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Indledning 
Interessen for denne opgave opstod, eftersom jeg i min 2. års praktik modtog en årsplan fra praktik- 

læreren. I denne stod der, at eleverne hver uge skulle løse en færdighedsregning samt en problem- 

regning hver 3. uge. Jeg implementerede dette i mit undervisningsforløb, og under fremlægningen 

af disse på UCN, blev der stillet et spørgsmål: ”Hvorfor skal de lave de færdigheds- og problemreg- 

ninger?” Ja, hvorfor skal eleverne egentlig terpe disse sæt igennem. Mit eneste svar måtte være, ”for 

at eleverne er forberedt til afgangsprøven”. ”Kompetencer og matematisklæring”, er et analytisk 

udviklingsprojekt, udgivet af undervisningsministeriet i 2002, som indeholder ideer og evaluerings- 

aspekter til de matematiske kompetencer. Her står skrevet ”løsning af skriftlige opgaver kan navn- 

lig benyttes til evaluering af dele af problemløsnings-, ræsonnements-, og repræsentations-, sym- 

bol- og formalisme-, kommunikations- og hjælpemiddelkompetencerne.”(Niss og Jensen, 2002, s. 

128). Derudover nævnes at den mundtlige prøve kan benyttes til evaluering af tankegangskompe- 

tencen. De opremser forskellige former, herunder projekter, observationer af elever i arbejde, log- 

bøger samt portfolier. Under alle disse kategorier, bliver problembehandlingskompetencen ikke 

nævnt. Materialet skulle give evalueringsaspekter til de matematiske kompetencer, herunder pro- 

blembehandlingskompetencen. Men når ikke dette materiale kan eksemplificere evalueringsformer 

til evaluering af problembehandlingskompetencen i matematikundervisningen, hvor skal læreren så 

søge hjælp? 

Vi er i folkeskolen blevet meget fokuserede på evaluering af eleverne, herunder testning. Test- 

ning som kan danne grundlag for en sammenligning af individerne samt landende imellem, herun- 

der de Nationale test og TIMSS og PISA. PISA har til formål, at evaluere om eleverne er forberedte 

på samfundet. Dette sker ved at evaluere kompetencer, i modsætning til TIMSS, som evaluerer 

elevfærdigheder, i forhold til læringsmålene. Én af de otte kompetencer som evalueres i PISA er 

problembehandlingskompetencen. I Fælles Mål indeholder problembehandlingskompetencen dele 

af tankegangs- og ræsonnements kompetencen. Vores folkeskole er præget af styring oppe fra, hvil- 

ket er i tråd med almueskolen fra 1814, hvor der var top-down styring. Skolerne pålægges disse test, 

hvorved udfaldet vurderes af eksperter, og med afsæt i rapporten, foretager regeringen nogle æn- 

dringer i form af nye folkeskolereformer. I forhold til den nye skolereform, som træder i kraft efter 

sommeren 2014, øges elevernes undervisningstid. Regeringen anvendte en TIMSS-rapport, som 

belæg for denne forbedring, eftersom man mente, at øget timetal forbedrer læringen. Dette har væ- 

ret til været til diskussion, eftersom man ikke mente denne konklusion blev draget i analysen af 

TIMSS-rapporten. