulerende 

processer, og de prioriterer ikke denne dimension i matematikundervisningen. De 

offensivt præstationsorienterede elever er mere optaget af at løse matematiske opgaver, 

og didaktiske tiltag i forbindelse med stilladsering af deres refleksion anses for værende 

et forstyrrende element. I udgangspunktet kan fagligt stærke præstationsorienterede 

elever godt forholde sig reflekterende til deres egen matematiske læring. Det kommer dog 

ofte ikke til udtryk, når de skriftligt skal eksplicitere deres refleksioner. Her bliver deres 

beskrivelser kortfattede og overfladiske. For denne elevtype er der tegn på, at de vælger 

at involvere sig mere i refleksion over deres matematiske læring, når denne indgår som 

en eksplicit del af arbejdet med en matematisk opgave og ikke udgør et selvstændigt 

element. 

Af analysen fremgår det, at Tine og jeg er udfordret på at etablere didaktiske tiltag, der 

kan få fagligt udfordrede elever til at indgå på en naturlig måde i selvregulerende 

processer og refleksion over deres matematiske læring. I forsøgsundervisningen formår 

vi ikke at rydde denne sten af vejen! Der er situationer, hvor disse elever formår at indgå 

i selvregulerende processer, men det er ikke normen. De forskellige didaktiske tiltag som 

fx vurdering af målopfyldelse af prædefinerede læringsmål, logbøger, gruppesamtaler og 
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plenumsamtaler om mål udfordrer disse elever. De anvender ofte forskellige 

afværgestrategier og har problemer med at opfylde de implicitte kognitive fordringer, der 

indgår i disse aktiviteter. Elevtypen har også vanskeligheder med at forholde sig 

reflekterende til deres egen læring på basis af skriftligt feedback. De har svært ved at 

anvende de skriftlige informationer til at identificere, hvad der kendetegner fagligt godt 

arbejde, og dermed korrigere og forbedre deres eget arbejde. En stilladseret fremlæggelse 

uden skriftlighedskrav med en overskuelig tidshorisont kan dog tilsyneladende 

understøtte disse elevers mulighed for at reflektere over deres læring.  

Min analyse adresserer problematiske perspektiver ved min didaktiske model, hvor 

hæmmende faktorer i forbindelse med elevers refleksion over deres matematisk læring er 

blevet identificeret. Min analyse bidrager til at problematisere idéen om, at alle elever på 

mellemtrinnet kontinuerligt vil kunne indgå i selvregulerende processer med henblik på 

at udvikle deres matematiske læring. Analysen viser, at der vil være en række tilfælde, 

hvor det for nogle elever ikke er muligt.  
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13 Didaktisk analyse 5: Samspil mellem modelleringskompetence 

og stofområde 
I kapitel 7 fremhæves potentialerne ved at etablere et samspil mellem matematiske 

kompetencer og matematiske stofområder. Her beskrives, hvordan læringsmål fra begge 

indholdsområder kan bidrage konstruktivt til rammesætning af forsøgsundervisningen. 

Udfordringen er at etablere forbindelser mellem kompetencemæssige og stofmæssige 

(begrebslige) ambitioner, der kan understøtte elevernes forståelse for matematiske 

begreber på en måde, der gør dem kompetente til at håndtere matematiske og ekstra-

matematiske udfordringer. I et læreplansperspektiv fremhæves potentialet ved at fastsætte 

et bestemt organisatorisk princip. 

Elevernes udvikling og udøvelse af matematiske kompetencer finder sted i 

deres arbejde med faglige stofområder, og elevernes arbejde med 

stofområderne bliver meningsfuldt, når det forbindes med de processer og 

arbejdsmåder, der er beskrevet i de matematiske kompetencer. I 

planlægningen af undervisningsforløb skal der inddrages læringsmål fra 

både de matematiske kompetencer og fra de matematiske stofområder 

(Undervisningsministeriet, 2016b, s. 3). 

Vores forberedelse af forsøgsundervisning handler om at få de målstyrede logikker med 

opstillede læringsmål fra de to indholdsområder til at fokusere matematikundervisningen 

og være retningsanvisende for elevernes læring. I analysen relateres samspillet mellem 

matematiske kompetencer og matematiske stofområder til det andet organisatoriske 

princip fra didaktificeringen om undersøgende matematikundervisning, da tilgangen 

potentielt kan understøtte elevers udvikling af modellerings-, problembehandlings- og 

ræsonnementskompetence. I afsnit 7.3 beskrives, hvordan tilgangen kan anvendes til at 

planlægge og tilrettelægge undervisnings- og læringssituationer, hvor elever udfordres til 

at udvikle forskellige grader af autonomi. De to tryk på den undervisningsmæssige ramme 

er illustreret i figur 38. 

 

Figur 38. Visualisering af påvirkninger af den undervisningsmæssige ramme – analyse 5 
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13.1 Hov, hvorfor sker det ikke? 

De to principper bringes i spil i planlægningen af de første fem forløb af 

forsøgsundervisningen, hvor vi forsøger at etablere et kombineret tryk af kompetence og 

faglige begreber på den forsøgsmæssige ramme. I de første fem forløb bidrager mit 

empirisk materiale til at informere og udfordre min forståelse af samspillet mellem 

stofområde og kompetencer, hvilket illustreres gennem en række nedslag med fokus på 

modelleringskompetencen. Jeg lader Tines stemme tale med i beskrivelserne ved at 

indsætte citater fra lærerinterviews.  

Beskrivelse af modellering i forløb 3, 4 og 5 

I det første halve år af forsøgsundervisningen opstår situationer, hvor både Tine og 

eleverne har svært ved at realisere samspillet mellem den kompetencemæssige ambition 

og den stofmæssige ambition. 

Forløb 3: Rumfang og overfladeareal indledes med en modelleringsopgave, hvor 

eleverne skal designe en beholder til tre tennisbolde. Tine introducerer opgaven ved at 

beskrive kendetegn for undersøgende arbejde. Der er fokus på elevernes 

problembehandlingskompetence, og modellering omtales ikke. Modelleringsopgaven 

efterfølges af opgaver, der sigter mod læringsmål fra stofområdet om rumfang. Tine 

beskriver, at eleverne har svært ved at lade matematikken udgøre et afgørende element i 

forbindelse med deres design af beholderen. Samtidig er hun usikker på, hvor meget hun 

skal stilladsere eleverne i det undersøgende arbejde. 

”Så jeg synes, at jeg skal lige selv finde ud af, hvad min 

rolle er. Og er bange for at man så kommer til og servere 

noget for dem som… Men samtidig så har de også brug for i den 

grad at blive guidet.” (LI141216, 3:20) 

Forløb 4: Chancer og eksperimenter indledes med læringsmål inden for stofområdet om 

statistik og sandsynlighed, hvor eleverne afslutningsvis skal udvikle deres eget 

terningespil. Tine introducerer opgaven ved at tale om eksperimenter, hvor eleverne skal 

opbygge en systematik for deres spil. Selvom Tine ikke præsenterer begreberne model og 

modellering, skal eleverne udvikle en matematisk model for deres spil. Mange elever 

benytter sig ikke af deres nye matematiske viden om statistik og sandsynlighed i deres 

arbejde.  

”Jamen jeg tænker egentlig at det er svært for dem. Altså jeg 

tænker, at det bliver lidt bedre for hver gang, vi prøver og 

eksperimentere eller undersøge noget, men det er svært for 

dem og sætte det i struktur, og det er svært for dem og føre 

det med, som de har lært i færdighedsdelen med over.” 

(LI150206, 4:12) 

I Forløb 5: Tegneformer præsenterer Tine for første gang begrebet model for eleverne. I 

forbindelse med læringsmål fra det geometriske stofområde arbejder eleverne med 

opgaver fra lærebogen. Det tidsmæssige aspekt skaber en situation, hvor eleverne ikke 
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når en afsluttende modellerende opgave. I det efterfølgende interview erkender Tine også, 

at modellering er gledet ud af forløbet.  

Etablering af en mere fokuseret undren 

Tines erkendelse af, at modellering glider ud af forløb 5, er med til at tegne en ny 

problematik. I forløbene har vi gentagne gange etableret forskellige indsatser rettet mod 

modelleringskompetencen, men i forløb 5 bliver det tydeligt, at den stofmæssige ambition 

kommer til at dominere Tines tilgang til forsøgsundervisningen. Hypotesen fra 

didaktificeringen om, at der etableres et undervisningsmæssigt fokus, når 

matematiklærere bruger læringsmål fra både en matematisk kompetence og et matematisk 

stofområde, viser sig ikke at holde i forbindelse med det første halve år af 

forsøgsundervisningen. Det volder Tine en del besvær, hvilket hun også giver udtryk for 

i vore samtaler. Jeg bliver opmærksom på, at det at balancere mellem kompetencemål og 

begrebsmæssige mål kan skabe en uhensigtsmæssig form for ”ufokuserethed” i 

undervisningen.  

”Ja, jeg kan også mærke, at det udfordrer mig. Jeg kan godt, 

når jeg sidder derhjemme, så har jeg helt styr på det […] når 

jeg så står deroppe, så forvirrer det mig, at det ikke sidder 

der endnu. Altså at du ved, hvordan får jeg det forklaret, 

selvom jeg har tænkt alle de der tanker i weekenden. […] altså 

det er svært, fordi du skal egentlig have mange bolde i luften 

samtidig.” (ML150127) 

Jeg finder det interessant, at det etablerede ’tryk’ med samspillet mellem kompetence og 

stofområde påvirker Tines undervisning, hvor mange indholdsmæssige elementer er med 

til at vanskeliggøre en undervisningsmæssig fokusering. Undervejs i forløb 3, 4 og 5 

begynder jeg at reflektere over, hvordan vi kan arbejde med de besværligheder, som Tine 

giver udtryk for i vore samtaler.  

Gennem samtalerne begynder konturerne af en mere specifik problematik at træde frem, 

hvor min nysgerrighed vedrørende relationen mellem stofmæssige og 

kompetencemæssige ambitioner skærpes i forhold til modelleringskompetencen. Min 

nysgerrighed deles af Tine, da hun er opmærksom på, at læreplanen foreskriver, at 

modelleringskompetencen skal inddrages i forbindelse med alle tre stofområder, men at 

eleverne ofte har svært ved at anvende deres matematiske viden og færdigheder i 

forskellige modellerende opgaver (ML150206). Min empiri skaber et analytisk behov for 

mere specifikt at forstå samspillet mellem modelleringskompetence og faglige begreber. 

13.2 Re-systematisering med fokus på matematisk modellering 

På baggrund af mine observationer og samtaler med Tine stopper jeg op for at forholde 

mig til, hvad der kendetegner et frugtbart samspil mellem modelleringskompetence og et 

stofområde. Jeg zoomer bevidst ind på modelleringskompetencen, da den for det første 

indgår som et centralt indholdsområde i forenklede Fælles Mål. For det andet er både 

Tine og jeg interesseret i at arbejde med modellering, og for det tredje er der allerede en 
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del matematikdidaktisk forskning i, hvordan man underviser i matematisk modellering. 

Jeg vælger altså at sætte ”luppen” over modelleringskompetencen som en konkretisering 

af samspillet mellem kompetence og stofområde. I forbindelse med systematiseringen og 

didaktificeringen har jeg ikke specifikt lavet et litteraturstudie af samspillet mellem 

modelleringskompetence og stofområder, da min interesse først opstår i forbindelse med 

forsøgsundervisningen. Af den grund vil jeg i denne del af analysen fokusere på en 

problemstilling, der relaterer sig til matematiklæreres sammensætning af forskellige 

faglige mål i arbejdet med en kompleks undervisningsmæssig agenda, in casu matematisk 

modellering. Som beskrevet ovenfor bibringer min empiri mig nogle erfaringer, der får 

mig til at gentænke min didaktiske model. Ovenstående skaber et grundlag for at lave en 

litteraturbaseret analyse, der er styret af følgende spørgsmål: 

Hvilke perspektiver på samspillet mellem modelleringskompetence og 

stofområde er repræsenteret i forskningslitteraturen om matematisk 

modellering?  

Jeg indleder det analytiske arbejde i forbindelse med forløb 5, hvor jeg begynder at læse 

og orientere mig i forskningslitteraturen på området. Ved at besvare ovenstående 

spørgsmål etableres en analyse, der er med til at udfordre og udvikle det organisatoriske 

princip om samspil mellem kompetence og stofområde i min didaktiske model. Med afsæt 

i forskningslitteratur karakteriseres og analyseres betingelser for en undervisningspraksis, 

der balancerer mellem at fokusere på udvikling af elevers modelleringskompetence og 

stofmæssige ambitioner. Her etableres et analytisk blik, der påvirker den videre 

forsøgsundervisning.  

13.2.1 Samspil mellem modelleringskompetence og matematisk stofområde 

Der er to dominerende perspektiver på matematisk modellering og 

matematikundervisning i den internationale forskning, som går tilbage til slutningen af 

1960erne. Dels et anvendelsesperspektiv, hvor matematisk modellering anses for 

værende et middel til at konsolidere og udvikle elevers matematiske viden og færdigheder 

inden for specifikke stofområder. Dels er matematisk modellering et mål i sig selv, hvor 

eleverne konstruerer deres egen model som svar på en ekstra-matematisk udfordring 

(Galbraith, 2015; Niss, 2012; Niss, Blum & Galbraith, 2007). Med det afsæt foregår 

matematisk modellering ikke i et vakuum. Derimod er modelleringskompetence tæt 

forbundet med de matematiske stofområder. Det fremgår også af Mogens Niss’ definition 

på en matematisk model, der er beskrevet i kapitel 2.  

Som beskrevet definerer Niss (2012) en matematisk model som triplet (D,f,M), hvor D er 

et ekstra-matematisk domæne, M er det matematiske domæne og f er afbildningen 

(oversættelsen/matematiseringen) fra D til M. Potentialet ved den ovenstående 

modeldefinition er, at der skelnes mellem tre elementer i en modelleringsproces. Når Tine 

i de første forløb giver udtryk for, at eleverne har svært ved at anvende deres nye 

matematiske viden i en modelleringssituation, kan det bero på, at eleverne ikke er bevidste 
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om, hvordan deres nye matematiske viden og færdigheder kan anvendes i 

matematiseringen. 

Greer og Verschaffel (2007) skelner mellem tre typer af matematisk modellering: implicit 

modellering, eksplicit modellering og kritisk modellering. Ved implicit modellering 

arbejder elever med matematiske modelleringsopgaver, uden det artikuleres for dem. Den 

eksplicitte modellering forgår, når matematiklærere over for elever italesætter begreberne 

model, modelbygger og modellering. Med kritisk modellering skal elever kunne forholde 

sig kritisk til konsekvenser af matematiske modellering inden for forskellige kontekster. 

De første forløb i forsøgsundervisningen har været kendetegnet ved en implicit tilgang til 

modellering, hvor vi gennem bevidste omskrivninger har nedtonet begreberne model og 

modellering i de synlige læringsmål. Først i forløb 5 artikuleres begrebet model, men her 

italesættes modelleringsprocessen ikke. Inspireret af Greer og Verschaffel (2007) vælger 

jeg at undersøge, hvordan modelleringsprocessen visualiseres i forbindelse med en 

eksplicitering af modellering i matematikundervisningen.  

Fasemodeller for modelleringsprocessen 

Definitionen på en model skaber en cyklus, der starter og slutter med en problemstilling 

fra omverden. I den matematikdidaktiske forskningslitteraturen er denne proces søgt 

visualiseret gennem forskellige fasemodeller (Perrenet & Zwaneveld, 2012). I sin 

simpleste form kan modellen illustreres på følgende måde (figur 39). 

 

Figur 39. Visualisering af en modelleringsproces i forsøgsundervisningen 

Nedenfor er en udfoldet visualisering af modelleringsprocessen, der er tæt associeret med 

Niss’ definition af en model (figur 40). Her beskrives fire faser, hvor det oprindelige 

problem udgør et genstandsfelt, der skal analyseres og præciseres, før det kan blive 

genstand for en matematisering. Allerede inden oversættelsen til matematikkens verden 

har modelbyggeren foretaget nogle valg i forbindelse med strukturering af det oprindelige 

problem. Efterfølgende virker de matematiske manipulationer tilbage på det oprindelige 

problem.  

Omverdenssituation Matematikverden
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Figur 40. Visualisering af en modelleringsproces med fire faser (Kaiser, 1995) 

Med tiden er der udviklet mere komplekse modeller for den matematiske 

modelleringsproces, hvor matematikdidaktiske forskere har identificeret en række særlige 

delprocesser i forbindelse med konstruktionen af en model (Perrenet & Zwaneveld, 

2012), her illustreret med afsæt i Jensen (2007). 

 

Figur 41. Visualisering af en modelleringsproces med seks faser (Jensen, 2007; Jensen, 2009) 

Pointen er, at der skal foretages mange valg i en modelleringssituation, som er afhængig 

af det konkrete formål med modellen. Det er en kompleks proces at være modelbygger, 

hvilket bør medtænkes, når matematiklærere forsøger at udvikle elevers 

modelleringskompetence. I forhold til elever på grundskolens mellemtrin er spørgsmålet 

dog, om det er konstruktivt at anvende en detaljeret visualisering af 
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modelleringsprocessen i forbindelse med en eksplicit tilgang til modellering. Ofte er de 

komplekse visualiseringer af modelleringsprocessen udviklet i forbindelse med 

matematikundervisning på gymnasie- eller universitetsniveau, hvor de studerende 

kognitivt kan håndtere en større kompleksitetsgrad. En udfordring ved at introducere en 

udfoldet fasemodel på mellemtrinnet kan være, at elever udvikler en teknisk tilgang til 

modellering, hvor deres opmærksomhed mere rettes mod at komme gennem de 

forskellige faser, end at der udvikles et egentlig dialektisk forhold mellem den ekstra-

matematiske situation og matematikverdenen. Spørgsmålet bliver derfor, om en udfoldet 

fasemodel (figur 40 eller figur 41) er med til at kultivere elevers forståelse for 

modelleringsprocessen, eller om det bliver en hæmsko i udviklingen af deres forståelse 

for matematisk modellering.  

Med modeldefinitionen og visualiseringen af modelleringsprocessen får jeg etableret 

nogle opmærksomhedsfelter, der bringes ind i samtalen med Tine om den fortsatte 

forsøgsundervisning. Men jeg er stadig udfordret på at håndtere det organisatoriske 

princip fra læreplanen, hvor der skal inddrages læringsmål fra både de matematiske 

kompetencer og de matematiske stofområder. Med den implicitte modellering i forløb 3 

– 5 forsøger vi at etablere de didaktiske intentioner, der dog viser sig vanskelige at 

realisere i forsøgsundervisningen. For bedre at forstå dualiteten i ovenstående vender jeg 

tilbage til skellet mellem matematisk modellering som henholdsvis et middel eller et mål.  

13.2.2 At gøre matematikken anvendelig eller gøre praksis matematisk 

Med reference til John Dewey beskriver Lesh, Yoon og Zawojewski (2007), hvordan 

eleverne udvikler forskellige matematiske forståelser, alt efter om der i 

undervisningssituationen er fokus på enten at a) gøre matematikken anvendelig (praktisk) 

eller at b) gøre praksis matematisk. Når der er fokus på at gøre matematikken anvendelig 

organiseres matematikundervisningen på en måde, hvor eleverne først stifter bekendtskab 

med matematiske begreber, som de efterfølgende skal anvende i realistiske situationer. 

Her udøves modelleringskompetencen i forhold til et givet stofområde, hvor modellering 

bliver midlet til at udvikle forståelsen for matematiske begreber (English, 2013; Helding, 

Megowan-Romanowicz, Ganesh & Fang, 2013; Ikeda, 2013). Hvis fokus er på at gøre 

praksis matematisk, planlægges undervisningen, så eleverne i arbejdet med ekstra-

matematiske situationer får stor frihed til at definere egne veje i modelleringsprocessen. 

Her er matematisk modellering et mål i sig selv, hvor elevers modelleringskompetence 

udvikles og konsolideres ved omgang med et givet stofområde (Blomhøj & Skånstrøm, 

2006; Galbraith, Stillman & Brown, 2013). Lesh et al. (2007) skelner mellem to 

forskellige opgavetyper. Den ene opgavetype er en model-fremkaldende opgave, hvor 

eleverne beskriver, tester og reviderer deres tænkning. Den anden opgavetype er en 

model-forklarende opgave, hvor eleverne styres mod deres lærers (lærebogs) måde at 

tænke over relevante matematiske begreber. Når der er fokus på at gøre matematikken 

anvendelig, organiseres undervisningen først gennem model-forklarende opgaver, der 

efterfølges af en model-fremkaldende opgave. Det omvendte er tilfældet, når praksis skal 

gøres matematisk.  
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Modellering som middel i forsøgsundervisningen 

Når jeg retrospektivt analyserer forløb 4 og 5 med afsæt i de to perspektiver fra Lesh et 

al. (2007), bliver det tydeligt, at der har været fokus på at gøre matematikken anvendelig, 

idet eleverne først har arbejdet med en række model-forklarende opgaver frem mod en 

model-fremkaldende opgave. I forbindelse med anvendelsesdimensionen beskriver 

Muller og Burkhardt (2007), hvordan læremidler ofte anvender illustrative anvendelser 

med fokus på et bestemt matematisk stofområde. De betoner, at her er eleverne ikke i 

tvivl om den matematik, de skal bruge – det er det stofområde, eleverne netop er blevet 

undervist i. Her bliver modellering et middel til at undersøge, om og hvordan eleverne 

formår at anvende de matematiske repræsentationer og begreber, som har været en del af 

den foregående undervisning. Det afhænger dog af den model-fremkaldende opgave, 

hvilket kan illustreres med afsæt i forløb 4, hvor eleverne skal lave deres eget terningespil. 

Her undrer Tine sig over, at eleverne ikke gør brug af deres nye viden om statistik og 

sandsynlighed. Her skaber den model-fremkaldende opgave ikke automatisk en 

forbindelse til stofområdet for eleverne.  

En udfordring i samspillet mellem et stofområde og modelleringskompetence i et 

anvendelsesperspektiv er, at eleverne frem mod model-fremkaldende opgaver ofte 

arbejder med model-forklarende opgaver i lærebogen, hvor de i udgangspunktet skal 

forholde sig til symbolsk beskrevne situationer. Hvis en model-fremkaldende opgave 

efterfølgende er åbent formuleret med henblik på at understøtte elevfokuseret 

undersøgende arbejde, skal eleverne frembringe symbolske beskrivelser af en ekstra-

matematisk situation, der måske ikke i udgangspunktet er beskrevet ved brug af 

matematiske repræsentationer (Swan, Turner, Yoon & Muller, 2007). Det kan være 

tilfældet i elevernes arbejde med at udvikle et terningespil. 

Et centralt princip i min didaktiske model er, at vi med afsæt i forenklede Fælles Mål skal 

opstille læringsmål fra henholdsvis et stofområde og modelleringskompetencen i forsøget 

på at integrere stofmæssige ambitioner med modelleringsmæssige ambitioner. I 

udgangspunktet behøver det ikke at være problematisk, men Lesh et al. (2007) beskriver, 

at når elever først bliver undervist i et stofområde med henblik på modellering, påvirkes 

de ofte til at fokusere på en snæver begrebsmæssig vej, hvor lærerens feedback om en 

”rigtig” modellering af situationen kan fastlåse elevernes tænkning i forhold til 

situationen. Hvis det for nogle elever ikke er indlysende, at de i en model-fremkaldende 

opgave skal gøre brug af det behandlede stofområde, kan en elevfokuseret undersøgende 

tilgang blive afløst af en lærerstyret tilgang, hvor eleverne guides frem mod brug af et 

specifikt stofområde. Matematiklæreres eventuelle prioritering af stofområdet frem for 

modelleringskompetence kan også bero på, at der kun er en endelig mængde tid til 

rådighed, før man skal i gang med det næste undervisningsforløb. Derfor vil en mere 

lærerstyret tilgang sikre et hurtigere gennemløb af modelleringsprocessen end en 

elevstyret tilgang, men samtidig kompromitteres intentionen med det modellerende 

aspekt i undervisningen (Galbraith, 2015). 
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Når matematiklæreren sætter kurs mod læringsmål fra henholdsvis et stofområde og 

modelleringskompetencen, kan det forstyrre både matematiklærerens og elevernes 

pejling. Der er en forventning om, at eleverne kan aktivere og udnytte deres forståelse 

inden for et bestemt stofområde i forbindelse med at konstruere en model. Det kan skabe 

en diffus situation, hvor matematiklæreren – måske ubevidst – orienterer sig i en bestemt 

retning i det felt, der udspændes af de opstillede læringsmål. Samtidig placeres eleverne 

i en position, hvor de ikke nødvendigvis kan få de to læringsmål til at mødes. Disse 

betragtninger er med til at udfordre princippet om samspillet mellem læringsmål fra 

henholdsvis modelleringskompetencen og et matematisk stofområde. Når elever 

præsenteres for mere end et mål, udfordres de målstyrede logikker, der fremstilles i 

kapitel 3 og 7. Det er ikke længere entydigt, hvad eleverne skal orientere sig mod, hvilket 

kan føre til situationer, hvor de bliver nødt til at prioritere det ene læringsmål fremfor det 

andet. 

13.2.3 ”Forsinkelse” i elevers brug af matematik i modelleringsprocesser 

Når der er fokus på at gøre praksis matematisk, skal eleverne udvikle og konsolidere deres 

modelleringskompetence med udgangspunkt i en ekstra-matematisk situation. Gennem 

modelkonstruktion får elever mulighed for at forstå den oprindelige situation bedre. At 

vælge og bruge relevante matematiske redskaber udgør dog ofte en udfordring for 

eleverne, da de skal kunne skifte mellem forskellige repræsentationsformer, hvilket 

kræver en relationel forståelse af de matematiske begreber og deres repræsentationer 

(Muller & Burkhardt, 2007; Swan et al., 2007). Elevers modelleringsproces er derfor 

influeret af deres eksisterende matematiske viden og færdigheder samt strukturen af den 

situation, der skal modelleres (Lesh, Young & Fennewald, 2010). 

Burley og Trowbridge (1984) betoner, at modelleringsaktiviteter i undervisningen skal 

tage afsæt i det forrige års matematik, da de lærende derved vil have en vis kontrol over 

den matematiske viden, der kan inddrages i modelleringsprocessen. Iversen og Larson 

(2006) skelner mellem primitiv tænkning med anvendelse af avanceret matematik versus 

avanceret tænkning med anvendelse af primitiv matematik i modelleringssituationer. 

Elevers anvendelse af en primitiv tænkning med anvendelse af avanceret matematik 

henviser til situationer, hvor elever – måske på baggrund af feedback fra 

matematiklæreren – nærmest påtvinger deres modelleringsproces et matematisk domæne, 

som de kun har en begyndende forståelse for. I modsætning hertil henviser avanceret 

tænkning med brug af primitiv matematik til en situation, hvor eleverne i forbindelse med 

at tæmme den komplekse omverdensituation formår at identificere og anvende relevante 

matematiske redskaber, som de har udviklet en relationel forståelse for. Noget tilsvarende 

giver Burkhardt (2006) udtryk for med begrebet transfer-distance, hvor elever skal gøre 

sig erfaring med matematisk modellering uden at være blevet undervist i en direkte 

korresponderende matematik. Transfer-distance udgør et mål for, i hvilken grad det 

modellerede problem adskiller sig fra den matematik eleverne lige har beskæftiget sig 

med. 
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Som beskrevet i det forrige afsnit er et centralt princip i min didaktiske model, at vi i 

forsøgsundervisningen opstiller læringsmål fra henholdsvis modelleringskompetencen og 

et stofområde. I det første halve år er jeg ikke opmærksom på pointen med en forsinket 

aktivering af elevers matematiske viden og færdigheder i modelleringssituationer, hvor 

Tine og jeg i forbindelse med planlægningen af undervisningen har inddraget 

stofmæssige områder, der var ukendte for eleverne. Når Tine er udfordret på at realisere 

potentialerne i forsøgsundervisningen, kan det skyldes, at vi rent faktisk beder eleverne 

om at indgå i modelleringsprocesser med en ny avanceret matematik (Iversen & Larson, 

2006), hvor vi ikke får etableret rum for udvikling af en transfer-distance (Burkhardt, 

2006). Ved at relatere perspektivet til beskrivelserne i kapitel 4 af proces-objekt 

indkapslingsteorien etableres et opmærksomhedsfelt i forhold til elevers brug af avanceret 

matematik.  Elevernes begrebsdannelse forløber gennem faserne internalisering, 

kondensering og indkapsling, hvor eleverne i internaliseringsfasen er på et indledende 

stadie i forhold til at opbygge deres begrebsbilleder (Tall & Vinner, 1981). 

Begrebsbilleder refererer til alle de kognitive strukturer eleverne opbygger omkring et 

matematisk begreb med afsæt i deres oplevelser og erfaringer i matematikundervisningen. 

Tall og Vinner (1981) betoner, at elevers begrebsbilleder sagtens kan være modstridende 

og inkonsistente. Derfor er det også usikkert, om eleverne kan sammenholde processen 

til et hele (kondensering), og dermed har konstrueret et nyt begreb. Det er endnu mere 

usikkert, om eleverne har forstået processen som et selvstændigt objekt, der kan indgå i 

nye processer (indkapsling). Sfard (1991) beskriver en ond cirkel i 

begrebsdannelsesprocessen, hvor det først er ved at indgå i nye processer, at en 

kondenseret proces kan få objektkarakter for eleven, hvilket kræver, at eleven opfatter 

processen som et objekt.  

Intentionen med målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning er, at elever skal 

lære at begå sig med gennemslagskraft, overblik, sikkerhed og dømmekraft i 

matematikholdige situationer. Det vil derfor være problematisk at insistere på, at elever 

skal kunne modellere med matematiske begreber, de kun har internaliseret. Ofte vil de 

ikke besidde en sådan grad af sikkerhed eller overblik i forhold til et specifikt matematisk 

domæne, at de selv kan bringe deres matematiske viden i spil i forhold til den oprindelige 

situation. Her bidrager begreberne om transfer-distance (Burkhardt, 2006) og modellering 

med primitiv matematik (Iversen & Larson, 2006) til mine overvejelser over den videre 

forsøgsundervisning, når matematisk modellering er et selvstændigt læringsmål 

Implementeret forventning 

I min læsning af den righoldige litteratur om matematisk modellering bliver jeg 

opmærksom på, at det er et forskningsmæssigt underbelyst område, hvordan eleverne på 

begynder- og mellemtrin selv vælger en ekstra-matematisk situation og etablerer 

koblingen til matematikken (Galbraith et al., 2013). Når modellering udgør et 

selvstændigt læringsmål, skal eleverne selv kunne gå fra en motiverende idefase til 

modellering af en omverdensituation.  
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Dewey beskriver, at en idé først og fremmest er en forventning om noget, der kan ske. 

Den markerer en mulighed. Den forventning, som karakteriserer en idé, er inden for 

videnskaben relateret til kontrollerede observationer og regulerede begrebsmæssige 

måder at fortolke dem. For Dewey handler det undersøgende om en fremadskridende 

bestemmelse af et problem og dets potentielle løsning, hvor idéer kvalitativt adskiller sig 

fra hinanden i relation til, hvor langt man er nået i sin undersøgelse (Dewey, 1938). I 

forbindelse med udvikling af refleksiv erfaring fremhæver Dewey (2005) en hypotetisk 

forventning, der er en tentativ fortolkning af givne elementer, der influerer elevens 

handlinger.  

I beskrivelsen af elementer ved elevers udvikling af modelleringskompetencen skaber 

Mogens Niss (2010) begrebet implementeret forventning, der har stærke associationer til 

Deweys beskrivelser af forventning. Niss (2010) beskriver, at en matematiseret 

strukturering af den ekstra-matematiske situation fordrer en forventning om en potentiel 

involvering af et matematisk domæne samt anvendeligheden af den involvering med 

henblik på, hvad modellen skal anvendes til. Her skabes et fundament for den videre 

matematisering. Niss betoner, at en succesfuld matematisering kræver implementeret 

forventning af en særlig involveret natur, hvor modelbyggeren skal være i stand til at 

forvente potentielle vanskelige senere faser i modelleringsprocessen og kan implementere 

den forventning i forhold til de beslutninger og handlinger, som er med til at rammesætte 

den næste fase i modelleringsprocessen. Begrebet implementeret forventning skaber et 

perspektiv på elevernes matematisering, der forudsætter, at eleven 1) har en relevant 

matematisk viden i forhold til situationen, 2) kan anvende denne viden i 

modelleringsøjemed, 3) har anvendelsesorienterede holdninger omkring matematik og 4) 

har matematisk selvtillid og vedholdenhed (Niss, 2010).  

Med implementeret forventning fremhæver Mogens Niss, at eleverne ikke alene skal have 

en forventning til, hvad der kan være matematisk anvendeligt i de forskellige faser af 

modelleringsprocessen, de skal også kunne implementere denne forventning i deres 

beslutninger og handlinger, som fører frem til en model. I forhold til 

forsøgsundervisningen er det med til at skabe et relevant fokus på, hvad elever på 

grundskolens begynder- og mellemtrin kan undersøge af ekstra-matematiske situationer, 

da deres viden om og erfaringer med en problemstilling påvirker deres mulighed for at 

indgå i elevstyrede modelleringsprocesser. 

13.3 Re-didaktificering med afsæt i modelleringskompetence 

De ovenstående analyser påbegyndes i marts 2015. Efterfølgende har jeg løbende udviklet 

beskrivelserne. En hæmmende faktor for udvikling af elevernes modelleringskompetence 

vil være, hvis matematiklærerens succeskriterier baseres på elevernes evner til at anvende 

de matematiske begreber, der netop har været anvendt i matematikundervisningen. Set 

fra et psykologisk kognitivt perspektiv udgør udvikling af modelleringskompetence en 

kompleks proces for både elever og lærer, hvor begge parter ofte er kognitivt udfordret 

(Galbraith & Stillman, 2006; Schmidt, 2011). Hvis det tillige suppleres med, at elever 
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også skal bringe nye matematiske forståelser i spil, vil det ofte føre til en form for kognitiv 

overbelastning. Udvikling af elevers modelleringskompetence afhænger derfor af, om der 

skabes rum for, at eleverne kan udvikle en avanceret tænkning med brug af primitiv 

matematik, hvilket fordrer, at matematiklærere er bevidste om en transfer-distance 

(Burkhardt, 2006). 

De to perspektiver på matematisk modellering gør mig i stand til at undersøge samspillet 

mellem stofmæssige ambitioner og kompetencemæssige ambitioner på en mere specifik 

måde. Jeg argumenterer ikke for, at arbejdet med matematisk modellering på 

grundskolens mellemtrin udelukkende skal foregå ved at gøre praksis matematisk. Det er 

også centralt, at elever får mulighed for at gøre matematikken anvendelig (Lesh et al., 

2007). Men her bør matematiklærere være opmærksomme på, at de ikke skaber en meget 

snævert defineret modelleringsproces, som eleverne instrumentelt kan følge (Blum, 

2011). Det vil udfordre en elevfokuseret undersøgende tilgang, som er et centralt princip 

i min didaktiske model.  

Identificeringen af de to grundperspektiver inden for forskningslitteraturen om 

matematiske modellering med tilhørende opmærksomhedsfelter skaber en situation, hvor 

jeg lidt over et halvt år inde i forsøgsundervisningen stiller følgende spørgsmål: 

I hvilken udstrækning skaber en øget opmærksomhed på matematisk 

modellering som enten et middel eller et mål et didaktisk 

handlingsrepertoire for matematiklæreren i forbindelse med at planlægge 

og gennemføre en forsøgsundervisning, der sigter mod at udvikle elevernes 

matematiske modelleringskompetence? 

Med afsæt i den litteraturbaserede analyse begynder jeg sammen med Tine at forholde 

mig kritisk til princippet om, at vi med afsæt i forenklede Fælles Mål skal opstille 

læringsmål fra både et stofområde og modelleringskompetencen. Det analytiske fokus på 

modelleringskompetence er med til at udfordre min didaktiske model, da det anskueliggør 

mulige spændinger i matematikundervisningen, når matematiklærere forsøger at styre 

mod læringsmål fra henholdsvis et stofområde og en matematisk kompetence. Når 

matematiklærere styrer mod to læringsmål, kan der opstå situationer, hvor det ene 

læringsmål er med til at kompromittere det andet.  

Den øgede opmærksomhed på de to grundperspektiver inden for matematisk modellering 

fører til, at jeg re-didaktificerer forholdet mellem læringsmål fra henholdsvis stofområde 

og modelleringskompetence i min didaktiske model, da der med fordel kan være 

undervisningsforløb, hvor der fx kun indgår læringsmål fra modelleringskompetencen. 

Samtidig er det centralt, at eleverne møder en eksplicit modellering i undervisningen 

(Greer & Verschaffel, 2007). Figur 42 er en visualisering af den beslutning, hvor de 

påførte ’tryk’ på den undervisningsmæssige ramme nu ikke længere består af et 

prædefineret samspil mellem modelleringskompetence og stofområde.  
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Figur 42. Påvirkning af den undervisningsmæssige ramme efter re-didaktificering 

Figur 42 illustrerer, at der arbejdes med en kompleksitetsreduktion, hvor 

matematiklæreren kan vælge at lade den ene dimension trykke hårdere på den 

undervisningsmæssige ramme. Det kan ske gennem opstillede læringsmål fra det første 

indholdsområde, hvor det andet indholdsområde træder i baggrunden og ikke længere er 

beskrevet med læringsmål, men udgør en horisont for det første indholdsområde. I figur 

42 illustreres det ved et tryk omhandlende modellering, mens det andet tryk relaterer sig 

til elevers brug af primitiv matematik. Den undervisningsmæssige ramme er stadig 

påvirket af analyserne fra kapitel 7 omkring den undersøgende dimension i matematik, 

men suppleres nu med specifikke moderatorer i forbindelse med udvikling af elevers 

modelleringskompetence. Revisionen beror på min erkendelse af, at matematiklærere 

skal besidde en stor matematiklærerfaglighed, når de planlægger og gennemfører en 

undervisning, der sigter mod at udvikle mellemtrinselevers forståelse for begreberne 

matematisk model, modellering og modelbygger. Det er en langsommelig og 

tidskrævende proces at udvikle elevernes modelleringskompetence, hvor 

matematiklærere kan blive frustrerede, hvis de har en forventning om, at alle elever kan 

anvende ny avanceret matematik i modelleringsprocesser. Samtidig er begrebet 

implementeret forventning med til at skabe et relevant fokus på, hvad elever på 

grundskolens begynder- og mellemtrin kan undersøge af ekstra-matematiske situationer, 

da deres viden om og erfaringer med en problemstilling påvirker deres mulighed for at 

indgå i elevfokuserede modelleringsprocesser. 

Modelleringskompetence og matrix-opbygningen i forenklede Fælles Mål 

Visualiseringen i figur 42 anskueliggør, hvordan Tine og jeg i den videre 

forsøgsundervisning arbejder med at udvikle en didaktisk bevidsthed om, hvordan 

læringsmål er med til at skabe undervisnings- og læringsmæssige pejlinger for eleverne i 

forhold til, om der er fokus på at gøre matematikken anvendelig eller praksis matematisk.  
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Pointen med en forsinket aktivering af matematikken i modelleringssituationer skaber et 

særligt perspektiv på matrix-opbygningen i forenklede Fælles Mål. Hvis en succesfuld 

matematisering afhænger af, at eleverne har en forventning til en potentiel involvering af 

et matematisk domæne, vil det ofte være nødvendigt at lade eleverne anvende en mere 

primitiv matematik. Der skal altså være fokus på, at der er muligheden for at etablere en 

transfer-distance i modelleringsprocessen. I forhold til forenklede Fælles Mål skaber 

ovenstående en situation, hvor vi bliver opmærksomme på, at elever i deres 

modelleringsproces med fordel kan benytte en matematisk viden, der relaterer sig til en 

tidligere fase eller et tidligere trin. Det kan være problematisk, hvis Tine i forbindelse 

med en undervisning, der sigter mod at udvikle elevernes modelleringskompetence, på 

samme tid har intentioner om, at eleverne skal udvikle en specifik ny matematisk viden. 

Det vil være kognitivt udfordrende for en del elever, hvor eksempelvis 

modelleringsambitionen kan blive nedprioriteret i forhold til en stofmæssig ambition.  

Kronologisk overblik over modellering i forsøgsundervisningen efter re-

didaktificering 

I mine samtaler med Tine i foråret 2015 drøfter vi ovenstående perspektiver i forhold til 

forsøgsundervisningen, hvor vi især har fokus på at udvikle en eksplicit tilgang til 

matematisk modellering. Jeg bringer modeldefinition og visualiseringer af 

modelleringsprocessen ind i vores samtaler, hvor vi drøfter, hvordan der kan udvikles et 

undervisningsforløb med læringsmål udelukkende fra modelleringskompetencen.  

Tine ”Der kan vi jo netop få det der med kompetencemål, 

at vi mest har det inde over.” 

Rune: ”[…] vi har ikke sat nogen (stof)faglige mål på 

her, og det synes jeg stadigvæk kan give god 

mening, at vi lader være med.” 

Tine: ”Ja, det synes jeg også.” 

Rune: ”[…] det jeg har lært ved at se det her, det er 

nogle gange, hvis man gerne vil have, at både 

eleverne og dig kommer til at fokusere på 

kompetencen, så skal man lade være med at koble 

andre ting på.” 

Tine: ”Ja, for jeg tænker også, det bliver lidt 

færdigheder og viden ellers. […] Og nu når vi 

holder det væk, det stiller selvfølgelig også nogen 

krav til eleverne om, at det er en anden type mål, 

de skal…  Og jeg tror nogen af dem vil komme med 

nogen færdighed og videns. Men det gør jo heller 

ikke noget, for det er jo også en proces af det, 

vi har haft.” (ML150313) 

I samtalen giver Tine udtryk for, at hun er bevidst om, at det kræver en stor faglighed og 

omstilling fra hendes side at arbejde med en eksplicitering af matematisk modellering.  
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Rune: ”… det bliver meget åben og ikke så meget 

forberedelse fra din side. Men det der er, det er 

så at gribe situationerne.” 

Tine: ”Fuck. Det er det, der bliver svært. For det er jo 

nyt for mig også.” 

Rune: ”Ja, men det er du nødt til at arbejde med. Du skal 

hele tiden tænke på, at i modelleringsprocessen så 

kommer man med et svar, det sender man så tilbage 

[…] til den oprindelige situation, og så kører det 

faktisk som sådan en cykliske model.  […] Så kan 

man stille spørgsmål: ”Jamen har I tænkt på eller 

osv.” […] Det, jeg tænker, der bliver din opgave 

her, det at være sådan, den der skal prøve og 

identificere og få dem til at fastholde deres 

matematiske udtryk for eksempel og selv blive 

bevidst om, at her bruger vi matematik.” 

Tine: ”Ja, de skal matematisere. For det var jo egentlig 

det, vi snakkede om, der ved de der tennisbolde 

[forløb 3]. At der var meget lidt matematisering.” 

(ML150410) 

Det fører til Forløb 7: Matematisk modellering, hvor Tine vælger at introducere 

modellering ved hjælp af to-fasemodellen (figur 39), som hun vurderer for at være bedst 

til at visualisere matematisk modellering for eleverne uden alt for mange fremmede ord. 

Med afsæt i Tines introduktion til modellering arbejder eleverne med en model-

fremkaldende opgave, hvor de skal konstruere en pantordning. Efterfølgende skal de selv 

finde en ekstra-matematisk situation, de vil bygge en model over. I forbindelse med den 

sidste opgave er der tegn på, at eleverne har svært ved at finde en ekstra-matematisk 

situation. Langt de fleste grupper fokuserer på at handle ind i forhold til selvopfundne 

scenarier som klassefest, fødselsdagsfest eller shoppetur. Samtidig giver Tine igen udtryk 

for en usikkerhed om sin rolle i forbindelse med at få den matematiske dimension ind i 

elevernes modelleringsproces.  

”Mange af dem tænker, den matematik, der findes ude i 

omverden, er noget med og regne sammen, når man er ude og 

handle. Så mange af dem havde lyst til bare og tage på en 

shoppetur og se hvor meget de skulle af med i forhold til 

hvor mange penge de havde.” 

”[…] det er så svært for dem og se, at de faktisk bruger 

matematikken ude. Jeg tror, de har deres matematik i 

skoleverden, og så tænker de ikke over, at de faktisk bruger 

matematikken rigtig meget i dagligdagen også. Og derfor har 

de svært ved og finde nogen eksempler.” (LI150526, 3:11) 

I andet år af forsøgsundervisningen fortsætter vi med at eksperimentere med de to 

grundperspektiver i forhold til matematisk modellering. Forløb 10 og 12 har indlejret en 

forventning om, at eleverne kan udnytte og anvende nye matematiske færdigheder i 

forbindelse med model-fremkaldende opgaver, mens eleverne i forløb 13 og 17 selv skal 
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finde en ekstra-matematisk situation, de vil modellere. Det er et bevidst valg, at der på 

andet år først tilrettelægges forløb, der har fokus på at gøre matematikken anvendelig, 

hvorefter der etableres forløb med fokus på at gøre praksis matematisk. Det beror bl.a. 

på, at Tine giver udtryk for frustration i forhold til elevernes manglende læringsmæssige 

udbytte af modelleringsprocessen i forbindelse med forløb 7.  

”Jeg tænker, at det er svært for femte klasse […] altså det 

er svært for dem og selv skulle styre det. Det er svært for 

dem selv og finde matematikken, selvom jeg kommer med mange 

eksempler. Jeg tænker stadigvæk, det er fint nok og prøve, 

men jeg tænker, at de i hvert fald skal igennem nogle 

stilladserende forløb først, hvor man hjælper dem på vej til 

og finde ud af det. Og der […] tænker jeg i hvert fald, at 

næste år i sjette […] skal de måske igennem to forløb, før de 

skal prøve selv. Og måske er der nogen af dem, som man skal 

vælge ud, som ikke skal gøre det selv, men som skulle arbejde 

stilladserende hele vejen igennem. Fordi det bliver 

simpelthen for svært for dem til at det bliver noget udbytte.” 

(LI150526, 17:05) 

Tines udsagn indikerer, at hun forholder sig didaktisk målbevidst i forbindelse med at 

planlægge og tilrettelægge en undervisning, der sigter mod at udvikle elevers 

modelleringskompetence. Tine beskriver, at eleverne selv har svært ved at identificere 

situationer med et matematisk indhold samt er udfordret på at gennemføre en matematisk 

modelleringsproces, hvor de først skal motivere deres valg og systematisere 

omverdensproblemet før en matematisering af problemet. Endvidere er hun skeptisk i 

forhold til, om det vil være læringsfremmende for alle elever at skulle håndtere hele den 

matematiske modelleringsproces.  

Tines beskrivelser giver indblik i, at hun forestiller sig, at modelleringskompetencen skal 

udvikles over en længere periode, hvor der er fokus på stilladserende tiltag. De følgende 

nedslag viser, hvordan vi arbejder med at udvikle en kultur i forsøgsundervisningens 

andet år, hvor elever inviteres ind i en langvarig kollaborativ udforskning af modellerende 

handlinger, der giver mulighed for at reflektere over matematiske begreber, procedurer 

og processer.  

Forløb 10: Statistiske undersøgelser indledes med læringsmål inden for stofområdet 

Statistik og sandsynlighedsregning. Eleverne arbejder med model-forklarende opgaver 

og afslutter med en model-fremkaldende opgave, hvor de skal udvikle deres egen 

spørgeskemaundersøgelse. Under forløbet giver Tine udtryk for, at den afsluttende 

modelfremkaldende aktivitet med udvikling af en spørgeskemaundersøgelse på grund af 

tidspres kan undlades, da eleverne har udviklet en god forståelse for statistiske 

deskriptorer. I vores meningsforhandling når vi frem til, at den stadigvæk skal inddrages, 

men tidsmæssig nedtones. I elevernes arbejde bliver det tydeligt, at en del elever kun har 

udviklet en instrumentel forståelse af de statistiske deskriptorer. Ved afslutningen på 

forløbet fremkommer Tine med en eksplicit kobling til modelleringskompetencen. 
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”Men det vil helt klart være en fejl, hvis vi havde taget det 

her spørgeskema ud. Jeg synes, det er her forståelsen er 

kommet. Og det har været sjovt for dem og opleve også, tænker 

jeg, hvor svært det egentlig er og lave et spørgeskema. […] 

Altså jeg synes, det har været en rigtig god proces, men jeg 

tænker, at nogen af dem har stadigvæk svært ved og gennemskue 

det, når det er en undersøgelse, de selv skal lave. Der er 

det lettere som i ugeopgaverne, hvor det var en undersøgelse, 

der var lavet – og så laver de ting og så drager de dem ind.” 

(LI151007, 5:37) 

I Forløb 12: Funktioner og matematisk modellering indgår der både læringsmål fra 

stofområdet funktioner og modelleringskompetencen. Forløbet indledes med en model-

fremkaldende opgave, hvor eleverne skal undersøge sammenhængen mellem, hvor langt 

en elastik trækkes tilbage og elastikkens flyvelængde. Dernæst arbejder eleverne med en 

række model-forklarende opgaver i forbindelse med funktionsbegrebet, og til sidst 

afrundes forløbet med en model-fremkaldende opgave om Bungee Jump. Det fører frem 

til et lille forløb, hvor eleverne skal finde en ekstra-matematisk situation, som de vil bygge 

en model over. Her indgår emner som børns kost, frugt, lejrtur til London, sammenligning 

af lande, julefest og nytårsfest, hvor eleverne trækker på en række forskellige 

stofområder. 

”[…] de fleste af grupperne var egentlig okay til og finde et 

emne. Også hvor jeg synes, det var svært sidste år. Og hvor 

vi endte med, at næsten alle havde en klassefest. Jeg synes 

også, at de går mere til den […] altså der er stadigvæk rigtig 

mange mangler…” 

”[…] jeg ved mere om, hvad det drejer sig om nu, end jeg 

gjorde tidligere. Og så synes jeg også, at jeg får stillet 

nogle spørgsmål til børnene. Jeg synes stadigvæk kunsten er, 

at det bliver ved med at være deres projekt. Og det ikke går 

over og bliver mit.  […] Men det er svært og gå ind og påvirke, 

altså jeg synes, det skal stadigvæk være deres eget projekt, 

fordi det skal være interessen i og undersøge det her, der 

driver det.” (LI151216, 9:20) 

Forløb 17: Matematisk modellering orienterer sig igen udelukkende mod læringsmål fra 

modelleringskompetencen. I sin introduktion anvender Tine igen to-fasemodellen og 

refererer til en række af de førnævnte modelleringsprojekter. Eleverne skal selv finde en 

ekstra-matematisk situation, de vil bygge en model over. Her finder nogle elever ekstra-

matematiske situationer, hvor matematiseringen er problematisk i forhold til deres 

matematiske færdigheder og viden. Samtidig er der tegn på, at en del elever på forhånd 

har svært ved at gennemskue en potentiel anvendelse i matematikken i forbindelse med 

de åbne modelleringsprocesser. Det får Tine til at forholde sig kritisk til, om den åbne 

modelleringsproces er en god tilgang til udvikling af modelleringskompetencen.  
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”[…] mange af dem har svært ved og finde et forløb, hvor 

matematikken er synlig. Mange af dem tror bare, at det drejer 

sig om at komme ud og handle. Og så kan vi lægge nogen tal 

sammen og så videre. Så de har svært ved at se, hvor er det 

matematikken er. […] Jeg tror, at nogen går i stå ved at finde 

emne, ved at de ikke kan se, hvor er matematikken.” (LI160427, 

4:27) 

Konsekvenser ved at fokusere på både stofområde og modelleringskompetence 

Den ovenstående fremstilling beskriver, hvordan vi har eksperimenteret med 

modelleringskompetencen efter re-didaktificeringen. Ved at anskue matematisk 

modellering som enten et mål i sig selv eller et middel til at udvikle elevers matematiske 

viden og færdigheder inden for et specifikt stofområde får vi etableret en øget bevidsthed 

om konsekvensen af at fokusere på læringsmål fra både et stofområde og 

modelleringskompetence samt udelukkende fra modelleringskompetencen.  

Når matematiklæreren sætter kurs mod læringsmål fra henholdsvis et stofområde og 

modelleringskompetencen kan det forstyrre både matematiklærerens og elevernes 

orientering. I forløb 10 og 12 er der fokus på at gøre matematikken anvendelig med mål 

fra begge indholdsområder. Muller og Burkhardt (2007) betoner, at elever ofte ikke er i 

tvivl om, at de skal bruge den nyligt gennemgåede matematik. Det er også den 

forventning Tine giver udtryk for i forbindelse med de forskellige forløb. Jeg kan dog 

ikke finde belæg for det perspektiv i mine data og anskuer situationen for værende mere 

kompleks. Elever med en instrumentel forståelse for de nye matematiske begreber og 

deres repræsentationer er ofte udfordret på at aktivere dem i forbindelse med model-

fremkaldende opgaver. Noget sådan sker først ved matematiklærerens mellemkomst, 

hvilket kan være en indikation på den forsinkelse, som eksempelvis Burley og 

Trowbridge (1984) beskriver. I afsnit 13.4 vil en række aspekter ved det grundperspektiv 

blive beskrevet ved at gå tættere på Forløb 12: Matematisk modellering og funktioner. 

I forløb 7, 13, og 17 skal eleverne selv finde en ekstra-matematisk situation, de vil 

modellere. Selvom eleverne gennem de to år har arbejdet med en række model-

forklarende opgaver, hvor matematikken er søgt anvendeliggjort, er der tydelige 

indikationer på, at de har store vanskeligheder med at finde ekstra-matematiske 

situationer. Når elever sættes i en situation, hvor de selv skal definere en ekstra-

matematisk situation som udgangspunkt for en modelleringsproces, fordrer det en mental 

omstilling af dem. Ved model-forklarende opgaver formidles koblingen mellem 

omverden og matematikverden, mens eleverne ved åbne model-fremkaldende opgaver 

selv skal producere denne kobling. For elever op til 12 år er det et forskningsmæssigt 

underbelyst område, hvordan eleverne vælger en selvdefineret ekstra-matematisk 

situation og etablerer koblingen til matematikken. Begrebet implementeret forventning 

kan bidrage til at belyse, hvorfor nogle elever på mellemtrinnet er udfordret, når de skal 

konstruere en matematisk model. Deres eksisterende matematiske viden og færdigheder 

er begrænset, hvilket skaber en situation, hvor eleverne ikke har blik for en potentiel 
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involvering af et matematisk domæne samt anvendeligheden af den involvering i forhold 

til formålet med modellen. I afsnit 13.5 vil jeg gennem forskellige illustrative nedslag fra 

Forløb 17: Matematisk modellering underbygge disse perspektiver.  

13.4 Hæmmende faktorer, når intentionen er at gøre matematikken 

anvendelig 

Med afsæt i det foregående er jeg nu i stand til at lave en mere detaljeret analyse i 

forbindelse med perspektivet om at gøre matematikken anvendelig. Denne konkretisering 

af samspillet mellem stofområde og kompetence skaber udgangspunktet for et analytisk 

bidrag til mit overordnede forskningsspørgsmål, hvor følgende spørgsmål er en nuanceret 

variant af det generelle spørgsmål. 

Hvilke hæmmende faktorer for realisering af potentialerne ved en målstyret 

kompetenceorienteret matematikundervisning kan identificeres, når 

matematiklæreren forsøger at etablere et samspil mellem et stofområde og 

modelleringskompetencen ved at gøre matematikken anvendelig? 

Som grundlag for en besvarelse af spørgsmålet zoomes ind på undervisningsforløb 12, 

hvor eleverne skal lave en matematisk model for et Bungee Jump.  Som beskrevet i kapitel 

2 kan situationen modelleres ved brug af differentialligninger. I forsøgsundervisningen er 

intentionen dog, at eleverne kan anvende faglige begreber og færdigheder fra 

matematiske sammenhænge i forbindelse med en model-fremkaldende opgave (figur 43).  

 

Figur 43. Opgavebeskrivelse til Bungee Jump 
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Jeg har skabt undervisningsbillede 17 (bilag 30) og undervisningsepisode 17-B (bilag 31) 

med fokus på at beskrive Tine og én elevgruppes matematiske tilgang til Bungee Jump 

opgaven.  

Anskueliggørelse af modellering 

Tines introduktion til Bungee Jump opgaven giver indblik i, hvordan hun søger at 

anskueliggøre matematisk modellering for eleverne. 

”Faktisk så har vi jo snakket om før, så skulle matematik 

gerne blive sådan en slags værktøjskasse, som I har inde i 

hovedet. Som I kan tage frem og bruge. Og der skal være 

metoder og tilgange, som I kan bruge til og løse praktiske 

problemer med.  

Altså hvor I får brugt simpelthen den matematik vi har lært 

her omkring sammenhænge i det her forløb.” (MKU151130-A) 

Med beskrivelsen af værktøjskassen i forbindelse med metoder til at løse praktiske 

problemer signaleres en orientering mod elevernes udvikling af 

modelleringskompetencen, der dog efterfølgende afgrænses til stofområdet om 

matematiske sammenhænge. I undervisningsbillede 17 møder eleverne situationer med 

elastikker, hvor en række af faserne i modelleringsprocessen (motivering, 

systematisering) allerede er foretaget i opgaverne. Der er fokus på at gøre matematikken 

anvendelig, hvor læringsmål fra modelleringskompetencen signalerer, at eleverne kan 

angribe situationen med forskellige metoder. 

Matematiklærerens implementerede forventning  

Når matematiklæreren påtager sig ansvaret for at formulere de første faser i 

modelleringsprocessen, er det med til at sætte scenen for elevernes modellerende arbejde. 

Det reducerer antallet af frihedsgrader for elevernes undersøgende arbejde, samtidig har 

matematiklærerens implementerede forventning en afgørende indflydelse på 

udformningen af den model-fremkaldende opgave.   

I forløb 12 anvendes model-fremkaldende opgaver både ved indledningen og afslutningen 

af ét forløb om matematiske sammenhænge. Eleverne skal håndtere to uvante situationer 

ved at benytte sig af deres matematiske færdigheder og viden i modellerende processer 

til at konstruere, beskrive og fortolke deres matematiske svar på de lærerstillede opgaver. 

Det er et tydeligt fokus på at gøre matematikken anvendelig.  

Efter opstartslektionen, hvor eleverne skal udvikle en model i forbindelse med 

elastikskydning (bilag 30), skriver Tine følgende i lærerlogbogen. 

”Jeg startede med at repetere, hvad matematisk modellering er 

og tog udgangspunkt i min præsentation af matematisk 

modellering fra sidste skoleår, hvor klassen arbejde med 

modellering. Eleverne […] var meget optaget af forsøget og 

meget matematik kom i spil. Fx hvordan de målte afstanden op, 

https://vimeo.com/212537492
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var der en sammenhæng, skød man længere for hver cm og var 

det en konstant forøgelse for hver cm osv”. (LL151109) 

Her bliver modelleringsopgaven et middel til at motivere og støtte elevernes matematiske 

læring. Eleverne skal undersøge noget bestemt, hvor der ifølge Tine kommer ”meget 

matematik i spil” i elevernes arbejde. For matematiklæreren er det muligt at observere, 

hvordan eleverne fordyber sig i det undersøgende arbejde og anvender deres matematiske 

værktøjskasse. I modsætning hertil går der ofte noget tid, før eleverne begynder at 

anvende matematiske begreber, når de i etableringsfasen selv skal indlede med en 

motivering og systematisering, før de kommer til matematiseringen. Tilgangen er derfor 

ikke alene en stilladsering af elevernes modellerende arbejde, den er i lige så høj grad 

med til at legitimere arbejdet med matematisk modellering for Tine, hvor iscenesættelsen 

skaber mulighed for, at alle elever på kort tid kan undersøge situationen og argumentere 

matematisk med afsæt i deres undersøgelse. Det kommer bl.a. til udtryk under et møde 

med Tine, hvor jeg spørger til introaktiviteten, hvor eleverne skal ramme en kop med 

deres elastik. 

”Ja. Det var helt vildt fedt. Det var simpelthen så sjovt. Vi 

var jo nede i gymnastiksalen, og så Mikkel og deres gruppe, 

den første de skød den ramte næsten. Altså den snittede, den 

røg henover. Og nummer to ramte i. Og så var der en gruppe 

mere, […] der var meget tæt på i deres andet skud. […] Og 

Alma og dem fx de ramte ikke. De ramte tæt på, så ville hun 

give den hele armen den sidste [gang]. De måler ud – og så 

trækker hun lige [i elastikken] – og så ryger den jo af 

helvede til. Og så var det, det der med, at der fik den lige, 

du ved. Hvorfor gik det galt der?  

[…] Og så skulle de forklare, hvorfor […] de havde valgt lige 

præcis det. […] De havde jo alle sammen spekulationer omkring, 

at de havde valgt det, fordi at de havde skudt i nærheden af 

det, og så havde de taget en centimeter mere på.” (ML151123, 

54:41) 

Med begejstring i stemmen beskriver Tine undervisningssituationen, der ikke er blevet 

observeret. Rammesætningen skaber muligheder for at etablere en form for modelkritik. 

Eksempelvis ved Almas andet skud med elastikken opstår mulighed for at diskutere 

brugen af modellen og modellens anvendelighed. Både ved denne aktivitet og Bungee 

Jump opgaven bliver elevernes matematiske beregninger udsat for en konkret afprøvning 

med dertilhørende vurdering, hvor de fysisk får mulighed for at observere 

konsekvenserne af deres beregninger og valg. Der etableres mulighed for, at eleverne kan 

forklare deres ideer og løsninger for hinanden samt udfordre hinandens forståelser på 

respektfuld vis (Alrø & Skovsmose, 2006). 

Der er indikationer på, at Tine ser en række potentialer ved en øget grad af stilladsering 

forbindelse med forløb om modelleringskompetence med fokus på at gøre matematikken 
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anvendelig. I lærerlogbogen beskrives følgende i forbindelse med den sidste lektion i 

undervisningsbillede 17.  

”Det centrale ved undervisningen i dag var at eleverne skulle 

afprøve om de havde beregnet rigtigt i forhold til antal 

elastikker ved et bungee jump på 4,60 meter. Der var to 

grupper, som var tæt på. Disse to grupper har arbejdet 

struktureret med opgaven - jeg har hjulpet dem med at opbygge 

strukturen, hvilken de så har fuldt. Dette drejer sig egentlig 

om lidt svage elever fagligt, men som er gode til at følge en 

stilladseret struktur.” (LL151204) 

Tines beskrivelser giver indblik i, at hun bevidst har valgt at mindske de kognitive 

udfordringer for fagligt udfordrede elever ved at skabe en struktur for deres undersøgende 

arbejde. Det hjælper eleverne til at nå frem til en løsning, som de måske ikke selv ville 

have fundet. I de to modelleringssituationer afhænger elevers vellykkede modelbygning 

af deres evner til at indsamle, organisere og repræsentere informationerne fra deres 

fysiske forsøg på en måde, hvor de kan fremhæve og diskutere de underliggende 

matematiske sammenhænge i deres model. Elevernes matematisering og reflekterede 

modelanalyse understøttes af Tine, hvor hun gennem sin feedback forsøger at gøre 

modelleringsprocessen mere håndterlig, fastholde en kurs i forbindelse med elevernes 

matematisering og afhjælpe frustrationer (Wood et al., 1976). Her rejser sig dog et 

påtrængende spørgsmål i forbindelse med udvikling af elevers fagligt orienterede 

autonomi. Hvordan kan matematiklærere stilladsere elever i modelleringsforløb uden at 

ødelægge deres muligheder for at udvikle autonomi i modelleringssituationen? En række 

facetter ved dette didaktiske dilemma udfoldes i det næste afsnit med afsæt i bungee jump 

opgaven i undervisningsbillede 17. 

Når matematiklæreren udfordres af elevernes matematisering 

Der er indikationer på, at Tine er optaget af, at eleverne udvikler en lineær sammenhæng 

mellem antallet af elastikker (x) og faldlængden (y) i forbindelse med bungee jump 

opgaven (figur 43). Andre har gjort sig lignende modelforestillinger, når de har anvendt 

den model-fremkaldende aktivitet i grundskolens matematikundervisning (Galbraith & 

Stillman, 2006). I Tines tilgang skal der udvikles en tabel, hvor eleverne øger antallet af 

elastikker med én efter hvert forsøg. Det kommer til udtryk flere steder i 

undervisningsbilledet. 

”Derimod skal man kunne vurdere, hvad der sker, når man 

tilføjer en elastik og endnu en elastik osv.” (MKU151130-G) 

Tilgangen er hensigtsmæssig i forbindelse med udvikling af en matematisk model. 

Samtidig rummer tilgangen stærke associationer til elevernes tidligere arbejde med 

opgaver fra lærebogen Matematrix6 omkring matematiske sammenhænge. Helding et al. 

(2013) betoner, at en vellykket undervisning i matematisk modellering afhænger af 

matematiklærerens forståelse af den undersøgte model. Det er kun, når lærere har en 

sammenhængende model, de kan stilladsere elevernes ideer. Gennem analysen vil jeg 

https://vimeo.com/212538202
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problematisere denne ide ved at beskrive, hvordan Tines implementerede forventning 

påvirker hendes stilladsering af elevernes matematiske arbejde, og hendes model – måske 

ubevidst – bliver styrende for hendes feedback. Her kommer Tines sammenhængende 

model til at være en barriere for at gribe elevernes idéer og stilladsere deres udvikling af 

modelleringskompetencen. 

En gruppes alternative tilgang 

Af undervisningsbillede 17 (bilag 30) fremgår det, at Ella, Laura og Alma vælger en 

tilgang med halvering af afstande, hvor de fokuserer på en fjerdedel af 4,62 meter. De når 

frem til, at der skal bruges 6 elastikker til en fjerdedel af faldlængden og beregner, at der 

skal anvendes 24 elastikker til den samlede længde. 

I det følgende vil jeg fremdrage forskellige momenter i Tines feedback til gruppen med 

afsæt i dialogiske talehandlinger fra IC-Modellen (afsnit 7.3). Da Tine i 

undervisningsbillede 17 kommer hen til gruppen, præsenterer pigerne deres 

fremgangsmåde for hende. Det er en meningsfuld måde at etablere kontakten på i 

modelleringssituationer (Kaiser & Stender, 2013), hvor matematiklæreren får mulighed 

for at sætte sig ind i elevernes perspektiv.  

”Det bliver sådan lidt usikkert. Jeg tænker, at det egentlig 

er smart tænkt, at man tager en fjerdedel. Men man bliver 

nødt til og lave en tabel ikke også.” 

I det første moment anerkender Tine elevernes fremgangsmåde ved at betone, at det er 

”smart tænkt”. Men hun går ikke i dialog med eleverne om deres metode, da hun overtager 

initiativet ved at sætte pejling mod brugen af tabeller til at strukturere elevernes tilgang. 

Det skaber en situation, hvor elevernes interessante matematisering med afsæt i en 

fjerdedel af faldlængden underlægges en formel strukturering, hvor Tine sætter pejling 

mod sin egen tilgang ved at tegne en tabel på tavlen. Her følger samtalen et traditionelt 

IRF-kommunikationsmønster, hvor Tine stiller et spørgsmål, Ella svarer og Tine giver 

feedback på svaret. 

Tine: ”Hvad skal x og y så være? Hvad skal x være?” 

Ella: ”Er det ikke antal elastikker?” 

Tine: ”Jo, det er antal elastikker. Og y hvad vil det 

være?” 

Ella: ”Det er hvor mange meter.” 

Tine: ”Hvor mange meter. Det skal I få lavet frem 

[utydeligt]. Det kan jo godt være, at I ikke kan 

ramme lige præcis en fjerdedel. Det betyder ikke, 

at I ikke kan arbejde videre med jeres ideer om og 

tage en fjerdedel. Men hver gang I putter nogle 

elastikker på, så få skrevet ned, hvor langt den 

falder.” 

Med sine formuleringer har Tine fokus på at etablere en matematisk sammenhæng 

mellem en uafhængig variabel (elastikker) og en afhængig variabel (faldlængde). Der er 
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indikationer på, at sammenhængen udspringer af Tines egen tilgang og ikke af elevernes 

tilgang. Spørgsmålet er, om sammenhængen også er et udtryk for elevernes tænkning i 

forbindelse med deres halveringsstrategi, eller om de er optaget af den omvendte 

sammenhæng. I min fortolkning af deres tilgang bliver den uafhængige variabel 

faldlængden, som antallet af elastikker afhænger af. Selvom elevernes ide om en fjerdedel 

igen anerkendes af Tine i samtalen, formår hun ikke at identificere de matematiske 

elementer i gruppens tilgang, der skaber mulighed for at udfordre deres løsningsstrategi 

med henblik på at kvalificere elevernes eksperimenterende arbejde. Det kommer til 

udtryk i den videre samtale.  

Laura: ”Men der prøvede vi også og regne ud, hvad 1 

elastik gjorde.” 

Tine: ”Ja. Okay.” 

Alma: ”19 cm cirka.” 

Tine: ”En elastik tager 19 cm [skriver det i tabellen]. 

Så kunne det være lidt sjovt og prøve med 2 for at 

se, om du faktisk rammer de 38.” 

I sin situerede feedback griber Tine Lauras kommentar og relaterer den til en meget 

struktureret undersøgelse af situationen, hvor eleverne skal begynde med 1 elastik, så 2 

elastikker osv. Lige da Tine er ved at forlade gruppen tænker Alma højt. 

Alma: ”Det vil sige, hvis vi siger 19 gange 6.” 

Tine: ”Jamen tror du, at den falder 19 cm. Det må du 

prøve, før du kan lave udregninger med det. Hvis 

jeg var jer, ville jeg prøve og tage et elastik 

for at se, om det virkelig passer med, at den 

falder 19 cm.” (MKU151130-I) 

Isoleret set fremstår Tines kommentar relevant i forhold til elevernes udforskning af 

problemstillingen med afsæt i den beskrevne tilgang, som hun er fremkommet med under 

samtalen. I situationen får hun markeret, at eleverne skal være opmærksomme på 

usikkerheder i forbindelse med målinger, og hun udfordrer elevernes forståelse af de 19 

cm. Almas bemærkning signalerer, at Alma stadigvæk er optaget af resultatet, der er 

fremkommet ved pigernes halveringsstrategi. Både Tine og pigerne er optaget af at 

modellere situationen, men i situationen formår Tine ikke at suspendere sin egen tilgang 

for at opdage, identificere og udfordre elevernes alternative tilgang. Tines feedback tager 

dermed ikke afsæt i elevernes tænkning med henblik på at føre dem videre i 

modelleringsprocessen. Hun anerkender deres halveringsstrategi, men hendes 

tilbagemeldinger er med til at udfordre elevernes ejerskab for modelleringsprocessen 

(Alrø & Skovsmose, 2006; Black & Wiliam, 2009). Som beskrevet under 

didaktificeringen er det centralt, at matematiklæreren formår at komme med konstruktive 

tilbagemeldinger med afsæt i elevernes idéer, der skaber perspektiver for eleverne i deres 

videre arbejde. I situationen er der indikationer på, at Tines pejling mod elevernes 

begyndende forståelse for funktionsbegrebet har afgørende indflydelse på hendes 

https://vimeo.com/212538396
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forestilling om specifikke faser i modelleringsprocessen. Det influerer tydeligvis på 

hendes feedback til eleverne. 

Når matematiklæreren må fravige sin egen kurs i modelleringsprocessen 

Som det fremgår af undervisningsbillede 17 begynder Tine først ved afslutningen på den 

anden lektion at rette sin feedback mod elevernes halveringsstrategier. Flere gange i 

lektionen har hun dog forsøgt at få eleverne til at følge sin egen tilgang. 

”Men det kræver lidt, at man arbejder struktureret. At man 

ikke bare tager alt muligt ind, og det skal gå hurtigt. Det 

kræver, at man tager elastikker på, springer ud og skriver i 

tabellen. Og tabellen skal gøre, at man kan overskue det. […] 

Hvis man nu bare kan gøre det med en fjerdedel og siger, at 

man vil finde den længde, så har man ikke taget højde for 

resten. […] Og undersøgende arbejde det kan godt være, at man 

finder frem til at vores metode kunne man slet ikke bruge. Så 

må man i gang med noget andet.” 

Der er tegn på, at Tine er opmærksom på at artikulere relevante processer i en 

modelleringsproces. Her henledes elevernes opmærksomhed på en struktureret tilgang til 

undersøgelsen, hvor tabelrepræsentationen kan anvendes. Men igen affærdiger Tine 

elevernes halveringsstrategi, og efterfølgende begynder gruppen at arbejde med Tines 

tilgang. Hen mod slutningen af lektionen fortæller Ella og Laura, at de har svært ved følge 

Tines fremgangsmåde. Det får Tine til at fravige sin egen tilgang, og hun begynder at 

stilladsere situationen med afsæt i elevernes halveringsstrategi. Der er indikationer på, at 

Tine begynder at tune ind på elevernes tilgang og suspenderer sin egen forståelse for at 

afklare, hvad elevernes halveringsstrategi indebærer. Med afsæt i halveringsstrategien 

begynder hun at reformulere elevernes tilgang for at identificere det problematiske med 

én måling af faldlængden. 

”Det er fordi jeg siger, at I ikke kan nøjes med 1 måling.” 

I samtalen laver Tine en ny tabel på tavlen under elevernes udviklede tabel. 

 

Figur 44. Skærmbillede af Tines tabel ved Bungee Jump 
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I situationen formår Tine dog ikke at identificere de to forskellige y-værdier ved x-

værdien 7. Med sin feedback etablerer Tine en mulighed for, at eleverne kan gå tilbage 

til deres oprindelige strategi. Men tiden er så fremskredet, at gruppen ikke har tid til at 

lave mere end én måling.  

Konstruktion af en alternativ undervisningsepisode 

Som forsker har man det privilegium, at man kan “stoppe tiden” for at undersøge 

spændingsfeltet mellem den observerede praksis og en teoretisk begrundet forestilling om 

en alternativ praksis. Dewey (2009) beskriver, hvordan tænkning er en måde, hvor vores 

fantasi anvendes til at eksperimentere med forskellige mulige handlinger på et symbolsk 

plan. Ved at konstruere episoder skabes rum for at analysere de læringsmæssige 

potentialer, som er til stede i undervisningsbilledet, men som ikke blev realiseret 

(Blomhøj, 2006). 

Undervisningsepisode 17-B (Bilag 31) er meget tæt på undervisningsbillede 17, hvor 

grænsefladen mellem undervisningsbilledet (narrativ af den observerede undervisning) 

og undervisningsepisoden (fiktiv beskrivelse af en forestillet undervisning) begynder i 

momentet, hvor Tine kommer hen til Ella, Alma og Laura, og eleverne beskriver deres 

fremgangsmåde. I konstruktionen er der fokus på matematiklærerens feedback til 

eleverne, hvor læringsmålet om matematisk modellering er i forgrunden for lærerens 

feedback, mens læringsmålet om de matematiske sammenhænge træder i baggrund. 

Episoden er udtryk for en lille ændring i forhold til det realiserede forløb, der kan 

tillægges stor betydning for elevernes udvikling af modelleringskompetencen, når der er 

fokus på at gøre matematikken anvendelig. 

Undervisningsepisode 17-B er konstrueret med afsæt i mine observationer af elevers 

arbejde med matematisk modellering samt deres beskrivelser af, hvad der kendetegner en 

god modelbygger. 

Tine:  ”Det bliver sådan lidt usikkert. Jeg tænker, at 

det egentlig er smart tænkt, at man tager en 

fjerdedel. Det havde jeg slet ikke tænkt på, at 

man kunne gøre.” 

Laura: ”Skal vi gøre noget andet i stedet?” 

Tine: ”Nej. I kan sagtens arbejde videre med jeres 

metode. Men for at jeg helt kan forstå den, kan I 

så ikke lige med afsæt i jeres idé lave en tabel, 

som vi kan tale om, når jeg kommer forbi næste 

gang?” 

Ella: ”En tabel?” 

Tine: ”Ja kan I huske, at vi har arbejdet med tabeller 

til at beskrive sammenhænge?” 

Ella: ”Nå ja det er rigtigt. Skal vi prøve at lave en 

tabel?” 

Tine: ”Ja prøv om I kan det. Det vil være fint.” 

Alma: ”Det kan vi sagtens gøre!” 
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Sekvensen viser en situation, hvor matematiklæreren balancerer mellem at tage og give 

kontrollen over modelleringsprocessen til eleverne. I etablering af kontakten med 

eleverne orienterer læreren sig mod begge læringsmål, men lader elevernes tilgang blive 

det bærende element i den videre undersøgelse uden at fremsætte sine egne ideer. Da Tine 

præsenterer idéen om at bruge tabellen, går det ikke ud over elevernes ejerskab for 

modelleringsprocessen. 

Alma: ”Vi har lavet en tabel og fundet frem til, at der 

skal bruges 24 elastikker. Se her!”  

x 462 231 115 

y 24 12 6 

Tine: ”Det ser interessant ud. Kan I ikke lige forklare 

mig, hvordan I er nået frem til tallene i 

tabellen?” 

Ella: ”Vi forsøgte at ramme 1 meter og 15. Først forsøgte 

vi med 7 elastikker, men der ramte dukken gulvet. 

Så prøvede vi med 6 elastikker, hvor det kun var 

dukkens hår, som rørte gulvet. Og det var så en 

kvart. Og hvis man fordoblede det op til 2 meter 

og 31, så skal der bruges 12. Det er lidt svært at 

forklare…” 

Tine: ”Jeg kan godt følge jeres idé. Hvad er x og y i 

jeres tabel?” 

Alma: ”x er hvor langt dukken skal falde, og y er antal 

elastikker.” 

Tine: ”Det vil sige, at I begynder med at finde ud af, 

hvor langt dukken skal falde – og så finder I 

antallet af elastikker.” 

Alma: ”Ja.” 

Tine: ”Det er smart tænkt. Men hvorfor kan I være sikre 

på, at det nu bliver 24 elastikker til det store 

spring?” 

Alma: ”Det er fordi vi siger 4 gange 6.”  

Tine: ”Hvad nu hvis der er en usikkerhed i jeres 

eksperiment med 6 elastikker?” 

Laura: ”Hvad mener du?” 

Tine: ”Hvad nu hvis jeres dukke kun faldt 1 meter og 10 

centimeter med 6 elastikker. Vil det få nogen 

betydning for jeres svar med 24 elastikker?” 

Ella: ”Jo...måske.” 

Alma: ”Vi kan bare undersøge om dukken falder 2 meter og 

30 med 12 elastikker.” 

Tine: ”Men nu måtte I ikke lade dukken falde mere end 2 

meter i forbindelse med jeres eksperimenter.” 

Alma: ”Hvad nu hvis vi bare undersøger om den 

falder...lad mig lige regne...115 delt med 2, det 
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bliver 57,5. Så kan vi undersøge, om der skal 

bruges 3 elastikker her.” 

Tine: ”Det lyder som en god ide. Det synes jeg, I skal 

forsøge og skrive ind i jeres tabel. Måske kan I 

også lige skrive ned, hvor langt dukken falder ved 

hvert forsøg.” 

Laura: ”I tabellen?” 

Tine: ”Nej bare på et papir ved siden af. Så kan I jo se 

om den falder lige langt ved hvert forsøg.” 

Ella: ”Okay.” 

Da matematiklæreren kommer hen til gruppen, indledes samtalen med at identificere den 

matematiske sammenhæng, eleverne har beskrevet. Ved at få eleverne til at formulere sig 

om deres tabel, bliver det muligt at identificere de matematiske principper, der anvendes 

i elevernes matematisering af problemet. Efterfølgende bruger læreren ”hvad nu hvis” 

spørgsmål til at få eleverne til at opdage usikkerhedselementer ved deres fremgangsmåde. 

Hun indbyder eleverne til at fremsætte forslag til en fortsat undersøgelse af situationen 

ved at betone, at de ikke må lade dukken falde mere end 2 meter. Her begynder Alma at 

tænke højt, idet hun artikulerer sin nye idé om 3 elastikker, der fortsat er baseret på 

halveringsstrategien. Under hele samtalen er matematiklæreren opmærksom på, at det er 

elevernes tilgang, der er styrende for den konstruerede model. Hun suspenderer altså sin 

egen model og skaber rum for elevernes ejerskab for modelleringsprocessen. Eleverne 

har selv initieret og foretaget et centralt valg i deres modelleringsproces ved at fokusere 

på en halveringsstrategi, som matematiklæreren understøtter og udfordrer gennem sine 

spørgsmål.  

Brug af avanceret tænkning med primitiv matematik 

Det karakteristiske ved undervisningsepisode 17-B er, at det er elevernes oprindelige 

tilgang, der bliver grundlag for deres modelleringsproces. Gennem deres arbejde får de 

udviklet en model, som er i overensstemmelse med det opstillede læringsmål om 

modellering. I en målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning skal 

matematiklærere kontinuerligt forholde sig til, hvilke læringsmål der skal i forgrunden, 

og hvilke der må nøjes med at træde i baggrunden, når der kun er en endelig mængde tid 

til rådighed. Når læringsmålet om matematisk modellering kommer i forgrunden, kan 

matematiklæreren også undertrykke sine impulser i forhold til at lade elevernes 

modellering følge lærerens egen tilgang. Konsekvensen bliver, at koblingen til 

funktionsbegrebet kommer til at stå væsentlig svagere for eleverne. Det skal stå hen i det 

uvisse, om eleverne i episoden er bevidste om en relation mellem de to indholdsområder. 

Derimod fremgår det, at eleverne trækker på mere primitive matematiske 

indholdsområder i deres modellering, hvor de benytter sig af gennemsnit og en 

fordoblings/halverings-strategi. Analysen af undervisningsepisoden giver indblik i den 

kompleksitet, matematiklæreren står overfor, når hun ønsker at stimulere eleverne til at 

tage ejerskab over modelleringsprocessen.  
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Som beskrevet, formår Tine ikke at lade elevernes tilgang blive styrende for deres 

konstruktion af en model. De dialogiske talehandlinger fra IC-modellen giver indblik i, 

hvordan matematiklærerens pejling mod modelleringskompetencen er med til at etablere 

et samspil med eleverne, hvor de forskellige justeringer af kursen hele tiden retter sig mod 

elevernes fremdrift i deres konstruktion af modellen. Dermed gør eleverne sig helt andre 

erfaringer med modellering end i undervisningsbillede 17. I den konstruerede 

undervisningsepisode er der fokus på avanceret tænkning med en matematik, som 

eleverne har internaliseret, kondenseret og indkapslet.  

Matematiklærerens undren over den manglende ”aktivering” af stofområdet i 

modellering 

En udfordring ved samspillet mellem matematiske sammenhænge og matematisk 

modellering i undervisningsforløb 12 er, at eleverne frem mod Bungee Jump opgaven 

arbejder med opgaver i lærebogen, hvor de i udgangspunktet skal forholde sig til 

symbolsk beskrevne situationer. Ved Bungee Jump opgaven skal eleverne lave 

symbolske beskrivelser af en realistisk situation, der ikke i udgangspunktet er beskrevet 

ved brug af matematiske repræsentationer. Modellering bliver her til et middel til at 

undersøge, om og hvordan eleverne formår at anvende de matematiske repræsentationer 

og begreber, der har været en del af den foregående undervisning.  

Af lærerlogbogen fremgår det, at Tine undrer sig over, hvorfor eleverne ikke begynder at 

anvende elementer fra undervisningen om matematiske sammenhænge til at konstruere 

deres model.  

”Jeg startede med at introducere modelleringsforløbet "bungee 

jump". Eleverne synes, at det lød spændende, så de gik godt 

i gang. Jeg var rundt ved grupperne og ingen var begyndt på 

at lave tabel eller bruge andre af de metoder, som kan bruges 

til at beskrive sammenhænge med. Disse har vi tidligere i 

dette forløb om sammenhænge arbejdet med - jeg snakkede med 

dem om tabellen og i alle grupper kunne de godt se, at x i 

dette forløb vil være antal af elastikker og y faldlængden. 

Det kan undre mig, at ingen selv var begyndt på dette, da vi 

har arbejdet meget med dette i ugerne optil dette forløb.” 

(LL151130) 

Her er der nærmest entydigt fokus på at gøre matematikken anvendelig uden at eleverne 

får mulighed for at udvikle deres modelleringskompetence. Tine virker optaget af at få 

elevernes model til at flugte med sin egen tilgang, idet de skal demonstrere, at de kan 

anvende relevante matematiske repræsentationer. Tines opfattelse af, at eleverne godt kan 

”se, at x i dette forløb vil være antal elastikker og y faldlængden” problematiseres af mine 

observationer. Min analyse af situationen i undervisningsbillede 17 viser, at det er 

væsentlig mere komplekst, da eleverne ikke uden videre etablerer en sådan sammenhæng. 

I det efterfølgende lærerinterview giver Tine også udtryk for en undren over elevernes 

tilgang til opgaven. 
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”Jamen så skal jeg egentlig sige til alle grupper, at de skal 

lave en tabel. Altså at der tager de det ikke med sig og det 

undrer jeg mig over, at specielt fordi det har været så 

massivt et emne, at de ikke tager det med. […] Det er lige 

som om så lukker de al teorien ude og så forsøger de sig bare 

frem.” (LI151216, 2:56) 

”Altså så er det lige som om at så kommer teorien ikke i spil, 

hvor vi egentlig skulle have den i spil. Altså i det første 

forløb med elastikkerne, der […] forsøgte de meget. Det var 

helt fint, fordi der havde de jo ikke teorien. Men det er 

ikke sådan at de drager teorien ind til og hjælpe sig. Nej de 

siger – to af grupperne med rigtig dygtige elever siger: ”Vi 

tager bare en fjerdedel af det og så ganger vi det med fire 

og så har vi elastikkerne.” Og det var det, hvis jeg ikke 

havde prikket til dem og sagt at der skulle lægge nogle andre 

målinger også. Og det undrer mig…” (LI151216, 4:57) 

I forhold til matematiklærerens hypotetiske læringskurs virker samspillet mellem 

stofområde og modelleringskompetence relevant, men den fremstår mere problematisk i 

undervisningen. Her overtager eleverne ikke automatisk Tines forståelse, derimod sætter 

de kurs mod at løse udfordringen med at bestemme antallet af elastikker. Tre af grupperne 

bruger en halveringsstrategi, mens andre grupper vælger en tilgang, der flugter mere med 

Tines model. For at udfolde den dimension analyseres to af de sidstnævnte elevprodukter 

i det følgende afsnit.  
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Analyse af to gruppers matematiske beskrivelser 

Med afsæt i re-systematiseringen analyseres to gruppers matematiske beskrivelser fra 

deres rapporter i forhold til om eleverne bruger en avanceret eller primitiv tænkning 

(Iversen & Larson, 2006). 

Gruppe I: Oliver, Elias, Lukas: 

 

 
 

 

 

Gruppe II: Gry, Victor, Noah, Astrid 

 

  

Figur 45. Uddrag fra to gruppers rapporter i forbindelse med Bungee Jump opgaven 

Gruppe I benytter regneark til at opstille deres målinger, hvor deres tilgang har stor 

overensstemmelse med Tines tilgang. De begynder med to elastikker, hvorefter de 

fortløbende øger med én elastik. De finder forskellen mellem to på hinanden følgende 

målinger og beregner gennemsnittet af disse forskelle. Herefter finder de frem til antallet 
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af elastikker for at nå op til 462 cm. Det indikerer en forståelse for lineære sammenhænge, 

som de operationaliserer i deres modellering.  

Gruppe II består af flere fagligt udfordrede elever. I deres rapport indgår både en tabel 

over målinger og en ligning. Når tabel og ligning relateres til hinanden, er det vanskeligt 

at afkode, om og hvordan de repræsenterer den samme sammenhæng og situation. Tine 

har været med til at strukturere gruppens arbejde. I den afsluttende plenumdrøftelse i 

forløbet fremhæver Tine gruppe IIs undersøgelse. Det sker med afsæt i en tabel på tavlen 

(figur 46). 

 

Figur 46. Skærmbillede af en tabel i forsøgsundervisningen 

”Så har de egentlig gået ind og kigget, hvad er det egentlig, 

der er sket fra elastik til elastik. Der er den steget cirka 

12 cm. Og ud fra det, havde de egentlig beregnet at de skulle 

bruge 34 elastikker. […] De har jo faktisk prøvet og gøre 

forsøgene – så har det set, hvad kan de bruge det til – hvad 

er forskellen. De har kigget på den her talrække, hvad er 

sammenhængen i det.” (MKU151204-I) 

Denne beskrivelse er med til at anskueliggøre tabel, beregning og ligning i Gruppe II’s 

rapport, samt Tines indflydelse på elevernes tilgang. Her vurderer jeg, at eleverne 

befinder sig i internaliseringsfasen, hvor det er Tines forståelse for funktioner, som har 

haft afgørende indflydelse på de repræsentationer af sammenhænge, eleverne har anvendt 

i deres rapport. Det er væsentligt mere problematisk at argumentere for en lineær 

udvikling med afsæt i rapportens tabel (figur 45) end fra tabellen fra tavlen (figur 46). 

Samtidig afspejler ligningen ”Y=x+12” mere et forsøg på at opstille en rekursiv formel 

fremfor en generel formel. Det er med til at underbygge argumentet om, at eleverne 

befinder sig i internaliseringsfasen.  

Gruppe II’s rapport giver indblik i en forholdsvis primitiv tænkning med anvendelse af 

flere repræsentationer af matematiske sammenhænge, hvor elevernes arbejde er blevet 

struktureret af matematiklæreren. Her er den nye avancerede matematik om matematiske 

sammenhænge blevet påtvunget modelleringsprocessen. Halveringsstrategien er en 

forholdsvis primitiv tilgang, men eleverne formår til en vis grad at tæmme den komplekse 

situation med denne tilgang. Når elever skal konstruere modeller, er deres tilgang 

influeret af deres eksisterende matematiske viden og færdigheder samt strukturen af den 

situation, der skal modelleres (Lesh et al., 2010). Med halveringsstrategien 

(undervisningsbillede 17) fremkommer eleverne med en tilgang, hvor det er muligt at 

https://vimeo.com/213627220
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integrere idéer og procedurer fra forskellige matematiske indholdsområder ud over 

matematiske sammenhænge.  

Forsinkelse i brug af matematikken 

Analyserne illustrerer pointen fra re-systematiseringen om, at elever kan have svært ved 

at anvende ny matematisk viden og færdigheder i model-fremkaldende aktiviteter. 

Burkhardts (2006) argument om transfer-distance i modelleringsprocesser virker relevant 

med reference til ovenstående beskrivelser. I forbindelse med det følgende lærerinterview 

giver Tine udtryk for, at hun undrer sig over, at eleverne ikke bruger de matematiske 

begreber, der har været en del af forløbet.  

”…at det er svært også for de dygtige og reflektere over 

resultatet. Nu har vi regnet den her opgave, og nu er vi 

færdige med det. Der bliver ikke reflekteret, men jeg synes, 

da vi arbejdede teoretisk i bogen, synes jeg faktisk, at de 

havde rigtig meget styr på tabeller. De havde styr på 

koordinatsystemet, de havde styr på og forklare en 

sammenhæng, og de havde styr på det med ligningen. Men når 

man så kommer over, så er det jo bare en færdigheds- og 

vidensdel der ligger separat. Og det er det, jeg synes, der 

er udfordrende, og få dem til og tage det med over uden at 

stilladsere det for meget, at man går ind og laver tænkningen 

for dem.” (LI151216, 5:53) 

”[…] Når man laver et forløb i forhold til den teori, man 

lige har arbejdet med, så synes jeg jo at det skal være 

klokkeklart og tage det der teori ind.” (LI151216, 7:20) 

Elevernes arbejde med lærebogens opgaver kan i første omgang føre til en instrumentel 

forståelse, hvor eleverne udvikler en form for ”vide hvordan” uden at ”vide hvorfor” 

(Skemp, 1979). Når Tine beskriver, at ”eleverne har styr på…” er det mere en indikation 

på, at eleverne har løst en række matematiske opgaver, hvor de har arbejdet med 

matematiske sammenhænge udtrykt gennem forskellige repræsentationsformer. Det er 

dog ikke ensbetydende med, at de har fået dannet et stærkt begrebsbillede af 

funktionsbegrebet, som de naturligt anvender i modelleringsprocessen. Burley og 

Trowbridges (1984) pointe med en forsinket aktivering af matematikken i 

modelleringssituationer bliver tydelig i gruppernes arbejde med Bungee Jump, hvor 

flertallet af grupperne anvender en halveringsstrategi, som de sandsynligvis har benyttet 

sig af på tidligere årgange. Det er ikke ”klokkeklart” for eleverne, at de skal løse 

problemet ved at benytte deres nye viden om matematiske sammenhænge. Derimod 

inddrager de en viden, de har gjort sig flere erfaringer med gennem skoleforløbet. 

I forsøgsundervisningen når vi ikke at eksperimentere meget mere med at gøre 

matematikken anvendelig efter forløb 12. Der er dog indikationer på, at når Tine selv har 

udviklet en model i forbindelse med en model-fremkaldende opgave, har hun svært ved 

at frigøre sig fra den og indgå i en undersøgende dialog med eleverne. Her bliver hendes 
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egen model en hæmmende faktor for realisering af de kompetencemæssige potentialer, 

der er i opgaven. 

”... har de også brug for rigtig meget hjælp. Og nogen gange 

har jeg lyst til og gå ind og stille det op for dem og vise 

dem. Jeg havde lyst til og lave et Bungee Jump forløb, hvor 

jeg havde stillet det op og vise dem ”Jamen sådan skal det 

være og sådan...”” (LI151216, 12:20)  

Det er også en hæmmende faktor, at Tine i den situerede feedback skal lave ad hoc 

afvejninger mellem stofmæssige og kompetencemæssige ambitioner. Det fører til 

situationer, hvor hun tydeligvis orienterer sig efter andre læringsmål end eleverne, hvilket 

skaber en manglende ledestjerne for elevernes modelleringsproces.  

13.5 Hæmmende faktorer, når intentionen er at gøre praksis 

matematisk  

Den foregående analyse identificerer en række hæmmende faktorer ved at etablere et 

samspil mellem stofområde og modelleringskompetence i et anvendelsesperspektiv i 

forsøgsundervisningen, hvor både Tine og eleverne er udfordret af at skulle sætte kurs 

mod læringsmål fra to indholdsområder. Som beskrevet i afsnit 13.3 eksperimenterer vi 

også med at gøre praksis matematisk ved kun at inddrage læringsmål fra 

modelleringskompetencen. Her åbnes for, at elever selv inddrager relevante stofområder 

i deres modelleringsproces. Denne konkretisering af samspillet mellem stofområde og 

kompetence skaber udgangspunktet for et analytisk bidrag med afsæt i følgende 

spørgsmål. 

Hvilke hæmmende faktorer for realisering af potentialerne ved en målstyret 

kompetenceorienteret matematikundervisning kan identificeres, når 

matematiklæreren forsøger at etablere et samspil mellem 

modelleringskompetencen og stofområder ved at gøre praksis matematisk? 

I besvarelsen af spørgsmålet fokuseres på undervisningsforløb 17, hvor eleverne selv skal 

finde en ekstra-matematisk situation, som de vil modellere. Modelleringsprocessen 

beskrives blandt andet gennem kriterier for elevernes rapport (figur 47). 
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Figur 47. Kriterier for elevernes rapport 

Igen fokuseres på nedslag med gruppen med Alma, Laura og Ella for at illustrere de 

analytiske pointer i forhold til samspillet mellem modelleringskompetence og 

stofområde. Der refereres til undervisningsbillede 7 (bilag 16) og 8 (bilag 17), der også 

anvendes i afsnit 11.5 i forbindelse med at vise en dynamisk målorientering hos eleverne.  

Implementeret forventning hos elever på mellemtrinnet  

Begrebet implementeret forventning kan bidrage til at belyse, hvorfor nogle elever på 

mellemtrinnet er udfordret, når de skal vælge en ekstra-matematisk situation.  

Laura:  ”Men det skal være noget, som vi kan. Det skal 

heller ikke være et alt for stort emne, fordi 

sidste gang kunne vi næsten ikke nå og gøre det 

færdig.” 

Ella: ”Nej, fordi at vi blev uenige altid.” 

I deres samtale kredser pigerne først om forskelle på skoler, herefter kommer de ind på 

brugen af elektriske apparater. Da Tine kommer hen til gruppen, forklarer pigerne, hvad 

de har overvejet.  
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Ella: ”For eksempel så foreslog Laura, fordi de har lige 

haft hendes kusine på besøg, forskellen på danske 

skoler og engelske skoler. Og så er det lige det 

der, hvad har det med matematik at gøre. Hvordan 

vil man regne det ud?” 

Tine: ”Ja, det er svært og måle […] For det kommer også 

an på, hvad måler man ud fra. Måler man ud fra 

karakterer, og skal man lære det samme i England 

som herhjemme. Har de samme fælles mål, som vi har 

og sådan noget. Det kan man ikke sådan rigtig…” 

Pigerne taler lidt videre med Tine, hvorefter de fortsætter med at indkredse et emne. De 

overvejer spørgsmål a la ”hvad er bedst?” i forhold til forskellige elementer. De overvejer 

også, hvad det koster at anskaffe sig et dyr. Det afviser de også. 

Ella: ”Hvad, hvis man nu vil starte en dagpleje?”  

Laura: ”Ja.”  

De to piger får hurtigt remset nogle ting op, som en privat dagplejer skal anskaffe sig 

(MKU160406-C). 

I ovenstående sekvens er eleverne meget søgende i forbindelse med at finde en ekstra-

matematisk situation, hvor de kan formulere og afgrænse et problem. Af pigernes samtale 

fremgår det, at de er optaget af at finde et emne, hvor de allerede fra begyndelsen kan få 

øje på matematiske elementer. De er bevidste om, at de skal vælge et matematikholdigt 

problem. Men de identificerer ikke et bestemt matematisk domæne og er mere optaget af 

at identificere en ekstra-matematisk situation, hvor matematik potentielt kan indgå i deres 

konstruktion af en model. Deres implementerede forventning relaterer sig derfor mere til, 

at de har en forventning om, at der kan indgå matematik i deres konstruktion af en model, 

end hvad der kan være matematisk anvendeligt i de forskellige faser af 

modelleringsprocessen. Det skaber et interessant perspektiv på Niss’ begreb 

implementeret forventning i forbindelse med mellemtrinselevers modelleringsproces. 

Her relaterer den implementerede forventning sig i første omgang til identificering af det 

matematikholdige i en omverdensituation, hvor elever er opmærksomme på, om der kan 

indgå matematik i deres udforskning af situationen. Herefter begynder de at identificere 

matematisk viden og færdigheder, der potentielt kan indgå i modelleringsprocessen. 

De mange frustrationer ved indledende valg i modelleringsprocessen 

Nedslaget sætter fokus på en ekstra-matematisk situation med en privat dagplejer, som 

mange matematiklærere nok ikke forbinder med et interesseområde for elever på 

mellemtrinnet. Da Alma støder til gruppen i den efterfølgende lektion, opstår der en 

konflikt (se afsnit 11.5). I samtalen anvender Alma en skrap tone og meget lille tolerance 

overfor de andres argumenter. Flere gange giver Alma udtryk for, at hun ikke kan se 

meningen med emnet, da det ikke giver mulighed for at vise ret meget matematik. 

https://vimeo.com/214450858
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Alma: ”Hvad skal vi lære? Vi skal lære og plusse ting 

sammen for bamser og sådan noget […]. Og det lærte 

vi sådan tilbage i 3. klasse” (MKU160411-D). 

Nedslaget er med til at anskueliggøre, at elever på mellemtrinnet i et vist omfang kan 

anvende en implementeret forventning. Dog vil det for langt de fleste elever være på et 

begyndende stadie. Almas udsagn markerer, at hun har en tydelig forventning om, at der 

kun kan indgå en meget primitiv form for matematik i modelleringsprocessen. I samtalen 

efterspørger Alma en undersøgelse med mindre frihedsgrader, hvor matematiklæreren er 

garant for et vist matematisk niveau. 

I forsøgsundervisning er der flere indikationer på, at nogle elever bliver frustreret, når de 

selv skal finde og modellere en ekstra-matematisk situation. Det påvirker også Tine, 

hvilket fremgår af følgende mail, som jeg modtager i forbindelse med Alma, Ella og 

Lauras situation.  

Hej Rune.  

Jeg tror, at jeg vil snakke lidt med Ella, Laura og Alma og 

prøve at hjælpe dem med valg af emne. Jeg synes, at de næsten 

hver gang, vi har arbejdet med modellering er blevet modløse 

og opgivende. Jeg tror, det er nødvendigt at stilladsere dem 

lidt mere end deres faglige niveau umiddelbart fortæller.  

Når matematiklærere lader elever på mellemtrinnet arbejde med en selvvalgt ekstra-

matematisk situation, rummer det en række udfordringer for både elever og lærere. Det 

er en udfordring, at eleverne først skal identificere et problem, herefter identificere 

relevante matematiske domæner og dernæst anvende deres matematiske viden og 

færdigheder (Galbraith, 2015). Det vil ofte føre til frustrationer, da en del elever på 

mellemtrinnet er kognitivt udfordret af proceselementet og ikke magter at lave 

oversættelsen. Det får Tine til at forholde sig kritisk til anvendelsen af en åben 

modelleringsopgave, hvor elever selv skal vælge et emne. Her oplever hun, at normalt 

velfungerende elever i matematik bliver ”modløse og opgivende”. Det er med til at 

udfordre hende i undervisningen, da de normalt er meget selvkørende i deres matematiske 

arbejde.  

I eksemplet med Laura, Ella og Alma viser det sig dog, at da de først er kommet over 

hurdlen med emnevalget, udvikler de en model for opstart af en privat dagplejer, hvor der 

både indgår avanceret tænkning og avanceret matematik (Bilag 16-17). Det er dog et 

specielt tilfælde, der ikke gør sig gældende for ret mange af de andre grupper, hvor 

matematikken ofte er af primitiv karakter. 

Det tager tid 

Min empiri giver indblik i, at det tager ganske lang tid for elever på mellemtrinnet at 

udvikle en forståelse for begreberne model, modellering og modelbygger. Det er en 

hæmmende faktor i en undervisning, hvor der kun er begrænset tid. Det kan føre til 

https://vimeo.com/214451525
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nedprioritering af den kompetencemæssige ambition, da det læringsmæssige udbytte ikke 

er ligeså iøjnefaldende, som når elever arbejder med at udvikle forståelse for faglige 

begreber. Ved kun at inddrage læringsmål fra modelleringskompetencen er det dog muligt 

at skabe en fokusering i undervisningen, hvor eleverne får mulighed for at forholde sig til 

begrebet matematisk modellering. Det kommer bl.a. til udtryk i et gruppeinterview, hvor 

Alma beskriver matematisk modellering på følgende måde. 

”Det kunne være, at man var i sin normale verden altså 

omverden, så kunne man have en omverdensituation, som et eller 

andet med at […]  hvis jeg nu skulle have hest og skulle bygge 

en fold eller sådan noget. Så skulle vi, så skal jeg, så går 

jeg ind i matematikverden for og finde ud af fx hvor meget 

hegn, jeg skal bruge og sådan nogen ting. Og så hjælper 

matematikken én i omverdenen. Hvis man kan sige det på den 

måde.” (GI151216, 15:41) 

Almas definition på matematisk modellering viser, at beskrivelsen med forskellige 

verdener fra Tines introduktion har fundet vej til elevernes sprog. Det udgør en udfordring 

til elever og især matematiklæreren, at de kan transcendere og netop gå meningsfuldt på 

tværs af verdener. Ved flere elevers modelleringsproces er det interessant, at de ikke tager 

afsæt i deres egen livssituation. Derimod etableres et scenarie, hvor eleverne opbygger et 

narrativ om en fiktiv situation, som influerer på deres matematisering. Eksempelvis 

skaber gruppen med den private dagplejer en fortælling om en ung pige, der flytter 

hjemmefra. Da eleverne i forbindelse med deres budget oplever et underskud, overvejer 

de, om pigen skal have en kæreste. Det fravælges dog. Men eksemplet giver indblik i en 

facet ved matematisk modellering på mellemtrinnet, da nogle elever gennem 

selvopstillede scenarier skaber en bevægelse mellem de to verdener, hvor de skiftevis 

anvender matematikken og redefinerer omverdensituationen. I et gruppeinterview 

forholder eleverne sig til det at være modelbygger.  

Laura: ”Det er stadigvæk besværligt.”  

Ella: ”Ja det er stadigvæk svært men vi er nok blevet 

lidt bedre.”  

Laura: ”Vi er nok blevet lidt bedre.”  

Alma: ”Det kræver nok også talent og være god 

modelbygger.” 

Ella: ”Det tager nok sin tid og lære og blive rigtig god 

til sådan noget.” (GI151216, 18:28) 

Elevernes udsagn markerer, at det er muligt for elever på mellemtrinnet at forholde sig 

reflekterende til matematiske modellering og deres egen udvikling af 

modelleringskompetencen. Der er indikationer på, at et ekspressivt læringsmål om ”en 

god modelbygger” kan stilladsere elever og læreres pejling mod 

modelleringskompetencen.  

På baggrund af mine observationer vil jeg argumentere for, at elever på mellemtrinnet 

kan udvikle deres modelleringskompetence, men der er tale om en investering, hvor 
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frugterne først for alvor kan høstes på et senere tidspunkt. Det er også det, Ella udtrykker 

i ovenstående citat.  

13.6 Konklusion på didaktisk analyse 5 

I kapitlet fokuseres på modelleringskompetencen som eksempel på, hvordan der kan 

opstå spændinger i matematikundervisningen, når matematiklæreren forsøger at styre 

mod læringsmål fra henholdsvis et stofområde og en matematisk kompetence. Det 

kognitive pres samt en høj kompleksitetsgrad har nogle virkninger, som skaber didaktiske 

dilemmaer i den konkrete matematikundervisning, der både udfordrer brugen af flere 

læringsmål samt matematiklærerens modelleringskompetence.  

Modelfremkaldende aktiviteter kan anvendes i forbindelse med evaluering af elevernes 

matematiske viden og færdigheder. Hvis elever ved afslutningen på et forløb ikke 

selvstændigt anvender deres nye matematiske viden i forbindelse med en model-

fremkaldende opgave, kan det udfordre matematiklærerens fornemmelse af, at eleverne 

har ”styr på” matematikken. I undervisningen kan matematiklæreren med afsæt i 

elevernes modellerende tilgang få indblik i, om eleverne mestrer begreberne på mere end 

bare et instrumentelt niveau. Derfor er det også centralt, at elever får mulighed for at gøre 

matematikken anvendelig. Her skal matematiklærere dog være beredt på, at elevernes 

pejling mod specifikke stofmæssige elementer i matematiseringsfasen kan sætte en anden 

kurs end lærerens hypotetiske læringskurs. 

Set fra et psykologisk kognitivt perspektiv udgør udviklingen af 

modelleringskompetencen en kompleks proces for både elever og lærer, hvor begge parter 

ofte er kognitivt udfordret. Hvis det for elevernes vedkommende suppleres med, at de 

også skal bringe nye matematiske forståelser i spil, vil det ofte føre til en form for kognitiv 

overbelastning. Samtidig kan det påvirke matematiklæreres evne til at komme med 

fleksible og adaptive tilbagemeldinger, der understøtter elevernes forskellige veje i 

modelleringsprocessen og dermed også forskellige løsningsforslag. 

Når matematiklærere er optaget af at udvikle elevers forståelse af begreberne matematisk 

model, modellering og modelbygger, kræver det en stor matematiklærerfaglighed. Det er 

en langsommelig og tidskrævende proces at udvikle elevernes modelleringskompetence, 

hvor både matematiklærere og elever kan blive frustrerede. Når Tine beskriver, at hun har 

lyst til at stilladsere modelleringsprocessen for eleverne, beror det blandt andet på, at hun 

gerne vil give eleverne en god oplevelse i forbindelse med matematisk modellering. 

Samtidig er der også indlejret en frustration over, at eleverne ikke bruger deres nye 

matematiske viden. Af ovenstående nedslag ved Bungee Jump opgaven fremgår det, at 

den gode oplevelse ikke fremkommer ved at insistere på et samspil mellem et specifikt 

stofområde og modelleringskompetencen. En hæmmende faktor for udvikling af 

elevernes modelleringskompetence vil være, hvis matematiklæreren kun anvender én 

tilgang til modellering. Der indgår en række didaktiske valg, hvor læreren skal forholde 

sig til og eksperimentere med frihedsgrader, brug af et specifikt omverdenproblem, krav 
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til metoder og elevprodukter i forsøget på at understøtte elevers udvikling af 

gennemslagskraft, overblik og dømmekraft (Niss & Jensen, 2002) ved ekstra-

matematiske situationer. 

De foregående analyser med illustrative nedslag skaber en kritik af min oprindelige 

didaktiske model. En hæmmende faktor for elevers matematiske læring og 

kompetenceudvikling vil være, hvis matematiklærere ikke formår at suspendere deres 

egen model af en ekstra-matematisk situation i deres tilbagemeldinger til eleverne. 

Analyserne af det matematiske indhold i elevprodukterne demonstrerer, at når elever selv 

skal aktivere deres matematiske færdigheder og viden, er der en form for ”forsinkelse” i 

forhold til de matematiske stofområder. De benytter sig ofte af færdigheder og viden, som 

de har opnået på tidligere årgange. Jeg har dermed fundet eksempler på en transfer-

distance, som Burkhardt (2006) fremhæver. Min analyse får mig til at fokusere på det 

didaktiske princip om samspillet mellem modelleringskompetence og et matematisk 

stofområde. I mit projekt har der været tydelige indikationer på, at centrale elementer ved 

modelleringskompetencen er vanskelig at udvikle simultant med udvikling af en specifik 

ny matematisk viden hos en del elever. Det er med til at udfordre min oprindelige model, 

hvor der skulle være læringsmål fra både en matematisk kompetence og et matematisk 

stofområde. I forhold til modelleringskompetencen viser princippet sig at have en række 

uhensigtsmæssige konsekvenser, da det oprindelig ”tryk” på undervisning ikke bidrager 

på en frugtbar måde til samspillet mellem stofmæssige ambitioner og udvikling af 

elevernes modelleringskompetence.  

Anvendelse af målstyrede logikker skal gerne bidrage til en indholdsmæssig fokusering i 

undervisningen. Ved at fokusere på modelleringskompetencen i mine analyser har jeg 

vist det uhensigtsmæssige i altid at insistere på at inddrage læringsmål fra både en 

matematisk kompetence og et matematisk stofområde (Undervisningsministeriet, 2016b, 

s. 3). I kapitlets indledning anvender jeg figur 38 til at illustrere påvirkningen på den 

undervisningsmæssige ramme. Mine analyser har bidraget til, at jeg retrospektivt kan se, 

at jeg på et ubevidst plan er kommet til at forestille mig en form for additiv forbindelse 

mellem matematiske kompetencer og stofområde, hvilket eksemplificeres med 

additionssymbolet. Gennem mine analyser har jeg vist, at relationen er væsentlig mere 

udfordrende, da de to indholdsområder ofte står i et komplekst og ikke-lineært forhold til 

hinanden. Det skaber et fremadrettet opmærksomhedsfelt i forbindelse med at udvikle en 

målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning.  
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V. Afslutning 
I denne del formuleres de samlede konklusioner for hele projektet som et svar på de 

opstillede forskningsspørgsmål. Det efterfølges af en procesevaluering, hvor jeg 

retrospektivt forholder mig til hele forskningsprocessen. Afslutningsvis er der en 

perspektivering, hvor nogle af afhandlingens konklusioner perspektiveres ved at relatere 

til andre aktuelle danske forskningsprojekter, og jeg tydeliggør mit bidrag ved at 

formulere særlige opmærksomhedsfelter og en række forslag til henholdsvis forsknings- 

og praksisfeltet.  

14 Konklusion 
Konklusionen er formuleret som svar på de tre opstillede forskningsspørgsmål fra 

indledningen og beskrives på kondenseret form gennem punktopstilling.  

1) Hvilke potentialer kan jeg på baggrund af litteraturstudier argumentere for, der er 

ved at arbejde med målstyrede logikker i grundskolens matematikundervisning? 

I afhandlingens del II og del III har jeg på baggrund af mine litteraturstudier argumenteret 

for følgende: 

a) Et fremherskende perspektiv i litteraturen omkring kompetenceorienteret 

matematikundervisning er beskrivelsen af, at den rummer potentialet for, at 

matematiklærere selvstændigt kan tage stilling til valg af matematisk kompetence 

og fagligt stof, hvor læringsmål kan bidrage til at anskueliggøre den didaktiske 

ambition. 

 

b) Mange steder i den inkluderede matematikdidaktiske litteratur fremføres 

argumenter for, at matematiklæreres arbejde med faglig målsætning kan styrke 

lærernes beslutninger og valg i forbindelse med en kompetenceorienteret 

matematikundervisning, hvor der er en forståelse for, at de forskellige 

beslutninger og valg måske ikke virker efter hensigten i en konkret 

undervisningssituation.  

 

c) Af mit review fremgår det, at et kendskab til henholdsvis præstationsorientering 

og mestringsorientering kan være et relevant redskab for mange matematiklærere, 

når de planlægger deres undervisning med en målstyret logik ved løbende at 

opstille og evaluere læringsmål.  

 

d) I den eksisterende forskningslitteraturen peges på, at brug af både ekspressive og 

instruktive læringsmål rummer potentialet for at udvikle målstyrede logikker, der 

kan skabe en helhedsorienteret målpraksis i matematikundervisningen.  
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e) Et udbredt perspektiv i den matematikdidaktiske litteratur er, at en høj 

matematiklærerfaglighed potentielt kan moderere og skabe en didaktisk ramme 

for en fortolkning af de målstyrede logikker, der er indlejret i den aktuelle 

evaluerede læreplan.  

 

f) Af mit review fremgår det, at når matematiklærere eksplicit hjælper elever med at 

identificere et betydningsfuldt læringsmål, vil eleverne ofte også være 

opmærksomme på det i deres læreproces.  

 

g) Mange steder i litteraturen fremføres argumenter for, at kompetencemål i 

matematikundervisningen har et potentiale i forbindelse med udvikling af elevers 

relationelle forståelse for matematiske begreber og procedurer.  

 

2) Hvad udfordrer matematiklærerens arbejde med målstyrede logikker i 

matematikundervisningen? 

 

Jeg har fortolket begrebet udfordring bredt i mit arbejde med at besvare spørgsmålet. 

Grundlaget for mine svar er henholdsvis litteraturbaserede analyser fra del II og III samt 

empirisk motiverede analyser fra del IV.  

På baggrund af mine litteraturstudier i del II og del III kan jeg konkludere følgende:  

a) Et fremherskende perspektiv i litteraturen er en påpegning af, at en flertydig og 

modsætningsfyldt brug af kompetencebegrebet i den aktuelle intenderede 

læreplan (forenklede Fælles Mål) kan udfordre en del matematiklæreres arbejde 

med målstyrede logikker i matematikundervisningen.   

 

b) Flere steder i den inkluderede matematikdidaktiske litteratur fremføres det, at det 

kan være en udfordring for mange matematiklæreres arbejde med målstyrede 

logikker, at de matematiske kompetencer gennem omskrivninger til videns- og 

færdighedsmål i den aktuelle intenderede læreplan reduceres til delelementer i en 

kompetenceudvikling på niveau med delelementer inden for de tre stofområder. 

 

c) Af mit review fremgår det, at et øget officielt fokus på målbare resultater kan øve 

indflydelse på en del matematiklæreres undervisning med tilhørende øget 

præstationsorientering hos flere eleverne. Ved en øget præstationsorientering kan 

nogle elever blive mere optaget af at udvikle afværgestrategier end af at mestre 

matematikken. Disse uhensigtsmæssige strategier kan udfordre mange 

matematiklæreres arbejde med målstyrede logikker.  

I del IV har jeg gennem forsøgsundervisningen undersøgt, hvordan forskellige mulige 

mekanismer udfordrer matematiklærerens arbejde med målstyrede logikker. De følgende 
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svar bygger på først en analytiske generalisering efterfulgt af de empiriske belæg fra 

forsøgsundervisningen.  

d) Det tidsmæssige aspekt kan udgøre en udfordring for realisering af en målstyret 

kompetenceorienteret matematikundervisning. Disponering af den endelig 

mængde tid vil ofte være med til at udfordre matematiklærerens arbejde med 

målstyrede logikker.  

I forsøgsundervisningen viste det sig konkret ved, at det var en tidskrævende 

proces, når matematiklæreren selv formulerede læringsmål og fandt tilhørende 

aktiviteter. Disponering af den endelig mængde tid skabte situationer, hvor 

tidsforbruget på arbejdet med én meningsfuld aktivitet (formulering af 

læringsmål) gjorde, at tiden ofte ikke var til rådighed for en anden relevant 

aktivitet (feedback på elevprodukter) (jævnfør kapitel 9 og 12). 

 

e) Det kan være en udfordring for matematiklæreren at udvikle en faglig og 

fagdidaktisk fortrolighed med de matematiske kompetencer, så hun kan anvende 

dem på reflekteret vis i sin praksis. 

I det konkrete tilfælde viste det sig ved det målrettede arbejde med 

modelleringskompetencen, hvor matematiklæreren var begrænset af sin egen 

forståelse af matematisk modellering (jævnfør kapitel 13).  

 

f) Kravet om synlige og tydelige mål kan skabe en bias mod en instrumentel 

matematikundervisning, hvilket fremmer en overfladisk matematisk læring hos 

nogle elever. 

I den observerede klasse viste det sig konkret i arbejdet med målsedler, hvor flere 

elever anvendte overfladiske læringsstrategier (jævnfør kapitel 10 og 12). 

 

g) I en målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning kan det være en 

udfordring for matematiklæreren, at der er matematiske elementer, som kan være 

vanskelige at beskrive med læringsmål. 

I forsøgsundervisningen var det en udfordring for matematiklærerens arbejde med 

målstyrede logikker, at der var relevante matematiske elementer, der ikke kunne 

artikuleres på kort sætningsform i et synligt læringsmål, der var meningsfuld og 

anskuelig for alle elever (jævnfør kapitel 11 og 12).  

 

3) Hvor langt kan man komme med hensyn til at omsætte mål for en 

kompetenceorienteret matematikundervisning til praktisk handling i en 

undervisningskontekst? 

 

Analyserne i del IV fremkommer med en række svar på spørgsmålet med afsæt i 

forsøgsundervisningen.  
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a) Når matematiklæreren beskriver læringsmål og omsætter dem til praktisk 

handling i matematikundervisningen er der en risiko for, at der udvikles en 

ritualiseret målstyring.  

I det konkrete tilfælde viste det sig ved, at matematiklæreren på nogle tidspunkter 

forfaldt til at gøre målstyret undervisning, men afmontererede samtidig sin egen 

didaktiske refleksion over målenes betydning for undervisningen og elevernes 

læring (jævnfør analyserne i kapitel 10).  

 

b) En målstyret tilgang med instruktive færdighedsorienterede læringsmål kan 

potentielt genskabe eller forstærke en opgavediskurs i det matematiske klasserum, 

hvor der er fokus på at lave opgaver uden at reflektere over opgavernes 

læringsmæssige betydning. 

I forsøgsundervisningen medførte den erkendelse, at mere instruktive 

færdighedsorienterede målformuleringer blev omformuleret til mere åbne og 

ekspressive målformuleringer (jævnfør analyserne i kapitel 10 og 11).  

 

c) Elevers målorientering kan have stor betydning for, hvordan de opfatter det øgede 

fokus på læring og læringsmål i det matematiske klasserum.  

I det konkrete tilfælde viste det sig ved, at tilgangen ofte tilgodeså 

mestringsorienterede elever, mens præstationsorienterede elever mange gange 

havde svært ved at se værdien af synlige læringsmål (jævnfør analyserne i kapitel 

11).  

 

d) Matematiklærerens intentionalitet med synlige læringsmål kan møde modstand 

fra de elever, der ikke anser det didaktiske greb for værende meningsfuldt i 

forbindelse med deres matematiske læring. 

I forsøgsundervisningen brugte en del elever ikke læringsmål til at skabe en 

rettethed i deres matematiske arbejde og læring (jævnfør analyserne i kapitel 12).  

 

e) Fagligt udfordrede elever kan have svært ved at indgå i selvregulerende processer 

og refleksion over deres matematiske læring.  

I den observerede klasse viste det sig ved, at disse elever ofte anvendte forskellige 

afværgestrategier og havde problemer med at håndtere de kognitive fordringer, 

der indgik i arbejdet med selvregulerende aktiviteter (jævnfør analyserne i kapitel 

11 og 12).  

f) Når der simultant inddrages læringsmål fra modelleringskompetencen og et 

stofområde, kan det vanskeliggøre en indholdsmæssig fokusering i 

undervisningen. 

I det konkrete tilfælde viste det sig, at når matematiklæreren satte kurs mod 

læringsmål fra henholdsvis et stofområde og modelleringskompetencen, kunne 
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det forstyrre både matematiklærerens og en del elevers pejling i 

forsøgsundervisningen (jævnfør analyserne i kapitel 13).  

