
Bacheloropgave i matematik og didaktik 
Jacob Gram Vejleder: UCSyd 
LH230535 Mie Engelbert Jensen(MJEN) Haderslev 
Jacob.gram@gmail.com mjen@ucsyd.dk  

Indholdsfortegnelse  

 

Indholdsfortegnelse 1 

Indledning 3 

Læsevejledning 4 

Teori afgrænsning 6 

Metode 7 
Undersøgelsesdesign 7 

Kvantitativ: 7 
Kvalitativ: 7 
Elevarbejde: 7 

Refleksion over metode, proces og resultat 8 

Empiri 9 
SMTTE modellen 9 

Sammenhæng: 9 
Mål: 9 
Tiltag: 9 
Tegn: 10 
Evaluering: 10 

Teori og analyse 11 
Normer og praksisser i klasserummet 11 
Konkurrencementaliteten 13 
Selvdisciplin og folkeskolens formål 16 
Tests 18 
Klare rammer 19 
Demokrati-Medborger-Modborger-Kaos 21 
Google Classroom 21 
Meebook 22 
Sammenligning 23 
Logbog 24 
A-didaktiserede matematikopgaver 25 

Slik beholder 26 
Brøker, decimal- og procenttal 27 
Matrikel og kartofler 28 

Den didaktiske kontrakt 28 

1 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017



Bacheloropgave i matematik og didaktik 
Jacob Gram Vejleder: UCSyd 
LH230535 Mie Engelbert Jensen(MJEN) Haderslev 
Jacob.gram@gmail.com mjen@ucsyd.dk  

Opsummering af de a-didaktiske opgaver 29 
Offerrollen 30 
Valg-reaktions tænkning 30 
At kunne selv 31 

Konklusion 32 

Handleperspektiver 33 

Perspektivering 33 

Litteraturliste 35 
Hjemmesider: 36 

Bilag 38 
 

 

 

 

  

2 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017



Bacheloropgave i matematik og didaktik 
Jacob Gram Vejleder: UCSyd 
LH230535 Mie Engelbert Jensen(MJEN) Haderslev 
Jacob.gram@gmail.com mjen@ucsyd.dk  

Indledning  

Når børn skal lære matematik skal lærere bemestre både relations- og læringsledelse samt 

udviklingsstøttende relationer til eleverne. Sociale interaktioner er med til at skabe identitet 

(Jenkins, 2004), hvilket understøtter vigtigheden af lærerens bevidstgørelse af 

relationsarbejdet med den enkelte elev og klassefællesskabet. Hvad der definerer god 

klasseledelse er ifølge børn: (Hoy & Weinstein, 2006, s. 382) medbestemmelse, anerkendelse 

og orden uden straf. Uforligneligt med dette forstår lærere traditionelt (ibid.) god 

klasseledelse, som administration af belønninger og straffe for de elever, der har gjort sig 

fortjent hertil, samt opstilling og håndhævning af klassens klare rammer og regler. 

Anerkendende klasseledelse ligger i større grad op til børnenes definition af den gode 

klasseledelse. Tilgangen bygger på antagelser som Rosenthal-effekten og det heliotropiske 

princip (I et mørkt rum vil planter vende sig og vokse mod lyset). Peter Lang (2002), som er 

en systemisk teoretiker inden for Appreciative Inquiry, udtrykker det som: “Bag ethvert 

problem er der en frustreret drøm eller et ønske om noget bedre - og drømmen kom 

først”.(Hertz, 2004, s. 16) Med andre ord, er eleverne godt bekendte med deres individuelt 

ønskede situation, men bliver først opmærksomme på dette uopfyldte ønske når problemet 

står i vejen for dets opfyldelse. 

Problemerne kan blandt andet ligge i klassekulturen eller motivationen. Nutidens elever er 

brugere af skolen. Dette kan ses som et objekt-subjekt forhold mellem eleven og læreren, 

hvor der er manglende selvdisciplin, brug af ekstern motivation som eksempelvist straf eller 

belønning, magtkampe, hjælpeløshed samt offerroller. Hvorledes er disse med til at ændre 

elevens motivation? 

Med folkeskolelovens revision i 2003, blev der givet øget mulighed for at anvende 

holddannelse, og fra 2014 skal kun 0.-4. klasserne tilbringe mindst 50% af tiden med deres 

stamklasse (folkeskoleloven § 25 a). Dette åbner op for i langt større grad at kunne arbejde på 

tværs af klasserne, et tiltag der skulle hjælpe lærerne med at skabe et rum for mere klar 

undervisningsdifferentiering. Lærerne tilkendegiver at undervisningsdifferentiering bedst 

lykkes uden for enhedsklassen (Nielsen, 2005, s. 21). 
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Holddannelse åbner op for en bredere forståelse af fysisk og social inklusion i og med 

eleverne aktivt skifter mellem fællesskaber i løbet af en dag. Der tages hensyns til den enkelte 

elev og “klassen” når der undervisningsdifferentieres med udgangspunkt i elevens 

akademiske kompetencer, herunder akademisk inklusion. Udfordringen for holddannelse 

princippet er det organisatoriske, det planlægningstekniske og om hvorledes eleverne tilegner 

sig de videns og kompetenceområder, der er sat for dem. Når regeringen får afskaffet 93% af 

fællesmålene (Nobel, 2017) får lærerne igen mulighed for at benytte sig af holddannelse uden 

konstant at skulle akkreditere elevernes tilegnede kompetencer. For som nyuddannet lærer at 

kunne tage ordentlig fat om undervisningen skal de nuværende sociomatematiske normer 

afdækkes så der bevidst kan foretages valg der styrer eleverne mod målet. 

Hvilken effekt har konkurrencementaliteten på matematikundervisningen, og hvordan 

kan a-didaktiske opgaver fremme forståelse og socialt engagement? 

● Hvordan a-didaktiseret undervisning bygger bro til det virkelighedsnære og 

relaterbare? 

● Hvorledes præges elevernes motivation af eksterne faktorer og klassens rammer? 

● Hvorledes støtter Raise Responsibility Systemet (RRS) op om elevernes uddannelse 

og dannelse? 

Læsevejledning 

Denne bacheloropgave er skrevet med udgangspunkt i Raise Responsibility Systemet fra 

Marvin Marshalls bog (2012) “Discipline without Stress, Punishments or Rewards” og andre 

teorier der har fokus på klasseledelse og matematisk kompetencedannelse.  

Opgaven er opbygget af følgende dele: 

1. Indledning, hvor problemfelt introduceres og problemformuleringen beskrives 

2. Teoriafgrænsning, der beskriver tidligere forskning inden for emnet 

3. Metodeafsnit, som beskriver mit valg af metode, deltagende observation, logbog, 

refleksioner over metodevalg samt bias 

4. Empiriafsnit med SMTTE model for afdækning af klassens præmisser for arbejde 

med a-didaktiserede opgaver 
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5. Teori og analyse afsnittet er opdelt i ti dele 

a. Teoretisk overblik over Cobb og Yackels sociomatematiske normer, 

matematiske praksisser og a-didaktiseret undervisning 

b. Diskussion af anvendelser af konkurrencer i matematikundervisningen 

c. Selvdisciplin og dannelse i forhold til folkeskolens formålsparagraf 

d. Diskussion af tests indflydelse på matematiktimerne 

e. Diskussion af rammernes betydning for den succesfulde klasseledelse og 

hvorledes der skelnes mellem rutiner og regler 

f. Implementering af Raise Responsibility Systemet i klasserne 

g. Sammenligning af erfaringer gjort med Google Classroom og Meebook; 

styrker og udfordringer 

h. Empiri indsamlet fra logbøger og hvordan det formativt evaluerede på 

undervisningen 

i. A-didaktiserede opgaver - hvorledes de blev modtaget og elevernes 

progression med den nye undervisningsform. Vurdering af hvorledes den 

didaktiske kontrakt udvikledes under forløbet 

j. Hvordan offerroller udfordrer undervisningen, hvorledes valg-reaktions 

tænkning frembringer det eleven ønsker og hvordan skolen kan støtte op om at 

eleverne bibeholder den naturlige trang til at kunne selv 

6. Konklusion vil jeg besvare problemformuleringen på baggrund af teori og analyse 

afsnittet 

7. I handleperspektiver beskriver jeg de mulige løsninger på min problemstilling 

8. I perspektiveringen forklarer jeg de fravalg jeg har foretaget i forhold til bachelor 

undersøgelsen 
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Teori afgrænsning 

Mit udgangspunkt for denne opgave er inspireret af den anerkendende tilgang til 

undervisning som Marshall (2012) beskriver i bogen “Discipline without Stress, Punishments 

or Rewards”. På dansk har Hertz (2004) beskrevet mange af de samme tiltag, ud fra en 

konsulent tilgang i bogen “Anerkendelse i Børnehøjde”. Marshall anvender mange teorier 

indenfor motivation, dannelse, selvdisciplin, anerkendelse og klasseledelse. Disse teorier 

anvender han til at belyse den lærings og udviklingsfremmende undervisning fra mange 

vinkler. Marshall har et behavioristisk og konstruktivistisk afsæt og baserer hans 

undervisning på erfaringer gjort i amerikanske skoler. 

For at undersøge teoriens muligheder i en dansk matematikundervisning har jeg taget 

udgangspunkt i a-didaktiseret undervisning der med sin anerkendende arbejdsform støtter op 

om Marshall og Vejleskovs (2009) forståelse af motivation og konkurrencementalitet. 

Nyere forskning har vist at kommunikationen er specielt vigtig i den a-didaktiserede 

undervisning (eller inquiry based learning) (Thejsen, 2013) som tager afsæt i en mere 

humanistisk tilgang. 

Anden forskning beskriver hvorledes motivationen opstår på baggrund af lektionernes 

aktiviteter og at det derfor ikke skal opfattes som en forudsætning for lektionens success, at 

eleverne har en portion motivation, som læreren kan tære på. (Christensen, 2015) 

Bundsgaard og Puck (2016) har udførligt afdækket hvorledes nationale tests opfattes 

og anvendes af de danske folkeskolelærere i rapporten “Nationale test: Danske lærere og 

skolelederes brug, holdning og viden” Der beskrives heri, hvorledes lærerne opfatter 

ændringen af ramme forholdene for deres undervisning efter de nationale tests introduktion. 

Hvorledes holddannelse er brugbart og udfordret i den danske folkeskole diskuteres af 

Nielsen (2005) i bogen “Teamets arbejde med - holddannelse og 

undervisningsdifferentiering” 
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Metode 

Undersøgelsesdesign 

Jeg har valgt at anvende SMTTE modellen for at afdække elevernes udgangspunkt og 

løbende kunne formativt evaluere på elevernes uddannende og dannende progression. 

SMTTE modellen hjælper med at danne overblik og komme omkring alle de forskellige 

facetter, der er i undervisningsplanlægningen og evalueringen. 

Kvantitativ: 

Jeg har valgt ikke at gøre brug af kvantitative undersøgelser da min målgruppes samplesize er 

for lille. De statistiske data jeg ville kunne udlede kan jeg ikke sammenligne med lignende 

undersøgelser på en meningsfuld måde. At kunne udlede kvantificerbare data til 

sammenligning, og derigennem overvågning, er et af mine kritikpunkter ved den moderne 

folkeskole. I denne undersøgende opgave er det væsentligt at få en dybere forståelse frem for 

en masse overfladiske svar som ikke vil være særligt oplysende om hvad det enkelte barn 

reelt oplever. 

Kvalitativ: 

I mine overvejelser ønskede jeg at anvende klassespejl (Gjøsund & Huseby, 2011) i 

lektionerne, men det var ikke muligt, da eleverne enten ikke har befundet sig i klassen i 

lektionerne, eller har befundet sig i klassen, men ikke holdt sig til faste pladser, når de 

eksempelvis arbejdede med at udklippe papkarton på gulvet. 

Jeg har istedet valgt at kombinere deltagende observation med fokus på elevarbejde og 

logbøger. Deltagende observation (Brekke, 2014, s.126) åbner op for at kunne få et autentisk 

øjebliksbillede af elevernes interaktion og faglige arbejde. Fremfor interviews har jeg valgt at 

tage afsæt i logbøger, som fortæller børnenes egne narrative fortællinger. 

Elevarbejde: 

I forløbet omkring formler har eleverne arbejdet med regneark. Den vanlige undervisning 

blev sat på pause imens eleverne udforskede værktøjet og dannede sig forestillinger om de 

matematiske praksisser knyttet hertil. Brugen af regneark var særdeles relevant, da det 
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understøttede den følgeslutning eleverne skulle erfare, omkring at man blot indsætter tal på 

forskellige pladser i formlerne. Herved er formlerne ikke er så komplicerede, som de ved 

første øjekast ser ud. 

I logbøgerne udfylder eleverne efter hver endt lektion (eller dobbeltlektion) en evaluering 

over, hvor inkluderede de har været i timen. Her bruges IC3 modellen (Alenkær, 2017). Se 

bilag #4 Ydermere kommenterer eleven på, hvorledes de fremadrettet kunne blive mere 

inkluderede end de var. Efter denne evaluering kommenterer eleven kort på lektionen og 

hvad der har været godt og hvad der kunne forbedres. 

Bias: Jeg er deres lærer (barselsvikar - de har haft mig 3 måneder indtil videre). For at få så 

neutralt og objektivt et billede som muligt har jeg gjort brug af deltagende observation. Den 

deltagende observation er særdeles anvendelig for skolelærere da den ikke forstyrrer 

undervisningen.  

I stedet for at supplere med deltagerobservation valgte jeg at danne mig billeder af, hvordan 

de enkelte børn responderede i selve undervisningsforløbet.  

Mange af de empiri-indsamlende tiltag kan støtte op om elevernes udbytte af undervisningen, 

fx logbogsskrivning og opgavebesvarelser. Min tidligere erfaring med interview er at 

eleverne får mulighed for at reflektere over egen praksis i interview situationen men at 

situationen dog ofte bliver så kunstig og svarene bærer præg af hvad de interviewede 

forventer intervieweren vil høre. Den udledte empiri heraf har derfor ringe validitet. 

Brousseau (1997) beskriver dette fænomen som Toupaze effekten. Fremfor at personligt 

engagere sig i opgave bearbejdning eller intern refleksion aflæser eleven blot svaret fra den 

spørgende part. 

Refleksion over metode, proces og resultat 

Jeg har valgt at gøre brug af kvalitative metoder, da de giver mere valide resultater i mindre 

undersøgelsesgrupper. For at gøre observationerne objektive, er jeg mit bias bevidst og 

opstiller neutrale rammer, for de deltagende observationer og de observerede tegn. 
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Empiri 

SMTTE modellen 

For at danne mig overblik, afdække forforståelser og udarbejde de tegn jeg ville observere i 

forløbet anvendte jeg den didaktiske model SMTTE modellen (Uldall, 2010). 

Sammenhæng: 

Klassen er delvist homogen. En enkelt elev har en meget udpræget offerrolle, 2-5 elever er 

dagligt engagerede i venlige “slåskampe”, En enkelt elev er fagligt meget stærk i matematik. 

Eleverne er tidligere blevet introduceret til en oversat a-didaktisk opgave, hvorved de kender 

den gængse fremgangsmåde i opgaverne. Eleverne arbejder i og udenfor klassen i 

lektionerne.  

Mål: 

Eleverne skal arbejde med opgaver af repetitions lignende karakter, hvor de primært 

forventes at udvikle deres ræsonnementskompetence. Opgaver introducerer derfor ikke nye 

matematiske koncepter, men arbejder med de i eleven i forvejen eksisterende kompetencer. 

Enkelte elever kan forventes ikke at have fuldt udbyggede kompetencer, inden for de valgte 

emner, hvorledes opgaverne kan hjælpe dem til at tillære sig disse kompetencer fra en anden 

indgangsvinkel, end hvad de ikke tillærte sig i første omgang. Eleverne skal i 

undervisningsforløbene vurdere og bearbejde deres sociale inkluderen i gruppearbejdet og i 

det sociale samspil. Da opgaverne forløber som gruppearbejde vil der være en social 

interaktion og sprogliggørelse af matematikken.  

Tiltag: 

Opgaverne er udvalgte for at støtte op om klassernes læring inden for nyligt gennemgåede 

emner. 6. klassen arbejder med opgaverne: Slik beholder (geometri og modelering), Brøker 

decimal- og procenttal samt Matrikel og kartofler (geometri og forholdsregning). 8. klassen 

arbejder med Puzzling triangles (geometri og ræsonnement). 
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Tegn: 

For at kunne observere fokuseret valgte jeg at kigge efter følgende tegn: 

● Eleven arbejder i gruppen og spørger ikke læreren til råds om opgaveløsningen. 

● Eleven forklarer opgaven, eller en del heraf til en anden elev. 

● Eleven holder sig på et passende udviklingsniveau. 

● Eleven hjælper andre med at opholde sig på et passende udviklingsniveau. 

Evaluering: 

Alle opgaver bliver udarbejdet og besvaret i skriftlig form, hvorledes jeg kan evaluere på 

deres forståelse gennem de udarbejdede besvarelser. Ydermere kan jeg gennem den 

deltagende observation observere elevernes opnåelse af de opstillede tegn for læring og 

ageren. 

Empirien fra opgavebesvarelser og observation er bearbejdet i teori og analyse afsnittet 

under: 

● Google Classroom 

○ Elevbesvarelser med Google Sheets (regneark) 

○ Deltagende observation 

● Meebook 

○ Elevbesvarelser med vilkårlige tekstbehandlingsprogrammer (primært 

Microsoft Word) samt evaluering af forløbet 

○ Deltagende observation 

● Logbog 

○ Elevevalueringer hvor de reflekterede over deres egen inklusion i lektionen, 

konstruktiv kritik samt adfærdsmæssige overvejelser hvis de i lektionen havde 

handlet uhensigsmæssigt. 

● A-didaktiserede matematikopgaver 

○ Elevbesvarelser af forskellig art. Besvarelser af opgaver, udarbejdede 

produkter, plancher og dialog. 

○ Deltagende observation med fokus på de opstillede tegn (fra SMTTE) 
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Teori og analyse 

Normer og praksisser i klasserummet 

Teorien jeg har valgt at anvende er specielt tilpasset til matematikundervisningen, hvor 

naturvidenskabelige undersøgelser og forklaringer danner fundament for elevernes 

motivation og læring. Der er en udbredt konkurrerence kultur i matematikundervisningen, 

som jeg problematiserer og hvorledes rammerne, som især eksterne interessenter pådutter 

matematikundervisere, besværliggører den succesfulde undervisning. 

Cobb og Yackel (Skott, Jeppe; Jess, Kristine & Hansen, Hans Christian, 2008, s. 138) skelner 

mellem tre sociale perspektiver. De interne sociale normer, som omhandler elevens og 

lærerens generelle rolle i skolen, hvorledes en time forløber, rutiner og regler og andre 

overordnede rammer for matematiktimen. De sociomatematiske normer, omhandler de 

grundlæggende antagelser der er oparbejdet i matematiktimens kultur. Vigtigheden af 

mellemregninger, arbejdsprocesser, et spørgende og udforskende afsæt, falibilisme og orden 

er sociomatematiske normer. De matematiske praksisser er de oparbejdede sandheder klassen 

har afdækket på baggrund af udforskende arbejde og instruktion fra underviseren såsom 

regnehieraki og geometriske formlers validitet. 

 
Cobb og Yackel (Skott, Jeppe; Jess, Kristine & Hansen, Hans Christian, 2008, S. 138)  

Brousseau (1997) skelner mellem den intentionelle og ikke intentionelle lærende situation. 

Når eleven sidder hjemme foran computeren og lærer ordstillinger eller ordforråd ud fra det 

spil han spiller, er det ikke intentionel læring. Den læring, der foregår i skoleregi er altid 

intentionel. Den intentionelle undervisning kan dog deles op i didaktiske opgaver, såsom 

arbejde i matematik grundbogen eller færdighedsregninger og a-didaktiske opgaver hvor 

eleverne selv udforsker et defineret undersøgelsesmiljø. De a-didaktiserede opgaver er lærer 
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intenderede, men er frie i besvarelsen og udarbejdelsen. Lærer-inputtet skal kun være initialt, 

hvor opgaven introduceres og overdrages til eleven. Denne overdragelse er det mest 

essentielle i undervisningsformen, hvor ansvaret for undervisningen går fra at ligge på 

læreren til at ligge hos eleven. Ved at eleven får ejerskab for opgaven får de forøget 

motivation. Dette er grundet den tillid læreren giver dem og den frihed til at vælge netop den 

arbejdsstrategi som eleven synes er mest passende.  

 

 
Modeller fra (Chamorro, 2003, s. 51) 

Det a-didaktiske gruppearbejde flytter eleverne ud af klassesammenhængen. Den reducerede 

elevgruppe virker befordrende for elever der har præstationsangst (Vejleskov, 2009, s.32). 

Med holddannelse er der endvidere mulighed for at danne arbejdsgrupper på tværs af 

stamklasser og årgange. Den a-didaktiske opgave er specielt velegnet til dette, da eleverne 

har indflydelse på hvor dybdegående opgaven besvares inden for deres kompetencehorisont. 

Da eleverne arbejder med forskelligartede opgaver elimineres konkurrence og magtmotiver. 

Opgaverne kan ikke umiddelbart sammenlignes og grundlaget for konkurrence forsvinder. 
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Konkurrencementaliteten 

“Kan man sige, at voksne - forældre og lærere - ikke sjældent giver udtryk for en vis 

dobbeltmoral? På den ene side bryder man sig ikke om, at børn er meget 

konkurrenceorienterede, meget ærekære eller meget glade for, at de selv er så og så dygtige. 

På den anden side ser man gerne, at børn er ivrige efter at få lært sig noget og glade for at 

løse opgaver.” (Hans Vejleskov, 2009, s. 84) 

 

Hans Vejleskov problematiserer her den dobbelthed, der ofte forekommer mellem 

konkurrence, magtmotivets motivation og det at eleverne er aktive i skolen. Igennem bogen 

“Motivation” kommer han dog med mange bemærkninger om hvorledes konkurrence og 

lignende er indirekte motiverende faktorer og derfor ikke ønskelige. Hvad der er ønskeligt er 

den direkte, eller interne, motivation. 

 

“… Hvis eleverne virkelig er nysgerrige og virkelig gerne vil blive klogere på det, der 

undervises i, er de i hvert fald direkte  motiverede, og det er langt  bedre, end hvis de er 

indirekte motiverede og hører efter eller læser lektier for at få ros eller gode karakterer eller 

for at undgå ubehageligheder.” (Hans Vejleskov, 2009, s. 62) 

Vejleskov omtaler her den a-didaktiserede undervisning, som værende specielt motiverende, 

da eleverne selv skal ud og undersøge og afdække det emne, de gerne vil blive klogere på. 

Når læreren trækker sig tilbage og blot yder indflydelse på det miljø, hvori eleverne arbejder, 

får eleverne, gennem ejerskab til opgaven, en direkte intern motivation uafhængigt af 

eksterne interessenter. Den interne motivation er styret af elevens villighed til at opnå det 

selv-definerede mål. 

Hans Vejleskov beskriver på side 62 aktivitetscentret i hjernen kaldet RAS. Han pointerer 

her, at elever har forskellige forudsætninger for, hvor meget de skal stimuleres for at opnå et 

“optimalt” niveau. Personer kan have for lidt eller for meget stimulation, som virker som en 

hindring, for at fungere optimalt. At det ydermere er meget varierende, hvordan et stimuli 

påvirker en person, alt afhængig af personlighed, gør det meget svært at korrekt “pirre” en 

samlet klasse. Dette taler for holddannelsen, hvor ligesindede elever, eller komplementære 

elever, kan støtte hinandens indlæring. 
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J. - J. Rousseau: Émile. 3. Bog 1762 (fiktivt barn) (Hans Vejleskov, 2009, s. 36) 

 

“Jeg ser hundrede gange hellere, at et barn slet intet lærer, end at det kun lærer ved hjælp af 

skinsyge og forfængelighed. Jeg alene mærker de fremskridt, som Émile har gjort hvert år og 

sammenligner dem med det følgende års fremskridt, idet jeg siger til ham: Du er nu vokset så 

mange linjer. … Jeg opmuntrer ham altså uden at gøre ham skinsyg på nogen. Han vil nu se 

at overgå sig selv, og det bør han. Jeg ser ikke noget urigtigt i, at han kappes med sig selv.” 

 

Rousseau tager afstand fra konkurrence (indirekte motivation), at lære noget for at blive nr. 1, 

belønning eller undgå straf. Det naturlige barn skal hellere opleve verden og erhverve sig 

viden herom gennem leg og udforskning. 

 

Vejleskov (2009) beskriver straf og belønning som indirekte motivation. Han udelukker ikke 

begge koncepter på samme vis som Marshall (2012), men pointerer dog at straf ikke er 

hensigtsmæssig i de fleste situationer. Ved en gennemlæsning af Vejleskovs bog finder man 

dog en stor lighed til Marshalls pointe om at konkurrence og belønning udelukkende er noget 

der virker når følgende kriterier er opfyldt:  

1) Det er sandsynligt at eleven kan nå belønningen  

2) Belønningen er synlig  

3) Eleven er interesseret i at modtage denne belønning  

4) Læreren skal konsekvent og retfærdigt belønne de værdige modtagere.  

Det er muligt, at man sagtens kan ramme en god del af klassen ved at opstille belønninger det 

medfører dog:  

1) Forventning om belønninger for lignende situationer  

2) Apatisk holdning til at gøre en indsats, når der ingen belønning er i sigte  

3) Formindskning af belønningens motiverende potentiale ved gentagen brug over tid  

4) Det giver ikke mening at gøre en indsats ud over det mindstemål man bliver belønnet 

for. 

At opstille belønninger er derfor, som at tage et par tabletter druesukker. Det giver et 

kortvarigt boost som skal holdes ved lige ved gentagen indtagen. Effekten af sukkeret er 

aftagende over tid, og der vil være en lang regressionsperiode efter man stopper med at 
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indtage tabletterne. Det kan antages at den negative virkning af efterfølgende abstinenser er 

større eller i det mindste lige så stor som det vundne boost og derfor effektivt har 0 effekt 

(eksempel illustreret i grafen). Dertil kommer den byrde det er for læreren at holde 

belønningen i fokus, opstille nye spændende belønninger og at retfærdigt vurdere hvem der 

skal have belønning. Alt dette øger til lærernes stressniveau og da det sammenlagt er uden 

effekt (muligvis med negativ effekt) mener Marshall at man skal undgå belønning, straf og 

stress. 

 

 
Tænkt eksempel på hvor mange ekstra opgaver, der kan blive lavet ved at lave et konkurrenceforløb. 

Der foreligger dog den mulighed at man kan “afværge”  problemet (efter 7. dag) med den 

negative periode efter et endt “konkurrencebaseret” forløb ved at planlægge det op til en 

ferie. Der skal så sættes spørgsmålstegn ved hvor vigtigt det er de lærer meget inden en ferie, 

hvor de nok glemmer det igen. Konkurrencer kan derfor anvendes til repetition eller hvis man 

skal have et kort indsats mæssig boost før en eksamen, national test og lignende, hvor den 

efterfølgende periode ikke er “lige så vigtig”. 

Eleverne søger anerkendelse fra alle de omgiver sig med.(Hertz, 2004, s. 33) Anerkendelsen 

der kommer fra konkurrencer er dog oftest af negativ karakter (Vejleskov, 2009, s.87), da der 

af natur er en vinder og op til flere tabere i konkurrencer. Motivationen og derigennem 

anerkendelsen bliver præget af et magt-motiv (ibid.). Når man anvender ekstern motivation, 
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såsom konkurrencer, virker det kun så længe ovenstående parametrer er opfyldt og det 

medfører alligevel de opsummerede konsekvenser. 

Opretholdelsen af et belønnings eller straf system er utroligt krævende, da alle skal behandles 

lige for samme overtrædelser af regler, eller belønnes lige. Der er ingen mulighed for 

differentiering i forhold til elever med forskellig faglige, sociale eller fysiske kompetencer. 

Da differentiering er et centralt begreb i folkeskolen, kan konkurrencer svært anvendes uden 

at gå på kompromis med elevernes alsidige udvikling. 

Intern motivation er den af eleven skabte motivation, der forekommer når ønsket om 

forståelse for et emne eller en kompetence driver eleven til at arbejde med opgaven. 

Elever med intern motivation vil have et konstant incitament til at opnå den ønskede 

tilegnelse af kompetence eller forståelse. Da motivationen er intern og derfor 

allestedsnærværende for eleven virker den konstant, modsat ekstern motivation der kun virker 

når læreren er i nærheden, når belønningen er i sigte og lignende. 

Selvdisciplin og folkeskolens formål 

Elever med udpræget selvdisciplin vil kunne reflektere over egne handlemåder og se 

samfundet (klassen) i en større sammenhæng, hvorved deres plads heri bliver dem mere 

tydelig. Selvdisciplin er dog per ordbogens definition unaturlig. Selvdisciplin er at 

overkomme de naturlige drifter mennesker har for at opsøge eller undgå noget. Fra et 

naturvidenskabeligt perspektiv adskiller mennesket sig fra jordens andre dyr ved at kunne 

tilsidesætte dyriske drifter og i stedet lade sig styre af sin fornuft. Dette beskriver Nietzsche 

(1872) som spændingsfeltet mellem det apollinske og dionysiske. Mennesket er som 

udgangspunkt født udpræget dionysisk og samfundet præger det herefter igennem hele dets 

opvækst imod en mere apollinsk væremåde. Dette gøres blandt andet for at danne børnene til 

at blive gode aktive medborgere der er sig samfundets love, kultur og opførsel bevidst. 

 

Folkeskolens formål 

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder 

dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, 
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giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med 

naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. 

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så 

eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og 

handle. 

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med 

frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 

(Undervisningsministeriet, 2016) 

Disciplin er dog siden den sorte skole blevet et skældsord, og helst ikke noget lærere må 

ønske sig fra sine elever. John Villy Olsen mener at samfundet forveksler ordets værdiladning 

med militærets “disciplin” (Olsen, 2016) uden at tage højde for den bærende del disciplin har 

i didaktikken. Han er klar over at det dionysiske har meget lidt plads i den danske folkeskole: 

»Både lærere og forældre og ledelse og forvaltning skal grundlæggende se i øjnene, at i 

skolen går der ikke børn, men elever. De elever, der hurtigt forstår det, falder hurtigere til i 

skolen og klarer sig bedre end dem, der ikke forstår den kode«.  (ibid.) 

Som det er karikeret fremstillet i billedet skal børnene anspores før de er modtagelige over 

for den undervisning der foregår i skolen. Hvad der “klippes væk” skal være de 

uhensigtsmæssige og fra samfundet set, værdiløse tanker (drifter) som eleverne fra naturen er 

født med. PALS skoler er et godt eksempel på, hvorledes uønsket adfærd noteres, rettes og 

den ønskede adfærd belønnes for at eliminere den uønskede. 

Det hænder dog at motivation, næstekærlighed, og livsmenings anskuende tanker, også bliver 

trimmet fra; hvorledes skolerne får elever i ubalance, der stærkt negativt reagerer på lærernes 

trimme-tiltag. 
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Folkeskoleloven er i senere tid blevet kritiseret for at det dannende aspekt er blevet 

nedprioriteret, (Tonsberg, 2014) hvor imod evalueringer som tests og elevplaner er blevet 

opprioritet. Hvorledes disse evalueringer fordrer forøget læring, eller om de er sat i verden for 

at tilfredsstille eksternes interessenters interesse i folkeskolen vil jeg forsøge her at belyse. 

 

Tests 

 

Men hvorfor er det at det naturlige barn skal tilpasses i løbet af skoletiden?  

For at kunne evaluere på elevernes kompetencer har vi op gennem tiden indført en række test. 

I den senere tid er vi med globaliseringen blevet endnu mere fokuseret på at klare os godt 

sammenligneligt med andre nationer som første gange blev problematiseret i år 2001, hvor 

Danmark mente at Pisa testen havde “ekstrem stor betydning” for den danske folkeskole 

(Artikel: danmark-er-et-pisa-chok-land) og som senere hen har medført en idolisering af 

Finland som det ideelle land Danmark skal ligne. I 2007 indførtes (meget modsat hvad de gør 

i Finland) nationale test hvor eleverne 12 gange gennem deres skoleforløb skal testes i 

diverse fag for at give »indblik i den enkelte elevs niveau«  som kan bruges som »et 

pædagogisk redskab« (Undervisningsministeriet, 2017).  

Eksperter mener dog at testen udelukkende kan anvendes som et sammenlignings redskab 

mellem forskellige klasser(Mainz, 2016).  

Fra politisk synspunkt er det i stigende grad blevet vigtigt at kunne pointerer, i hvor stor grad 

de forskellige indgreb i folkeskolen har en ønsket effekt. Der er derfor et eksternt behov for at 

eleverne testes.  

Internt kan det dog være skadende for elevers selvtillid at få en øjebliks vurdering, der kan 

beskrive eleven som værende ikke i stand til at præstere tilstrækkeligt for hans alderstrin. 

(Bech, 2017). Dertil kommer, at lærerens professionalisme bliver bedømt ud fra, i hvor stor 
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en grad eleverne klarer sig godt til de nationale tests. Dette medfører at undervisningen i 

større grad bliver ansporet på, netop at lære eleverne de meget begrænsede kompetencer, der 

gør dem i stand til at klare sig godt til testen. Udforskende matematik er svært at måle på, og 

da testen skal være sammenlignelig i et makro perspektiv, bliver svarmulighederne 

indskrænkede til simple multiple-choice opgaver. Disse opgaver kan ikke evaluere på andet 

end overfladisk viden, og når vi sætter disse opgaver som pejlemærker for undervisningen, 

bliver undervisningen nødvendigvis af overfladisk karakter. 