 

Det er også værd at pege på elementer, der har været en succes i forbindelse med at 

omsætte mål for en kompetenceorienteret matematikundervisning. Her gør projektets 

kvalitative natur at der fokuseres på eksistensbeviser, hvor ”noget” faktisk forekommer i 

forsøgsundervisningen. 

 

g) Det kan være en meningsfuld didaktisk aktivitet for mange matematiklærere at 

fokusere på mål i forbindelse med rammesætning af matematikundervisningen.  

I det konkrete tilfælde gav matematiklæreren udtryk for, at mål skabte et større 

ejerskab for undervisningen samt en didaktisk reflekteret tilgang til brug af 

lærebogen (jævnfør analysen i kapitel 9).  

 

h) En bevidst prioritering af enten et kompetencemål eller et begrebsligt læringsmål 

kan øge den didaktisk handleparathed for matematiklæreren i en specifik 

undervisningssituation, hvor hun skal fremkomme med situeret feedback i 

forbindelse med elevernes matematiske læring. 

I forsøgsundervisningen medførte den erkendelse, at der blev lavet specifikke 

forløb med fokus på modelleringskompetencen (jævnfør analyserne i kapitel 10 

og 13). 

 

i) En stilladseret fremlæggelse uden et skriftlighedskrav med en overskuelig 

tidshorisont kan skabe mulighed for, at især fagligt udfordrede elever får bedre 

mulighed for at sætte ord på deres læring.  

I den observerede klasse viste det sig ved, at et læringsmål ofte fremstod 

tydeligere for en del elever, når matematiklæreren gennem dialogiske handlinger 

fik rettet elevernes opmærksomhed mod læringsmålet i forbindelse deres eget 

arbejde (jævnfør analysen i kapitel 12). 

 

j) Ekspressive læringsmål, der åbner mod modelleringskompetencen, kan bidrage til 

at udvikle en modelleringskultur hos elever på mellemtrinnet. 

I forsøgsundervisningen medførte den erkendelse, at det blev et centralt 

indsatsområde at forsøge at gøre eleverne fortrolige med begrebet matematisk 

modellering gennem ekspressive målformuleringer (jævnfør analysen i kapitel 

13).  
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15 Procesevaluering 
I kapitlet antages et metaperspektiv i forhold til min forskningsproces. Først vil jeg 

forholde mig til konsekvenserne af at lade mit forskningsprojekt basere sig på en 

forholdsvis ny og for mange ukendt forskningstilgang. Herefter vil jeg anvende 

begreberne troværdighed, generaliserbarhed og vigtighed (Schoenfeld, 2007) i evaluering 

af mit forskningsbidrag.  

Didaktisk modellering som metodisk valg 

Det har været centralt for mig at finde og anvende en undersøgelseslogik, der både 

korresponderer med mit Dewey-baserede videnskabsteoretiske ståsted og understøtter 

min erkendelsesinteresse om at skabe indblik i og viden om fænomenet målstyret 

kompetenceorienteret matematikundervisning. Metodisk har didaktisk modellering skabt 

en systematisk tilgang og støttestruktur til min forskningsproces, hvor jeg ved hver fase 

afkræves specifikke svar på spørgsmål, der gennem en iterativ proces leder frem mod 

besvarelse af de overordnede forskningsspørgsmål. Den didaktiske modelleringsproces 

etablerer en vej fra abstrakt teoretisk tænkning til konkretisering af abstraktionerne. Når 

jeg eksempelvis skaber et didaktisk system i modelleringsprocessen, er det en måde at 

mediere mellem forskellige didaktiske niveauer. Det didaktiske system er et 

begrebsmæssigt udviklet system, hvor jeg er meget specifik i forhold til konkretiseringen 

af de didaktiske valg og hensigter. En særlig pointe ved den didaktiske 

modelleringsproces er, at didaktificeringen nødvendigvis må etablere handling, der er 

forskningsmæssigt underbestemt. Der vil altid være et principielt vidensunderskud i 

pædagogiske og didaktiske situationer, hvilket betyder, at mine resultater opstår i 

spændingsfeltet mellem teoretiske perspektiver og empiriske elementer, der fører til nye 

analytiske indsigter.    

Retrospektivt har didaktisk modellering støttet min forskningsproces, men der har også 

været udfordringer forbundet med at anvende en metodologi, der stadig er under 

udvikling. Der eksisterer eksempelvis ikke en international forskningsmetodisk artikel 

med én seks-fase-modelleringsproces som omdrejningspunkt, der placerer didaktisk 

modellering i forhold til andre lignende metodologier. Derfor har jeg også bevidst skrevet 

idéen om didaktisk modellering frem i afhandlingen, og mine metodiske beskrivelser 

udgør et produkt af mit forskningsarbejde. Når jeg forholder mig kritisk til mine egne 

beskrivelser, er anvendelsen af en didaktisk modelbeskrivelse ikke uproblematisk. I 

didaktiske diskurser indgår mange forskellige definitioner på begrebet didaktik, 

fagdidaktik og didaktisk model. Det skaber en situation, hvor det er vanskeligt for mig at 

få formuleret en koncis og transparent forståelse af en række grundbegreber gennem 

afhandlingen. Jeg har indkredset tilgangen, udfoldet og ekspliciteret forskellige faser og 

rammesat seks-fase-modellen i forbindelse med mit projekt. Men tilbage står stadig en 

beskrivelse, der fremadrettet skal udvikles og konsolideres, hvis den skal skabe tradition 

for at være en selvstændig forskningsmetodologi.  
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For at didaktisk modellering kan konsolidere sig som en selvstændig metodologi, kræver 

det, at den kan afgrænse sig i forhold til eksisterende metodologier. Gennem hele forløbet 

har jeg qua mit metodiske valg drøftet tilgangen med andre forskningskolleger, hvor jeg 

ofte afkræves svar på, om didaktisk modellering ikke bare er en variant af eksempelvis 

designbaseret forskning eller aktionsforskning. Løbende har jeg forholdt mig til den 

dimension, hvor jeg eksempelvis har afgrænset mig fra aktionsforskning på grund af den 

intentionalitet, jeg bringer ind i forskningsprocessen.  

Det har været mere vanskeligt at få indkredset designbaseret forskning, der siden 

introduktionen af tilgangen inden for didaktisk forskning har udviklet sig til en myriade 

af tilgange (Højgaard & Hansen, 2016). I min forståelse af designbaseret 

uddannelsesforskning er der fokus på at udvikle, teste, implementere og raffinere 

innovative didaktiske design indenfor en didaktisk ramme. Designbaseret forskning er 

ikke kun drevet af et behov for at forstå et didaktisk problem, men også stræben efter at 

forbedre det didaktiske miljø gennem et didaktisk design (Cobb & Gravemeijer, 2008; 

Collins, Joseph, & Bielaczyc 2004). Et eksempel på designbaseret forskning er udvikling 

af hypotetiske læringsbaner, der beskrives i kapitel 7. Styrken ved designbaseret 

forskning er, at den kan zoome ind på et smalt udsnit af en kompleks situation og søge at 

forstå og forbedre udsnittet. Tilgangen bliver mere problematisk, når man eksempelvis 

vælger at fokusere på grundskolens matematikundervisning i sin helhed. Designbaseret 

forskning er en bred palet af forskningstilgange, som måske spreder mere end den samler. 

Designbegrebet kan let blive en flydende betegner, hvor det er muligt at udvikle 

designløsninger uden et didaktisk sprog. Designet har en vis materialitet i verden, der gør 

en forskel og giver bud på en problemløsning, som man ikke kun har tænkt sig frem til.  

Didaktisk modellering har nogle specificiteter, der adskiller den fra designbaseret 

forskning. I didaktisk modellering er der ikke indlejret et krav om en løsningsorienteret 

tilgang, derimod kan tilgangen godt være fænomenorienteret. Didaktisk modellering er 

en rationel undersøgende proces, hvor forskeren er en modelbygger, der modellerer 

gennem didaktisk sprog. Modelleringssproget bliver en didaktikudvikling og 

begrebsudvikling, hvilket udgør et særligt kendetegn ved didaktisk modellering.  

Forskningsbidragets troværdighed, generaliserbarhed og vigtighed 

Ifølge Alan Schoenfeld (2007) udgør troværdighed, generaliserbarhed og vigtighed tre 

centrale dimensioner i evaluering af forskningsbidrag, hvilket jeg i det følgende vil 

anvende som et analytisk redskab til at reflektere over mine metodologiske valg. Alan 

Schoenfeld (2007, s. 81) argumenterer for, at man kan stille tre centrale spørgsmål til 

ethvert forskningsprojekt: 

• Hvorfor skal man tro på det, forfatteren siger? (troværdighed) 

• Hvilke situationer eller kontekster omfatter forskningen i virkelighed? 

(generaliserbarhed) 

• Hvorfor skal man interessere sig for det? (vigtighed) 
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Schoenfeld (2007) beskriver, at de tre dimensioner er centrale, når man skal vurdere et 

forskningsbidrag. I figur 48 har jeg med rødt markeret min vurdering af mit bidrag. 

 

Figur 48. Tre centrale dimensioner til at karakterisere et forskningsbidrag (Schoenfeld, 2007, s. 82) 

Allerede fra begyndelsen af mit projekt har min forskningsinteresse med dertilhørende 

metodiske konsekvenser ført til en afvejning af de tre dimensioner. Som beskrevet i 

kapitel 1 og 2 har jeg bevidst udviklet et undersøgelsesdesign, hvor jeg har fokus på at 

udvikle en høj troværdighed i forbindelse med et aktuelt emne. I det følgende vil jeg 

beskrive, hvordan jeg har oplevet de tre dimensioner i mit projekt samt hvordan jeg til 

tider har oplevet de tre dimensioner som modsatrettede.  

Troværdigheden i mit projekt baserer sig på etablering af en transparens i forhold til de 

forskellige beslutninger i den faseopdelte modelleringsproces. Jeg vurderer, at mit projekt 

har en høj grad af troværdighed, hvor jeg gennem modelleringsprocessen har været 

tvunget til at eksplicitere forholdet mellem de forskellige faser. Den ”tykke” beskrivelse 

af didaktiske situationer i forsøgsundervisningen med anvendelsen af en multimodal 

formidlingsform gør det ikke alene muligt for læseren at verificere mine afgørende 

beskrivelser (kapitel 8), det åbner også for en kritisk diskussion af mine didaktiske 

analyser.  

Det er væsentligt mere vanskeligt at vurdere generaliserbarheden af mit 

forskningsprojekt. Jeg har markeret den som lav i figur 48, hvilket beror på en bestemt 

tænkning om generaliserbarhed, nemlig en statistisk generalisering. Som beskrevet i 

kapitel 8 er det et tegn på en kvantitativ aflejring, som jeg løbende forholder mig til og er 

udfordret af i mit projekt. I forhold til mine forskningsfund rummer de forskellige faser i 

modelleringsprocessen forskellige grader af generaliserbarhed. Et eksempel er mit review 
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i kapitel 3, hvor der er en høj grad af generaliseringskraft, når det vurderes i forhold til 

repræsentativitet. Her skal det røde punkt flyttes længere frem på aksen. Modsat er mine 

didaktiske analyser i del IV situerede og kontekstfølsomme, hvilket har en lav form for 

statistisk generaliserbarhed. Derimod anvendes en analytisk generalisering (Brinkmann 

& Kvale, 2008; Flyvbjerg, 2010), og det metodologiske fokus på hæmmende faktorer 

etablerer en ramme, hvor det virker rimeligt at antage, at identificerede problematikker i 

casen vil kunne genfindes andre steder i grundskolens matematikundervisning.  

Det fører til vigtigheden af mit forskningsprojekt, som jeg har markeret som høj. Jeg 

finder det plausibelt at antage, at mine resultater vil kunne genfindes andre steder i danske 

matematiske klasserum. Jeg vurderer, mit bidrag har en høj vigtighed i forhold til 

udvikling af en forståelse for anvendelsen af læringsmål i en kompetenceorienteret 

matematikundervisning.  

I begyndelsen af mit projekt er jeg optaget af at prioritere alle tre dimensioner, men som 

beskrevet i kapitel 8 vælger jeg på et tidspunkt at fokusere på én lærer og én klasse. 

Prioriteringen af at være til stede i en stor del af undervisningen skaber en situation, hvor 

jeg med stor troværdighed kan sige noget om den konkrete forsøgsundervisning, men 

samtidig er udfordret på en bestemt type af generaliserbarhed af mine resultater. Her 

oplever jeg en indbyrdes modsatrettet forbindelse mellem generaliserbarhed og 

troværdighed. Løbende i projektet forholder jeg mig til vigtigheden af mine resultater, da 

man fra et bestemt perspektiv på generaliserbarhed kan afvise dem for at være 

kontekstfølsomme og derfor kan diskutere, om de egentlig bidrager med noget vigtigt i 

forhold til genstandsfeltet. Af den grund vælger jeg også at sammenholde mine resultater 

med andre danske forskningsbidrag i den følgende perspektivering.  
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16 Perspektivering 
I forlængelse af mit forskningsprojekt vil jeg afslutningsvis hæve blikket og sætte mine 

resultater ind i en aktuel forskningsmæssig ramme. Hensigten er at åbne et vindue ud i 

verden, hvor jeg trækker veksler på, at jeg gennem en længere tidsperiode har beskæftiget 

mig med et højaktuelt emne i den danske uddannelsespolitiske diskurs.  I kapitlet 

diskuterer jeg først mine resultater i forhold til andre projekter, hvorefter jeg beskriver 

særlige opmærksomhedsfelter og forslag til det videre arbejde med genstandsfeltet.  

16.1 Mine resultater relateret til andre danske forskningsprojekter 

I kapitel 15 anvendes Schoenfelds tre kriterier til at vurdere mit forskningsprojekt. 

Kategorien vigtighed er en normativ kategori, derfor har jeg i dette afsnit valgt at 

perspektivere mine resultater til andre danske forskningsbidrag, hvilket skal bidrage til at 

understøtte casens udsigelseskraft. Med interesse har jeg læst resultaterne fra 

forskningsprojekter, hvor der i et vist omfang er overlappende elementer i relation til mit 

projekt. Projekterne er: 

KOMPIS-projektet er et forsknings- og udviklingsprojekt med fokus på 

kompetencemålsstyring af matematik-, dansk- og naturfagsundervisningen 

i grundskolens ældste klasser. Projektet er kendetegnet ved forskellige 

metodiske tilgange, eksempelvis følges én matematiklærer og én klasse tæt 

over to år (Sølberg, Højgaard & Bundsgaard, 2015). 

Undervisning med Fælles Mål i dansk og matematik er et 

følgeforskningsprojekt til implementeringen af folkeskolereformen, hvor 

man blandt andet undersøger matematiklæreres arbejde med læringsmål i 

matematikundervisningen. Projektet er baseret på et overvejende kvalitativt 

mixed methods-studie, hvor studiets kvalitative dataindsamling bygger på 

to kilder, klasserumsobservation og interviews med lærere og elever. 

Klasserumsobservationer og interviews er bl.a. gennemført i ti 3. klasser i 

matematik ved forskellige skoler i perioden 7. marts til 21. april 2016 

(Rasmussen et al., 2017). 

Undersøgelse af læreres og forældres forståelse af forenklede Fælles Mål 

har blandt andet undersøgt, hvordan forenklede Fælles Mål fungerer 

skriftsprogligt som afsæt for anvendelse i den matematikdidaktiske praksis. 

Undersøgelsens datagrundlag består bl.a. af to fokusgruppeinterview med 

matematiklærere, der har deltaget i fagseminarer (Danmarks 

Evalueringsinstitut, 2015). 

Data om elevernes læring og progression har blandt andet undersøgt 

læringsmåls betydning for elevers indsigt i deres egen læring. Der er lavet 

en forskningskortlægning (Dietrichson, Karmsteen, Nielsen & Smith, 2016) 



240 
 

samt forskellige fokusgruppeinterview eksempelvis med lærere og 

pædagoger på 13 skoler (Danmarks Evalueringsinstitut, 2016).    

Digitalt Understøttede Læringsmål er et demonstrationsskoleprojekt, hvor 

man har udviklet og afprøvet prototyper på digitale værktøjer, der kan støtte 

læreres arbejde med målstyret undervisning. Sideløbende med mit eget 

projekt har jeg været fagdidaktiker i dette projekt. Projektet er gennemført 

som et designorienteret interventionsprojekt, og der er indsamlet empirisk 

materiale på 10 skoler i første halvår af 2015. Materialet består bl.a. af 

dokumentation af interventionsarbejdet, herunder indsamling af cases og 

kvalitative interviews om læringsmål og målstyret undervisning (Misfeldt, 

2016).  

Diskussion af matematiklæreres brug af læringsmål i deres didaktiske praksis  

I de didaktiske analyser 1 og 2 når jeg frem til, at en målstyret tilgang til 

matematikundervisningen er med til at udfordre matematiklærerens faglighed. Det er en 

langsommelig og tidskrævende proces for læreren at udvikle en fortrolighed med de 

matematiske kompetencer, så de kan indgå på en naturlig måde i matematiklærerens 

planlægningspraksis.  

I forhold til resultaterne fra mine analyser finder KOMPIS-projektet frem til noget 

tilsvarende. Her giver de involverede lærere eksempelvis udtryk for, at de ikke føler sig i 

stand til at fastholde udviklingen af en kompetenceorienteret undervisning uden fortsat 

støtte fra eksterne konsulenter. De er udfordret i forhold til at fortolke og anvende de 

faglige kompetencemål som udgangspunkt for planlægning af matematikundervisningen 

samt omsætning af kompetencemålene til en konkret undervisningspraksis (Sølberg et al., 

2015). Det er i overensstemmelse med Tines reaktioner og min konklusion om, at arbejdet 

med kompetencemål i en målstyret matematikundervisning udfordrer matematiklæreres 

faglighed.  

Den udfordring genfindes dog ikke i følgeforskningsprojektet, der har undersøgt 

matematiklæreres arbejde med læringsmål i matematikundervisningen (Rasmussen et al., 

2017). Her giver matematiklærerne udtryk for, at de behersker processen med at omsætte 

mål fra forenklede Fælles Mål til læringsmål for elever og undervisningsplaner. 

Matematiklærerne fremhæver, at matematikfagets faglige kerne egner sig til 

læringsmålstyret undervisning, da ”faget består af elementer, der naturligt hører sammen 

og bygges ovenpå hinanden” (Rasmussen et al., 2017, s. 125). Det modsvarer mine 

oplevelser med anvendelsen af instruktive færdighedsorienterede mål i en konkret 

undervisningskontekst, hvor matematikundervisningen reduceres til små forløb med nøje 

beskrevne færdighedsmål. I mit projekt er resultatet af denne tilgang en konsolidering af 

opgavediskursen i matematikundervisningen, om noget tilsvarende er tilfældet for 

matematiklærere i følgeforskningsprojektet, kan jeg ikke læse ud af rapporten.  
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Når jeg sammenholder følgeforskningsprojektets konklusioner med mine egne resultater, 

bliver jeg nysgerrig på de involverede læreres praksis. I forsøgsundervisningen giver Tine 

udtryk for, at det er væsentlig mere udfordrende at lave læringsmål for de matematiske 

kompetencer end for de matematiske stofområder. Det ser ikke ud til, at de involverede 

matematiklærere i følgeforskningsprojektet har oplevet et behov for at skelne mellem 

kompetencemål og mål for stofområderne. Det kan måske skyldes, at de har knækket 

koden med at formulere læringsmål, der åbner sig mod de matematiske kompetencer. Jeg 

kan dog godt være usikker på, om det er tilfældet, da flere projekter fremhæver det som 

en udfordring for matematiklærerne. Eksempelvis viser analyser af matematiklæreres 

målformuleringer i Digitalt Understøttede Læringsmål, at størstedelen af læringsmålene 

udelukkende er knyttet til de matematiske stofområder og ikke til de matematiske 

kompetencer (Misfeldt, 2016). Derfor kan jeg godt være tvivlende i forhold til, om 

følgeforskningsprojektet har været opmærksom på problematikkerne med at omsætte 

kompetencemål til læringsmål, som fremgår af resultaterne fra henholdsvis KOMPIS-

projektet og mit projekt.  

Rasmussen et al. (2017) betoner, at matematiklærerne er positivt stemte overfor 

læringsmålsstyret undervisning samt giver udtryk for, at en målstyret tilgang er et godt 

redskab til at fravælge dele af et lærebogsmateriale. Det er i overensstemmelse med mit 

resultat, hvor lærebogen ikke længere udgør autoriteten i forbindelse med beslutninger 

om valg af indhold og progression. En konsekvens heraf er et øget tidsforbrug i 

planlægningsfasen, og i alle projekter bliver mangel på tid til at planlægge og tilrettelægge 

en målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning fremhævet som en 

hæmmende faktor for udvikling af matematikundervisningen. 

Diskussion af elevers opfattelse af tydelige og synlige læringsmål 

I de didaktiske analyser 3 og 4 når jeg frem til, at tydelige og synlige læringsmål er baseret 

på en tænkning om, at elever både kan forstå målformuleringer og se værdien af dem i 

forbindelse med selvregulerende processer. Mine analyser viser, at det ikke altid vil være 

tilfældet, hvor nogle af eleverne eksempelvis har svært ved at afkode læringsmålet. Keld 

Skovmand (2017) argumenterer for, at med skolereformen i 2014 bliver tydelighed et 

nøglebegreb i forbindelse med beskrivelser af målstyret undervisning. På den baggrund 

vælger jeg at diskutere begrebet tydelighed. I et interview forklarer Jens Rasmussen, 

hvordan han opfatter begrebet.  

Tydeligheden opstår ikke af sig selv. Eleverne skal vide, hvad de arbejder 

frem imod. I Ontarios klasseværelser hænger de mål, eleverne arbejder med 

for tiden, ofte på væggen, sammen med tegn på, hvordan eleverne kan se, 

om de har nået målene (Richter, 2016). 

Flere forskningsprojekter fremhæver værdien af tydelige og synlige læringsmål, hvilket 

jeg i det følgende vil relatere til de analytiske kategorier om præstationsorientering og 

mestringsorientering, som jeg anvender i mine analyser.   
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I projektet Data om elevernes læring og progression giver eksempelvis elever i 8. klasse 

udtryk for, at tydelige og synlige læringsmål giver større indsigt i deres egen læring 

(Danmarks Evalueringsinstitut, 2016). I projektets forskningskortlægning beskrives, 

hvordan elever ”kan bruge data og resultater til løbende at reflektere og kritisk analysere 

deres egen indsats i klasselokalet og opstille egne mål for fremtidig læring” (Dietrichson 

et al., 2016, s. 52), hvilket også fremhæves i forbindelse med fokusgruppeinterview med 

elever (Danmarks Evalueringsinstitut, 2016). Relateret til min undersøgelse er det ofte de 

mestringsorienterede elever, der giver udtryk for noget tilsvarende, hvor læringsmål 

indgår i deres refleksioner over deres matematiske læring.  

I følgeforskningsprojektet er matematiklærere optaget af at synliggøre læringsmål for 

eleverne. De giver udtryk for, at det er centralt, at eleverne kun møder et begrænset antal 

læringsmål pr lektion, hvilket også er et resultat i mit projekt. I følgeforskningsprojektet 

har man også undersøgt elevers opfattelse af læringsmål i matematikundervisningen. Her 

viser analyserne, at eleverne i højere grad anser læringsmål for værende en form for 

aktivitetsmål, der beskriver, hvad de skal lave i matematikundervisningen. Samtidig 

bruger eleverne ikke de synlige læringsmål til at skabe en form for rettethed i deres 

matematiske læreproces. De interviewede elever har svært ved at karakterisere et 

læringsmål samt en potentiel anvendelse af det. Alle eleverne i undersøgelsen giver 

udtryk for, at de gerne modtager feedback og oplever det som produktivt (Rasmussen et 

al., 2017). Relateret til min undersøgelse er det ofte de præstationsorienterede elever, der 

giver udtryk for, at læringsmål ikke hjælper til at skabe en rettethed i deres læreproces. I 

min undersøgelse er alle elever også glade for feedback, men især fagligt udfordrede 

elever har svært ved at anvende den produktivt. 

De ovenstående resultater får mig til at forholde mig mere generelt til genstandsfeltet. Jeg 

bestrider ikke, at elever i grundskolen i forbindelse med matematikundervisning kan 

indgå i selvregulerende processer, hvor de reflekterer over deres egen læring ved hjælp 

af læringsmål. En del forskningsresultater (afsnit 3.3) viser, det er muligt, men effekterne 

er ofte destilleret på baggrund af mange forskelligartede kontekster, hvilket gør det 

problematisk at sammenfatte resultaterne (Bennett, 2011). Der er eksempelvis stor forskel 

på, om eleven skal forholde sig reflekterende til, om vedkommende kan omskrive en brøk 

til et decimaltal eller udvikle en matematisk model af et problem fra sin omverden.  

Tydelige læringsmål i et kommunikationsperspektiv – afsæt for re-systematisering 

Forestillingen om, at læringsmålene er konkrete og tydelige for eleverne viser sig 

værende problematisk for en stor del af læringsmålene i forsøgsundervisningen. Med de 

analytiske kategorier om præstationsorientering og mestringsorientering etableres en 

detaljeret analyse af elevers forståelse for samt anvendelse af læringsmål. Afslutningsvist 

får resultaterne mig til at gå tilbage i modelleringsprocessen, hvor jeg undersøger, hvad 

der kan have bidraget til den første grove modeldannelse med synlige læringsmål. Som 

beskrevet i kapitel 3 stammer en del af inspirationen om synlige og tydelige læringsmål 

fra den amerikanske læreplanstradition, hvor Bobbitt (1918), Tyler (1977) og Mager 
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(1962) er fortalere for tydelige målformuleringer. I det følgende relateres teorierne til 

samtidens syn på kommunikation.  

I 1949 fremkommer Ralph Tyler med sin læreplansteori, og samme år præsenterer Claude 

Shannon og Warren Weaver en matematisk kommunikationsmodel (Shannon & Weaver, 

1964). Shannon-Weaver-modellen er en afsender- og modtagermodel for 

kommunikation, hvor transmission af budskabet er centralt. Modellen er udviklet med 

reference til kommunikation over telefon og telegraf.    

 

Figur 49. Matematisk kommunikationsmodel (Shannon & Weaver, 1964, s. 7) 

Som det fremgår af figur 49 består modellen af en række elementer, som jeg i det følgende 

relaterer til forsøgsundervisningen. 

1. Tine udvælger og laver et læringsmål til meddelelse (informationskilde). 

2. Hun skriver fx læringsmålet på et dias og artikulerer det i klasserummet 

(transmittere). 

3. Nu er læringsmålet blevet kodet til signaler, hvor Tines stemme og præsentation 

på tv-skærmen er de medier, der anvendes til at overføre signalet (kanal). 

4. Eleverne er modtagerne, der anses for værende en form for invers afsender. Det 

er altså elevernes hørelse, syn mm. der udgør modtagere.  

5. Eleverne rekonstruerer læringsmålet fra Tine – vel at mærke som tænkt af Tine. 

6. Begrebet støj relaterer til alle de forhindringer, som hæmmer læringsmålets vej 

fra Tine til eleverne. Det kan være forvrængninger af eller tilføjelse til det 

oprindelige signal, som ændrer Tines meddelelse.  

I Shannon-Weaver-modellen er eleverne absorberende og passive modtagere af 

læringsmålet. Modellen fokuserer på kommunikationsprocessen, men ikke på, hvordan 

eleverne skaber betydninger. På det ubevidste plan er jeg i en vis udstrækning kommet til 

at anskue de synlige læringsmål ud fra denne kommunikationsteori. Vellykket 

kommunikation er tydelig artikulation fra Tines side og ingen støj på linjen. Hvis eleverne 

ikke forstår læringsmålet, kræver det, at Tine enten skal være tydeligere i sin artikulation, 

eller hun skal reducere støj på linjen.  

Fremstillingen af den matematiske kommunikationsmodel kan virke karikeret. Derfor er 

det også tankevækkende, at jeg i forsøgsundervisningen genfinder didaktisk greb som 

simplificering af læringsmål i forhold til eleverne (modtagerne). I forbindelse med 
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etablering af min didaktiske model har jeg i nogen grad anvendt en tilgang til synlige 

læringsmål i klasserummet, der flugter med tænkningen i den matematiske 

kommunikationsmodel. Med introduktionen af den matematiske kommunikationsmodel 

får jeg etableret et analytisk greb, der tillader mig at være kritisk over for synlige og klare 

læringsmål. Begreberne ”synlige” og ”klare” signalerer en form for transparens, hvilket 

umiddelbart kan være vanskeligt at indvende noget mod. Med modellen får jeg etableret 

en ramme, hvor denne form for tydelighed og klarhed kan problematiseres. 

Forsøgsundervisningen får mig til at stille spørgsmålet i forbindelse med læringsmål: 

”Klare og tydelige for hvem? – elever, lærer, forsker.”  

Det er først mod slutningen af mit projekt, at jeg får artikuleret denne nysgerrighed. 

Derfor kan jeg kun pege på, at der i min optik er behov for opfølgende analyser på et 

teoretisk niveau for at identificere, hvad der i et didaktisk og kommunikationsteoretisk 

perspektiv kan udgøre tydelige læringsmål.  

Elevers matematiske læring i et samspil mellem matematisk kompetence og 

stofområde  

Som et afsluttende perspektiv vælger jeg at diskutere samspillet mellem matematisk 

kompetence og stofområde i en målstyret matematikundervisning, der har fokus på at 

udvikle elevernes fagligt orienterede autonomi.  

I Undersøgelse af læreres og forældres forståelse af forenklede Fælles Mål giver 

matematiklærerne udtryk for, at der er forskel på at arbejde med færdigheds- og 

vidensmål fra stofområderne og så de matematiske kompetencer. Men samspillet mellem 

de to indholdsområder beskrives ikke. Et lærercitat i rapporten kan dog indikere, at nogle 

af matematiklærerne i undersøgelsen ikke har fokus på at etablere et samspil. ”Når man 

arbejder med kompetencer, så er man ikke så målfikseret, som når man arbejder med 

videns- eller færdighedsmål” (Danmarks Evalueringsinstitut, 2015, s. 24). Citatet er med 

til at perspektivere mine resultater, hvor jeg i forbindelse med modelleringskompetencen 

når frem til, at det er centralt, at matematiklæreren fremkommer med læringsmål for 

modelleringskompetencen, der kan bidrage til en indholdsmæssig fokusering. Det 

betyder, at matematiklæreren stadig skal være ”målfikseret”, men læringsmålene er mere 

ekspressive af natur. Som jeg beskriver i kapitel 13, kan der være situationer, hvor 

stofområdet skal træde i baggrunden og ikke længere være beskrevet med læringsmål, 

men udgøre en horisont for den matematiske kompetence. Ud af rapporten kan jeg ikke 

læse, om Danmarks Evalueringsinstitut (2015) når frem til noget tilsvarende  

I følgeforskningsprojektet har man ikke identificeret en problematik i samspillet mellem 

matematiske kompetencer og stofområder i en læringsmålstyret undervisning. De 

matematiske kompetencer behandles ikke særskilt, dog giver nogle matematiklærere 

udtryk for, at læringsmål styrker elevernes sproglige kompetencer i forhold til faget 

(Rasmussen et al., 2017). Ud af undersøgelsen kan jeg dog ikke læse, om det er et udtryk 

for, at eleverne har udviklet deres matematiske kommunikationskompetence. Jeg 
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formoder, det relaterer sig til den kompetence. Men det er interessant, at undersøgelsen 

ikke har identificeret udfordringer i samspillet mellem matematiske kompetencer og 

stofområder.  

Hvor eksempelvis hverken Danmarks Evalueringsinstitut (2015) eller Rasmussen et al. 

(2017) behandler udfordringerne ved at udvikle elevernes fagligt orienterede autonomi, 

når KOMPIS-projektet frem til, at den kompetencemålsstyrede undervisning udgør en 

udfordring for eleverne. Et resultat fra projektet er, at det er vitalt for eleverne, at de sættes 

i situationer, hvor de får mulighed for at tage ejerskab for deres læreproces (Sølberg et 

al., 2015). Lærerne i projektet giver udtryk for, at de er tilbøjelige til at gribe tidligt ind i 

elevernes proces, når eleverne virker frustrerede eller modløse. Ved at fokusere på 

udvikling af elevernes kompetence i stedet for et begrebsmæssigt indhold etableres 

situationer, hvor eleverne får plads til at være frustreret i længere tid, men dermed også 

tvinges til at skabe selvstændige løsninger (Sølberg et al., 2015). Når jeg relaterer 

resultaterne fra KOMPIS til mine resultater i forhold til elevers udvikling af 

modelleringskompetence, tegner der sig et mønster af, at det er en tidskrævende proces 

at udvikle elevers matematiske kompetencer, hvor både matematiklærere og elever kan 

blive frustrerede. Det skal matematiklærere være bevidste om, når de arbejder med at 

udvikle en kompetenceorienteret matematikundervisning.  

16.2 Særlige opmærksomhedsfelter på baggrund af mit arbejde 

Når jeg forlader den strengt analytisk baserede konklusion og ser tilbage på mit 

forskningsprojekt, har mit arbejde også medført en række erkendelser og 

opmærksomhedsfelter i forbindelse med målstyret kompetenceorienteret 

matematikundervisning, der er relevante at fremhæve i forbindelse med 

perspektiveringen. I det følgende beskrives i det følgende en række opmærksomhedsfelter 

i kondenseret form. 

a) Der er en stærk bias i matematikfaget mod instruktive mål og instrumentelle 

forståelser. Dette kommer til udtryk ved at opgavediskursen og lærebogsstyring 

manifesterer sig på nye måder i forsøgsundervisningen. Instruktive mål og 

lærebogsstyring har nogle sammenhængende grundlæggende mekanikker, der 

indsnævrer matematikfaget og udfordrer en kompetenceorienteret 

matematikundervisning. 

 

b) Den matematiske kompetencetænkning fra KOM-rapporten rummer en idealiseret 

forestilling om matematiklærerfaglighed, hvor matematiklærere kan udvikle et 

didaktisk handlingsrepertoire i forbindelse med de matematiske kompetencer. 

Mange matematiklærere i grundskolen er udfordret på deres forståelser for de 

matematiske kompetencer, hvilket kan blive udgangspunkt for fiasko i forbindelse 

med at udvikle en kompetenceorienteret matematikundervisning, når de samtidig 

skal forholde sig til de målstyrede logikker fra folkeskolereformen. 
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c) Matematiklærere bør udvikle et didaktisk repertoire i forbindelse med forskellige 

typer af læringsmål (instruktive og ekspressive), samt hvorvidt det giver mening 

at synliggøre læringsmålet for eleverne i en specifik undervisningskontekst.  

 

d) Med afsæt i forsøgsundervisningen er mit argument, at et relevant didaktisk greb 

i forbindelse med at udvikle en optimal brug af læringsmål i 

matematikundervisning vil være, at få matematiklærere til at begrunde deres valg 

eller fravalg af et synligt læringsmål i en specifik undervisningssituation. 

 

e) Man kan blive forledt af idéen om, at alle elever kan blive mestringsorienterede, 

når de møder læringsmål i undervisningen. Det er en idealiseret forestilling om 

den gode elev, der er vanskelig at realisere i en konkret praksis. 

Forsøgsundervisningen giver indblik i, at det for elever på mellemtrinnet er 

hensigtsmæssig at benytte varierede tilgange og søge at anskueliggøre 

læringsmålene på forskellige måder.  

Konkrete forskningsrettede forslag 

På baggrund af ovenstående opmærksomhedsfelter fremkommer jeg i det følgende med 

konkrete forslag til henholdsvis forsknings- og praksisfeltet.  

• Etablering af flere forsknings- og udviklingsprojekter i grundskolen, hvor der er fokus 

på samspillet mellem matematiske kompetencer og stofområder. 

I mit projekt har jeg haft fokus på samspillet mellem modelleringskompetence og 

stofområder på mellemtrinnet, hvor jeg argumenterer for, at dette samspil er med til 

at udfordre de målstyrede logikker. Spørgsmålet er, om noget tilsvarende gør sig 

gældende for nogle af de andre matematiske kompetencer? 

• Etablering af flere forsknings- og udviklingsprojekter i grundskolen, hvor der er fokus 

på begrebet ”tydelighed” i forbindelse med læringsmål for at afdække hvornår, 

hvorfor og for hvem er et læringsmål tydeligt? 

• Etablering af flere forsknings- og udviklingsprojekter i grundskolen, hvor der er fokus 

på at udvikle nye evalueringsformer, der kan integreres i den evaluerede læreplan for 

hele grundskolen. 

I forbindelse med mit projekt problematiseres den aktuelle evaluerede læreplan i 

matematik, i hvilken de matematiske kompetencer ikke indgår for eleverne fra 1.-6. 

klasse. Det kunne være interessant at eksperimentere med og forske i 

evalueringsformer for elever, der kan afdække elevernes matematiske kompetence på 

bestemte årgange. 

• Etablering af flere forsknings- og udviklingsprojekter i grundskolen, hvor der er fokus 

på at etablere et fagdidaktisk perspektiv på implementering af uddannelsespolitiske 

tiltag. 

I forbindelse med mine analyser har jeg perspektiveret mine resultater til nyere dansk 

forskning i relation til folkeskolereformen. I flere af forskningsprojekterne har jeg 
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savnet dybere fagdidaktiske analyser i forhold til tiltag som eksempelvis brug af 

læringsmål i matematikundervisningen.  

Konkrete praksisrettede forslag 

På baggrund af mit projekt vil jeg forslå, at der er behov for en udvikling af 

matematikundervisningens praksis på følgende områder: 

• En diskussion af det hensigtsmæssige i at bruge en standardiseret ramme 

(kvalifikationsrammen) til at beskrive alle grundskolens fag.  

Mit projekt giver indblik i at etablering af en kompromistekst med forenklede Fælles 

Mål ikke virker befordrende for at udvikle en bedre forståelse for 

kompetenceorienteret matematikundervisning. Det vil være relevant, at man fra 

uddannelsespolitisk side drøfter, hvad man henholdsvis vinder og taber ved at skrive 

grundskolens forskellige fag ind i en standardiseret ramme. 

• En undersøgelse af den intenderede lærerplan fra et matematiklærerperspektiv. 

Som fremhævet forskellige steder i afhandlingen, kan strukturen i forenklede Fælles 

Mål virke mere udfordrende end befordrende for matematiklæreres udvikling af en 

kompetenceorienteret matematikundervisning. Set fra et brugerperspektiv vil det 

være frugtbart at undersøge, hvad der karakteriserer en relevant rammesætning af 

matematikfaget i grundskolen, og hvilke indsatser der er nødvendige for at få 

matematiklærere til at bruge den intenderede læreplan på en meningsfuld måde i deres 

undervisningspraksis.  

• En undersøgelse af, om folkeskolelæreruddannelsen er struktureret på en måde, hvor 

lærerstuderende får mulighed for at tilegne sig en fyldestgørende 

matematiklærerfaglighed til at kunne håndtere en målstyret kompetenceorienteret 

matematikundervisning. 

I folkeskolelæreruddannelsen er undervisningsfaget matematik ved den sidste reform 

blevet reduceret i ECTS-point. I den nuværende uddannelse er der afsat 40 ECTS-

point til matematikfaget. Det er iøjnefaldende, at der er brug for en høj 

matematiklærerfaglighed for at kunne agere inden for rammerne af forenklede Fælles 

Mål, hvilket i min optik kræver en forholdsvis grundig uddannelse. I den forbindelse 

vil jeg blot konstatere, at det har taget tid for Tine at udvikle en forståelse for de 

forskellige matematiske kompetencer, så hun kunne lade dem indgå på en relevant 

måde i sit didaktiske beredskab. I folkeskolelæreruddannelsen er der en forventning 

om, at det skal de lærerstuderende kunne efter 40 ECTS-point, samtidig med at de 

skal udvikle egne matematiske kompetencer blandt andet i forhold til mere 

avancerede elementer ved de tre stofområder.  

• Et opmærksomhedsfelt på den enkelte skole i forhold til om matematiklærerne 

udvikler en ritualiseret tilgang til målstyring eller om de udvikler en bevidsthed om 

forskellige typer af mål i forhold til forskellige matematiske domæner. 

Jeg vil foreslå, at man på en skole forholder sig nysgerrigt spørgende til, hvordan 

forskellige typer af læringsmål har indflydelse på elevernes matematiske læring. Det 



248 
 

vil sige, hvordan arbejdes der dynamisk med at lade læringsmål indgå i 

matematikundervisningen på skolen?  

• Et opmærksomhedsfelt på den enkelte skole i forhold til forskellige elevtypers 

opfattelse af værdien ved læringsmål.  