Nationale tests der bruges af kommuner og politikere for at evaluere på skolerne, herunder 

lærerne, for at afdække i hvilken grad de opfylder deres stillings ansvar, er formodentlig ikke 

baseret på tillid. Ligesom andre offentlige professioner skal bruge en stor del af deres 

kompetente arbejdskraft, på at rapportere at de gør deres arbejde ordentligt skal lærerne 

overvåges. Dette kalder Uffe Elbæk “Manglende tillid til medarbejderne” (Matzon, 2017). 

Denne mangel af tillid medfører manglende motivation præcist ligesom man ser ved elever 

der holdes ekstra øje med, grundet manglende tillid til deres selvdisciplinære kompetencer. 

Udgangspunktet når man ønsker, at fordre selvdisciplin fra eleverne, er at man har tillid til, at 

de godt kan. Eleverne har ingen mulighed for at arbejde med, og forbedre deres disciplinære 

kompetence, hvis man fra status quo, ikke tror på at de kan. 

Hvorfor er lærere, hjemmeplejere, politifolk med mere anderledes end elever? Som eleverne 

finder lærere glæde og motivation i at der stoles på dem. De kan godt lide at der er en 

overordnet ramme for hvad deres elever skal lære på et givent år. De udforsker og undersøger 

nye og spændende måder at uddanne og danne eleverne. Når rammerne bliver så snævre at de 

ansvarlige kvæles falder de fra. Dette er udpræget i senere tid hvor hver 10. lærer (Spare, 

2015) har forladt folkeskolen. 

Det er paradoksalt, at de love der laves af de politikere der er de største fortalere for 

offentlige arbejdsstillinger, er de love der viser den største mistillid til menneskene i de 

selvsamme stillinger. 

Klare rammer 

Lærerne fungerer altså bedst under friere rammer, hvor de ikke skal styres mod målet af tests 

eller forenklede fællesmål. Hvordan skal rammerne være for eleverne? 
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I artiklen beskrives en række succesfulde tiltag der er foretaget på Arenaskolen i Greve. Disse 

indeholder blandt andet tydelige eksplicitte regler, faste rammer for opgavebesvarelser og 

tydelig instruktion om hvad der forventes af eleverne. 

(Lauritsen, 2017) Ganske vist skal man have et mindstemål af ro for at eleverne har mulighed 

for at koncentrere sig i timerne men skal reglerne herefter udfases for at eleverne kan have 

mulighed for at dannes? Marshall(2012) differentiere imellem rutiner og regler. Rutiner er de 

gængse indarbejdede tiltag som, at række hånden op for at besvare, at lytte på de andre elever 

og lignendende, med andre ord almendannelsen. Regler er de eksplicitte rammer som oftest 

hænger på væggen i klasseværelset. Marshall taler generelt imod disse regler da de, meget 

tydeligt, fremviser en tilstand i klassen hvor læreren ikke har tillid til at eleverne kan handle 

ansvarligt på egen hånd. 

Den demokratiske dannelse er klart defineret i folkeskolens formålsparagraf § 1, Stk. 3. 

Skolen er derfor sat i verden for både at uddanne og danne de danske børn. I senere tid har 

fokuset faldet mere på det uddannende aspekt hvorledes det dannende, under stor protest, er 

blevet nedprioriteret. Det nævnes dog stadig og det er til stadighed en af folkeskolens 

kerneopgaver at danne eleverne til hele mennesker der kan agerer ansvarligt i et demokratisk 

land og i en international verden.  

Når vi hæmmer elevernes mulighed for ytrelse og blot instruerer dem i hvordan de må agere 

inden for snævre rammer fremmer vi ikke dannelse. Det nedprioriterer den egentligt dannelse 

og promoverer kun almendannelse.  

Grimmitt (1998) taler om åndelig dovenskab i hans teori omkring trosvalgenes kampplads. 

Hans teorier er henvendt til religioner men det findes lige så anvendeligt til at beskrive 

elevernes engageren i det demokrati vi fordrer i stamklasserne.. 

1. Vi kan acceptere andres forståelse af det menneskelige og tro, at den er sand. 

2. Vi kan forsøge at formulere vor egen forståelse af det menneskelige og tro, at den er 

sand. 

3. Vi kan overhøre spørgsmålet og prøve at leve uden at tænke over det. 

(Grimmitt, 1998, s. 89) 

Elever der passivt accepterer udefrakommende tiltag dannes ikke til ansvarlige medborgere. 

Elever der vælger at ignorere de udefrakommende tiltag, og som oftest laver deres egne 

regler bliver i stedet modborgere. De elever der aktivt deltager i klassens demokratiske 

fællesskab, hvor man i dialog afdækker forventninger til hinanden og diskuterer hvorledes 
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klassen skal agere som helhed, bliver heraf dannede. De har ydermere større potentiale for at 

internaliserer disse tiltag, da de er medkomponister i deres tilblivelse. 

Wolfgang Klafki (1983) taler netop om, at dannelse kommer til udtryk gennem tre 

færdigheder: Evnen til selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet (Tonsberg, 2014) og 

det er netop disse færdigheder en aktiv ageren på trosvalgeneskampplads fordrer. 

Demokrati-Medborger-Modborger-Kaos 

I første lektion i klasserne blev eleverne bedt om at placere forskellige udsagn på en af de fire 

rangordnede kategorier(udarbejdet på baggrund af RRS fra Marshall, 2012, s. 70). 

Kategorierne bliver herved italesat og udfordret på de normer der er tilstedeværende i 

klassen. 

Eksempelvis vurderede 6. klassen begrebet “slåskampe” blidere end 8. klassen. Dette kan 

være fordi klassen ofte kommunikerer med hinanden gennem fysiske brydekampe på 

gulvene. Slåskampe blev derfor set som en socialisering frem for en konflikt. Positive udsagn 

om opførsel blev vurderet lavere i 8. klassen hvor skolen, og læring generelt ses som en 

udefrakommende fjende, som sammenholdet i klassen bekæmper. 

Elevbesvarelserne blev sammenlignet med den faktiske rangeren og forskelle blev diskuteret. 

En kompromis rangorden blev herefter udformet for den specifikke klasse, hvor udsagnene 

blev placeret. Da det var en ny ramme for klassen blev arbejdet hængt på væggen, så vi i 

senere lektioner kunne refererer til den af klassen accepterede rangordning. Når systemet 

senere blev internaliseret ville denne eksplicitte vejledning fjernes fra klassens rum. 

Google Classroom 

I det 2-uger lange regnearks forløb har jeg anvendt Google Classroom. For at kunne forholde 

mig kritisk til Meebook var det vigtigt at prøve et alternativ. I forhold til office-pakken er 

Googles produkter meget favorable (som illustreret i SWOT analysen, bilag #5).  

Google Classroom er i dansk regi ikke med i kampen om den påtvungne læringsplatform, 

eller Learning management system (LMS) hvor kun Meebook og KMD er egentlige 
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muligheder. For at kompenserer for kritikken af Googles behandling af persondata har alle 

eleverne arbejdet i anonyme konti oprettet af underviseren. 

I bilag #1 ses en printscreen af hvordan elevernes afleveringer, ser ud for klasselæreren. Her 

kan læreren kommenterer på opgaven, og give den karakter af forskellig art(1-100 point 

valgt) samt gå ind på deres pågældende regneark og kommenterer direkte på enkelte poster. 

Efter opgaverne er rettede returnerer underviseren dem til eleverne, som så kan læse 

kommentarer og vurdering, samt eventuelt rette opgaven og sende den til underviser igen. 

I undervisningssituationen fik eleverne først mulighed for at udforske regnearket med de 

grundfærdigheder, de havde tillært sig i tidligere undervisning. Herefter begyndte mange at 

opstille, hvad der fysisk lignede en lommeregner. 

 

De brugte herfra funktionen =Celle1+Celle2 for at udregne ting på deres “lommeregner”. De 

blev herefter udfordret med spørgsmålet om, det ikke ville være smart blot at have 2 faste 

felter med input tal som udregningerne refererede til, som de så kunne ændre i hvis 

lommeregneren skulle regne på andre tal? hvorefter de udarbejdede en ny opgave (oftests 

uden at slette den første lommeregner). Underviseren kan således til enhver tid gå ind i 

revisionsoversigten og se deres progression med den udarbejdede opgave. 

Meebook 

Meebook har jeg anvendt i et 8. klasses engelsk forløb. Meebook understøtter i større grad 

multimodalitet, da det ikke er udarbejdet med henblik på bestemte programmer. 

Undervisningsplanen bliver derfor mere levende i form af billeder og anden designmæssig 

opbygning som Google Classroom ikke understøtter (se bilag #2). Meebook er på skolen 

under opstartsfasen og vil officielt ikke skulle bruges med elever før næste skoleår. Dette 
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forløb var derfor elevernes første kontakt med Meebook, ligesom det var de andre elevers 

første kontakt med Google Classroom.  