På baggrund af min undersøgelse vil jeg foreslå, at matematiklærere er 

opmærksomme på, om de gennem en målstyret tilgang til matematikundervisning får 

etableret en undervisningsramme, der tilgodeser alle elever.  
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VI. Bilag 

Bilag 1. Søgestrategier i forbindelse med det narrative review 
I det følgende beskrives mine søgestrategier i forbindelse med databaserne Education 

Research Complete, MathEduc, Australian Education Index, FISbildung, Bibliotek.dk, 

Bibsys.no og Den danske Forskningsdatabase. 

Søgning i Education Research Complete 

I denne database anvendes en søgestrategi, hvor der søges enkeltvis på følgende søgeord.  

Søgeord Søgeord Forekomster 

"mathematics education" "learning goals" 53 

"mathematics education" “learning objectives” 22 

"mathematics education" “educational objectives” 87 

"mathematics education" “educational goals” 89 

"mathematics education" “goal based learning” 0 

"mathematics education" “goal orientation” 21 

"mathematics education" “goal setting” 21 

Med afsæt i de forskellige inklusionskriterier bliver de forskellige poster vurderet, 

hvorefter yderligere 7 studier - set i forhold til ERIC-søgningen - er fundet relevant i 

forhold til det centrale forskningsspørgsmål. Disse tekster er blevet hentet og læst. 

Søgning i MathEduc 

I denne database anvendes en søgestrategi, hvor der søges enkeltvis på følgende søgeord.  

Søgeord Forekomster 

Mastery goals 30 

Performance goals 88 

Educational objectives 343 

Goal based learning 180 

Goal orientation 63 

Goal setting 51 

Med afsæt i de forskellige kriterier bliver de forskellige poster vurderet, hvorefter 

yderligere 10 studier - set i forhold til de andre søgninger - er fundet relevant i forhold til 

det centrale forskningsspørgsmål. Disse tekster er blevet hentet og læst. 

Søgning i Australian Education Index 

Lige som ved ERIC-søgningen forgår den indledende søgning med basis i følgende 

tekststreng: 
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if(mathematics education) AND if((barriers OR potential)) AND 

if((learning goals OR learning objectives)) OR if((educational objectives 

OR educational goals)) OR if((goal orientation OR goal setting)) OR if(goal 

based learning)  

Her fremkom 4.988 poster. Herefter søger på math*. Ved at anvende nogle af 

ekskluderingskriterierne reduceres søgningen reduceret til 83 poster. Med afsæt i de 

forskellige kriterier bliver de forskellige poster vurderet, hvorefter yderligere 2 studier - 

set i forhold til de tidligere søgninger i andre databaser - er fundet relevant i forhold til 

det centrale forskningsspørgsmål. Disse tekster er blevet hentet og læst. 

Søgning i FIS Bildung 

I denne database anvendes en søgestrategi, hvor der søges enkeltvis på følgende søgeord.  

Søgeord  Søgeord  Forekomster 

Zielorientierung  Mathematikunderricht 15 

Zielsetzung Mathematikunderricht 49 

Ziel Mathematikunderricht 499 

Med afsæt i de forskellige kriterier bliver de forskellige poster vurderet, hvorefter 

yderligere én post - set i forhold til tidligere søgninger - er fundet relevant i forhold til det 

centrale forskningsspørgsmål. Denne tekst er blevet hentet og læst. 

Søgning i Den danske forskningsdatabase 

I denne database anvendes en søgestrategi, hvor der søges enkeltvis på følgende søgeord.   

Søgeord Forekomster 

Målstyring 39 

Målorientering 1 

Målbaseret 2 

Læringsmål 31 

Undervisningsmål 3 

Matematikundervisning 120 

Med afsæt i de forskellige kriterier bliver de forskellige poster vurderet, hvorefter 

yderligere 3 poster - set i forhold til tidligere søgninger - er fundet relevant i forhold til 

det centrale forskningsspørgsmål. Disse tekster er blevet hentet og læst. 

Søgning i bibliotek.dk 

I denne database anvendes en søgestrategi, hvor der søges enkeltvis på følgende søgeord.  

Søgeord Forekomster 

Målstyring undervisning 1 

Målorientering 5 

Målbaseret 4 
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Læringsmål 53 

Undervisningsmål 233 

Med afsæt i de forskellige kriterier bliver de forskellige poster vurderet, hvorefter 

yderligere 4 poster - set i forhold til tidligere søgninger - er fundet relevant i forhold til 

det centrale forskningsspørgsmål. Disse tekster er blevet hentet og læst. 

Søgning i bibsys.no 

I denne database anvendes en søgestrategi, hvor der søges enkeltvis på følgende søgeord.  

Søgeord Forekomster 

Målstyring og utdanning 28 

Målstyring og skole 27 

Målorientering 48 

Læring og mål 113 

Undervisning og mål 197 

Med afsæt i de forskellige kriterier bliver de forskellige poster vurderet, men der bliver 

ikke fundet yderligere poster - set i forhold til tidligere søgninger. 
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Bilag 2. Skematisk oversigt over reviewets forskellige studier 
Meta-studier 

Reference Metode Deltagere Meningskonden

sering 

Kodning 

(Covington, 

2000) 

Et 

litteraturstudie 

(narrativ 

review) 

omkring 

sammenhæng 

mellem mål og 

motivation. 

Fremgår ikke tydeligt Motivationsbegr

ebet udfoldes i 

forhold til 

målteorier, hvor 

elevers 

selvregulering 

og 

afværgestrategie

r udfoldes. 

Præstationsmå

l 

Mestringsmål 

Klasserummet

s målstrukturer 

Motivation 

Selvregulering 

Afværgestrate

gier 

(Harackiewi

cz, Barron, 

Pintrich, 

Elliot, & 

Thrash, 

2002) 

Et 

litteraturstudie 

omkring 

flersidige 

målstrukturer. 

Hovedsagelig litteratur 

omhandlende 

universitetsstuderende. 

Fokus på 

sammenhæng 

mellem 

præstationsmål 

og 

mestringsmål. 

Præstationsmå

l 

Flersidige 

målstrukturer 

(Hattie, 

2009) 

En syntese af 

over 800 meta-

analyser. 

   

(Hattie & 

Timperley, 

2007) 

En syntese af 

effektiviteten 

ved feedback. 

Fremgår ikke tydeligt men 

en syntese af mindst 74 

metaanalyser. 

Fokus på 

effektiviteten 

ved feedback. 

Feedback 

Målorientering 

Evaluering 

(Helmke, 

2013) 

Et 

litteraturstudie 

vedrørende 

god 

undervisning 

og kompetent 

underviser. 

Fremgår ikke tydeligt. Fokus på 

kvalitet i 

undervisning. 

Målorientering 

Evaluering 

(Meece, 

Anderman, 

& 

Anderman, 

2006) 

Et 

litteraturstudie 

af 

målstrukturer i 

klasserummet 

i forhold til 

elevernes 

motivation og 

fagligt 

udbytte. 

Fremgår ikke tydeligt, men 

der er fokus på elever på 

begynder- og 

mellemtrinnet i en 

amerikansk skolekontekst. 

Fokus på 

skelnen mellem 

elevers 

præstationsmål 

og mestringsmål 

med afsæt i 

klasserummet 

målstrukturer. 

Præstationsmå

l 

Mestringsmål 

Afværgestrate

gier 

Klasserummet

s målstrukturer 

Aldersgrupper 

 

(Meyer, 

2005) 

Et 

litteraturstudie 

af faktorer, der 

karakteriserer 

god 

undervisning. 

Fremgår ikke tydeligt. Fokus på 

kriterier for god 

undervisning, 

herunder 

målorientering 

og transparente 

Målorientering

Præstationsfor

ventninger. 
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præstationsforve

ntninger.  

(Midgley, 

Kaplan, & 

Middleton, 

2001) 

 

Et 

litteraturstudie 

af 

sammenhænge

n mellem 

præstationsmå

l og 

adaptiv/malad

aptive 

læringsstrategi

er 

Fremgår ikke tydeligt. Præstationsmål 

udfoldelse i 

forhold til 

forskellige 

læringsstrategier

. 

Præstationsmå

l 

Læringsstrateg

ier 

Aldersgrupper 

Flersidige 

målstrukturer 

(Rolland, 

2012) 

En 

metaanalyse 

og et narrativ 

review på 

basis af 

ekspliciterede 

kriterier.  

 

Kvantitative 

data. 

49 studier med 31.409 

elever fra 6. - 12. skoleår i 

en amerikansk 

skolekontekst. 

Fokus på 

præstationsmål 

og mestringsmål 

i forhold til 

elevernes 

fornemmelse af 

affektive 

elementer og 

udbytte af 

undervisning. 

Præstationsmå

l 

Mestringsmål 

Klasserummet

s målstrukturer 

Lærerstøtte 

Aldersgrupper 

Single-studier 

Reference Metode Deltagere Meningskondensering Kodning 

(Alhija & 

Amasha, 

2012) 

 

Et kvantitativt 

studie med 

afsæt i en 

spørgeskemau

ndersøgelse og 

matematisk 

test. 

273 15årige 

arabiske elever i 

en israelsk 

skolekontekst. 

Undersøgelse af 

sammenhæng mellem 

målorientering og 

matematiske 

præstationer. 

Mestringsmål 

Præstationsmå

l 

Selvregulering 

 

(Amador & 

Lamberg, 

2013) 

Casestudie, 

hvor data blev 

indsamlet vha. 

interviews, 

skriftlig 

dokumentation

, klasserums 

observation. 

4 matematiklærere 

på 4. klassetrin i 

en amerikansk 

skolekontekst. 

Fokus på, hvordan 

matematiklæreres arbejde 

med hypotetiske 

læringsbaner i matematik 

udfordres af en testkultur. 

Planlægningso

vervejelser 

Klasserummet

s målstrukturer 

Evaluering 

(Ames & 

Archer, 

1988) 

Et kvantitativt 

studie med 

afsæt i en 

spørgeskemau

ndersøgelse. 

176 elever i 8. -11. 

skoleår i en 

amerikansk 

skolekontekst i 

fagene engelsk, 

matematik, 

naturfag og 

samfundsfag. 

Fokus på, hvordan 

operationaliseringen af 

mestringsmål og 

præstationsmål har 

indvirkning på elevers 

opfattelse af mål i 

klasserummet. 

Præstationsmå

l 

Mestringsmål 

Læringsstrateg

ier 

Klasserummet

s målstrukturer 

(Aunola, 

Leskinen, & 

Et kombineret 

kvantitativt og 

196 5-6årige børn 

og 17 lærere i en 

Fokus på sammenhængen 

mellem motivation og 

Klasserummet

s målstrukturer 
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Nurmi, 

2006) 

 

kvalitativ 

studie, hvor 

elever blev 

testet 4 gange 

og lærere blev 

interviewet. 

finsk 

skolekontekst. 

matematiske 

præstationer. 

Lærerstøtte 

Motivation 

(Belenky & 

Nokes-

Malach, 

2013) 

 

Et kombineret 

studie, hvor 

deltagerne 

udførte en 

prætest, indgik 

i en serie af 

læringsaktivite

ter omkring 

statistiske 

begreber og en 

posttest i en 2 

timers 

laboratorium 

session. 

Deltagerne 

besvarede 

også 

spørgeskema. 

98 

universitetsstuder

ende fra 

Pittsburgh 

universitetet. 

Fokus på sammenhængen 

mellem forskellige 

læringsstrukturer og 

målsætning. 

Mestringsmål 

Flersidig 

målstruktur 

Klasserummet

s målstrukturer 

(Bong, 2009) 

 

Et kvantitativt 

studie med 

afsæt i 

spørgeskemau

ndersøgelser. 

684 elever fra 

begyndertrinnet 

og 512 elever fra 

mellemtrinnet i en 

sydkoreansk 

skolekontekst. 

Fokus på elevers 

målorientering i forhold 

til alder og præstationer i 

matematik. 

Flersidige 

målstrukturer 

Aldersgrupper 

Afværgestrate

gier 

(Cho & 

Shim, 2013) 

 

Et kvantitativt 

studie med 

afsæt i 

spørgeskemau

ndersøgelse. 

211 lærere fra 

grundskole (76%) 

og gymnasium 

(24%) i en 

amerikansk 

skolekontekst 

Fokus på læreres 

målorientering. 

Læreres 

målorientering 

Lærerrolle 

Klasserummet

s målstruktur 

(Christianse

n, Hansen, & 

Madsen, 

2012) 

 

Et forsknings 

og 

udviklingsarbe

jde i dansk, 

matematik og 

naturfag over 3 

år, hvor 

datagenerering

en ikke er helt 

tydelig. 

Her indgår blandt 

andet tre 7. klasser 

i matematik. 

Fokus på at målsætte, 

planlægge og 

gennemføre 

kompetenceorienteret 

undervisning. 

Mestringsmål 

Planlægningso

vervejelser 

Evaluering 

(Cocks & 

Watt, 2004) 

 

Mixed-method 

tilgang, hvor 

der blev 

anvendt et 

60 6årige elever i 

en australsk 

skolekontekst. 

Fokus på elevers 

opfattelse af deres 

kompetencer i engelsk og 

matematik - og hvordan 

Mestringsmål 

Motivation 

Feedback 
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spørgeskema 

efterfulgt af 17 

elevinterviews

. 

de er relateret til indre 

værdier og mestringsmål 

(Danmarks 

Evalueringsi

nstitut, 2012) 

 

Et kvalitativt 

studie med 

afsæt i 

observationer, 

lederinterview

s og 

lærerinterview

s. 

5 danske skoler 

med observation i 

20 

undervisningslekti

oner i dansk og 

matematik i 4. og 

7. klasse 

Fokus på lærernes brug af 

Fælles Mål. 

Mestringsmål 

Planlægningso

vervejelser 

(Dicke, 

Ludtke, 

Trautwein, 

Nagy, & 

Nagy, 2012) 

Et kvantitativt 

studie med 

afsæt i 

spørgeskemau

ndersøgelser. 

1140 elever i 

alderen fra 12 til 

18 i en tysk 

skolekontekst 

omhandlende 

engelsk, 

matematik, tysk 

og biologi). 176 

lærere.  

Fokus på læreres 

vurdering af elevernes 

målorientering. 

Lærerstøtte 

Lærervurderin

g 

(Duchesne, 

Ratelle, & 

Feng, 2014) 

 

Et longitudinal 

kvantitativt 

studie med 

afsæt i bl.a. 

spørgeskemau

ndersøgelser 

og karakterer i 

fransk og 

matematik. 

378 12årige elever 

i en canadisk 

skolekontekst. 

Over en fireårsperiode 

identificeres elevers 

forskellige læringsbaner i 

overgangen mellem 

skoletyper. 

Aldersgrupper 

Læringsbaner 

Lærerstøtte 

Klasserummet

s målstrukturer 

(Friedel, 

Cortina, 

Turner, & 

Midgley, 

2007) 

Et kvantitativt 

studie med 

afsæt i 

spørgeskemau

ndersøgelse. 

1021 elever fra 7. 

klasse i en 

amerikansk 

skolekontekst. 

Fokus på om elevers 

målorientering i 

matematik er influeret af 

lærere og forældre 

Lærerstøtte 

Klasserummet

s målstrukturer 

Forældrestøtte 

(Fuchs et al., 

1997) 

 

Et 

eksperimentelt 

studie, hvor to 

tilgange til 

matematikund

ervisning 

afprøves (20 

lærere skulle 

være orienteret 

mod 

mestringsmål 

mm. og 20 

skulle 

undervise 

traditionelt). 

40 lærere i 2.-4. 

klasse i en 

amerikansk 

skolekontekst 

Fokus på, hvad en 

mestringsmål orienteret 

klasserums målstruktur 

gør ved elever med og 

uden 

matematikvanskelighede

r. 

Klasserummet

s målstrukturer 

Mestringsmål 
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(Gabriele, 

2007) 

 

Et 

eksperimentelt 

studie med 

matematisk 

problemløsnin

g, hvor 

eleverne enten 

blev 

introduceret til 

en orientering 

mod 

mestringsmål 

eller 

præstationsmå

l. Brug af 

videooptagelse

r. 

64 elever i alderen 

9-11 år i en 

amerikansk 

skolekontekst 

Fokus på, hvad en 

mestringsmål orienteret 

eller en præstationsmål 

orienteret tilgang gør ved 

fagligt svage elevers 

læring. 

Mestringsmål 

Præstationsmå

l 

Selvevaluering 

Fagligt svage 

elever 

(Gherasim, 

Butnaru, & 

Mairean, 

2013) 

Et kvantitativt 

studie med 

afsæt i 

spørgeskemau

ndersøgelser. 

498 elever i 

alderen 12-15 år i 

en rumænsk 

skolekontekst. 

Fokus på kønsforskelle i 

forhold til 

klasserumsmiljø, 

målorientering og 

matematikpræstationer. 

Målorientering 

Kønsforskelle 

(Grant & 

Dweck, 

2003) 

Et kvantitativt 

studie med 

afsæt i 

spørgeskemau

ndersøgelser. 

5 studier med 812 

universitetsstuder

ende ved 

Columbia 

Universitet i USA 

Fokus på, hvordan 

operationaliseringen af 

lærings- og 

præstationsmål har 

indvirkning på 

motivation og præstation. 

Præstationsmå

l 

Mestringsmål 

Læringsstrateg

ier 

Motivation 

(Hannula, 

2006) 

Et kvalitativt 

casestudie i 

forbindelse 

med 

matematikund

ervisning med 

fokus på 

interviews. 

Ikke tydeligt. Fokus på motivation, som 

en del af elevers 

målorientering. 

Motivation 

Affektive 

faktorer 

Flersidige 

målstrukturer 

Selvregulering 

(Højgaard, 

2013; 

Højgaard, 

Sølberg, 

Bundsgaard, 

& Elmose, 

2010)  

Et forsknings 

og 

udviklingsarbe

jde i dansk, 

matematik og 

naturfag over 3 

år, hvor 

datagenerering

en ikke er helt 

tydelig. 

Her indgår blandt 

andet tre 7. klasser 

i matematik. 

Fokus på at målsætte, 

planlægge og 

gennemføre 

kompetenceorienteret 

undervisning. 

Mestringsmål 

Planlægningso

vervejelser 

Evaluering 

(Lee, Ning, 

& Goh, 

2014) 

 

Et kvantitativt 

studie med 

afsæt i et 

testbatteri af 

316 10årige elever 

og 292 12årige 

elever i en 

Fokus på sammenhæng 

mellem målorientering 

og arbejdshukommelse. 

Målorientering 

Flersidige 

målstrukturer 



257 
 

matematiske 

opgaver. 

skolekontekst i 

Singapore. 

Læringsstrateg

ier 

Arbejdshukom

melse 

(Leong & 

Chick, 2011) 

 

Et kvalitativt 

casestudie. 

1 matematiklærer 

i en skolekontekst 

i Singapore 

Fokus på tidspres i 

forhold til forskellige 

former for 

undervisningsmål. 

Planlægningso

vervejelser 

Tidspres 

Undervisnings

mål 

(Lin, Hung, 

Lin, Lin, & 

Lin, 2009) 

 

En kvantitativ 

spørgeskemau

ndersøgelse. 

9935 11årige 

elever i en 

skolekontekst i 

Taiwan. 

Fokus på sammenhæng 

mellem en orientering 

mod mestringsmål og 

forudsigelse af elevers 

resultater i matematik. 

Mestringsmål 

Socioøkonomi

sk baggrund 

Målorientering 

(Linnenbrink

, 2005) 

Et kvasi-

eksperimentel 

studie, hvor 

data bl.a. 

fremkom 

gennem 

elevspørgeske

ma, elevtest og 

lærerspørgesk

ema. 

237 elever fra 5. 

og 6. klasse (10 

klasser) og 5 

lærere i en 

amerikansk 

skolekontekst 

Fokus på flersidige 

målstrukturer i et 

matematisk klasserum i 

forhold til elevers 

målorientering. 

Flersidige 

målstrukturer 

Klasserummet

s målstrukturer 

Målorientering 

(Mägi, 

Lerkkanen, 

Poikkeus, 

Rasku-

Puttonen, & 

Kikas, 2010) 

Kvantitative 

spørgeskemau

ndersøgelser 

til elever og 

lærere. 

179 elever i 2. og 

3. klasse (8-9 år) 

og tilhørende 

klasselærere i en 

estisk 

skolekontekst. 

Undersøger elever på 

begyndertrinnets 

målorientering, indsats 

og præstationer i 

matematik.  

Målorientering 

Aldersgrupper 

(McNeil & 

Alibali, 

2000) 

 

Et kvasi-

eksperimentel 

studie, hvor 

data bl.a. 

fremkom 

gennem 

elevspørgeske

ma, elevtest og 

to 

eksperimenter

ende 

undervisningss

ituationer i 

matematik. 

77 elever omkring 

10 år i en 

amerikansk 

skolekontekst. 

Undersøger hvordan en 

ydre målorientering 

influerer på elevers 

læring i en matematisk 

problemløsningskontekst

. 

Målorientering 

Klasserummet

s målstrukturer 

Problemløsnin

g 

(Meyer, 

Turner, & 

Spencer, 

1997) 

Et casestudie i 

en 

matematikklas

se, hvor data 

fremkom ved 

14 elever i 5. og 6. 

klasse i en 

amerikansk 

skolekontekst. 

Undersøger, hvordan 

projektarbejdsformen er 

med til at udfordre 

elevers målorientering. 

Målorientering 

Flersidige 

målstrukturer 

Projektarbejds

formen 
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spørgeskema 

og interviews. 

(Middleton, 

Kaplan, & 

Midgley, 

2004) 

 

Et longitudinal 

kvantitativt 

studie med 

afsæt i 

spørgeskemau

ndersøgelser. 

475 5. klasses 

elever (ved 

begyndelsen) i en 

amerikansk 

skolekontekst. 

Undersøger 

sammenhængen mellem 

elevers målorientering i 

forbindelse med skifte fra 

mellemtrin til ældste trin i 

forhold til 

matematikfaget. 

Aldersgrupper 

Klasserummet

s målstrukturer 

Præstationsmå

l 

(Middleton 

& Midgley, 

1997) 

Et longitudinal 

kvantitativt 

studie med 

afsæt i 

spørgeskemau

ndersøgelser. 

703 5. klasses 

elever (ved 

begyndelsen) i en 

amerikansk 

skolekontekst. 

Undersøger en defensiv 

orientering mod 

præstationsmål i 

matematiske klasserum. 

Restrings 

Præstationsmå

l 

Selvregulering 

(Newman, 

1998) 

 

Et casestudie i 

matematikklas

ser, hvor der 

over tre dage 

blev 

eksperimenter

et med 

forskellige 

tilgange til 

undervisning. 

Data fremkom 

ved 

elevinterview 

og 

lydoptagelser. 

78 elever fra 4. - 5. 

klasse i en 

amerikansk 

skolekontekst 

Undersøgelser af elevers 

hjælpesøgende adfærd, 

når de løste matematiske 

problemer 

Mestringsmål 

Præstationsmå

l 

Hjælpesøgend

e adfærd 

(Newman & 

Schwager, 

1995) 

Et casestudie i 

matematikklas

ser, hvor der 

over tre dage 

blev 

eksperimenter

et med 

forskellige 

tilgange til 

undervisning. 

Data fremkom 

ved 

elevinterview 

og 

lydoptagelser. 

118 elever fra 3. - 

6. klasse i en 

amerikansk 

skolekontekst 

Undersøgelser af elevers 

hjælpesøgende adfærd, 

når de løste matematiske 

problemer 

Mestringsmål 

Præstationsmå

l 

Hjælpesøgend

e adfærd 

(Ng, 1999) Et kvalitativt 

studie med 

afsæt i 

elevinterviews

. 

13 elever fra 10. 

skoleår i en 

australsk 

skolekontekst. 

Undersøgelser af elevers 

orientering mod 

flersidige målstrukturer, 

når de lærer matematik. 

Flersidige 

målstrukturer 

Målnet 
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(Nielsen & 

Hvidman, 

2011) 

Et mixed 

method studie, 

hvor der 

anvendes 

spørgeskemau

ndersøgelser, 

interviews og 

observationer. 

688 danske 

skoleledere og 

1031 dansk og 

matematiklærere i 

9. klasse. 

Undersøger faglig 

målstyring. 

Målstyring 

Præstationsmå

l 

(Phan, 2012) Et kvasi-

kvalitativt 

studie med 

afsæt i et 

spørgeskema 

bestående af 

åbne 

spørgsmålstyp

er. 

169 elever fra 12. 

skoleår (3 skoler) i 

regionen Asia-

Pacific. 

Undersøgelse af 

gymnasieelevers 

målorientering i forhold 

til matematik. 

Flersidige 

målstrukturer 

Klasserummet

s målstruktur 

(Patrick, 

Kaplan, & 

Ryan, 2011) 

Kvantitative 

spørgeskemau

ndersøgelser 

af 

sammenhænge

n mellem det 

sociale miljø i 

en klasse og 

mestringsmål. 

4 studier (3 i 

matematik), hvor 

der indgik 

henholdsvis 537 5. 

klasses elever, 537 

7. klasses elever, 

736 6. klasses 

elever og 789 7. 

klasses elever i en 

amerikansk 

skolekontekst. 

Fokus på sammenhængen 

mellem det sociale miljø 

og mestringsmål. 

Klasserummet

s målstrukturer 

Læringsstrateg

ier 

Lærerstøtte 

(Putwain & 

Daniels, 

2010) 

Kvantitative 

spørgeskemau

ndersøgelser 

til elever 

202 11- 12årige 

elever i en engelsk 

skolekontekst. 

Undersøger bl.a. 

sammenhængen mellem 

elevers opfattelse af egne 

kompetencer, frygt for 

test og målorientering i 

forhold til matematik. 

Mestringsmål 

Frygt for test 

(Pedersen, 

Rosdahl, 

Winter, 

Langhede, & 

Lynggaard, 

2011) 

Et mixed 

method studie, 

hvor der 

anvendes 

spørgeskemau

ndersøgelser, 

interviews og 

observationer. 

688 danske 

skoleledere og 

1031 dansk og 

matematiklærere i 

9. klasse. 

Undersøger skolelederes 

syn på målstyring. 

Målstyring 

Præstationsmå

l 

(Rakoczy, 

Harks, 

Klieme, 

Blum, & 

Hochweber, 

2013) 

Et kvasi-

kvalitativt 

studie, hvor 

hver elev blev 

individuelt 

superviseret 

og instrueret af 

en 

145 15årige elever 

i en tysk 

skolekontekst. 

Ser på betydningen af 

forskellige typer af 

feedback i forhold til 

elevers målorientering i 

matematik. 

Mestringsmål 

Målorientering 

Feedback 
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lærerstuderend

e. 

(Santos & 

Semana, 

2015) 

Et kvalitativt 

studie, hvor 

data blev 

indsamlet vha. 

deltagende 

observation, 

lydoptagelse 

og 

elevprodukter. 

4 12-13årige 

elever og 1 

matematiklærer i 

en portugisisk 

skolekontekst.  

Ser på elevers 

procesorienteret 

skrivning som et led i den 

matematiske læreproces. 

Feedback 

Evaluering 

Procesorienter

et skrivning 

(Schunk, 

1995) 

Et 

eksperimentelt 

studie, hvor to 

målorientering

er blev 

afprøvet (20 

elever blev 

præsteret for 

mestringsmål 

og 20 elever 

for 

præstationsmå

l). 

40 elever i alderen 

9-11 år i en 

amerikansk 

skolekontekst. 

Undersøger hvordan 

elevers målorientering i 

matematik hænger 

sammen med 

selvregulering. 

Målorientering 

Selvregulering 

(Schwinger 

& Wild, 

2012) 

Et longitudinal 

studie over 5 

år, hvor et barn 

og forældre 

blev besøgt en 

gang om året. 

Data blev 

genereret ved 

interview og 

elevspørgeske

ma. 

302 tyske forældre 

og deres børn fra 

3. til 7. klasse. 

Undersøge, hvordan 

elevers målprofiler i 

matematik ændrer sig 

over tid. 

Aldersgrupper 

Målorientering 

Flersidige 

målstrukturer 

Målprofil 

 

(Self-Brown 

& Mathews, 

2003) 

Et 

eksperimentelt 

studie, hvor tre 

klasser i 

matematik 

blev 

introduceret 

for tre 

evalueringstilg

ange, 

henholdsvis et 

belønningssyst

em, et 

kontraktsyste

Elever fra tre 

klasser i en 

amerikansk 

skolekontekst. 25 

elever fra 5. 

klasse, 18 elever 

fra 4. klasse og 28 

elever fra 5. klasse 

Undersøger hvordan 

elevers møde med en 

bestemt 

evalueringstilgang 

influerer på deres 

måltyper i matematik. 

Klasserums 

målstrukturer 

Evaluering 

Målsætning 
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m og en 

kontrolgruppe.  

(Skaalvik, 

1997) 

Kvantitative 

spørgeskemau

ndersøgelser 

og test til 

elever. 

2 studier fra Norge 

med henholdsvis 

253 elever fra 6. 

og 8. skoleår og 

438 elever fra 6. 

skoleår (i 

matematik). 

Undersøger eksistensen 

af selvforstærkende og 

selvødelæggende 

elementer ved 

præstationsmål. 

Præstationsmå

l 

Selvforstærke

nde 

Selvødelægge

nde 

Målorientering 

(Skaalvik & 

Skaalvik, 

2013) 

Kvantitativ 

undersøgelse 

af 

målstrukturer. 

Spørgeskema 

og test til 

elever. 

8.971 norske 

elever fra 4. til 10. 

skoleår. 

Undersøger målstrukturer 

i forhold til elevernes 

opfattelse af lærerstøtte 

og en række 

læringsfremmende 

aspekter. 

Klasserummet

s målstrukturer 

Lærerstøtte 

Mestringsmål 

Præstationsmå

l 

Aldersgrupper 

(Sullivan, 

Tobias, & 

McDonough

, 2006) 

Mixed method 

studie, hvor 

der blev 

indsamlet data 

vha. 

elevspørgeske

ma, 

lærerspørgesk

ema og 

interviews. 

En 8. klasse (13 

år) på fire skoler i 

en australsk 

skolekontekst. 

Undersøgelse af elevers 

målorientering i forhold 

til vedholdenhed og 

selvregulering bl.a. 

indenfor matematik. 

Målorientering 

Selvregulering 

Motivation 

(Summers, 

2006) 

Kvantitativ 

undersøgelse 

vha. 

spørgeskema. 

200 6. klasses 

elever og 2 lærere 

i en amerikansk 

skolekontekst. 

Undersøger indflydelsen 

af en gruppens 

målstruktur på elevers 

egen målorientering i 

matematik. 

Målorientering 

Flersidige 

målstrukturer 

(Throndsen 

& Turmo, 

2013) 

Kvantitativ 

undersøgelse 

vha. 

spørgeskema 

og 

diagnostiske 

tests. 

10.000 elever på 

begynder- og 

mellemtrinnet og 

500 lærere på 

begynder- og 

mellemtrinnet i en 

norsk 

skolekontekst 

Undersøger indflydelsen 

af læreres målorientering 

på elevers matematiske 

resultater. 

Læreres 

målorientering 

Klasserummet

s 

målstrukturer. 

(Turner, 

Thorpe, & 

Meyer, 

1998) 

Kvantitativ 

undersøgelse 

vha. 

spørgeskema. 

7 lærere og 160 

elever fra 5. og 6. 

klasse i en 

amerikansk 

skolekontekst. 

Undersøgelse af elevers 

målorientering i 

matematik. 

Målorientering 

Afværgestrate

gier 

(Turner et 

al., 2002) 

En del af et 

longitudinal 

mixed method 

studie, hvor 

der anvendes 

elevspørgeske

1.092 elever fra 6. 

klasse og 65 

klasser i en 

amerikansk 

skolekontekst. 

Undersøgelse af 

sammenhæng mellem 

klasserummets 

målstruktur i matematik 

og elevers beskrivelse af 

afværgestrategier 

Klasserummet

s målstrukturer 

Afværgestrate

gier 

Lærerstøtte 
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ma, 

elevresultater, 

klasserumsobs

ervation med 

lydoptagelse. 

(Urdan, 

2004) 

Kvantitative 

spørgeskemau

ndersøgelser. 

675 elever i 9.-11. 

skoleår i en 

amerikansk 

skolekontekst.  

Fokus på sammenhænge 

mellem sociale og 

kulturelle variable i 

forhold til 

præstationsmål. 

Afværgestrate

gier 

Præstationsmå

l 

Mestringsmål 

Klasserummet

s målstrukturer 

 

(Winter & 

Nielsen, 

2013) 

Herunder 

(Andersen, 

2013a, 

2013b; 

Laursen, 

2013) 

Et mixed 

method studie, 

hvor der 

anvendes 

spørgeskemau

ndersøgelser, 

registerdata og 

observationer. 

Mange forskellige 

deltagere men fx 

indgik der 4.321 

15årige elever og 

1.130 lærere. 

Fokus på sammenhænge 

mellem lærere, 

undervisningsstrategier 

og elevpræstationer. 

Klasserummet

s målstrukturer 

Præstationsmå

l 

Socioøkonomi

ske elementer 

(Wolters, 

2004) 

Kvantitative 

spørgeskemau

ndersøgelser. 

525 elever fra 38 

forskellige 

matematikklasser 

i 7. og 8. skoleår i 

en amerikansk 

skolekontekst 

Undersøger 

sammenhængen mellem 

klasseværelset 

målstruktur og elevers 

målorientering. 

Afværgestrate

gier 

Læringsstrateg

ier 

Flersidige 

målstrukturer 

Teoretiske studier 

Reference Metode Deltagere Meningskondensering Kodning 

(Ainley, 

Pratt, & 

Hansen, 

2006) 

  Beskriver et 

planlægningsparadoks 

for matematiklærere i 

forhold til arbejdet med 

mestringsmål. 

Planlægningso

vervejelser 

Mestringsmål 

(Foster, 

2013) 

  Beskriver, hvordan meget 

specifikke mestringsmål 

kan virke reducerende for 

elevernes matematiske 

forståelse. 

Mestringsmål 

Planlægningso

vervejelser 

(Furner & 

Gonzalez-

DeHass, 

2011) 

  Beskriver, hvordan 

orientering mod 

henholdsvis 

mestringsmål og 

præstationsmål har 

indflydelse på elevers 

angst for matematik 

Læring mål 

Præstationsmå

l 

Matematikang

st 
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Bilag 3. Brev til forældrene i 5. klasse 
Kære forældre 

5. klasse på Stepping Friskole har fået mulighed for at deltage i 1½ års forskningsbaseret 

forsøgsundervisning i matematik.  

Tine, klassens matematiklærer, vil stadigvæk skulle undervise klassen i matematik. Men 

indholdet af matematiktimerne i klassen vil i de kommende 1½ år blive planlagt i et 

samarbejde mellem Tine og Rune Hansen (ph.d-studerende fra UC Syddanmark). 

Udgangspunktet for projektet er, at der er kommet øget fokus på målstyret 

matematikundervisning i Danmark. Eleverne i 5. klasse kommer til at deltage i en 

undervisning, der forsøger at integrere såvel internationale som nationale 

forskningsresultater på området.  

Begrebet ”forsøgsundervisning” henviser til, at der vil blive afprøvet forskellige 

elementer i matematikundervisningen. På den måde skal der gerne kunne udvikles viden 

om særlige opmærksomhedsfelter ved en målstyret matematikundervisning. Det er vigtigt 

at betone, at der kun inddrages elementer, der på forhånd vurderes for værende gavnlige 

for elevernes matematiske læring. Samtidig er det heller ikke intentionen, at der 

kontinuerligt skal afprøves nye ting. 

I forbindelse med undervisningen vil cirka en ugentlig lektion blive videooptaget for at 

fastholde de forskellige indtryk. Den vil efterfølgende blive analyseret med henblik på at 

forstå og forbedre arbejdet med målstyret matematikundervisning.  

Erfaringer med videoobservationer i klasseværelset viser, at der ikke går ret lang tid før 

elever accepterer og ofte glemmer, at der er en forsker i rummet. Det vil forekomme som 

en naturlig del af matematikundervisningen. I forbindelse med indsamling af 

forskningsdata i projektet er det derfor vigtigt, at I og jeres barn giver tilladelse til brugen 

af datamaterialet i forskellige sammenhænge. Ellers vil projektet ikke kunne realiseres. 

Derfor bedes I udfylde og returnere vedhæftede dokument omkring tilladelse til 

dataindsamling. 

Hvis I har yderligere spørgsmål, er I velkommen til enten at kontakte Tine (********) 

eller Rune (********).  

I vil løbende blive informeret omkring projektet, hvor Rune blandt andet vil deltage i 

klassens forældremøder. 

Med venlig hilsen 

Tine og Rune 
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Bilag 4. Aftale vedrørende brug af datamateriale 
Aftale vedrørende brug af datamateriale indsamlet i forbindelse med matematikundervisning i 5. 

klasse på Stepping Friskole i årene 2014-2016 

Mit ønske 
I forbindelse med forsøgsundervisning i 5. klasse på Stepping Friskole i skoleårene 2014/2015 og 

2015/2016 indsamler jeg datamateriale i form af elevbesvarelser, videooptagelser og båndede interviews. 

Jeg vil her bede om tilladelse til at bruge de dele af dette datamateriale, hvori du optræder, i to forskellige 

sammenhænge: 

Forskning og udviklingsarbejde: Jeg er ansat som lektor ved UC Syddanmark og observationerne indgår 

som en del af mit ph.d studie med fokus på målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning. Det 

sker i samarbejde med klassens matematiklærer Tine Roden Mikkelsen.  

I den forbindelse vil jeg gerne kunne bringe anonymiserede udskrifter af dele af datamaterialet i 

publikationer (afhandling, artikler, bøger, etc.). Desuden vil jeg gøre uddrag af videooptagelser tilgængelige 

for forsker- og underviserkolleger med interesse for emnet. 

 

Uddannelse: Der er mange lærere og andre med professionel interesse for undervisning, der er meget 

interesserede i at høre om muligheder og forhindringer i forbindelse med den måde at tilrettelægge 

undervisning på, som praktiseret i forsøget her. I forbindelse med undervisning på læreruddannelse, efter- 

og videreuddannelseskurser og lignende vil jeg derfor gerne kunne vise klip fra videooptagelserne. 

 

Udover ovennævnte, vil datamaterialet selvfølgelig ikke blive vist i nogen form for offentlige 

sammenhænge, det være sig kommercielle, politiske eller andet. Hvis du og dine forældre ønsker det, er 

der selvfølgelig også mulighed for at se hele eller dele af det datamateriale som omfatter dig og på den 

baggrund eventuelt modsætte sig, at udvalgte dele bruges i bestemte sammenhænge. 

Tilladelse 

Elevens navn (blokbogstaver):      

 

Jeg og mindst en af mine forældre giver hermed tilladelse til, at de dele af ovennævnte datamateriale, hvori 

jeg optræder, må bruges på de ovennævnte betingelser. 

 

Egen underskrift6:       

 

Forældreunderskrift:       

  

                                                 
6 Elevens egen underskrift er blevet medtaget, da det signalerer, at de tages med på råd i forbindelse med 

tilladelsen. 
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Bilag 5. Brev til forældre ved afslutning af 

forsøgsundervisningen 
Til forældre i 6. klasse 

De sidste to år har jeg tilbragt mange timer sammen med jeres børn i matematikundervisningen i 

forbindelse med mit arbejde med at undersøge nye tiltag i matematikundervisning i Danmark. Jeg 

synes, det er på sin plads, at jeg slutter mit ophold på Stepping Friskole af med en lille hilsen til 

jer.  

Gennem de sidste to år har jeres børn vist mig en utrolig stor venlighed. De har været meget 

tålmodige med min tilstedeværelse i matematikundervisningen og har altid været åbne over for 

mine mange spørgsmål.  

Spørgsmålet ”Er det matematik nu?” har ofte lydt, når jeres børn for eksempel efter frikvarteret 

kom ind i klassen og fandt mig siddende med mit videokamera. Som sagt har de været særdeles 

imødekommende og accepteret, at jeg ofte var til stede i matematikundervisningen. En del af 

børnene har dog givet udtryk for, at det er lidt underligt, at jeg kan være så optaget af at arbejde 

med (studere) matematikundervisning.   