Klassen har erfaringsmæssigt som udgangspunkt modstand mod helt nye krav. Dette kan 

skyldes at de er utrygge ved at skulle anvende nye funktioner eller har en kultur hvor det er 

ikke ok at fejle og eksperimentere sig til nye løsningsmuligheder. Det tog derfor en del 

overbevisning og enkelte elever afleverede alligevel opgavebesvarelser gennem intra-mail 

frem for på Meebook. 

Sammenligning 

Meebook har sine fordele og trods jeg initialt var tilhænger af Google Classroom har jeg 

erfaret det potentiale Meebook har over Google Classroom. Opgavebesvarelserne er mindre 

strømlinede, da man ikke blot anvender Google produkterne i alle besvarelser. Dette 

medfører dog at eleverne har mulighed for at bruge det tekstbehandlingsprogram, de bedst 

kan lide. Deres besvarelser bliver mere fyldestgørende og opsætningsmæssigt professionelle 

herved.  

Fordelen ved at man direkte kan inddrage videns og færdighedsmål var uoverskueligt i 

nuværende form, men efter reduktionen fra 3385 til 215 videns og færdighedsmål (Nobel, 

2017), som forventes at blive vedtaget i efteråret, vil denne funktion af Meebook kunne 

hjælpe med udarbejdelse af elevplaner, som var den oprindelige tanke herved. 

Jeg udarbejdede endvidere et matematik og engelsk forløb på wikipages.com med 

udgangspunkt i google.docs. Det var anvendeligt for at udvikle elevernes it kompetence ved 

at arbejde på en anden platform. Elevernes evaluering af forløbet kan ses på bilag #3. 

De IT-baserede mediers indflydelse er stadigt voksende. KL og regeringens krav om en 

digital læringsplatform, som skal være fuldt implementeret ved slutningen af 2017, 

tydeliggører dette. IT støtter op om de a-didaktiske opgaver ved at muliggøre digital 

aflevering af eksempelvis billeder, lyd- og videooptagelser som dokumentation af gruppens 
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arbejde. I det skriftlige regi er de digitale medier stadig bagefter - men mon ikke det ændrer 

sig? 

Logbog 

I elevernes logbog tegnede de hver især en IC3 model (Alenkær, 2017) (som er en model til 

at illustrere elevernes opfattede inkluderen i lektionen) efter at fået forklaret hvordan den 

skulle udfyldes. De besvarede derefter hvorledes de kunne blive mere inde i midten af 

modellen , hvad der var gået godt i timen og hvad der kunne blive bedre. 

IC3 modellen - Rasmus Alenkær (2017) 

Logbogen var sat sådan op for at træne eleverne i at reflektere over deres ageren, og komme 

med konstruktiv kritik. 

IC3 besvarelserne for de første to uger bar præg af at eleverne havde svært ved at se sig selv i 

et kritisk syn, hvorledes næsten alle eleverne konstant var fuldt inkluderet i alle lektioner og 

at de bare skulle blive ved med at gøre som de gjorde i denne lektion . Eleverne var dog mere 

erfarne i den konstruktive kritik, hvor de både kunne evaluere på lektionens styrker og 

komme med forbedringsforslag uden at formulere det negativt.  

Elever der havde ageret på de uhensigtsmæssige udviklingsniveauer fra RRS blev yderligere 

bedt om at notere, hvad de havde gjort i løbet af timen og hvorfor. Når dette kom på skrift var 

det let for eleven at komme med forslag til, hvad man i fremtiden kunne gøre anderledes i en 

lignende situation. 

Logbogens styrke består i at den er en personlig log for eleven, hvor denne kan se sin 

udvikling over tid. Ligeledes fungerer den som kontaktbog mellem eleven og læreren når 
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eleven ved ugestart får sin logbog igen og her kan snakke kort med læreren om tingenes 

tilstand. 

Svaghederne med logbogen er, at den er skriftlig af natur. Dette er en udfordring for de elever 

der har svært ved det skriftlige arbejde. Det kan også være svært for andre børn at nedfælde 

deres umiddelbare tanker i ord, hvorledes eleverne snakker sammen og kommer med meget 

lignende besvarelser i deres logbøger. Der er et potentiale i dialogen, men det hænder ofte at 

den ene elev passivt kopiere den anden, hvorledes ingen refleksion opnås. I lektioner med 

tidspres var dette mere udpræget hvor der forekom mere sjældent i lektioner med god tid til 

evaluering. 

A-didaktiserede matematikopgaver 

For at sammenligne udbyttet af disse opgaver har jeg undervist både en 6. og en 8. klasse i 

små a-didaktiserede forløb fra http://map.mathshell.org. Disse forløb er på engelsk og jeg 

prøvede i starten at oversætte et forløb til 6. klassen. Det tog mange forberedelsestimer at 

oversætte samt at konvertere de imperialistiske målestokke til den metriske standard. Næste 

forløb blev kopieret i original stand på engelsk, for at se hvorledes eleverne ville have 

problemer med dette. Overraskende havde 8. klassen sværere ved at arbejde med opgaver på 

et andet sprog. Hvor 6. klassen blot arbejdede så godt de kunne og til tider spurgte efter 

oversættelser på ord eller sætninger, gik 8. klassen i gang med opgaven i meget langsomt 

tempo. Jeg opsøgte de få elever fra 8. klassen som jeg vidste havde udfordringer i engelsk og 

hjalp dem med at forstå opgaveformuleringerne. 

Når eleverne først var i gang med opgavesættene kunne de se meningen deri. Opgaverne var 

udarbejdet så eleverne blev overført til et andet miljø hvor nysgerrighed og prøven sig frem 

var fundamentet. Ingen kunne fra start sige hvad resultatet skulle være og rejsen dertil var 

mindst lige så vigtig som destinationen. 

 

Markus Fabius Quintilian (42-118) i 1. Bog  (ud af 12 bøger) om talekunsten. (Hans 

Vejleskov, 2009, s. 35)  

 

“Man skal ikke straks med hårdhed tage fat på småbørn og kræve fuldt arbejde af dem. Man 

må tage sig i agt for, at småbørn som endnu ikke kan værdsætte åndelige sysler, skal komme 
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til at hade dem og også efter barndomsårene føle afsky for dem [dvs. for de åndelige sysler]. 

Lad det derfor være en leg, hvor man spørger og roser drengen, og indretter det sådan, at han 

altid føler glæde ved det, han foretager sig.” 

 

Quintilian støtter her op om den finske skole(Moore, 2015), hvor den udforskende læring og 

leg ligger som grundlag for elevernes læring. De a-didaktiserede opgaver lægger op til en 

udforskende tilgang til undervisningen hvor eleverne skaber deres egne “opgaver” ud fra, 

hvorledes de griber det overordnede emne an. 

Rammerne kan opbløde ved brug af holddannelse. I 2014 blev reglen om mindst 50 procent 

af tiden med sin stamklasse revideret. Der er nu fra 4. til 10. klasse ingen begrænsninger på 

hvor meget af undervisningen der kan holde opdeles. Dette åbner op for en forøget mulighed 

for differentiering af eleverne på tværs af klasser og årgange. De a-didaktiserede opgaver 

finder specielt godt indpas i denne organiseringsform da netop den optimale 

gruppesammensætning er så essentiel. Skolen jeg undersøgte gjorde dog ikke brug af 

holddeling til andet end den traditionelle idræts opdeling.  

Slik beholder 

En af de a-didaktiserede opgaver var udformet som Inquiry based learning  Eleverne skulle 

designe en beholder der kunne indeholde 18 stykker slik af en bestemt størrelse. Beholderen 

skulle være lavet af ét stykke karton og den skulle limes sammen på limflapper. Opgaven var 

primært rettet mod elevernes modelerings- og ræsonnementskompetencer. Eleverne 

arbejdede godt sammen i design-fasen, som var individuelt arbejde (omend en del havde sat 

sig sammen og hjalp hinanden med deres design). Næste lektion hvor eleverne blev sat 

sammen i deres arbejdsgrupper. og sammen skulle konstruere to af deres fire figurer, her 

opstod der nogle udfordringer i samspillet om opgaverne. Dette var blandt andet fordi: 

● De ikke kunne blive enige om to design 

● De ikke kunne forstå hinandens design 

● Drengene i grupperne ikke ville konstruere kasserne 

● Limen ikke kunne holde kasserne sammen 

● Eleven indså at de havde glemt en eller flere limflapper og at kassen derfor skulle 

laves om 

● Praktiske opgaver som denne var i deres mening “førsteklasses matematik” 
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Beskrivelserne i samtlige logbøger pointerer ydermere at de synes det var en dårlig lektion 

der ikke skulle gentages. Disse evalueringer kunne jeg anvende når jeg tilrettede den følgende 

opgaveportefølje i forhold til instruktion, færdigheder og de andre udfordringer eleverne 

måtte have. 