Det har været utrolig berigende at følge, hvordan jeres børn har udviklet sig fra at være ”regnere” 

til at blive ”små matematikere”. I begyndelsen overværede jeg flere elever, der var optaget af at 

regne mange opgaver og ikke reflekterede over om deres svar var rigtige. At regne mange opgaver 

var et mål i sig selv for flere elever. Når jeg nævner, at de har udviklet sig til at blive ”små 

matematikere”, tænker jeg især på, hvordan de har håndteret at blive sat i situationer, hvor de selv 

skulle anvende deres matematiske viden og færdigheder i forskellige sammenhænge. Som en elev 

på et tidspunkt udbrød frustreret: ”Hvorfor fortæller de os ikke bare, hvad vi skal undersøge?” 

Begrundelsen har blandt andet været, at matematik ikke serveres for dem, når de først skal bruge 

det i livet uden for skolen. Derfor er det også dejligt at høre flere af børnene tale om, at matematik 

er en værktøjskasse, der kan hjælpe os med at løse problemer fra hverdagen.  

Ud over at blive klogere på hvordan børn arbejder med matematik, har mine to år i 5. og 6. klasse 

også gjort mig til et mere oplyst menneske i forhold til, hvad der optager børn i denne alder. 

Selvom jeg kun har siddet cirka 1½ meter fra jeres børn, har de ikke haft problemer med at finde 

tid til eksempelvis at drøfte fodboldkampe, rede hår, tale om kærester eller diverse tv-serier. Ja 

nogle gange har jeg endda haft fornøjelsen af at høre mere eller mindre harmoniske gengivelser 

af populære sange. Det tager jeg som en indikation på, at de ikke har følt sig særlig påvirket af 

min tilstedeværelse.  

Opsummeret vil jeg sige en utrolig stor tak for jeres børns venlighed overfor mig. Hvis I har 

spørgsmål, er I selvfølgelig fortsat velkommen til at kontakte mig. 

Med venlig hilsen 

Rune Hansen 

ruha@ucsyd.dk 

mailto:ruha@ucsyd.dk
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Bilag 6. Ansøgning om adgang til videooptagelser 
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Bilag 7. Årsplan for 5. kl. 2014/2015 
I planlægning af det enkelte forløb ændres og tilpasses forskellige ting. 
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Bilag 8. Hypotetisk læringskurs forløb nr. 4: Chancer og 

eksperimenter 
Læringsaktiviteter og hypoteser om elevers læreprocesser i forhold til faser i forløbet 

Elementer fra symbol- og repræsentationskompetencen samt 

problembehandlingskompetencen vil blive inddraget i forbindelse med forskellige 

læringsaktiviteter men ekspliciteres ikke i de udmøntede læringsmål for eleverne. Det vil 

medføre for mange målbeskrivelser, som eleverne skal holde sig for øje.  

Læringsmål Læringsaktiviteter Hypotese om 

elevers læreproces 

(herunder tegn på 

læring) 

Evaluering 

Du kan finde antallet af udfald 

når der kastes med 1 terning. 

 

Du kan lave et skema, hvor du 

skriver de forskellige udfald. 

 

Du kan lave en tabel hvor du 

noterer de forskellige udfald og 

beregner hyppigheden for det 

enkelte udfald 

 

Du kan lave en tabel hvor du 

noterer de forskellige udfald, 

beregner hyppigheden og 

frekvensen for det enkelte 

udfald. 

Kast med terninger på klassen. Der 

fortælles at der er snydeterninger i 

mellem.  

 

Kan eleverne finde snydeterningerne (5 

minutter pr. par) – de bestemmer selv 

metoden men skal notere noget. 

 

I plenum laves en opsamling, hvor man 

får drøftet, hvordan man sammenligner 

de forskellige gruppers resultater. 

 

Herefter gennemgås siderne 130-131 i 

Matematrix for 5. 

 

Opgaver fra Trix: 

A. Opgave 2 og 3 s. 129 

B. Opgave 2, s. 129, opgave 6 (hvad er 

chancen for at en tilfældig elev holdt 

ferie i sommerhus) s. 132  

C. Opgave 2 s. 129, opgave 6 (hvad er 

chancen for at en tilfældig elev holdt 
ferie i sommerhus) s. 132 

 

Nogle får ikke 

systematiseret 

deres kast.  

 

Nogle får kun 

noteret enkelt 

udfald ned. 

 

Nogle opstiller 

deres resultater i en 

tabel og beregner 

hyppigheder. 

 

Ingen elever 

arbejder med 

frekvens.  

Plenumsamtale 

hvor man får givet 

et bud på 

snydeterningerne – 

og får talt om 

hvordan man kan 

sammenligne. 
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Du kan fortælle, hvad procent 

betyder. 

 

Du kan angive procent af en 

størrelse. 

 

Du kan genkende og skrive 

tegnet for procent. 

 

Du kan omregne til decimaltal 

og angive procent 

 

Du kan forklare, hvad 

hyppighed er. 

 

Du kan forklare hvad frekvens 

er. 

 

Du kan afgøre i hvilke 

situationer frekvens er brugbart 

 

Du kan lave et skema, hvor du 

skriver de forskellige udfald. 

 

Du kan lave en tabel hvor du 

noterer de forskellige udfald og 

beregner hyppigheden for det 

enkelte udfald. 

 

Du kan lave en tabel hvor du 

noterer de forskellige udfald, 

beregner hyppigheden og 

frekvensen for det enkelte 

udfald. 

 

Med afsæt i klassen undersøgelse 

kommes der omkring procentbegreb med 

afsæt i s. 118-119 i Trix. Her kommer 

man ind på omregning til decimaltal. 

 

 

Opgaver fra Trix: 

A. Opgave 12 og 13 s. 134 (lave 
hyppighedstabel) 

B. Opgave 12 og 13 s. 134  

C. Opgave 12 og 13 s. 134  

 

I forhold til 

procentbegrebet vil 

nogle elever godt 

kunne tænke i 

hundrededele, 

mens andre vil 

arbejde med 

decimaltal. 

 

Nogle elever vil 

have svært ved at 

gennemskue 

frekvensbegrebet. 

 

Et tegn på læring 

er, at eleverne kan 

forklare, hvorfor 

man kan bruge 

frekvens. 

Eleverne skal på en 

padlet fremkomme 

med definitioner på 

de forskellige 

begreber – og give 

et eksempel på 

anvendelse af 

begrebet. 

Du kan opstille en tabel i 

Numbers over hyppigheder 

(hyppighedstabel) 

 

Du kan tegne et pindediagram i 

Numbers ud fra 

hyppighedstabellen. 

 

Du kan omregne hyppigheder til 

frekvens i Numbers 

 

A. Opgave 8 s. 132 i Trix 

B. Opgave 8 s. 132  og opgave 9a, 9b, 9d 

og 9e s. 133 i Trix 
C. Opgave 8 s. 132  og opgave 9a, 9b, 9d 

og 9e s. 133 i Trix 

 

Eleverne kan gå tilbage til at indtaste 

tidligere tabeller i Numbers 

Eleverne vil have 

svært ved at taste 

ind i programmet.  

 

De vil have svært 

ved at få værdier på 

kategoriaksen (x-

aksen) 

 

De vil have svært 

ved at ’kopiere’ 

celler. 

 

De vil vælger 

diagramtyper, der 

ikke passer til deres 

data.  

Eleverne udarbejder 

nogle små 

vejledninger til 

Numbers, som deles 

med resten af 

klassen.  

 

Den gode kritiske 

kammerat kommer 

på banen i forhold 

til at give feedback 

på vejledningerne.  

Du kan efterprøve 

tilfældigheder i et konkret spil 

 

Du kan analysere et konkret spil 

ved at bruge hyppigheder 

og/eller frekvens 

 

Du kan opstille en matematisk 

model for et konkret spil  

 

Spil med spilleplader omkring sum af tre 

terninger: 

http://auuc.demonstrationsskoler.dk/site

s/default/files//sites/default/files/attachm

ents/forloeb_fase_ii_bingo_banko.docx 

 

https://drive.google.com/viewerng/view

er?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsd

GRvbWFpbnxpbnFoYWRlcnNsZXZ8Z

3g6MmZmMjA4ODM5MTM2M2Y1Z

A 

De bliver snydt af 

deres personlige 

sandsynlighedsbeg

reb. 

 

De vil tro at der er 

tale om ligevægtige 

udfald. 

 

Eleverne vil 

gennem 

Spiller Tines spil 

for at se om de har 

gennemskuet 

spillet. 

http://auuc.demonstrationsskoler.dk/sites/default/files/sites/default/files/attachments/forloeb_fase_ii_bingo_banko.docx
http://auuc.demonstrationsskoler.dk/sites/default/files/sites/default/files/attachments/forloeb_fase_ii_bingo_banko.docx
http://auuc.demonstrationsskoler.dk/sites/default/files/sites/default/files/attachments/forloeb_fase_ii_bingo_banko.docx
https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpbnFoYWRlcnNsZXZ8Z3g6MmZmMjA4ODM5MTM2M2Y1ZA
https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpbnFoYWRlcnNsZXZ8Z3g6MmZmMjA4ODM5MTM2M2Y1ZA
https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpbnFoYWRlcnNsZXZ8Z3g6MmZmMjA4ODM5MTM2M2Y1ZA
https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpbnFoYWRlcnNsZXZ8Z3g6MmZmMjA4ODM5MTM2M2Y1ZA
https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpbnFoYWRlcnNsZXZ8Z3g6MmZmMjA4ODM5MTM2M2Y1ZA
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Du kan finde antallet af udfald 

når der kastes med 1 terning. 

 

Du kan finde sandsynligheden 

(chancen) for hvert udfald ved 

kast med 1 terning 

 

Du kan finde antallet af udfald 

når der kastes med 2 terninger 

og øjentallene lægges sammen. 

 

Du kan finde sandsynligheden 

for hvert udfald når der kastes 

med 2 terninger og øjentallene 

lægges sammen. 

 

Du kan finde antallet af udfald 

når der kastes med 3 terninger 

og øjentallene lægges sammen. 

 

Du kan finde sandsynligheden 

for hvert udfald når der kastes 

med 3 terninger og øjentallene 

lægges sammen. 

 

Vi forsøger at differentiere spillet med 

terninger. 

systematisering få 

skabt et overblik 

over spillet. 

Du kan selv lave et terningespil, 

som kan afprøves matematisk. 

 

Du kan finde/beregne 

sandsynligheder for dit 

terningespil 

 

 

Eleverne laver et terningespil med 

følgende benspænd: Ingen spilleplade 

man skal bevæge sig rundt på, der skal 

bruges mellem 2-4 terninger, der skal 

indgå enten sammeligning eller nogle 

regnearter 

 

Eleverne finder 

komplicerede 

regler som fjerner 

fokus fra 

matematikken. 

De spiller 

hinandens spil og 

fremkomme med 

konstruktiv kritik. 

 

 

Bilag 9. Undervisningsbillede 1: Når mål møder 

klasserummet 
Indledningen på den første lektion i forsøgsundervisningen. Uddrag er også beskrevet i 

Hansen (2016a).  

Det er midt på formiddagen. Eleverne i femte klasse sidder i bordgrupper og venter stille 

på, at matematiktimen går i gang. Matematiklæreren Tine sætter sig på en stol og spørger 

eleverne ”Hvad tænker I, når vi bruger ordet mål? Når vi siger, at vi har et mål med 

noget. Hvad tænker I så på?”  

Ved en bordgruppe rækker eleverne hurtigt hænderne op. Tine vælger Noah, der siger 

”At gå efter noget.” 

Tine svarer, mens hun organiserer tingene på sit bord. ”Ja, at gå efter noget. Det er faktisk 

en god ting, ja. Hvad kunne det være for eksempel Noah?”  

Noah begynder at sidde uroligt på sin stol, og efter et stykke tid siger han tøvende: 

”Æhhhh… Det ved jeg snart ikke.” Tine fokuserer på Noah og siger spørgende: ”Nej.” 

Det ansporer Noah til at svare: ”Et mål i et maratonløb eller noget.”  
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Flere elever ved Noahs bordgruppe markerer med hænderne, mens Tine får Noah til at 

uddybe sit svar ved at sige: ”Ja et maratonløb, der har man et mål. Og hvad er målet ved 

et maratonløb? Det er og...” Noah griber spørgsmålet og siger: ”Det er og komme hele 

vejen rundt og nå til mål.” 

Tine anerkender Noahs forklaring og vender sig mod Emil. ”Hvad siger Emil?”  

”Mål det er sådan noget, der står ud på ”sporteren”.” 

Mikkel udbryder lavmælt ”for helvede” og Emil vender sig mod ham.  

Tine siger: ”Ja det er rigtigt”, hvorefter hun henvender sig til Mikkel. ”Hvad er målet 

for eksempel, når man siger, det er ude på sporteren? Hvad er mål Mikkel, hvis du spiller 

fodboldkamp, hvad er dit mål med en fodboldkamp?” Mikkel svarer: ”Og score mål.” 

Tine smiler og siger: ”Ja det er rigtigt. Så der har du også et mål, som har noget med 

mål og gøre.”  

Lise rækker hånden op, og Tine siger: ”Andre ting med mål. Hvad siger Lise?” Lise svarer 

med en lav stemme: ”Det er noget man måler.” Tine giver udtryk for, at hun ikke kunne 

høre Lise, hvilket får Lise til at sige: ”Det er noget, man måler. For eksempel hvis man 

skal finde ud af mmm, hvor langt en eller…” Mikkel supplerer: ”Hvor stort 

klasseværelset er.” Tine griber formuleringen og siger: ”Ja eller hvor langt du har til 

skole. Det er rigtigt, det kan også være, der siger man, hvad måler din skolevej. Det er 

rigtigt.” 

Laura sidder overfor Lise og markerer med hånden, hvilket får Tine til at spørge: ”Hvad 

siger Laura?” Laura svarer: ”Noget man gerne vil opnå.” Med tydelig stemmeføring 

replicerer Tine: ”Ja, noget man gerne vil opnå. Det er rigtigt.” 

Tine henvender sig efterfølgende til Oliver, der siger: ”Lære det, som man har sat sig 

for.” Tine nikker bekræftende og svarer: ”Ja det er rigtigt. Noget man gerne vil opnå. 

Lære det, man har sat sig for. Det er rigtigt.” 

Tine kigger rundt i lokalet, hvorefter hun spørger eleverne: ”Hvis jeg har nogen mål med 

jeres undervisning, hvad tror I så man …, at I skal med det?” 

Laura markerer og Tine vælger hende, hvorefter Laura siger: ”At vi lærer og regne godt.” 

Tine svarer bekræftende, mens hun kigger rundt på eleverne: ”Ja for eksempel, det kunne 

det være. Det er rigtigt. Ja. Men hvis man stiller nogen mål op, så er det, fordi man skal 

stræbe efter og nå de mål. Man vil opnå dem, ligesom Laura sagde. Hvad var det Oliver, 

du sagde? Nu kan jeg ikke lige huske det ordret.” Oliver svarer: ”At man skal æhh…, at 

man skal lære det, som man har sat sig for.” 

Tine fremhæver Olivers formulering: ” Ja det er rigtigt. Et mål, det er noget, man har sat 

sig for. Det er rigtigt.” Herefter går hun videre til at eksemplificere med et konkret 

læringsmål (MKU140912-A).  

https://vimeo.com/187614126
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Bilag 10. Undervisningsbillede 2: De mange mål 
I forbindelse med opstarten på ”Forløb 4: Chance og eksperimenter” i januar 2015 uddeler 

Tine terninger til eleverne i 5. klasse. Blandt terningerne er der nogle snydeterninger, som 

eleverne skal forsøge at identificere. Eleverne kaster med terningerne, hvorefter der er en 

plenumsamtale om deres resultater (OL150106).  

Cirka halvvejs inden i lektionen afsluttes aktiviteten, hvorefter Tine indleder en 

plenumsamtale. 

Lænet op ad kateteret med sin Ipad i hånden starter Tine samtalen ved at sige: ”Godt, så 

skal vi kigge lidt på målene. Og til Gry og Lukas, som ikke har været her før [nye elever 

i klassen]. Og Victor, han har jo været med til det [en elev, som kom ind i klassen før jul]. 

Det er, at vi hver gang lige kigger på nogen mål. Og Gry, du spurgte lidt hvorfor? Og der 

er det også nogen gange, at der får man også svarene i målene. Så det er ved at være 

rigtig godt med i snakken.”  

Tine bruger lidt tid på at få forbindelse til fjernsynet i lokalet, og hun får en elev til at 

slukke og tænde fjernsynet. Nogle elever begynder at småsnakke, mens andre slår lidt 

med de udleverede terninger. På fjernsynet kommer følgende skærmbillede frem (LP-

forløb4). 

 

Tine læser den første målformulering op, hvorefter hun siger: ”Og så har jeg prøvet og 

lavet udfaldet rød. Hvad betyder udfald? Mens Tine læser op, sidder Elias og taler til Ella, 

samtidig med at han drejer på sin stol. Det får Tine til at henvende sig til ham: ”Elias, 

kunne du prøve og have fokus op på tavlen nu?” Elias retter blikket mod fjernsynet, 

hvorefter Tine fortsætter: ”Hvad betyder udfald? Er det nogen, der ved det? Hvad tror I, 

hvis jeg kaster med en terning, og man skal notere udfald? Hvad tror I udfald, det 

betyder? 

Tine kigger rundt i klasselokalet, men eleverne reagerer ikke på hendes spørgsmål. Hun 

henvender sig derefter til Mikkel, der lige er kommet med en hviskende bemærkning til 

sidemakkeren Noah. Tine spørger: ”Mikkel, hvad tror du udfald, det betyder, hvis jeg 

kastede med en terning, og jeg skal notere det?”  
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Mikkel svarer ikke, men Laura markerer i samme øjeblik, og Tine spørger hende. Laura 

siger: ”Hvad det blev.” Tine tager afsæt i svaret: ”Ja, hvad det blev. Hvis jeg kaster en 

mønt, hvad kan udfaldet så være?” Laura replicerer: ”Plat eller krone.”  

Tine går videre til de andre målformuleringer, hvor der er indikationer på, at eleverne 

ikke kender begreberne hyppighed og frekvens. Tine forklarer begreberne, mens en del 

elever med deres kropssprog signalerer en vis form for uopmærksomhed.  

Ved afslutningen på sekvensen siger Tine: ”Det var de mål, og vi kommer selvfølgelig til 

og snakke meget mere om dem.” (MKU150106-E). 

Bilag 11: Målsedler fra forløb 4 - eksempler 
William: 

Læringsmål Kan Kan 

næsten 

Kan ikke 

Du kan fortælle, hvad procent betyder ja     

Du kan angive procent af en størrelse ja     

Du kan omregne brøk til decimaltal og angive procent ja      

Læringsmål Kan Kan 

næsten 

Kan ikke 

Du kan forklare, hvad hyppighed er ja     

Du kan forklare hvad frekvens er Ja      

Du kan afgøre i hvilke situationer frekvens er brugbart ja     

Læringsmål Kan Kan 

næsten 

Kan ikke 

Du kan lave en tabel hvor du noterer forskellige udfald, beregner hyppigheden og 

frekvensen for det enkelte udfald. 

Ja      

Du kan opstille en tabel i Numbers over hyppigheder (hyppighedstabel) ja     

Du kan tegne et pindediagram i Numbers ud fra hyppighedstabellen. ja      

Du kan omregne hyppigheder til frekvens i Numbers ja     

Læringsmål Kan Kan 

næsten 

Kan ikke 

https://vimeo.com/193998531
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Du kan efterprøve tilfældigheder i et konkret spil      x 

Du kan analysere et konkret spil ved at bruge hyppigheder og/eller frekvens      x 

Du kan opstille en matematisk model for et konkret spil      x 

Læringsmål Kan Kan 

næsten 

Kan ikke 

Du kan finde antallet af udfald når der kastes med 2 terninger og øjentallene lægges 

sammen. 

x     

Du kan finde sandsynligheden for hvert udfald når der kastes med 2 terninger og 

øjentallene lægges sammen. 

X      

Du kan finde antallet af udfald når der kastes med 3 terninger og øjentallene lægges 

sammen 

x      

Du kan finde sandsynligheden for hvert udfald når der kastes med 3 terninger og 

øjentallene lægges sammen 

x     

Læringsmål Kan Kan 

næsten 

Kan ikke 

Du kan selv lave et terningespil, som kan afprøves matematisk x     

Du kan finde/beregne sandsynligheder for dit terningespil x     

  

Victor: 

Læringsmål Kan Kan 

næsten 

Kan ikke 

Du kan fortælle, hvad procent betyder      X 

 

    

Du kan angive procent af en størrelse       

Du kan genkende og skrive tegnet for procent  x     

Læringsmål Kan Kan 

næsten 

Kan ikke 

Du kan forklare, hvad hyppighed er  x     

Du kan forklare hvad frekvens er    X 

 

    

Læringsmål Kan Kan 

næsten 

Kan ikke 
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Du kan lave et skema, hvor du skriver de forskellige udfald  x     

Du kan lave en tabel hvor du noterer forskellige udfald, beregner 

hyppigheden for det enkelte udfald. 

      

Du kan opstille en tabel i Numbers over hyppigheder (hyppighedstabel)       

Du kan tegne et pindediagram i Numbers ud fra hyppighedstabellen.       

Læringsmål Kan Kan 

næsten 

Kan ikke 

Du kan efterprøve tilfældigheder i et konkret spil       

Du kan analysere et konkret spil ved at bruge hyppigheder       

Læringsmål Kan Kan 

næsten 

Kan ikke 

Du kan finde antallet af udfald når der kastes med 1 terning  x     

Du kan finde sandsynligheden (chancen) for hvert udfald ved kast med 1 

terning 

      

Du kan finde antallet af udfald når der kastes med 2 terninger og øjentallene 

lægges sammen. 

      

Du kan finde sandsynligheden for hvert udfald når der kastes med 2 terninger 

og øjentallene lægges sammen. 

      

Læringsmål Kan Kan 

næsten 

Kan ikke 

Du kan selv lave et terningespil, som kan afprøves matematisk  x     

Du kan finde/beregne sandsynligheder for dit terningespil       

  

Lukas: 

Læringsmål Kan Kan 

næsten 

Kan ikke 

Du kan fortælle, hvad procent betyder  x     

Du kan angive procent af en størrelse    X     

Du kan omregne brøk til decimaltal og angive procent  x     

Læringsmål Kan Kan 

næsten 

Kan ikke 



280 
 

Du kan forklare, hvad hyppighed er x     

Du kan forklare hvad frekvens er    x     

Læringsmål Kan Kan 

næsten 

Kan ikke 

Du kan lave en tabel hvor du noterer forskellige udfald, beregner hyppigheden og 

frekvensen for det enkelte udfald. 

 x     

Du kan opstille en tabel i Numbers over hyppigheder (hyppighedstabel)  x     

Du kan tegne et pindediagram i Numbers ud fra     hyppighedstabellen.  x     

Du kan omregne hyppigheder til frekvens i Numbers    x   

Læringsmål Kan Kan 

næsten 

Kan ikke 

Du kan efterprøve tilfældigheder i et konkret spil  x     

Du kan analysere et konkret spil ved at bruge hyppigheder og/eller frekvens       

Læringsmål Kan Kan 

næsten 

Kan ikke 

Du kan finde antallet af udfald når der kastes med 2 terninger og øjentallene lægges 

sammen. 

 x     

Du kan finde sandsynligheden for hvert udfald når der kastes med 2 terninger og 

øjentallene lægges sammen. 

 x     

Du kan finde antallet af udfald når der kastes med 3 terninger og øjentallene lægges 

sammen 

 x     

Du kan finde sandsynligheden for hvert udfald når der kastes med 3 terninger og 

øjentallene lægges sammen 

 x     

Læringsmål Kan Kan 

næsten 

Kan ikke 

Du kan selv lave et terningespil, som kan afprøves matematisk  x     

Du kan finde/beregne sandsynligheder for dit terningespil  x     

  

Mikkel: 

Læringsmål Kan Kan næsten Kan ikke 

Du kan fortælle, hvad procent betyder  ja 

 

    

Du kan angive procent af en størrelse       

Du kan genkende og skrive tegnet for procent  ja     
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Læringsmål Kan Kan næsten Kan ikke 

Du kan forklare, hvad hyppighed er  ja 

 

    

Du kan forklare hvad frekvens er  ja   

 

  

Læringsmål Kan Kan næsten Kan ikke 

Du kan lave et skema, hvor du skriver de forskellige udfald  ja     

Du kan lave en tabel hvor du noterer forskellige udfald, beregner 

hyppigheden for det enkelte udfald. 

      

Du kan opstille en tabel i Numbers over hyppigheder (hyppighedstabel)       

Du kan tegne et pindediagram i Numbers ud fra hyppighedstabellen.       

Læringsmål Kan Kan næsten Kan ikke 

Du kan efterprøve tilfældigheder i et konkret spil       

Du kan analysere et konkret spil ved at bruge hyppigheder       

Læringsmål Kan Kan næsten Kan ikke 

Du kan finde antallet af udfald når der kastes med 1 terning       

Du kan finde sandsynligheden (chancen) for hvert udfald ved kast med 1 

terning 

      

Du kan finde antallet af udfald når der kastes med 2 terninger og øjentallene 

lægges sammen. 

 ja     

Du kan finde sandsynligheden for hvert udfald når der kastes med 2 terninger 

og øjentallene lægges sammen. 

      

Læringsmål Kan Kan næsten Kan ikke 

Du kan selv lave et terningespil, som kan afprøves matematisk       

Du kan finde/beregne sandsynligheder for dit terningespil       

 

Bilag 12. Undervisningsbillede 3: Det asynkrone klasserum 
Undervisningsbilledet er fra ”Forløb 4: Chance og eksperimenter”, hvor Tine indleder en 

opsamling ved lektionens afslutning. På fjernsynsskærmen i lokalet er følgende 

skærmbillede (LP-forløb4). 
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Tine indleder med at sige: ”Nu skal vi lige have samlet op på det her. Hvordan synes I, 

det har været at arbejde med opgaverne?” 

Nogle elever er i gang med at pakke sammen, mens andre rækker hånden op. Tine giver 

ordet til Laura, der siger: ”Altså lige i starten, der var det lidt svært. Der blev det lidt 

nemmere til sidst.” 

Tine svarer: ”Ja. Jeg bemærkede i starten, der blev du sur på dig selv. Og så pludselig 

blev du glad, fordi så gik det op for dig, ikke også. Og det er jo fedt. Så derfor kunne du 

faktisk nu, hvis vi skal hænge sammen med målene Laura.” 

Tine skifter til følgende side i sin præsentation og peger på fjernsynet, mens hun siger: 

”Hvad er det så, du kan, hvis du kigger herop. Hvad er det for et mål, som du har opfyldt 

nu?” 

 

En smule tøvende siger Laura: ”Jeg kan regne procent ud fra [utydelig] brøk til 

decimaltal til procent.” Tine anerkender svaret: ”Ja det er rigtigt. Så nu kunne du faktisk 

sætte hak ved din [målliste], fordi du har gjort, fordi du kan gøre det nu. Det er rigtigt.” 

Efterfølgende henvender Tine sig til Ella, der har markeret. Ella siger: ”Altså i starten, 

der skulle vi lige sådan komme ind i opgaverne. For eksempel var der en gang, hvor vi 

ikke kunne finde ud af det der frekvens, fordi vi kom til en opgave, hvor vi skulle det. Og 

det var bare.” Ella holder en lille pause og kigger over mod Laura, hvorefter hun 

fortsætter: ”Nåå, det er bare sådan det er. Det går da bare rigtig godt.” 

Tina roser Ella og siger: ”Så du synes, at du har styr på begge de to mål.” Ella nikker, 

og Tine bemærker, at ”så skal du få sat hak ved dem.” 



283 
 

Tine henvender sig til den videoobserverede bordgruppe: ”Hvordan gik det over ved jer? 

Victor, kom du i gang?” Victor svarer tøvende: ”Lidt.” Tine siger: ”Ja. Og hvad med 

Lukas, hvad synes du?” 

Lukas siger: ”Jeg synes også, det har været fint.” Tine fortsætter, mens hun peger på 

fjernsynet: ”Ja, hænger det sammen med målene, synes du? Har du arbejdet med, skulle 

du omregne noget til procent i dag i de opgaver, du lavede?” Lukas svarer meget tøvende: 

”Nej.” Tine replicerer: ”Ikke helt. Så kommer det næste gang i dine opgaver.” Hertil 

svarer Lukas: ”Jeg var i gang med en opgave, hvor det var, at jeg skulle, men så nåede 

jeg det ikke.”  

Tine svarer: ”Nej, så næste gang kommer det hos dig.”  

Tine henvender sig til de to piger (Alma og Isabella) i bordgruppen, som fortæller, at det 

var gået fint. Tine går videre til en ny bordgruppe, hvor hun spørger Astrid: ”Hvad tænker 

du om målene? Var du i gang i dag, hvad har du lavet for nogle opgaver?" Astrid svarer: 

”12 og 13.” Tine siger: ”Ja. Så du har kastet mønter.” Det bekræfter Astrid og Tine 

fortsætter: ”Og så har du fået tegnet hyppighedstabellen.” Astrid nikker. 

Tine ser rundt i lokalet og opsummerer: ”Så det vil sige, at målene hang godt nok sammen 

med opgaverne.” Herefter spørger hun kortfattet til elevernes afkrydsning af mål på deres 

arbejdsseddel (MKU150113-G). 

Bilag 13. Undervisningsbillede 4: Identifikation af mål i 

matematik 
I forløb 6 er der fokus på elevernes udvikling af symbolbehandlingskompetencen i 

forbindelse med ligninger. Ved afslutningen på en lektion spørger Tine til elevernes 

læring. 

Tine indleder opsamlingen med at sige: ”Nu skal I prøve og fortælle mig, hvad I synes 

har været vigtigst i den her lektion.” Hun holder en lille pause, hvorefter hun fortsætter: 

”Hvis I tænker ud fra, hvad har I lært i den her lektion?” 

Tine bevæger sig rundt i lokalet, hvor eleverne sidder stille. Hun beder en elev om at 

lægge nogle ting væk, hvorefter hun siger: ”Hvad synes I, der har været vigtigt, hvis I 

lige tænker efter?” 

Der er helt stille i lokalet. Efter et stykke tid markerer Sofia og siger: ”Tallet x.” 

Tine svarer: ”Tallet x. Ja tallet x. Er der nogen som kan huske, hvad man nogle gange 

kalder den?” 

Nogle elever markerer, og Tine giver ordet til Isabella, der siger: ”Det ukendte tal.” 

https://vimeo.com/194311590
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”Den ubekendte, ja,” svarer Tine, hvorefter hun overdrager ordet til Laura, der siger: 

”Det der giver.” Tine responderer: ”Ja, at man skal finde ud af, hvad x er. Det er rigtigt.” 

Rosa får ordet: ”Altså at man tager noget fra på det ene, så skal man også tage noget fra 

på den anden.” Tine irettesætter en elev, hvorefter Rosa fortsætter: ”Altså det var det vi 

gjorde med vægtene. Altså hvis man tog, altså i ligningen. Altså hvis man tog fra i den 

ene, så kunne man også tage fra i den anden.” 

Tine svarer: ”Ja nu siger du, at det var ved vægten, at man skulle tage fra ved den ene og 

også ved den anden. Hvad hvis det er tal?” Tøvende siger Rosa: ”Så trækker man fra og 

sådan noget.” Tine spørger: ”Trækker man så det samme tal fra på hver side?”  

Rosa giver udtryk for, at det er hun usikker på. Tine kigger rundt i lokalet, men der er kun 

få elever, som markerer. Isabella får ordet og siger: ”Ja man skal også trække det samme 

fra med tal.”  

Tine sammenfatter pointen med, at man skal trække det samme fra på begge sider. På 

lignende vis får hun gennem samtalen udfoldet, at man også kan lægge det samme til på 

begge sider. Hun spørger til en elevs forståelse for ligevægt i forhold til ligninger, hvor 

hun blandt andet henviser til nogle af de opgaver, som eleverne har lavet. Et andet 

elevsvar får Tine til at komme ind på lighedstegnet (MKU150407-G). 

Bilag 14. Undervisningsbillede 5: Når elevers adfærd 

indikerer en bestemt målorientering 
Undervisningssekvenserne er fra en af de sidste lektioner i Forløb 2: Brøker og 

decimaltal. I forsøg på at etablere et sammenhængende narrativ af lektionen refererer jeg 

til flere videoklip, dias og opgaveark.  

I forbindelse med rammesætningen af undervisningen tager Tine udgangspunkt i den 

første af følgende fire målformuleringer. 

 

      (LP-Forløb2, s. 61) 

Tine får eleverne til at forklare, hvad der kendetegner et gæt. Eksempelvis siger Lise, at 

”det er, når man ikke ved, hvad det er. Men hvad man tror, det er.” 

https://vimeo.com/198167445
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Tine fortsætter med afsæt i ovenstående dias: ”Så det vil sige, man skal prøve og gætte 

om hvilke brøker, der kan omskrives til et endeligt decimaltal. Man skal også forklare, 

hvorfor nogle brøker kan omskrives til endelige. Og hvorfor nogen kan omskrives til 

uendelige decimaltal. Og de to begreber, endelige og uendelige decimaltal, dem får vi 

lige styr på lige om lidt. Så kan det også godt være, at nogen kommer frem til at kunne 

forklare, hvorfor 1/10, 1/100 og 1/1000 del kan omskrives til endelige decimaltal.” 

Under Tines forklaring kommer Mikkel ind i klassen med en fyldt vandflaske og sætter 

sig stille på sin plads.  

Tine får efterfølgende eleverne til at forklare, hvordan man omregner en brøk til 

decimaltal. Flere elever markerer, og Tine vælger Mikkel.  

Mikkel:  ”Du ganger, nej du dividerer.” 

Tine:  ”Ja, hvad er det, man dividerer.” 

Mikkel: ”Nævneren og tælleren.” 

Tine: ”Ja. I hvilken rækkefølge dividerer man dem?” 

Mikkel: ”Tæller og nævner.” 

Tine: ”Ja man dividerer tæller med nævneren. Det er rigtigt.”  

Tine kigger rundt i klasserummet. Herefter omregnes brøkerne 
1

4
 og 

1

3
 til decimaltal i 

plenum, hvilket Tine kobler til kendetegn for et endeligt og et uendeligt decimaltal 

(MKU141118-A).  

Overfor eleverne beskriver Tine, hvad der karakteriserer undersøgende arbejde i 

matematik ved at inddrage en cyklisk model for undersøgelser (MKU141118-B).  

 

  (LP-Forløb2, s. 63) 

Tine har fordelt eleverne i grupper med udgangspunkt i deres faglige niveau. Grupperne 

får udleveret opgaveark med forskellige grader af stilladsering. I den videoobserverede 

gruppe arbejder Mikkel sammen med Lise, Pia og Alma om følgende opgaveark. 

https://vimeo.com/190995443
https://vimeo.com/190999080
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Eleverne giver i begyndelsen udtryk for en del usikkerhed, hvor de alle fire taler om 

opgavearket (MKU141118-D). Ved Tines mellemkomst begynder de tre piger at omregne 

brøkerne nederst på siden. Mikkel indgår ikke længere i gruppesamtalerne. Han tegner på 

sit viskelæder og taler lidt med en anden gruppe. På et tidspunkt siger Mikkel: ”Jeg kan 

godt lide, at jeg slet ikke er med i det her.” Han smiler en lille smule og gentager: ”Jeg 

kan godt lide, at jeg ikke er med i det her. Jeg skal ikke lave noget.” Pigerne er optaget af 

at drøfte deres fremgangsmåde og responderer ikke på Mikkels bemærkning. Efter et 

stykke tid siger Lise: ”Vent lige, Mikkel skal også være med. Han laver ingenting.” 

Mikkel griner til Lise. Alma og Pia arbejder videre med omregningerne. Lise fokuserer 

lidt på Mikkel men vender så tilbage til omregningerne.  

Pigerne har delt brøkerne mellem sig og får lavet omregningerne på deres iPad uden 

indledningsvist at reflektere over resultaterne. På et tidspunkt spørger Pia: ”Hvorfor er 

alle bare 0,0…?” Alma forklarer, at det er fordi, ”tælleren ikke går over nævneren.” I 

hele den periode er Mikkel tavs, mens han blandt andet piller ved sit viskelæder 

(MKU141118-E). 

https://vimeo.com/191003522
https://vimeo.com/191007905
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Efter omregningerne begynder pigerne at forholde sig til, hvilke brøker giver et endeligt 

decimaltal. Siddende ved siden af Mikkel rejser Alma sig, går rundt om bordet og stiller 

sig ved Pia. Mikkel deltager stadigvæk ikke aktivt i gruppearbejdet. Efter et stykke tid 

konkluderer Alma og Pia, at 7 af brøkerne nederst på siden giver et endeligt decimaltal 

[omtales konsekvent som enlige og ikke endelige] (MKU141118-F). 

Pigerne går tilbage til gættefasen og siger, at de gættede på 10 endelige decimaltal. De 

går i gang med at udfylde skemaet på opgavearket, og Mikkel spørger, om han ”må have 

lov til at være med.” Pigerne hjælper Mikkel med at udfylde skemaet (MKU141118-G). 

Pia læser op fra skemaet. 

Pia:  ”Hvad fandt I frem til? - og hænger det sammen med jeres 

bud/gæt fra starten. Hvis ja - var I så bare heldige i starten 

eller…? Hvis nej - kan I så forklare, hvor jeres bud/gæt ikke 

var helt rigtig?” 

Alma:  ”Okay, vi gættede bare, fordi vi vidste godt det var 7 [griner 

og siger noget utydeligt]. Så laver vi det lige om til, at vi også 

mente, det var 7 første gang. Fordi jeg gider ikke til og skrive 

det.” 

Alma forlader bordgruppen, og de to andre piger begynder at tale sammen. 

Lise:  ”Hallo Pia. Skal vi også skrive 7 der [peger på feltet med 

hypotese i skemaet]?” 

Pia:  ”Nej.”  

Lise:  ”Men det sagde Alma.” 

Pia:  ”Nej 10 din [utydelig].” 

Alma kommer tilbage til bordet, og Lise henvender sig til hende. 

Lise:  ”Alma, vi skal ikke skrive 7 der.” 

Alma:  ”Jo, fordi så slipper vi for at skrive så meget.” 

Lise:  ”Nej Alma, du skal bare skrive 10.” 

Alma:  ”Nej, fordi ellers skal du til og skrive.” 

I gruppen ændrer de alle i deres skema i forhold til Almas anbefaling, og der kommer til 

at stå, at de gættede på 7. 

Alma:  ”Fordi [ellers] så skal vi kunne forklare, hvorfor det ikke var 

rigtig.” 

Mikkel er forvirret over Almas manipulation med skemaet og får hjælp til at udfylde 

skemaet i forhold til gruppens beslutning om at ændre deres gæt på 10 til 7.  

Alma dikterer følgende forklaring for gruppen. ”Vi brugte vores lommeregner og lavede 

bare et gæt” Til sidst betoner Alma grinende ”Og vi gættede rigtigt!” (MKU141118-H). 

https://vimeo.com/191011194
https://vimeo.com/191011865
https://vimeo.com/191012719
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Bilag 15. Undervisningsbillede 6: Overfladiske 

læringsstrategier 
I forbindelse med Forløb 5: Tegneformer arbejder Alma sammen med Isabella om 

opgaven s. 46 i arbejdsbogen for Matematrix5. Her skal de skal måle forskellige afstande 

på et danmarkskort og finde de reelle afstande. Nedenfor er et billede af Almas bog. 

 

Alma og Isabella måler afstanden mellem København og Esbjerg til 10,5 cm. Alma kigger 

sig rundt i klasserummet og siger: ”Alle er bare [utydeligt], fordi de ikke er nået så langt.” 

De to piger laver en omregning, hvor de multiplicerer 2,5 med 10,5. De får afstanden til 

26. Pigerne går videre med deres beregninger.  De bruger en kort-app på Ipaden til at søge 

efter Göteborg. Først lokaliseres Göteborgvej i Aalborg, men pigerne finder ud af, at ”den 

ligger et helt andet sted.” De finder frem til, at Göteborg er i Sverige og finder byen på 

kortet i bogen. De måler afstanden på kortet til 8,5 cm og beregner afstanden til 21 km.  

 Isabella:  ”Man skulle tro, at det var meget mere.”  

Alma: ”Wow er det kun 25 kilometer. Er det kun 21 km der fra der 

til [peger i bogen på Århus og Göteborg].” 

Isabella:  ”Mmm.” 

Alma:  ”Husk nu, at den der [peger på målestoksforholdet i bogen] er 

mindre end den der oppe [peger op mod tavlen].  

Isabella:  ”Ja. Okay.” 

Pigerne reflekterer ikke rigtig over deres resultater, de arbejder bare videre med den 

metode, som de har fundet frem til.  

På et tidspunkt udbryder Isabella: ”Det er virkelig ikke langt” (MKU150310-G). 

https://vimeo.com/197394357
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Bilag 16. Undervisningsbillede 7: Når elever selv skal vælge et 

problem som udgangspunkt for matematisk modellering 
Nedenstående undervisningssekvens viser to piger, der er i gang med at finde et emne, 

som udgangspunkt for matematisk modellering.  

Laura og Ella sidder i et hjørne af klasselokalet. De læser den udleverede 

opgavebeskrivelse, og Ella betoner, at de selv må bestemme, hvad de vil vælge. 

Laura:  ”Men det skal være noget, som vi kan. Det skal heller ikke 

være et alt for stort emne, fordi sidste gang kunne vi næsten 

ikke nå og gøre det færdig.” 

Ella: ”Nej, fordi at vi blev uenige altid.” 

Tine overhører pigernes samtale og kommer hen til dem. 

Tine: ”Det tænker jeg også vil være et godt råd, det I lige snakkede 

om. Det, der med at sidste gang kan I huske, at I startede med 

at ville lave en hel butik. Og det blev så stort.” 

Ella: ”Ja, og så skulle du have alle varerne.” 

Laura: ”Ja, og vi brugte også to timer altså…” 

Ella: ”På at finde ud af, hvad det var vi skulle bruge kun. Eller hvad 

vi skulle vælge.”  

Tine: ”Ja, så er det bedre at tage noget, der er lidt mere simpelt ikke 

også.” 

Laura: ”Ja, så vi kan nå og blive færdig.” 

I deres samtale kredser pigerne først om forskelle på skoler, herefter komme de ind på 

brugen af elektriske apparater. Da Tine kommer hen til gruppen, forklarer pigerne, hvad 

de har overvejet.  

Ella: ”For eksempel så foreslog Laura, fordi de har lige haft hendes 

kusine på besøg, forskellen på danske skoler og engelske 

skoler. Og så er det lige det der, hvad har det med matematik 

at gøre. Hvordan vil man regne det ud?” 

Tine: ”Ja, det er svært og måle […] For det kommer også an på, 

hvad måler man ud fra. Måler man ud fra karakterer, og skal 

man lære det samme i England som herhjemme. Har de 

samme fælles mål, som vi har og sådan noget. Det kan man 

ikke sådan rigtig…” 

Pigerne taler lidt videre med Tine, hvorefter de fortsætter med at indkredse et emne. De 

overvejer spørgsmål a la ”hvad er bedst?” i forhold til forskellige elementer. De overvejer 

også, hvad det koster at anskaffe sig et dyr. Det afviser de også, hvilket leder frem til, at 

Ella siger: ”Hvad, hvis man nu vil starte en dagpleje?” Laura lyser helt op og siger: ”Ja.”  
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De to piger får hurtigt remset nogle ting op, som en privat dagplejer skal anskaffe sig 

(MKU160406-C). 

Pigerne begynder på deres rapport, hvor de konsulterer kriterierne for rapporten. De bliver 

enige om, at de lige skal høre Tine ad i forhold til deres emnevalg (MKU160406-D).

  

Bilag 17. Undervisningsbillede 8: Når forskellige 

målorienteringer mødes  
Vi er nu ved den næste lektion i forløb 17, hvor den videoobserverede gruppe er blevet 

fuldtallig. I nedenstående undervisningsbillede indgår flere videoklip. 

Tine indleder lektionen med at fortælle eleverne, at de skal huske at formulere læringsmål 

i forbindelse med deres arbejde (MKU160411-A). 

Laura, Ella og Alma finder deres pladser i hjørnet af klasselokalet, og Alma initierer en 

smule arrigt følgende samtale. 

Alma:  ”Jeg vil bare ikke vide noget, om det der børnehalløj. Seriøst. 

Dagpleje, nå hvad vil I finde ud af. Hvor meget et barn æder 

om dagen? Og hvad det koster så?” 

Ella: ”Nej, nej.” 

Alma: ”Nej, det synes jeg heller ikke.” 

Almas udsagn og hendes kropssprog signalerer, at hun er kritisk og utilfreds med Laura 

og Ellas valg af emne. Hun fortæller de andre piger, at hun hellere vil undersøge noget 

med, hvor hurtigt noget falder i forhold til vægt. Med henvisning til en samtale med Tine 

i den forrige lektion nævner Laura en række ting, som de skal være opmærksomme på i 

forbindelse med at starte en privat dagpleje op. Ella finder deres rapport frem, hvor de 

skal til at formulere et læringsmål.  

Laura: ”Læringsmål. [Lille pause] Ingen ide.” 

Alma: ”Det har jeg heller ikke. [Lille pause] Hvad vil vi gerne lære 

ved det her?” 

Laura: ”Jeg har ikke nogen ideer til et læringsmål.”  

Pigerne kigger rundt i klasselokalet efter Tine. Hun er dog i gang med at hjælpe en anden 

gruppe. 

Alma: ”Altså det var ikke mig, der fandt på det. Det var jer 

[utydeligt].” 

Ella: ”Vi kan finde ud af, om man kan tjene alle de penge. Eller vi 

kunne finde ud af, hvor svært det egentlig er og starte en 

dagpleje op.” 

Laura: ”Ja, men er det et læringsmål?” 

https://vimeo.com/214450858
https://vimeo.com/214451063
https://vimeo.com/214451251
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Laura markerer for at få hjælp af Tine, mens Alma fortsætter med at give udtryk for sin 

kritiske holdning til emnevalget (MKU160411-B). Laura og Ella begynder at tale om 

fotografier på væggen foran dem. 

Alma:  ”Hvad vil I lære med dagpleje? […] Hvorfor tog I dagpleje?” 

Ella: ”Fordi, det gjorde vi bare.” 

Laura:  ”[Griner en smule] Fordi vi ikke havde nogen bedre ide.”  

Ella: ”Og Tine sagde, at det kunne man sagtens bruge.” 

Pigerne kigger rundt i klasserummet og markerer for at få hjælp. 

Alma: ”Jeg ved virkelig ikke, hvad I vil lære. Hvad vil I lære? Hvad 

vil I undersøge?” 

Ella: ”At man godt kan samle alle de penge ind, som man har 

brugt.” 

Med forholdsvis lav stemme fortsætter Ella med at give begrundelser for emnevalget. 

Alma foreslår, at de søger efter nogle oplysninger på internettet. Ella betoner, at de skal 

vente, da de først skal have lavet læringsmål. Mens de venter på Tine, giver pigerne 

udtryk for deres frustrationer over, at de ikke er kommet i gang med emnet.  

Alma:  ”Hvorfor kommer de ikke med en ting, vi skal undersøge?” 

Ella: ”Det er fordi, vi selv skal finde ud af det.” 

Laura: ”Man skal sådan selv finde på noget. Og det har vi så altid 

total store problemer med.” 

Alma: ”Og så kommer vi total meget bagud.” 

Laura: ”Det skete også sidste gang” (MKU160411-C). 

Laura henter opgavebeskrivelsen for rapporten, hvor hun læser de forskellige elementer 

op. Men pigerne stopper atter op i forhold til at formulere et læringsmål, hvor Alma 

pointerer, at Ella og Lauras forslag ikke omhandler matematik. Herefter fortsætter hun 

med at tale om mamatikken i emnet. 

Alma: ”Hvad skal vi lære? Vi skal lære og plusse ting sammen for 

bamser og sådan noget […]. Og det lærte vi sådan tilbage i 3. 

klasse” (MKU160411-D). 

Cirka 25 minutter inde i lektionen kommer Tine hen til gruppen. Ella læser gruppens 

indledende beskrivelser op. 

https://vimeo.com/214451304
https://vimeo.com/214451402
https://vimeo.com/214451525
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Tine fortæller eleverne, at det er fine læringsmål og forsøger at gå i dialog med eleverne 

om emnet. Men pigerne virker lidt modløse, hvilket Tine også påpeger. Tine hjælper 

eleverne med at finde oplysninger på nettet og kommer med forskellige forslag til, 

hvordan eleverne kan undersøge situationen (MKU160411-E). 

Frem mod den næste lektion skriver Tine følgende til mig i en mail, da gruppen har taget 

kontakt til hende efter ovenstående lektion. 

Hej Rune.  

Jeg tror, at jeg vil snakke lidt med Ella, Laura og Alma og prøve at hjælpe 

dem med valg af emne. Jeg synes, at de næsten hver gang, vi har arbejdet 

med modellering er blevet modløse og opgivende. Jeg tror, det er 

nødvendigt at stilladsere dem lidt mere end deres faglige niveau 

umiddelbart fortæller. Jeg har skrevet nogle forslag ned i det vedhæftede 

dokument - har du nogen indvendinger eller andre forslag til forløb? 

Ved begyndelsen af den næste lektion fortæller Tine pigerne, at hvis de ikke vil arbejde 

videre med dagplejeemnet, må de gerne ændre deres valg. Hun præsenterer dem for nogle 

forslag, som pigerne overvejer. 

Ella og Laura giver udtryk for, at de gerne vil arbejde med lommepenge. Alma nævner, 

at det vil tage meget tid ved at henvise til en statistisk undersøgelse, gruppen tidligere har 

lavet. Tine overhører samtalen og fortæller gruppen, at det også er meningen, at de skal 

arbejde i forløbet. Da Tine forlader gruppen siger Alma: ”Kan vi så ikke bare blive ved 

dagpleje, fordi der var vi nået langt.” Ella vil gerne arbejde med lommepenge, Laura er 

ligeglad og Alma påpeger, at så skal de starte forfra. På et tidspunkt udbryder Laura: ”Vi 

skal bare finde ud af, hvad vi tager nu, for ellers når vi ikke noget.”  

Gruppen vælger at gå videre med dagplejeemnet (MKU160411-B). 

Min observationslogbog skildrer Alma, Ella og Lauras videre arbejde med den private 

dagpleje (forløb 17). Alma går aktivt ind i gruppearbejdet, hvor hun påtager sig ansvaret 

https://vimeo.com/214451571
https://vimeo.com/214451304
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for at opstille et budget i et regneark. Her udvikler hun et dynamisk regneark, hvor 

indtægter relateres til udgifter og gæld.  

 

Alma udviser et betydeligt engagement, hvor hun er optaget af at udvikle et 

mangefacetteret svar på deres undersøgelsesspørgsmål. Hendes fokus på at besvare 

spørgsmålet gennem brugen af et dynamisk regneark skaber en pejling og en 

opmærksomhed for gruppens arbejde.  

Laura indgår aktivt i gruppens diskussioner om relevante udgifter i forbindelse med 

opstart af en privatdagpleje. Hun giver dog udtryk for, at hun ikke forstår Almas 

opbygning af regnearket. Af observationerne fremgår det også, at hun egentlig ikke har 

problemer med at udlicitere denne faglighed til Alma (MKU160420-C).  

Bilag 18. Undervisningsbillede 9: Brug af smileys i forbindelse 

med selvvurdering 
Undervisningsbilledet eksemplificerer, hvordan vi indledningsvist forsøger at få eleverne 

til at anvende læringsmål i deres refleksioner over deres matematiske læring. Det 

beskriver den afsluttende lektion i Forløb 1: Geometrisk tænkning og undersøgelse. I 

samme lektion får eleverne også udleveret et papir, hvor de i forbindelse med begyndelsen 

af forløbet har tegnet fem trekanter. Med afsæt i deres nye viden skal de fremkomme med 

flere detaljer i forhold til de fem trekanter (MKU141021-B). Desuden skal eleverne i et 

dokument skrive, hvad de kan huske fra forløbet (MKU141021-C). Udvalgte 

elevprodukterne kan ses på bilag 19. 

Ved begyndelsen af lektionen rammesætter Tine en aktivitet, hvor eleverne skal forholde 

sig til læringsmål i forløbet gennem tre typer af smileys. Tine viser eleverne følgende dias 

på skærmen (LP-Forløb1, s. 80):  

https://vimeo.com/216455446
https://vimeo.com/188629937
https://vimeo.com/188629940
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Tine:  ”Så får man sådan et stykke papir, nogen får to stykker papir. 

Og der skal man sætte smiley ved hver mål. Om man synes 

man har nået det mål, så er det en glad smiley. Om man er lidt 

i tvivl [peger på den midterste smiley]. Og når man ikke har 

nået det [peger på den sure smiley]. 

T fortsætter ved at fortælle eleverne, at når de har lavet det, skal de i et dokument skrive, 

hvad de synes, at de kan. Hun nævner, at eleverne gerne må bladre i bogen (MKU141021-

C). 

Efter nogle opklarende spørgsmål går eleverne i gang med at arbejde. Ved det 

videoobserverede bord har Pia og Lise fået udleveret målsedlerne. De er meget usikre på, 

hvad de skal gøre.  

Pia læner sig spørgende over mod Lise: ”Skal man bare lave en smiley ud for hver?” 

”Ja”, svarer Lise bestemt, men efter et lille stykke tid hvisker hun til Pia ”Jeg forstår det 

ikke”. 

”Det gør jeg heller ikke”, siger Pia. 

Pigerne arbejder videre med at sætte smileys, men de har til tider svært ved at forstå 

målformuleringerne. De er blandt andet i tvivl om, hvad en ligebenet trekant er. På et 

tidspunkt læser Lise et af målene op: ”Tegne en trekant ved brug af vinkelmåler, når du 

kender tre forskellige oplysninger. Hvad mener hun med det?” 

Pia svarer: ”Jeg ved det ikke. Jeg sætter bare en smiley, så laver jeg, når jeg ikke fatter 

det, sådan en streg”. 

Pia viser det for Lise ved at tegne en smiley på bordet og udbryder: ”Jeg fatter det ikke”. 

Lidt senere kommer Tine hen til bordgruppen, hvor Lise spørger: ”Hvad mener du med 

det?” [hun peger på arket og læser op] ”Tegne en trekant ved brug af vinkelmåler, når 

du kender tre forskellige oplysninger. Hvad mener du med det?”  

Tine læser op: ”Tegne en trekant ved brug af vinkelmåler, når du kender tre forskellige 

oplysninger.” Hun kigger på Lise og spørger: ”Kan du det?” Lise svarer: ”Ja, det kan 

jeg godt.” Tine siger: ”Hvis du kan det, så skal du sætte en glad smiley.” Tine fortsætter: 

https://vimeo.com/188629940
https://vimeo.com/188629940
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”Hvis jeg nu siger, at du skal tegne en trekant, som har en vinkel på 90 grader, på 40 og 

på 50.” Lise siger ”Mmmm” og laver en smiley 

Undervisningssekvensen fortsætter, hvor der er flere målformuleringer, som eleverne har 

svært ved at tyde. De bliver usikre på, hvad målbeskrivelserne egentlig er et udtryk for. 

Det drøftes med Tine. I den videoobserverede gruppe taler Lise og Laura om de 

forskellige formuleringer, mens Pia og Astrid ikke drøfter læringsmålene (MKU141021-

D). 

Bilag 19: Elevprodukter fra forløb 1 (Laura, Lise, Pia, Astrid) 
Forskellige elevprodukter fra Forløb 1: Geometriske figurer og egenskaber ved 

geometriske figurer. 

Laura: 

Trekanter ved opstart: 

 

Trekanter ved afslutning: 

https://vimeo.com/188629939
https://vimeo.com/188629939
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Hvad har jeg lært: 

 

Smileys (kunne ikke gå gennem skanneren, men der var en glad smiley ved alle mål): 
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Lise: 

Trekanter ved opstart: 

 

Trekanter ved afslutning: 

 

Hvad har jeg lært: 
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Smileys:  
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Pia 

Trekanter ved opstart: 

 

Trekanter ved afslutning: 

 

Hvad har jeg lært: Her er der ikke indsamlet noget. 
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Smileys:  
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Astrid: 

Trekanter ved opstart: 

 

Trekanter ved afslutning: 
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Hvad har jeg lært: 

 

Smileys: 
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Bilag 20. Undervisningsbillede 10: Stilladsering af elevers 

arbejde med selvvurdering 
I forbindelse med Forløb 4: Chance og eksperimenter skal eleverne forholde sig til de 

opstillede læringsmål på deres målseddel. 

Tine fortæller, at eleverne skal gå ind på deres målside og klikke nogle mål af. Herefter 

vil hun spørger forskellige elever, hvilke mål de har opfyldt (MKU150120-I). Eleverne 

går i gang med at forholde sig til målene på deres målseddel. Efter et stykke tid henvender 

Tine sig til William for at høre, om han har fået afkrydset nogle mål. 

William: ”Øh ja.” 

Tine: ”Kan du nævne 2 mål, du har afkrydset?” 

William: [Tøvende] ”Jeg kan forklare, hvad procent betyder.” 

Tine anerkender svaret og irettesætter nogle elever, der snakker.  

William: ”Og omregning af brøk til decimaltal.” 

Tine: ”Hvad tænker du om de mål, vi har haft i dag med og kunne 

opstille en hyppighedstabel i Numbers? Kan du det?” 

William: ”Ja.” 

Tine: ”Ja. Og kan du også lavet et søjlediagram i Numbers over 

hyppighedstabellen?” 

William nikker bekræftende, hvorefter Tine fortæller, at han også kan krydse de mål af. 

Tine henvender sig til Victor ved den næste bordgruppe og spørger, om han kan fortælle 

et mål, som han har krydset af.  

Meget lavmælt svarer Victor: ”Jeg kan fortælle, hvad procent betyder.” 

Tine anerkender svaret og henvender sig til Lukas, der sidder ved siden af Victor. Lukas 

begynder med at sige: ”Jeg har krydset…” Mens han taler, kommer Alma hen og sætter 

sig på sin plads i samme bordgruppe og begynder at tale til Isabella. Tine irettesætter 

hende og beder Lukas om at fortsætte. 

Lukas: ”Jeg har krydset af, jeg kan fortæller, hvad procent betyder.” 

Tine: ”Ja, det er rigtigt. Godt. Og Victor og Lukas, hvad betyder 

procent?” 

Lukas: ”Det betyder en hundrededel.” 

Tine: ”Det er rigtigt. Det er flot Lukas.” 

Tine henvender sig til Mikkel ved en anden bordgruppe og spørger til hans afkrydsninger. 

Mikkel: ”Øh. Jeg kan genkende og skrive betegnelsen for procent.” 

Tine: ”Ja. Yes. Kan du opstille en hyppighed? Kan du opstille 

hyppigheder også?” 

https://vimeo.com/194313080
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Mikkel: [Tøvende] ”Ja.” 

Tine: ”Hvad er en hyppighed Mikkel?” 

Mikkel: ”Er det ikke det der med en terning eller sådan et eller andet, 

og så skal man tage…” 

Tine: ”Jo så er det for eksempel, hvor mange gang de slår seks.” 

Tine forsætter med at spørge til forskellige elevers afkrydsning, hvorefter hun laver nogle 

stikprøver i forhold til, hvor langt eleverne er nået med opgaverne (MKU150120-J). 

Bilag 21. Undervisningsbillede 11: Matematisk udfordrede 

elever og læringsmål  
I forbindelse med Forløb 6: Algebraiske tænkning fortæller Tine eleverne, at de ikke har 

arbejdet så meget med mål i det her forløb. Hun betoner, at hun hele tiden har haft mål 

for forløbet og viser tre mål på skærmen, som hun læser op.  

 

(LP-Forløb6, s. 13) 

T fortæller eleverne, at de skal forklare, hvad de forskellige mål betyder. Tine pointerer, 

at formålet faktisk er at se, om eleverne har opfyldt de tre mål (MKU150417-B). 

I den videoobserverede gruppe sidder Elias, Astrid og Felix, der alle har svært ved 

matematik. 

Astrid: ”Et lighedstegn, det er… Jeg skal lige tænke mig om [lang 

pause]. Hvad var det nu – et lighedstegn?”  

Elias: ”Et tal.” 

Astrid svarer, at det ikke er et tal, mens Felix samtidig siger: ”Et lighedstegn, det er måske 

det samme som en trekant, der er lige på hver side.” Mens Felix taler, tegner han med 

fingrene på bordet. Han slutter af med at sige: ”Det kunne det jo godt være.” 

Elias: ”Nej det er… Er det ikke…” 

Felix:  ”Det var i hvert fald noget med.”  

Han tager fat i et opgaveark og viser det til Astrid og Elias. Elias peger på arket og siger: 

”Det er…, er det ikke 50 på hver side. Så er det lige og så kan […] eller hvis der er 20 i 

en lille pose og 10 på hver side.” 

https://vimeo.com/194313122
https://vimeo.com/198169303
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Astrid afbryder: ”Ligning. Nu skal vi forklare, hvad en ligning det er. En ligning det er? 

– jeg kan ikke huske noget. En ligning, hvad er det nu?” 

Felix griner og peger på opgavearket, mens han siger: ”Det kunne jo være det der – 

måske.” 

Astrid: ”Nej, fordi det øverste – et lighedstegn, det var så det [peger 

på opgavearket].” 

Elias: ”Hvis det er en streg, der går sådan [viser en bølgestreg i 

luften]. Og så er der en, der tegner en lige streg.” 

Felix: ”Det her er sgu også et lighedstegn. Hvis de der to tilsammen 

vejer 15, så giver det 30 [peger på opgavearket].” 

Astrid: ”[Afbryder] Ligning. Hvad er en ligning?” 

Elias: ”Vi er alle sammen dumme herover.” 

Eleverne griner. 

Felix: ”Det er bedre, der er én, der er klog. Astrid, smut! Så henter 

vi én, der er klog. 

Astrid: ”Du er grov.” 

Felix: ”Ja da.” 

Astrid henvender sig til Tine og fortæller, at gruppen ikke kan finde ud af det. Tine 

kommer hen til bordgruppen og sætter sig på hug. 

Tine: ”Hvis jeg nu siger til jer. Kan I forklare, hvad et lighedstegn – 

hvad kendetegner et lighedstegn? Hvad betyder et 

lighedstegn?” 

Felix: ”[peger på opgavearket] Kan det være det der?” 

Tine: ”[ser på arket og kigger på Felix] Hvad betyder et 

lighedstegn?” 

Astrid: ”Hvad betyder det?” 

Elias: ”Et tegn, der er lige.” 

Tine: ”Ja, det er også lige. Det er også rigtigt, men hvad betyder det? 

Hvis jeg nu skriver…” 

Felix afbryder og siger, mens han tegner et lighedstegn på bordet: ”Det er det her.” 

Tine: ”3 + x = 4. Hvis jeg nu skriver det? Hvad skal x så være lig 

med?” 

Astrid: ”2.” 

Felix: ”Nej 1.” 

Astrid: ”Nej 1. Ja.” 

Tine: ”Hvorfor skal det være 1?” 

Felix: ”Fordi så kommer det jo til og være et lige tal.” 



307 
 

Tine tøver og Felix fortsætter: ”Hvis det skal give 4, og du har 3 i starten, så skal du jo 

plusse 1.” 

Tine: ”Så det kan være 1 ikke også. Hvorfor kan det være 1?” 

Felix: ”Fordi, hvis man plusser 2, så kommer den op på 5.” 

Tine: ”Det er rigtigt…” 

Før Tine kan fortsætte afbrydes hun af Elias. 

Elias: ”Så er det ikke lige, så er det ikke lige. Så har man ikke 2 på 

hver side, så […] vil det være ulige, fordi så er der 3 på den 

ene side og så 2 på den anden side. Og så vil det ikke være 

lige. Og hvis det gav 4, så ville der være 2 på hver side.”  

Tine har øjenkontakt med Elias og siger: ”Det er rigtigt Elias.” 

Samtidig løfter Felix opgavearket og siger til Astrid: ”Så var det jo sådan her.” Han slår 

sig i panden med flad hånd. 

Tine: ”Det vil sige, der er, at så vil der være det samme på begge 

sider. [utydeligt] Det betyder, at det er lig med hinanden. Ikke 

også. På den ene side og på den anden side.” 

Efterfølgende taler eleverne og Tine om de to andre læringsmål (MKU150417-C).  

Bilag 22. Undervisningsbillede 12: Formulering af læringsmål 

ved lektionens afslutning 
I Forløb 9: Procent i hverdagen laver Tine ved den første undervisningslektion i 6. klasse 

en opsamling. Først får hun eleverne til at fremkomme med bud på, hvad der kendetegner 

læringsmål. 

Emil: ”Fx vi kan jo have en uge til, og vi skal fx lære noget brøker. 

[…] Og så skal vi opstille nogle krav og så, det er et 

læringsmål.” 

Tine: ”Ja, et læringsmål kunne være at vide noget om brøker. 

Rigtigt. Hvad siger Lise?” 

Lise: ”Det kan også være… Nej vent, det var det samme.” 

Ella:  ”Altså vi får noget vi skal lære inden for et stykke tid og så. 

Det kan fx være, vi skal måle vinkler på en cirkel eller sådan 

noget.” 

Tine: ”[smiler] Ja, på en trekant for eksempel.” 

Ella: ”Ja, på en trekant.” 

Tine: ”Det er rigtigt. Et mål kunne være fx, at man skal kunne bruge 

vinkelmåleren til og måle vinkler. Det er rigtigt. Det lavede vi 

https://vimeo.com/198169355
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fx sidste år. Fint Ella. Andre, der har nogle eksempler eller kan 

fortælle noget om læringsmål. Oliver.” 

Oliver: ”Man kunne have nogle mål for […] i en læringsperiode.” 

Tine: ”Ja. Læringsmål. Hvad fortæller det? Læringsmål, hvad 

fortæller det? Rosa.” 

Rosa: ”At du skal kunne lære et mål.” 

Tine: ”Ja, det er noget, man skal lære. Det er rigtigt. Elias.” 

Elias: ”Det er fx, hvis du siger, vi skal nå og lære, hvad det der 

betyder [peger i sin lærebog]. Så er det et mål for 

matematiktimen.” 

Tine: ”Ja, det kunne det være. Et læringsmål, at det skal I have lært, 

når matematiktimen er slut. Det er rigtigt. Hvad siger 

Alberte?” 

Alberte: ”Fx at hvis der er, vi så siger, at så har vi fx 3-4 uger til at lære 

5 forskellige ting. Fx med procent nu her, så er der 3 eller 4 

eller 5 ting, vi skal have lært om procent, inden vi er færdige.” 

Tine: ”Ja, det er rigtigt. Hvad siger Emil?” 

Emil: ”Vi kunne også have et læringsmål med, at de skulle lære at 

gå 10 gange rundt om […] bane på 10 minutter.” 

Tine: ”Vil det fx være et læringsmål i matematik? Hvad kunne det 

være et læringsmål i?” 

Emil: ”Sport.” 

Tine: ”Ja, idræt.” 

Tine spørger eleverne, om de kan komme med et læringsmål fra dagens undervisning. 

Isabella: ”Altså lære lidt om procent med 100. Som 100 procent, at 

finde ud af, hvad det er og sådan noget.” 

Tine: ”Ja. Ja. Godt. Villiam.” 

William: ”Lære og kunne sætte en procent ud fra en brøk.” 

Tine: ”Ja, ja, andre? Laura.” 

Laura: ”Vide hvad procent er, og hvad man kan bruge det til.” 

Tine: ”Ja, det er rigtigt. Elias.” 

Elias: ”Forklare, hvad procent betyder, og hvad det er?” 

Tine: ”Ja. Forklare, det var et fint ord, ja. Det er nemlig rigtigt, fordi 

det var jo det vi gjorde faktisk i bordgrupperne. Skal I prøve 

og se, hvad mine læringsmål for i dag, det var? Om det passer 

nogenlunde med det, I sagde? 

Tine finder sit dias med læringsmål frem og læser op for eleverne: 
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(LP-Forløb9, s. 9) 

 Tine: ”Er der nogen, der kan fortælle mig lige nu, hvad procent 

betyder? Fordi så kan man jo sige: ”Okay, jeg har indfriet det 

læringsmål, der var i dag.” Hvad betyder procent?” 

Eleverne bliver tavse og markerer ikke, så Tine fortsætter med at spørge om, hvad procent 

betyder. Uopfordret siger Emil: ”Halvpris.” Det får Tine ham til at udfolde.  

Emil: ”Procent, det kan være rabat.” 

Tine: ”Ja. Procent, det har tit noget med rabat at gøre. Det er rigtigt.  

Emil: ”Procent, det kan man også bruge til en masse andet.” 

Tine: ”Ja. Procent det kan man bruge i mange forskellige ting. Og 

det er rigtigt, man bruger det nogen gange i rabat. Det er 

rigtigt. Hvad var det procent, det betød? Procent, det betyder. 

[Tine gestikulerer med sine hænder for at få eleverne til at 

svare, men der er ikke ret mange elever, der markerer]. Hvad 

betyder procent?” 

Rosa: ”Hundrededele.” 

Tine: ”Ja, hvad betyder det.” 

Rosa: ”Hundrededele.” 

Tine: ”Ja. Procent, det betyder hundrededele. Og 1%, det er 1 

hundrededel” (MKU150812-H). 

Bilag 23. Undervisningsbillede 13: Introduktion til logbog  
Logbogen anvendes første gang i forbindelse med Forløb 8: Cirkler. Tine introducerer 

logbogen for eleverne med afsæt i et dokument på Showbie, som vises på skærmen. En 

del elever kigger ikke op på Tine i forbindelse med introduktionen. 

https://vimeo.com/201627790
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Tine fortæller eleverne, at de skal skrive, hvad de har lært om cirkler i den her uge. 

Herefter skal de skrive, hvad de gerne vil lære om cirkler i den næste uge. Hun får 

eleverne til at komme med nogle forslag til forskellige formuleringer.  

Karla: ”Det, der med [peger mod tavlen] diameter gange pi.” 

Tine: ”Ja, det kunne være et eksempel.” 

Mikkel: ”Hvordan man beregner radius.” 

Tine: ”Ja og så videre. Alt det som man har lært skriver man under 

punkt A. […] Det skal være udfyldt til på mandag, så har jeg 

lige tid til og kigge på det inden tirsdag” (MKU150612-G). 

Ved afslutningen på forløb 8 spørger Tine til elevernes opfattelse af logbogsskrivningen. 

Ved videokameraet sidder en urolig gruppe drenge, hvilket har indflydelse på 

lydkvaliteten. 

Tine: ”Hvad synes I om logbogen? Hvordan er det og skulle skrive 

ned, hvad man har lært, og hvad man kunne tænke sig? Det er 

rigtig mange af jer [tysser på drengene], der har skrevet, I 

kunne bare tænke jer at lære det, der var om cirkler. Og det er 

også det der med, når man ikke ved så meget. Der er også 

nogen, som er kommet med bud på, hvad de godt kunne tænke 

sig. Men hvad synes I om at sidde og skrive? Hvad siger 

Alma?” 

Alma: ”Man bliver lige husket på, hvad man har lært.”  

Tine: ”Ja, det er rigtigt. Så det bliver lige genopfrisket. Er det godt 

eller dårligt?” 

Alma: [utydeligt] 

Tine: ”Ja, man skal tænke sig lidt om og så lige få det genopfrisket. 

Det var godt Alma. Det var en fin betragtning. Andre, der har 

noget. [Ingen elever markerer og klassen virker passiv] Der 

må jo være flere, for alle har jo skrevet i den. Laura, hvad 

tænker du om og skrive i logbogen?” 

Laura: ”Det er fin nok.” 

Tine: ”Ja. Hvorfor?” 

Laura: ”Altså man kan godt lige overveje…” 

https://vimeo.com/201623820
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Tine afbryder Laura og irettesætter drengene ved videokameraet.  

Tine: ”Hvad siger du Laura? Undskyld. Du sagde, man skulle tænke 

sig om.” 

Laura: ”Ja [utydeligt], når man skulle skrive, hvad man ville lære, så 

skulle man lige tænke over, om der var noget.” 

Tine: ”Ja, det er rigtigt. Om der var noget, du havde lært.” 

Tine irettesætter igen en af drengene, før hun går videre. 

Tine: ”Andre, der har noget om logbogen. William, hvad tænker du, 

da du skrev logbogen?” 

William: ”Ikke så meget.” 

Tine: ”Hvad, hvad tænker du? Kunne du gøre det bedre?” 

William: ”Øh nej. Den er fin nok sådan. Så tænker man også lidt over, 

når man laver ting. Øh så tænker man også lidt mere over, 

hvad man lærer ved det.” 

Tine: ”Ja. Kunne du måske have gjort det lidt mere uddybende? Vi 

snakkede lidt om og skrive formlerne med og sådan noget.” 

William: ”Ja.” 

Tine: ”Fordi, hvis man bruger en logbog, og man bare skriver, jeg 

har lært areal, jeg har lært omkreds. Hvad er det lige ved det, 

som I har lært? Så kunne man jo sige. Jeg har lært og måle den 

ude i skolegården. Jeg har lært og bruge en formel. Og sådan 

nogle ting, så kunne man uddybe lidt, hvordan man har lært 

og bruge det. Hvad siger Isabella?” 

Isabella: ”Det er også, det der med, at nu tænker man mere over, hvad 

man har lært [utydeligt]. Og så den der med, hvad man gerne 

vil lære.” 

Tine: ”Ja, så man får lidt indflydelse.” 

Isabella: ”Ja” (MKU150623-A). 

  

https://vimeo.com/201624967
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Bilag 24. Logbøger fra forløb 8-10 (Laura, William, Lukas, 

Mikkel, Astrid) 
Eksempler på logbøger fra forløb 8-10. 

Laura: 

Forløb 8: Cirkler 

 

Forløb 9: Procent i hverdagen 
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Forløb 10: Statistiske undersøgelser (ingen logbog) 

William: 

Forløb 8: Cirkler (uge 24 og uge 25) 

 

 

Forløb 9: Procent i hverdagen 
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Forløb 10: Statistiske undersøgelser 

 

Lukas: 

Forløb 8: Cirkler 

 

Forløb 9: Procent i hverdagen (ingen logbog) 
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Forløb 10: Statistiske undersøgelser 

 

Mikkel: 

Forløb 8: Cirkler (uge 24 og 25) 

 

 

Forløb 9: Procent i hverdagen 

 

 

Forløb 10: Statistiske undersøgelser 
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Astrid: 

Forløb 8: Cirkler 

 

Forløb 9: Procent i hverdagen 
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Forløb 10: Statistiske undersøgelser 
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Bilag 25. Eksempel på ugeopgave fra forløb 11 
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Bilag 26. Eksempel på elevers besvarelse af ugeopgave fra 

forløb 11 med Tines kommentar 
 

Laura: https://vimeo.com/207754482 

 Tines tilbagemelding: 

 

Lise:  https://vimeo.com/207754496 

 Tines tilbagemelding: 

 

https://vimeo.com/207754482
https://vimeo.com/207754496
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Astrid:  https://vimeo.com/207754471 

 Tines tilbagemelding: 

 

Mikkel:  https://vimeo.com/227711309 

 

Tines tilbagemelding: 

https://vimeo.com/207754471
https://vimeo.com/227711309
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Lukas: 
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 Tines tilbagemelding: 
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Noah: 

 

 

Tines tilbagemelding: 
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Bilag 27. Undervisningsbillede 14: Elevfremlæggelser med 

afsæt i elevers refleksioner over procesforløbet 
Tine sidder ved vinduet ved den ene væg med sin iPad på skødet, mens eleverne 

stadigvæk befinder sig på de pladser, som de har indtaget ved begyndelsen af lektionen. 

Ved begyndelsen af lektionen har Tine introduceret eleverne for de to spørgsmål, som 

skal indgå i elevernes fremlæggelse (MKU160415-A). 

Tine: ”Og så er det vigtigt nu her, når vi kører de her fremlæggelser, 

at man sørger for og lytte efter og kigge op på vedkommende, 

som står og fremlægger. Nu skal jeg lige se. Det man skulle 

fremlægge om, det var, at man skulle nævne en god ting, der 

kendetegner en god modelbygger. Og om I selv gør det. Om I 

selv synes, I lever op til det.” 

Tine beder en gruppe om at begynde, og Alberte rejser sig og går op til kateteret. 

Alberte: ”Altså, det er sådan lidt det der med, at man bliver sådan ved 

med og gøre det. Og man ikke giver op og sådan noget. Og 

hvis der er noget, der ikke lykkes, at man så finder andre veje 

og gøre det. Og vi har det sådan lidt, hvis fx hvis der er, at vi 

ikke har råd til noget, så finder vi sådan. Så det var sådan.” 

Tine: ”Så du synes, at I prøver og gøre det. Og leve op til det.” 

Alberte: ”Ja.” 

Tine: ”Ja. Godt. Super.”  

Tine kommenterer lige på en elevbemærkning, hvorefter hun får Ella til at komme op til 

kateteret. Tine beder hende om at tale højt og tydeligt. 

Ella: ”Vi har sådan også det med [utydelig], og så er det også det 

der, at det er mange forskellige ting, man skal købe. Og det er 

jo ikke lige altid, hvis du finder noget, du gerne vil have, det 

er jo ikke altid lige du kan få det. Så vi prøver ligesom de gør 

og finde noget andet, som er lige så [utydelig].” 

Tine: ”Ja. Kan du nævne en god, altså en ting som du synes 

kendetegner en god modelbygger.” 

Ella: ”Øhm, det der med at man prøver lidt forskellige løsninger, og 

ser hvorfor en der er bedst.” 

Tine: ”Super. Godt. Og det synes du også I lever op til?” 

Ella: ”Ja. Det prøver vi i hvert fald.” 

Tine beder den næste gruppe om at komme op til kateteret, hvilket Nora gør. 

Nora: ”Det, der kendetegner en god modelbygger, i hvert fald hvad 

vi synes, det er, at man aldrig giver op. Og hvis man ikke kan 

https://vimeo.com/215475344
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finde ud af det, så finder man en anden løsning. […] Altså fx 

hvis man nu ikke kan finde ud af opgaven, så finder man en 

anden udvej […] så man lige som kan løse opgaven. Og vi 

synes selv, vi lever næsten nogenlunde op til det, men i vores 

gruppe er vi næsten færdig.” 

Tine: ”Ja. Hvorfor synes du, at I lever op til det?” 

Nora: ”Altså vi har sådan, altså samarbejdet vi giver ikke op. Vi 

prøver bare mere [utydelig].” 

Tine: ”Super. Godt.” 

Tine får den næste elev til at stille sig op til kateteret. 

Sofia: ”For os kendetegner en god modelbygger, det er en, der prøver 

og sammenligne ting. Fx hvis man nu tager en tur på safari, 

og den så er dyrere end en anden. Og den ene er en guide med, 

og den anden er der ikke. Og så er det sådan. Tør man og tage 

ud i safarien selv og med sin familie, og man ikke ved, hvor 

man skal hen.” 

Tine: ”Det du tænker er, at hvis man har flere eksempler, finder flere 

eksempler på noget, så sammenligner man og finder ud fra de 

eksempler, det man gerne vil. Og hvor man vurderer de ting, 

du siger.” 

Sofia: ”Ja. Det er jo ikke altid, det kan godt være det er billigere, men 

hvis der nu ikke er en guide med, og man gerne vil have en 

guide med. Så skal man jo have noget, der er dyrere.” 

Tine: ”Ja. Det var en rigtig god betragtning. Superfint. Godt.” 

Tine beder eleven fra den næste gruppe om at gøre sig klar. 

Oliver: ”For os er en god modelbygger, sådan der er flere måder og 

løse på, og hvis man sidder fast, så finder man en måde og 

komme videre på. Og vi er ikke sådan nogen. Vi gav meget 

hurtigt op.” 

Tine: ”Ja, ved hvad?” 

Oliver: ”Ved vores første [emne].” 

Tine: ”Ja. Så der har I for øje, at den her gang, der kæmper I 

igennem.” 

Oliver: ”Ja.” 

Tine: ”Ja. Okay. Det er også en god nok betragtning. Fint Oliver.” 

En elev begynder at klappe, hvilket Tine stopper. Herefter får hun en elev fra den sidste 

gruppe til at stille sig op til kateteret. 
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Victor: ”Vi har fundet ud af, hvor mange medlemmer vi skal have, og 

hvor meget det skal koste for dem, for at det kan lade sig gøre 

og have en klub. Og så har vi også fundet ud af medhjælperne, 

om de er frivillige, om de skal have løn og det der.” 

Tine: ”Ja. Hvad har det med modelbygning og gøre Victor?” 

Victor: ”Sådan og finde ud af, om det kan lade sig gøre.” 

Tine: ”Ja. Hvad er det, I faktisk gør? I bygger en model over…” 

Victor: ”Tingene…” 

Tine: ”Ja I bygger en model over den her ungdomsklub. Og så 

vurderer I ud fra de her ting, som du siger. Med om I skal have 

frivillig arbejdskraft, og hvor mange medlemmer I skal have 

og sådan nogen ting. Så I prøver også forskellige ting ved 

hjælp af den model, I bygger” (MKU160415-G). 