Eleverne fik slutteligt et opgave kompendium, hvor de skulle forholde andre fiktive elevers 

besvarelser med, hvordan de selv havde arbejdet med opgaven. De kunne derigennem 

reflektere over egen praksis og skabe sig en forøget forståelse for den opgave de netop havde 

udarbejdet.  Denne del faldt inden for, hvad klassen normalt anser for “matematik”, så 

lektionen forløb uden problem. 

Lektionen gav eleverne en anderledes tilgang til undervisningen og da de blev fundamentalt 

rykket i deres grundvold åbnedes deres øjne for muligheden at matematik ikke kun er 

grundbøger og færdighedsregninger. De efterfølgende a-didaktiserede opgaver blev arbejdet 

på med forøget engagement. 

Brøker, decimal- og procenttal 

Opgavetypen var mere enkel end de hidtidige. Eleverne havde en god idé om, hvordan man 

løste opgaven, og de kunne komme med velbegrundede fremgangsmåder til, hvorledes de bar 

sig ad med at finde løsningen. Det praktiske, hvor de skulle udforme en tallinje og påklistrer 

forskellige værdier opgjort grafisk og matematisk voldte lidt udfordringer. Udfordringerne 

bestod primært i forholdsregningen, at placere en værdi på fx 25%, på en tallinje der målte 20 

cm mellem værdi 0 og 1. Med lidt vejledning kunne eleverne dog godt ræsonnerer sig frem 

til, hvorledes en procentværdi skulle findes på deres valgte tallinje. Der var få “talværdier” 

over 1 så enkelte elever havde valgt blot at fylde hele arket med en 40 cm 0-1 tallinje. Tal 

over 1 fik derfor en pil ud i det ukendte efter tallet 1 .  

Eleverne have udpræget svært ved at beskrive, hvordan de var kommet frem til deres 

løsninger. Ud af klassens 18 elever havde én forklaret hvordan han omsatte decimaltallene til 

procenttal, og derefter satte dem i rækkefølge. I en anden opgave beskrev en elev, hvorledes 

han forestillede sig en cirkel i hans hoved og derfra kunne sammenligne og rangordne 

brøkdelene. En anden elev fandt en fællesnævner og arrangerede dem herefter. 

Hvad der hermed er tydeligt er at der er mange veje til målet, som kan findes gennem en 

udforskende og eksperimenterende tilgang til matematik. Eleverne springer umiddelbart fra 

den ene til den anden metode afhængig af opgavens formulering. Læreren kan hermed 
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afdække deres brede forståelse for emnet. Eleverne begår sig efterhånden på mere vant grund 

med opgavetyperne og de arbejder engageret og produktivt. Plancher kom op og hænge på 

væggen over deres forskellige måder at tolke opgaven på. Eleverne har fået forståelse for, 

hvorledes andre har kommet frem til lige så valide resultater på opgaven. 

Matrikel og kartofler 

Eleverne skulle i opgaven arbejde med forholdsregning ud fra deres egen “grund”. Ved hjælp 

af et online matrikelkort, fandt eleverne deres hus og kunne kopiere grundens polygon ud til 

videre beregning. Klassens demografiske forhold var ved tidligere lejlighed spurgt ind til, og 

100% af eleverne boede i hus. De blev alligevel sat sammen i grupper af 2 hvor de valgte en 

af gruppens matrikel og arbejdede med den. Nogle af grundene var udformede som simple 

rektangler, hvorledes opgaven endte med at blive noget nemmere end det var meningen, 

ligeledes havde en af grupperne en grund med en buet side, hvorledes opgaven blev for svær. 

Nogle af udfordringerne med opgaven var: 

● Nogle elever anvendte egne computere der ikke var tilsluttet printernetværket 

● Nogle elever ønskede ikke at opgive deres adresse, hvorledes de blev tildelt en 

tilfældig matrikel. Dette medførte de havde svært ved at beskrive hvor stor en del af 

grunden der var bebygget 

● Opgaven omkring at lave kartoffelrækker var dårlig og gav ikke noget matematisk 

brugbart resultat 

Den didaktiske kontrakt 

I alle de a-didaktiske opgaver var der med Cobb og Yackels formulering(Skott, Jeppe; Jess, 

Kristine & Hansen, Hans Christian, 2008, S. 138) - tale om et behov for at genforhandle de 

sociale normer i klassen . De vante rammer med timestart, uddeling af opgaver, arbejde og 

slutteligt en evt. opsummering, blev udfordret. Gruppearbejdet i klassen, som var 

velfungerende, fortsatte under de a-didaktiske opgaver. Opgaver kunne nu strække sig over 

flere dage og tit var der en kort forsmag på næste lektions emne i slutningen af en time. 

Undervisningen var udpræget undersøgende, hvor kun de overordnede rammer, eller 

“miljøet”, var besluttet af læreren. Eleverne fik til stadighed mulighed for at opnå gensidig 

social anerkendelse i deres arbejdsgrupper. En ændring på de sociomatematiske normer i 

klassen vil givent tage tid, og først efter normerne i klassen har ændret sig vil man kunne se 
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effekten heraf. I undervisningen har jeg dog lagt mærke til, hvor meget elevernes accept af 

opgavetypen har flyttet sig fra første opgave til seneste. Hvad der før var verbal utilfredshed 

over opgavetypen er blevet til verbal forståelses søgen.  

 

Opsummering af de a-didaktiske opgaver 

Eleverne har rykket sig fra den første opgave blev præsenteret for dem for måneder siden til 

den seneste opgave i rækken, der trods vag og dårlig formulering, blev vel modtaget og 

arbejdet med. Usikkerheden over for det nye, og angsten for ikke at kunne håndtere 

opgaveformen er næsten væk. I dens sted er opstået en glæde ved at kunne inddrage 

virkeligheds relaterbare emner i matematikundervisningen, en glæde ved at kunne sætte deres 

egen ramme for opgavebesvarelsen og en nysgerrighed til at forstå de bagvedliggende 

matematiske kundskaber. Der har været udpræget modstand og opgiven undervejs. Men jo 

mere mening de efterhånden opdagede ud fra opgaverne, jo mindre blev modstanden mod 

den nye undervisningsform. Eleverne har haft tid til at iscenesætte sin egen rolle i de sociale 

spil samt reflektere på denne. De har fået værktøjer til at kunne samarbejde, som en 

harmonisk klasse uden at være bundet til de impuls betingede reaktioner der førhen herskede 

i klassen. Udfordrede elever kan vurdere på egne handlemotiver og vælger bevidst herfra, 

hvilket giver dem en fornyet kontrol over hvordan deres dag udarter sig. 

 

Fröbel (Hans Vejleskov, 2009, s. 36)  mener at det er vigtigt for barnets motivation at det har 

det konkrete for øje og i hænderne for at tilegne sig en forståelse. Rent sproglige forklaringer 

interesserer ikke børn og fordrer ikke læring. Når eleverne arbejder med A-didaktiserede 

opgaver såsom inquiry based learning er rejsen lige så vigtig som destinationen. Arbejdet 

undervejs i opgaven skal italesættes så eleverne bliver klar over hvad det var de opdagede. 

Det er desuden vigtigt at gentage og omformulere så eleverne får mulighed for at reflektere 

over forløbet, og derigennem bearbejde det ind i langtidshukommelsen. Formuleringerne skal 

give mening for det enkelte barn og have relation til det erfarne. 
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Offerrollen 

Som tidligere beskrevet kan nogle elever med særlige udfordringer opleve at have en slags 

offerrolle, hvor de ikke oplever at være en del af fællesskabet. I 6. klasse har elev A en 

diagnose. Han får derudover ekstra matematik som medfører at han ikke er til stede i den 

regulære matematikundervisning, 1 lektion om ugen.  

I individuel dialog virker eleven ikke udfordret da han sagtens kan beregne opgaver og 

komme med logiske følgeslutninger inden for matematikken. Når han oplever udfordringer i 

lektionerne er han dog hurtig til at postulere at sådanne ting “kan jeg ikke finde ud af” eller 

“er jeg ikke god nok til”. Hvorvidt det er diagnosen eller ekstra matematikken han falder 

tilbage på som undskyldning er underordnet. Elev A ser sig selv som et offer. Dette 

tydeliggøres med hans udsagn og når han gentagne gange beskriver hvorvidt “de andre” eller 

“opgaven” umuliggører hans deltagelse i undervisning. Hans iboende mangler i 

matematikken er medfødte og han er derfor magtesløs for at kunne erhverve sig den 

påkrævede viden. Denne offerrolle virker mod hensigten på skolens forsøg på at skabe ansvar 

hos eleven (Marshall, 2012, s. 15). Eleven skal føle at han har kontrol over hans 

læringsmuligheder og de offerrolle-labels der tildeles børn (Brinkmann, 2015, s. 25) er 

skadelige for deres mulighed for at føle kontrol. Valg styrker elevens motivation og 

selvstændighed. Når eleverne diagnosticeres fratager vi deres mulighed for at foretage valg. 