Bilag 28. Undervisningsbillede 15: At genbesøge en 

matematiske aktivitet 
Undervisningsbilledet er fra Forløb 18: Ligninger og formler, hvor Tine tager afsæt i en 

matematisk aktivitet med tændstikæsker og ligninger fra Forløb 6: Algebraisk tænkning. 

I begyndelsen af lektionen har der været elevfremlæggelser i forbindelse med elevers 

modelleringsprojekter. Tine finder sin præsentation frem på skærmen. 

Tine: ”Nu skal vi så til og arbejde med ligninger og formler. Og 

sidste år der havde vi et tilsvarende emne, hvad vi kaldte 

ligninger, eller vi kaldte det algebraisk tænkning, som vi 

arbejdede med. […] Det er ligesom det emne, I tager 

udgangspunkt i. Derfor får I alle sammen – tre og tre sammen 

– en tændstikøvelse. Og dem havde vi sidste år nede i 

gymnastiksalen, hvor at vi skulle ved hjælp af nogle 

forskellige ting – nu vil jeg ikke afsløre for jer, hvad I skal 

gøre. Der skal man finde ud af, hvor mange tændstikker, der 

er i tændstikæskerne. Og der er selvfølgelig det samme antal i 

de der tre tændstikæsker. Man skal ved hjælp af sin viden 

omkring ligninger prøve og finde ud af, hvor mange 

tændstikker er der i hver æske. Og så tjekker man, når man har 

fundet ud af det, om man har regnet rigtig. […] Når man har 

regnet 1-2 stykker af dem, så går man ind i Pages, og så skriver 

man ned, hvad man kan huske og hvad man ved om ligninger 

fra det vi havde sidste år” (MKU160425-D).  

https://vimeo.com/215476173
https://vimeo.com/216457180
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(LP-Forløb18, s. 7) 

I den videoobserverede gruppe går Lise, Noah, Rosa og Lukas i gang med 

tændstikopgaven. Mens Lukas pakker tændstikker og tændstikæsker ud af posen spørger 

han: ”Skal der være det samme i alle eller hvad?” 

Rosa svarer, mens hun hjælper med at placere æskerne i forhold til den udleverede 

tegning: ”Ja. Der er lige mange tændstikker. Man må ikke åbne, fordi resultatet er inden 

i.” 

Lise rækker over bordet og tager fat i en æske, mens hun spørger: ”Ja. Hvor mange har 

vi her af de mulige?” 

Noah rækker også over bordet, mens han siger: ”Nej ved du hvad. Bare åben!” 

Lise sætter sig op på bordet, mens hun siger: ”Nej.” 

De to piger går i gang med at tælle tændstikkerne, mens de to drenge i begyndelsen mere 

er optaget af, at tændstikkerne er ”idiotsikret”.  

Rosa: ”Prøv at se her. Der er de her fire [peger på de fire løse `

 tændstikker på venstre side af lighedstegnet på tegningen].” 

Lise: ”Ja, dem skal du så lige minusse der [peger på tegningen].” 

Rosa: ”Dem minusser vi. Hvis vi nu siger 4 – ding – væk med dem 

[fjerner tændstikker på begge sider af lighedstegnet]. Så dem 

her, dem skal vi få til og passe. Så der er lige mange i dem der 

[peger på tændstikæskerne].”  

Lukas: ”Så snyder vi bare og lægger dem ovenpå.” 

Rosa: ”Ja, det kan vi også. Nej. Prøv og se [viser på tegningen]. Så 

minusser vi. Så er der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 [tæller] 

tændstikker. Det er der her ikke også. Og fordi der er 4 

tændstikæsker.” 

Lukas: ”Tre.” 
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Rosa: ”Ja. Men hvis der er 4 tændstikæsker, og der er 12 tændstikker, 

og der skal være lige mange i hver, så deler man dem vel. 12 

divideret med 4. Fordi, der er 12 og 4 æsker og det giver 3.” 

Lukas: ”Skal vi se om vi har regnet rigtig [begynder at åbne en 

æske].” 

Noah: ”Så der skal være 3 i?” 

Rosa: ”Prøv og vent. Prøv og se. Fordi der skal være 3 i hver. Prøv 

og se.” 

Noah: ”Skal vi så tjek, om vi er rigtige nu.” 

Lise: ”Kan man ikke bare finde ud af, hvor mange der er her – minus 

de 4 og så gøre [peger på tegningen]. Det vil jeg altså gøre.” 

Lukas: ”Det er også, det vi har gjort. Lad os se, om vi har ret.” 

Noah: ”Lad os se [rækker ud efter en æske]. Vi har ’way´.” 

(MKU160425-E) 

Efter at have løst opgaven beslutter eleverne sig for at lave et fælles dokument på Rosas 

iPad. Der foregår to parallelle samtaler ved det videoobserverede bord, hvor de to drenge 

laver forskellige udzoominger, mens Lise fortæller Rosa om de figurøvelser, som de 

lavede sidste år. Da Tine kommer hen og spørger til gruppens arbejde, fortæller Noah, at 

de er i gang med at skrive i et dokument. Lise spørger om de alle skal skrive. Tine siger 

til eleverne, at de godt må være fælles om at skrive, men at de skal sikre sig, at alle forstår 

det, de skriver (MKU160425-F). Efterfølgende begynder eleverne at arbejde sammen om 

Lises eksempel med figurtal, hvor Lukas og Rosa går op og skriver på tavlen, der er ved 

siden af bordgruppen (MKU160425-G). 

Rosa og Lise virker optaget af at formulere sig i dokumentet, mens Noah og Lukas laver 

forskellige udzoomninger. Lukas bladrer i sin matematikbog og taler højt med sig selv, 

mens Noah går væk fra bordgruppen. 

På et tidspunkt går Rosa op til tavlen og skriver: 

 

Rosa: ”Hvis du siger 7 gange 3, det er jo bare et regnestykke. Det er 

vel ikke en ligning. Er det det? […] Men er det så en ligning?” 

Lise: ”Er det ikke bare et regnestykke?” 

Rosa. ”Jeg ved ikke om det er en ligning eller et regnestykke. Det er 

jo lige det, der er problemet.” 

Lise: ”Det er jo bare et regnestykke, det der.” 

Rosa: ”Ja, det var også det, jeg tænkte.” 

https://vimeo.com/216457247
https://vimeo.com/216457335
https://vimeo.com/216457436
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Lukas henvender sig til Noah, der er kommet tilbage til bordet med sin matematikbog. 

Pigerne fortsætter deres samtale. 

Rosa. ”Skal jeg skrive, at vi ikke er sikker på, at…” 

Lise: ”Så er det jo bare et regnestykke. Så har det ikke noget med 

en ligning og gøre.” 

Mens drenge fortsætter med at tale om billeder i deres matematikbog, bliver pigerne stille 

i et lille stykke tid. 

Rosa: ”Et regnestykke, det er sgu da en ligning. Det tror jeg.” 

Lise: ”Nej. I en ligning, der skal du finde ud af noget.” 

Rosa: ”Ja. Finde ud af, hvad det regnestykke, det giver.” 

Lise: ”Ja. Nej. Ah-ah. Det behøves… Arg.” 

Rosa: ”Drenge. Altså et regnestykke. Hvis I bare siger 7 gange 3.” 

Noah: ”7 gange 3.” 

Rosa: ”[fortsætter] lig med x. Er det en ligning eller er det ikke en 

ligning?” 

Lise: ”Det er et regnestykke bare [markerer for at få hjælp].” 

Rosa: ”Altså. Lise tror, det er et regnestykke. Jeg tror, det er en 

ligning.” 

Lukas: ”Jeg vil sige, det er et regnestykke, fordi x det er bare ukendt. 

Den er allerede ukendt. Hvis der ikke stod noget.” 

Rosa: ”Ja, men jeg tænker, et regnestykke, det er alligevel en ligning, 

er det ikke? Fordi du regner noget ud lige som.” 

Lukas: ”Altså et regnestykke er noget, hvor du regner noget ud. En 

ligning, det er hvor du øh regner noget ud.” 

Rosa: ”[Griner] Det er sgu da det samme.” 

Lukas: ”Jeg ved ikke forskellen på en ligning og et regnestykke. Jeg 

kan ikke kende forskel på navnene. Matematik har alt for 

mange navne.” 

Rosa: ”Tine. Vi har en lille herover.” 

Tine. ”Ja [kommer over til bordgruppen].” 

Rosa: ”Hvis du bare sige 7 gange 3 lig med x ikke også. Er det en 

ligning?” 

Lise: ”Det er da bare et regnestykke, er det ikke det?” 

Tine: ”Det er også en ligning.” 

Lise: ”Jamen, hvordan kan det være det?” 

Tine: ”Det behøver ikke være, altså der behøver egentlig heller ikke 

og være x med i det. Men der kan godt være det. Tit så siger 

man, at ligninger, det indeholder x ikke også.” 

Lise: ”Mmm.” 



331 
 

Tine: ”Men det kan godt være 3 plus 4 er lig med 7. Det er jo også 

ligevægt [viser med hænderne]. Der er 7 [viser med venstre 

hånd], og der er 7 [viser med højre hånd]. Men der står bare 3 

plus 4 er lig med 7 ikke også.” 

Lise: ”Mmm.”  

Rosa:  ”[Tine bevæger sig væk fra gruppen] Så det er vel også 

ligevægt. Skal jeg så skrive, at et almindeligt regnestykke, det 

er også en ligning.” 

Lise: ”Der kan indeholde, altså det behøver ikke indeholde x.” 

Rosa: ”Det kan indeholde x, men det behøves ikke.” (MKU160425-

I). 

 

Nedenfor er gruppens dokument, der blev uploadet til Showbie. 

 

  

https://vimeo.com/216457630
https://vimeo.com/216457630
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Bilag 29. Undervisningsbillede 16: Eksempelgennemgang 
I efteråret 2015 begynder Tine også at bruge gennemgang af elevernes besvarelser til at 

anskueliggøre, hvad der kendetegner et fagligt godt produkt. I Forløb 10: Statistiske 

undersøgelser har eleverne arbejdet med følgende (differentierede) ugeopgave: 

 

 Tine laver følgende plenumgennemgang med eleverne. 

Tine:  ”Jeg kunne egentlig godt tænke mig, hvis jeg måtte, Alberte. 

Vise din brochure. […] Din ugeopgave, din brochure. Må jeg 

prøve og vise den?” 

Alberte: ”Ja.”  

Tine: ”Den var så fin. Jeg synes, I har været rigtig gode til og lave 

de her ugeopgaver. Jeg sad og rettede dem i går. Og det der, 

med det der springvand […] eller vandstråle eller, hvad man 

kalder det der, der står op af…” 

Mikkel: ”Geyser.” 

Tine: ”Geyseren, det er rigtigt. Det har I været gode til og tolke 

resultaterne, og så da I skulle lave brochuren. Så det synes jeg 

er rigtig flot. Nu vil jeg lige prøve og vise jer Albertes.”  

Tine får Alberts brochure op på skærmen i lokalet.  
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Tine: ”Alberte, hun har startede med og lave, det sådan her – flot. 

Den sælger jo godt. For en brochure, det er jo også noget, der 

skal sælge. Så det der med, […] at man bare skriver en linje i 

hæftet, det er sådan set ikke rigtig godt nok. Alberte har også 

fundet noget baggrundsviden omkring det. Hun skriver: I 

USA er der en geyser, som hedder Old Faithful, hvor der 

kommer vandstråler op med kogende vand. Der er rigtig 

mange turister, som vil se den. Og så har hun skrevet, at det er 

lidt forskelligt, hvornår man kan se den. Men i gennemsnit går 

der 78 minutter mellem hvert udbrud, og udbruddet er i gang 

3-4 minutter af gangen. Så det har hun fundet ud af. Hvor lang 

tid udbruddet varer, og så har hun brugt sine statistiske 

deskriptorer omkring gennemsnit og siger, at cirka hvert 

78ens minut, der kommer der et udbrud. Så har hun også sådan 

et flot billede med af den. Og så har hun skrevet at Old Faithful 

er en vandstråle, der sender kogende vand op i 40 meters 

højde. Den er i udbrud i 3-4 minutter af gangen. Og mellem 

hvert udbrud er der et gennemsnit [peger på skærmen og 

fortsætter med at læse op]. Det kan tage 47-92 minutter før det 
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næste udbrud kommer, det er forskelligt. Hvad er det for nogle 

værdier? – de der 47 til 92, hun har brugt her.” 

Lise: ”Mindsteværdien og størsteværdien.” 

Tine: ”Ja. Super. Der har været en undersøgelse, hvor de skulle se, 

hvor lang tid, der var i mellem. Og der lå typetallet på 78 

minutter. Så det vil sige, at det har taget 78 minutter flest 

gange. Så her får Alberte både inddraget mindsteværdi, 

størsteværdi, gennemsnit og typetal. Så hun har faktisk fire af 

vores deskriptorer med. Så det er rigtig flot [læser videre]. Så 

den her, den var rigtig fin. Der har hun brugt de ting. Der er 

mange andre, som har lavet dem lige så flotte og fine. Nu 

vælger jeg sådan lidt forskelligt fra jer. Og det er på den måde, 

at man kan bruge de her tal, så de giver mening. Så det synes 

jeg, det er rigtigt fint. Er der nogle kommentarer til det her? 

[ingen markering] Der er nogen af jer inde i Showbie, jeg vil 

gerne have, I går ind og kigger i Showbie. Der har jeg skrevet 

nogen kommentarer til jer, og nogen har jeg skrevet, at I skal 

komme op til mig. Og det må I gøre nu her om lidt.” 

(MKU151005-E) 

Bilag 30. Undervisningsbillede 17: Matematisk modellering 

på struktureret form 
I forbindelse med Forløb 12: Funktioner og matematisk modellering skal eleverne 

indledningsvist arbejder med en modelleringsopgave, hvor de skal undersøge 

sammenhængen mellem, hvor langt en elastik trækkes tilbage, og elastikkens 

flyvelængde. Tine præsenterer eleverne for læringsmålene:  

• Man skal kunne forklare, hvad en matematisk model er. 

• Man skal selv kunne lave en matematisk model og begrunde de valg, man har 

truffet.  

Tine fortæller, at sidste år fik eleverne ikke så meget matematik ind i deres modellering. 

Det er hun mere opmærksom på i år (MKU151109-C). I den næste lektion undersøger 

eleverne deres resultater ved en lille konkurrence i gymnastiksalen, hvor eleverne skal 

forsøge at ramme en kop placeret af Tine på en bestemt afstand. Introaktiviteten 

efterfølges af et fokus på funktionsbegrebet, hvor eleverne i en række lektioner arbejder 

med forskellige aspekter ved matematiske sammenhænge. De præsenteres bl.a. for 

følgende læringsmål: 

• Man kan vise sammenhængen på flere forskellige måder. Både ved en tabel, og 

ved at vise det i et koordinatsystem, ved en maskine, en ligning og ved hjælp af 

ord (MKU151123-A).  

 

https://vimeo.com/207589330
https://vimeo.com/210209481
https://vimeo.com/211156490
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Forløb 12 afsluttes med en modelleringsopgave, hvor eleverne skal lave en model for 

antallet af elastikker, der skal bruges i et Bungee Jump med en Barbiedukke 

(MKU151127-I).  

Tine: ”Matematisk modellering. Hvad er det for noget? […] Hvad 

er det, når man laver en matematisk model?” 

Rosa: ”Altså hvis du skal lave en undersøgelse, som fx det med 

elastikken her. Æh at sådan regne det ud med matematikken.” 

Tine: ”Ja, der hvor I skulle skyde med elastikken, hvor langt I træk 

den tilbage.” 

Rosa: ”Ja.”  

Tine: ”Ja, der prøvede I og lave et sådant skema over, hvad der 

skete, når man træk den fem centimeter og ti centimeter osv. 

Det er rigtigt. Faktisk så har vi jo snakket om før, så skulle 

matematik gerne blive sådan en slags værktøjskasse, som I har 

inde i hovedet. Som I kan tage frem og bruge. Og der skal 

være metoder og tilgange, som I kan bruge til og løse praktiske 

problemer med. Og det er faktisk det, der er forbindelse 

mellem matematik og omverdenen. Og det er det vi skal nu. 

For det er jo netop, det der med at man finder en 

omverdensituation – altså her fra hverdagen – et problem. 

[Tine står ved skærmen og peger på figuren i nedenstående 

dias] Hvad er problemet nu som vi skal arbejde med?”  

 

(LP-Forløb12, s. 72) 

Oliver: ”Det går ud på og lave elastik til Bungee Jump.” 

Tine: ”Ja, det er nemlig rigtig. Om man kan beregne det rigtigt. Så 

man er sikker på, at vedkommende ikke knalder hovedet i og 

bliver slået ihjel. Her gør vi det selvfølgelig kun med dukker 

ikke også. Det bruger man så matematikverdenen til (…), hvor 

man får lavet en tabel, og hvor man får skrevet ind ligesom vi 

har gjort her med sammenhænge. Altså hvor I får brugt 

https://vimeo.com/212537341
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simpelthen den matematik vi har lært her omkring 

sammenhænge i det her forløb.” (MKU151130-A)  

En gruppes indledende matematiske tilgang  

Den videoobserverede gruppe består af Ella, Alma og Laura. Mens Ella er ude for at måle 

afstanden for springet, drøfter Alma og Laura antallet af elastikker til det endelig spring. 

Alma siger, at der skal bruges over 20 elastikker (MKU151130-D). De to piger drøfter, 

hvordan de skal undersøge situationen. De begynder med at undersøge 5 elastikker og 

lader dukken falde fra 1½ meter. De laver en løselig vurdering af, at den faldt 50 

centimeter (MKU151130-E). Tine har overhørt elevernes samtale og går i dialog med 

dem. 

 Alma: ”Der skal rigtig mange elastikker til.” 

Tine: ”Men I bliver jo nødt til og lave nogle udregninger først. For 

I kan jo ikke komme så højt op, som det er her. Så I bliver nødt 

til og lave en eller anden udregning med, hvad der sker for 

hver elastik, der kommer på” (MKU151130-F). 

De udsendte elever kommer tilbage, og Tine fortæller klassen, at dukken skal falde 4,62 

meter. T betoner, at det ikke er meningen, at man skal kunne forsøge sig hele vejen op til 

de 4,62 meter. Derimod skal man kunne vurdere, hvad der sker, når man tilføjer en elastik 

og endnu en elastik osv. Dernæst kan man regne sig frem til, hvor mange elastikker, der 

skal bruges (MKU151130-G).  

A. Udvikling af en specifik matematisk tilgang 

I den videoobserverede gruppe vælger pigerne en halveringsstrategi, hvor de fokuserer 

på en fjerdedel af afstanden på 4,62 meter. De ræsonnerer, at hvis de kan finde ud af 

antallet af elastikker til en faldhøjde på 115,4 cm, så skal de bare multiplicere med 4. De 

kommer først frem til, at der skal være 7 elastikker men reducerer med en elastik, da 

dukken ikke må ramme gulvet. Eleverne deler 462 cm med 24 for at finde ud af, hvor 

meget en elastik gør(MKU151130-H).  

Tine kommer hen til den videoobserverede gruppe, der præsenterer deres 

fremgangsmåde. 

Tine: ”Det bliver sådan lidt usikkert. Jeg tænker, at det egentlig er 

smart tænkt, at man tager en fjerdedel. Men man bliver nødt 

til og lave en tabel ikke også.” 

I samtalen med eleverne går Tine op til tavlen og begynder at lave en tabel.  

Tine: ”Hvad skal x og y så være? Hvad skal x være?” 

Ella: ”Er det ikke antal elastikker?” 

Tine: ”Jo, det er antal elastikker. Og y hvad vil det være?” 

https://vimeo.com/212537492
https://vimeo.com/212537830
https://vimeo.com/212538021
https://vimeo.com/212538167
https://vimeo.com/212538202
https://vimeo.com/212538224
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Ella: ”Det er hvor mange meter.” 

Tine: ”Hvor mange meter. Det skal I få lavet frem [utydeligt]. Det 

kan jo godt være, at I ikke kan ramme lige præcis en fjerdedel. 

Det betyder ikke, at I ikke kan arbejde videre med jeres ideer 

om og tage en fjerdedel. Men hver gang I putter nogle 

elastikker på, så få skrevet ned, hvor langt den falder […].” 

Laura: ”Men der prøvede vi også og regne ud, hvad 1 elastik gjorde.” 

Tine: ”Ja. Okay.” 

Alma: ”19 cm cirka.” 

Tine: ”En elastik tager 19 cm [skriver det i tabellen]. Så kunne det 

være lidt sjovt og prøve med 2 for at se, om du faktisk rammer 

de 38.” 

I samtalen begynder Alma at beregne 19 gange 6, men Tine stopper hende og fortæller, 

at hun bliver nødt til at undersøge om dukken også falder 19 centimeter, før hun kan lave 

beregningerne (MKU151130-I). Efter at Tine forlader gruppen, begynder Ella at skrive i 

rapporten, mens Laura og Alma fortsætter at eksperimentere med dukken. Lektionen er 

ved at være slut, da pigerne bliver bevidste om, at de skal medregne dukkens højde i 

forbindelse med faldlængden (MKU151130-J). 

B. Rammesætning i en lektionsopdelt modelleringsproces 

Tine indleder den efterfølgende lektion med at fortælle, at eleverne i forbindelse med 

Bungee Jump opgaven skal huske at bruge de matematiske elementer fra arbejdet med 

sammenhænge.  

Tine: ”Det er sådan, at når vi nu laver det her forløb, så er det jo ikke 

meningen, at man skal glemme. Det her, det er jo også en 

sammenhæng. Vi skal undersøge, om der er en sammenhæng. 

Hvor langt dukken falder ned i forhold til hvor mange 

elastikker, der er på. Så det hvad vi har arbejdet med nu, det 

skal vi ikke glemme. Det skal vi have i spil i det her forløb. Så 

vi skal jo lave tabeller, vi skal have tegnet nogle punkter ind i 

koordinatsystem. Vi skal jo se, om hvis man nu har 5 

elastikker på, og dukken falder en meter ned. Falder den så 2 

meter ned med 10 elastikker? Og på den måde at vi kan regne 

os frem til, hvor mange elastikker vi skal have på, når der er 

4,62 meter. Alle de her ting. Både hvor vi får det snakket 

igennem sprogligt, hvor vi får lavet tabeller, vi får måske sat 

det ind i koordinatsystem. Er det muligt at finde en ligning for 

det her osv. De ting, de skal i spil. Man skal ikke bare finde 

en eller anden løsning på det. Det er en sammenhæng, som vi 

skal bruge de her metoder til og belyse” (MKU151202-A). 

https://vimeo.com/212538396
https://vimeo.com/212538467
https://vimeo.com/212538517
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C. At (gen)finde den matematiske fremgangsmåde 

I den videoobserverede gruppe begynder Alma med at genopfriske, hvad gruppen havde 

fundet frem til i den forrige lektion. Ella læser op fra rapporten. 

 

Alma foreslår, at de skal prøve med fire elastikker. Det går gruppen over til væggen og 

forsøger. Her kommer Laura ind på, at de også skal have målt dukken (MKU151202-B). 

Alma har sat 7 elastikker sammen. Gruppen er enige om, at de vil ramme ved 1 meter og 

15 centimeter. De måler fra gulvet og op, hvorefter de placerer bogen mod væggen. 

Herefter lader de dukken falde, mens de filmer forsøget. De går ned på 6 elastikker og 

gentager forsøget. Her kan de se, at det kun er dukkens hår, der rør gulvet.  

 Laura: ”Nå, skal vi så gange det op med 4 eller hvad?” 

 Alma: ”Ja, og det er 24 elastikker.” 

Ella: ”[…] Det er 6 ikke også. Så kan vi prøve med 12. […] Hvis 

man får 12 ikke også. Det der er jo 1 meter og 30 eller hvad 

det var. Og det er jo en kvart. Og hvis man sådan fordoblede 

det op til sådan 2 meter. Det er lidt svært at forklare, men 

altså…” 

Alma afbryder og Ella går op til kateteret. 

Alma: ”Det vil sige, hvis vi siger 1,15 meter divideret [prikker til 

Laura].” 

Laura: ”Vi skal prøve og lave nogle tabeller og sådan noget.” 

Alma: ”Vi skal lige prøve og gætte. Så skal du skrive 1 meter og 15 

divideret med 6. Så finder vi ud af, hvor meget 1 [elastik] gør. 

Så kan vi finde ud af 3 elastikker. 

Laura laver beregningen på sin mobiltelefon. 

Alma: ”Det er bare 19. Så lad os prøve med 3 elastikker. [skriver på 

Lauras mobiltelefon] 57 cm skal den ned på så!” 

https://vimeo.com/212538639
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Mens Alma går op til væggen, taler hun om tilgangen. Ella og Laura bliver siddende ved 

bordet, hvor de giver udtryk for, at de ikke er sikker på metoden. I gruppen er de uenige 

om prioriteringen mellem at skrive i rapporten og gennemføre eksperimenter 

(MKU151202-C). 

D. Tines stilladsering af gruppens fremgangsmåde 

Gruppen prøver med 3 elastikker. Her vurderer Ella, at den cirka er nede ved 70 cm. De 

går ned til deres bord for at skrive i rapporten. Tine kommer hen til gruppen. Under 

samtalen skriver hun nogle af elevernes resultater ind i en tabel på tavlen (MKU161202-

D). Efterfølgende går Laura og Ella i gang med at lave en tabel i rapporten, mens Alma 

tegner en tabel på tavlen. Efter et stykke tid samles eleverne op ved tavlen, og Tine 

kommer igen hen til gruppe for at høre om deres fremgangsmåde.  

Da Tine skal til at forlade gruppen siger Laura: ”Det er svært.” Tine svarer: ”Nej, det er 

faktisk ikke så svært Laura. Prøv og se her.” 

Tine viser, hvordan eleverne kan arbejde med at undersøge situationen på en systematisk 

måde. Hun henviser til Olivers gruppe. 

Tine: ”Men det kræver lidt, at man arbejder struktureret. At man 

ikke bare tager alt muligt ind, og det skal gå hurtigt. Det 

kræver, at man tager elastikker på, springer ud og skriver i 

tabellen. Og tabellen skal gøre, at man kan overskue det. Så 

kan man prøve og sætte punkterne ind i et koordinatsystem. 

Giver det en ret linje? […] Hvis man nu bare kan gøre det med 

en fjerdedel og siger, at man vil finde den længde, så har man 

ikke taget højde for resten. […] Og undersøgende arbejde det 

kan godt være, at man finder frem til at vores metode kunne 

man slet ikke bruge. Så må man i gang med noget andet. Fordi 

det er jo også det, der er lidt sjovt og udfordrende, at det ikke 

bare er et facit. Det gør, at man skal prøve noget forskelligt” 

(MKU161202-F).  

E. En ny fremgangsmåde 

Grupper beslutter sig for at begynde forfra. Alma begynder med at pille elastikker af 

dukken, mens de to andre sætter sig ved bordet og skriver på rapporten. Da Alma er klar, 

spørger hun de to andre om de kommer, men de svarer hende ikke. 

 Alma: ”Hallo piger. Vi ved ikke, om det passer endnu.” 

Ella: ”Nej, men vi er lige ved at skrive noget. Vi har nærmest ikke 

fået skrevet noget.” 

Alma sidder i hjørnet ved væggen og virker frustreret. 

https://vimeo.com/212538725
https://vimeo.com/212539029
https://vimeo.com/212539029
https://vimeo.com/212539290
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Alma: ”Altså vi har 10 minutter. Hallo piger – vi når ikke og finde 

ud af det. Er det bedre, at vi skriver på rapporten – ting, vi ikke 

har fundet ud af. Eller er det bedre, at vi finder ud af noget 

faktisk om det. [lavmælt] Okay, vi dumper totalt.” 

Laura og Ella kommer hen til Alma ved væggen. 

Alma: ”Vi har kun 10 minutter til det. Jeg håber virkelig, vi er 

hurtige” (MKU151202-G). 

Efterfølgende får eleverne hurtigt lavet en tabel for 3 til 7 elastikker, hvor de en smule 

skødesløst finder faldlængder på dukken. Herefter begynder de at ræsonnere over 

afstandene mellem y-værdierne i tabellen. 

 

Alma nævner, at jo større faldafstand, desto hurtigere falder dukken. Det vil få 

elastikkerne til at strække sig mere. Det får gruppen til at slutte, at de ikke kan komme 

med et præcist svar på antallet af elastikker (MKU151202-H). Ved slutningen er 

lektionen er gruppen enige om, at de skal bruge 21 elastikker. Da Tine kommer hen til 

gruppen giver Ella udtryk for, at Laura og hende ikke rigtig forstår Almas beregninger. 

Tine spørger til deres usikkerheder og går tilbage til udgangspunktet med elevernes 

halveringsstrategi, som hun i samtale med eleverne får skrevet ind i en tabel på tavlen.  

 

Tine fortæller, at eleverne også kunne anvende den tilgang, men at det er vigtigt, at de 

også her bruger en tabel (MKU151202-I). 

F. Afslutning på forløbet 

I den efterfølgende lektion får eleverne 15 minutter til at lave deres rapport og gøre klar 

til springet (MKU151204-A). I den videoobserverede gruppe er Alma fraværende. Laura 

https://vimeo.com/212539428
https://vimeo.com/212539690
https://vimeo.com/212539761
https://vimeo.com/212540030
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og Ella vender tilbage til deres strategi fra de forrige lektioner. De fokuserer på den kvarte 

afstand, hvor de med afsæt i deres tabel finder ud af, at de skal benytte 6 elastikker. De 

når frem til, at de skal bruge 24 elastikker til det store spring (MKU151204-B). De 

kommer til at tænke på, at de havde besluttet at tage to elastikker væk, så de ender på 22 

elastikker (MKU151204-C).  

 

Lige inden eleverne går ud for at afprøve deres model spørger Lise, om man må ændre 

sin beslutning, når man ser de andre gruppers forsøg. Tine betoner, at det må man ikke, 

da deres valg af elastikker hviler på deres matematiske beregninger (MKU151204-E). 

Eleverne afprøver deres forsøg, mens T spørger gruppen om antallet af elastikker 

(MKU151204-F).  

Da eleverne kommer tilbage til klasserummet, skal de færdiggøre deres rapport. Ella og 

Laura når bl.a. frem til følgende formuleringer (MKU151204-H). 

https://vimeo.com/212540065
https://vimeo.com/212540206
https://vimeo.com/212540481
https://vimeo.com/212540529
https://vimeo.com/213627040
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Sidst i lektionen laver Tine en opsamling, hvor hun blandt andet fremhæver nogle 

gruppers tilgang til situationen (MKU151204-I). 

Bilag 31. Undervisningsepisode 17-B: En alternativ praksis  
Alternativ tilgang med fokus på Tines tilbagemelding. 

Tine kommer hen til den videoobserverede gruppe, der præsenterer deres 

fremgangsmåde. 

Tine:  ”Det bliver sådan lidt usikkert. Jeg tænker, at det egentlig er 

smart tænkt, at man tager en fjerdedel. Det havde jeg slet ikke 

tænkt på, at man kunne gøre.” 

Laura: ”Skal vi gøre noget andet i stedet?” 

Tine: ”Nej. I kan sagtens arbejde videre med jeres metode. Men for 

at jeg helt kan forstå den, kan I så ikke lige med afsæt i jeres 

idé lave en tabel, som vi kan tale om, når jeg kommer forbi 

næste gang?” 

Ella: ”En tabel?” 

Tine: ”Ja kan I huske, at vi har arbejdet med tabeller til at beskrive 

sammenhænge?” 

Ella: ”Nå ja det er rigtigt. Skal vi prøve at lave en tabel?” 

https://vimeo.com/213627220
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Tine: ”Ja prøv om I kan det. Det vil være fint.” 

Alma: ”Det kan vi sagtens gøre!” 

Efter at Tine forlader gruppen laver de en tabel og fortsætter med at eksperimentere med 

dukken. Lidt senere kommer Tine hen til gruppen igen. 

Alma: ”Vi har lavet en tabel og fundet frem til, at der skal bruges 24 

elastikker. Se her!” 

x 462 231 115 

y 24 12 6 

 

Tine: ”Det ser interessant ud. Kan I ikke lige forklare mig, hvordan 

I er nået frem til tallene i tabellen?” 

Ella: ”Vi forsøgte at ramme 1 meter og 15. Først forsøgte vi med 7 

elastikker, men der ramte dukken gulvet. Så prøvede vi med 6 

elastikker, hvor det kun var dukkens hår, som rørte gulvet. Og 

det var så en kvart. Og hvis man fordoblede det op til 2 meter 

og 31, så skal der bruges 12. Det er lidt svært at forklare…” 

Tine: ”Jeg kan godt følge jeres idé. Hvad er x og y i jeres tabel?” 

Alma: ”x er hvor langt dukken skal falde, og y er antal elastikker.” 

Tine: ”Det vil sige, at I begynder med at finde ud af, hvor langt 

dukken skal falde – og så finder I antallet af elastikker.” 

Alma: ”Ja.” 

Tine: ”Det er smart tænkt. Men hvorfor kan I være sikre på, at det 

nu bliver 24 elastikker til det store spring?” 

Alma: ”Det er fordi vi siger 4 gange 6.”  

Tine: ”Hvad nu hvis der er en usikkerhed i jeres eksperiment med 6 

elastikker?” 

Laura: ”Hvad mener du?” 

Tine: ”Hvad nu hvis jeres dukke kun faldt 1 meter og 10 centimeter 

med 6 elastikker. Vil det få nogen betydning for jeres svar med 

24 elastikker?” 

Ella: ”Jo...måske.” 

Alma: ”Vi kan bare undersøge om dukken falder 2 meter og 30 med 

12 elastikker.” 

Tine: ”Men nu måtte I ikke lade dukken falde mere end 2 meter i 

forbindelse med jeres eksperimenter.” 

Alma: ”Hvad nu hvis vi bare undersøger om den falder...lad mig lige 

regne...115 delt med 2, det bliver 57,5. Så kan vi undersøge, 

om der skal bruges 3 elastikker her.” 
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Tine: ”Det lyder som en god ide. Det synes jeg, I skal forsøge og 

skrive ind i jeres tabel. Måske kan I også lige skrive ned, hvor 

langt dukken falder ved hvert forsøg.” 

Laura: ”I tabellen?” 

Tine: ”Nej bare på et papir ved siden af. Så kan I jo se om den falder 

lige langt ved hvert forsøg.” 

Ella: ”Okay.” 

Gruppen fortsætter deres eksperimenter og udvider deres tabel. 

x 462 231 115 57,5 

y 24 12 6 3 

 

Efterfølgende kommer Tine hen til gruppen.  

Tine: ”Hvad er I nået frem til nu?” 

Laura: ”Det passer sådan nogenlunde med de 24 elastikker. Men det 

svinger meget fra gang til gang.”  

Tine: ”Det svinger meget fra gang til gang?” 

Laura: ”Ja. Vi prøvede tre gange med 3 elastikker og fik 72 cm, 67 

cm og 71 cm. Og det er jo lidt langt fra 57,5 cm.” 

Ella: ”Vi prøvede også tre gange med 6 elastikker, hvor det blev 

123 cm, 119 cm og 118 cm.” 

Tine: ”Det var da interessant. Hvad betyder det for jeres model?” 

Laura: ”At vi ikke helt kan regne med de 24, da det er en smule over 

ved brug af 3 og 6 elastikker.” 

Ella: ”Så vi har besluttet os for at fjerne 2 elastikker fra de 24.” 

Tine: ”Kan I ikke lige forklare mig, hvordan I nåede frem til de 24 

elastikker?” 

Alma: ”Vi sagde bare 4 gange 6.” 

Tine: ”Hvor langt falder dukken så, hvis I bruger gennemsnittet af 

jeres målinger med 6 elastikker og ganger med 4?” 

Ella: ”Gennemsnittet er 120. Så det bliver 480 cm. Det er jo lidt 

væk fra 462 cm.” 

Tine: ”Hvad nu hvis I brugte gennemsnittet af jeres målinger med 3 

elastikker?” 

Alma: ”Skal vi så gange med 8?” 

Tine: ”Ja prøv det.” 

Alma: ”Gennemsnittet er 70. Ganget med 8 bliver det 560 cm. 

Wauv.” 

Tine: ”Du siger wauv. Hvorfor det?” 
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Alma: ”Det er meget større end med 6 elastikker.” 

Tine: ”Kan I forklare det?” 

Laura. ”Er det ikke fordi, at der er større forskel fra 70 til 57,5 end 

der er fra 120 til 115?” 

Alma: ”Nå jo, det er rigtigt. Der er kun 5 til forskel ved 6 elastikker, 

mens der er langt over 10 ved 3 elastikker. Så vores tal ved 6 

elastikker er mest præcis.” 

Tine: ”Det er en god pointe. Næste gange jeg kommer forbi vil det 

være godt, hvis I kan komme med en matematisk forklaring 

på, hvor mange elastikker I vil fjerne fra de 24?” 

Eleverne arbejder videre med deres model, hvor de finder ud af, at en elastik påvirker 

faldlængden med lidt over 20 centimeter.  

Laura: ”Vi tog gennemsnittet og delte med antallet af elastikker. Her 

fandt vi frem til, at ved 3 elastikker gjorde 1 elastik lidt over 

23 cm, men det kun gjorde 20 cm ved 6 elastikker.” 

Tine: ”Har dukkens længde indflydelse på jeres resultater, når I ser 

på gennemsnittet?” 

Alma: ”Nå ja. Selvfølgelig. Hvorfor har jeg ikke tænkt på det? Lad 

os se. Dukken er 18 cm. Så 70 minus 18, det giver 62. Det 

bliver 17,3. 120 minus 18, det giver 102. Det bliver 17. Aha.” 

Tine: ”Aha. Hvad opdager du?” 

Alma: ”En elastik gør kun 17 cm, når vi fjerner dukkens længde. Så 

hvis vi fjerner 1 elastik fra de 24 elastikker, så rammer vi 463 

cm. 

Ella: ”Vi skulle ramme 462 cm, men her synes jeg, at vi skal tage 

chancen.” 

Tine: ”Ville I også tage chancen, hvis det var et menneske i stedet 

for en dukke?” 

Laura: ”Nej selvfølgelig ikke! Men nu er det jo kun matematik. Og 

vi vil gerne så tæt på som muligt.” 
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I projektet Målstyret Kompetenceorienteret Matematikundervisning er jeg motiveret af en 
diskrepans mellem intentionerne i de officielle læreplaner og matematiklæreres konkrete 
praksis i grundskolen. Det fører bl,a. til følgende forskningsspørgsmål: 

•  Hvilke potentialer kan jeg på baggrund af litteraturstudier argumentere for, der er ved at 
arbejde med målstyrede logikker i grundskolens matematikundervisning?

•  Hvor langt kan man komme med hensyn til at omsætte mål for en kompetence
orienteret matematikundervisning til praktisk handling i en undervisningskontekst?

De matematiske kompetencer rummer en tilgang, der kan støtte matematiklæreren i  
at planlægge og tilrettelægge en undervisning, der på den ene side rummer noget kom
plekst (formålet for faget) og på den anden side rummer noget konkret (specifikke  
begreber og færdigheder). En kompetenceorienteret tilgang til matematikundervisning 
rummer potentialet for, at matematiklærere selvstændigt tager stilling til valg af mate
matisk kompetence og fagligt stof, hvor mål bidrager til at anskueliggøre den didaktiske 
ambition. 

Mine resultater viser bl.a., at der er en nærliggende risiko for, at matematiklæreren gør 
målstyret undervisning med afsæt i instruktive færdighedsorienterede mål. Derved kan 
matematikundervisningen blive reduceret til små forløb med nøje beskrevne færdigheds
mål, der har en stærk relation til udvikling af en præstationsorienteret kultur i klasserum
met. Med begrebet ritualiseret målstyring henvises til en form for målstyring, hvor mate
matiklæreren dels i udgangspunktet indfrier forventningerne fra undervisningsministeriet 
om at bedrive målstyret undervisning, dels afmonterer sin egen didaktiske refleksion over 
målenes betydning for undervisningen og elevernes læring. Et andet resultat er, at elevers 
målorientering påvirker deres opfattelse af værdien af synlige læringsmål, hvor præsta
tionsorienterede elever ofte ikke ser en nødvendighed af at blive præsenteret for lærings
mål i undervisningen. Et tredje resultat er, at de målstyrede logikker i folkeskoleloven og 
læreplanen udfordres markant, når der både indgår læringsmål fra en matematisk kom
petence og et matematisk stofområde. 
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