Valg, kontrol og ansvarlighed er sammenhængende. Når eleven mener han ikke har kontrol 

over situationen formindskes hans valgmuligheder og ansvarlighed. Forældre pædagoger og 

lærere kan komme til at “overservicerer” børn med udfordringer Hans Vejleskov (Vejleskov. 

2009, s. 135) taler her om at børn kan erhverve sig en indlært hjælpeløshed 

Valg-reaktions tænkning 

Der vil utvivlsomt komme situationer i alle menneskers liv hvor en udefrakommende magt 

tager noget af kontrollen væk fra os. Det kan være når vejret er dårligt i vores afgørende 

fodboldkamp eller når skolens netværk bryder ned og lektionen derfor må ændres. Det vi skal 

lære børnene er hvorledes man kan håndtere sådanne situationer på en rationel og konstruktiv 

måde. Marshall (2012, s. 10) argumenterer at man skal være sig valget bevidst og man før 

enhver handling har et valg til hvilken handling man foretager. Eleverne skal altså oplæres i 
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kausalitet og tage ansvar for de valg de tager. Når elev F siger noget til elev T som medfører 

at han rejser sig fra sin plads og bevæger sig tværs gennem klassen for at initiere en 

brydekamp med elev F er der altså tale om et bevidst valg. For de impulsstyrede elever er 

dette meget udfordrende. Deres rationelle hjerne skal tage kontrol over de stimuli-styrede 

impulser de oplever mange gange i løbet af en dag. Det har taget lang tid men den 

forholdsvist store gruppe af impulsstyrede elever er blevet bedre til at tage sig selv i 

uhensigtsmæssig potentiel opførsel.  

Eleverne er generelt blevet bedre til at identificere årsagen bag deres udfoldelser, hvilket er et 

stærkt fundament til at kunne reflektere over egen psykiske virksomhed.  

They offer sufficient proof that everything can be taken from a man but one thing ...to choose 

one’s attitude in any given set of circumstances - Viktor Frankl (ibid.) 

Som Henrik Bækgaard(2013) en morgen i KLM uddrog fra Piet Hein er det altså ikke 

hvordan vi har det, men hvordan vi tager det. Det er til enhver tid vores valg hvordan vi lader 

stimuli influere os. Vi vil dagligt blive udsat for en lang række stimuli som vi på baggrund af 

tillært respons automatisk besvarer, et smil bliver besvaret med et smil, vi stopper for rødt lys 

og lignende. De situationer hvor den automatiske respons ikke er passende skal vi derimod 

identificere og bevidst vælge vores reaktion. Når elev F udfordrer elev T, skal elev T altså 

besinde sig og vælge den mest hensigtsmæssige reaktion, med henblik på deres fælles 

ønskede fremtid. 

At kunne selv 

For at børn kan lære er det væsentligt at de får tilpas hjælp til selvhjælp. 

Maria Montessori, 1949 (Hans Vejleskov, 2009, s. 38-39) 

“… Et barns første instinkt er selv at udføre handlinger uden at få hjælp, og det første 

bevidste ønske om selvstændighed kommer, når det forsvarer sig mod dem, der prøver at gøre 

ting og sager på dets regning. For at kunne gøre det selv, anstrenger barnet sig yderligere.” 

 

I det naturlige barn er der et ønske om at “kunne selv”. Dette ønske nedbryder vi gradvist i 

løbet af elevernes skoleliv, hvorledes det ikke er så overraskende at de ældre elever har 

sværere og sværere ved at kunne, og ville, selv.  
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Det var eksempelvis især udpræget i elev N som ved samtlige opgaver konstant skulle have 

validering for om han gjorde det rigtigt, hjælpes i gang og lignende. Eleven er umiddelbart 

over middel i hans matematikkompetencer og kan sagtens selv de gange han forsøger sig 

derpå. I lektionerne spurgte jeg ind til hans tolkninger af opgaveteksterne og lod ham selv 

besvare spørgsmålene som jeg forsøgte at validere så lidt som muligt. Hvad jeg lagde vægt på 

var i større grad at validere hans forsøg på at “kunne selv”. 

Konklusion 

Raise Responsibility Systemet lægger fundament for elevens mulige udbytte af 

undervisningen. Refleksionerne over egen og andres praksis støtter op om de sociale 

kompetencer, der ønskes fremmet i skolens elever. Eleverne har mulighed for at se sig selv 

og klassen som en del af det demokratiske system med de rettigheder og pligter der dertil 

hører. Dette står i kontrast til den konkurrencebetonede mentalitet der kun fordrer de i 

forvejen succesfulde elever. Med a-didaktiserede opgaver får eleverne endvidere frihed til at 

erhverve sig matematiske erfaringer på egne vilkår, hvilket støtter op om alle elevers 

mulighed for success. Det stiller samtidigt krav til elevens ansvarlighed og pligtopfyldelse 

som støtter op om elevernes dannelse. Opgavetypen er virkelighedsrelaterbar og fordrer 

forøget selvdisciplin, når ansvaret for udførelsen og udformingen overføres til eleverne. Når 

opgaven tilhører eleverne og udarbejdelsen heraf er internt motiveret får eleven en forøget 

ægte lærertid. Undervejs i bearbejdningen, får eleverne mulighed for at italesætte matematik 

og ved aflevering af det færdiggjorte produkt, kan reflektere over egen og andres 

matematiske praksis. Implementeringen af de a-didaktiserede opgaver er tidskrævende da 

klassens didaktiske kontrakt skal ændres. Der er dog udpræget mulighed for at anvende 

digitale hjælpemidler til opgavebesvarelse hvilket fordrer multimodaliteten. Skolen kan støtte 

op omkring opgavetypen ved at muliggøre holddannelse og opbløde de aldersopdelte 

stamklasser. Digitale hjælpemidler, velovervejede grupper, fysiske rammer og spændende 

opgaver fordrer den udforskende læring. Elevplaner, forenklede fællesmål og standardiserede 

tests kan fremstå som en udfordring det hæmmer muligheden for udpræget brug af 

a-didaktiserede opgaver og holddannelse. 
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Handleperspektiver 

For at imødekomme den A-didaktiske undervisning er holddannelse specielt anvendeligt. En 

fast holddannelse eller en skema læggelse der muliggør holddannelse. 

Hvis intentionen er at den danske folkeskole skal ligne den finske må man gribe fat i nogle af 

de fundamentale forskelle:  

● Få eller ingen lektier  

● Næsten ingen tests og en meget lav prioritering af testenes vigtighed  

● Forøgede ressourcer  

● Forbud mod brugerbetalte skoler  

● Kreative fag er ligestillet med de naturfaglige og boglige 

● Udpræget tillid til lærernes professionalitet 

● Korte skoledage 

● Apatisk holdning til eksterne evalueringer, såsom Pisa 

For at fjerne konkurrencementaliteten fra undervisningen vil man blot ikke benytte sig af 

konkurrencer. For at støtte op om en kultur i klassen, der ikke fordrer konkurrencementalitet, 

kan man fjerne karakterer (eller antal “rigtigt besvarede”) og i stedet formativt evaluerer på 

opgaver med indsatspunkter. Dette fordrer elevdifferentiering samt forøget læring og lægger 

sig op ad den finske model.  

Perspektivering 

I opgaven har jeg haft fokus på den sociale og matematiske dimension i undervisningen. 

Hvorledes klassernes og gruppeområdernes strukturelle rammefaktorere influerer elevernes 

udbytte af undervisningen vil være relevant at afdække. Adfærdsniveauerne og offerroller har 

placeret min fokus på de udsatte og utilpassede elever. Tiltag for at støtte op om klassens 

stærkeste elever bør vurderes for at kunne differentiere undervisningen til den samlede 

klasse. 

Eleverne har arbejdet med hvorledes de anså dem selv som inkluderede. Tiltag og metoder til 

at arbejde med deres inklusion ville have støttet elevernes mulighed for at bruge IC3 

modellen til andet end blot en evaluering af timen.  
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Hvorledes tests er vigtige i andre henseender end de interne i skolen er ikke overvejet. 

Testene støtter utvivlsomt de eksterne interessenters arbejde med skolerne på et makroplan, i 

opgaven har jeg dog valgt kun at fokusere på hvordan de influerer mikroplanet - skolen. 
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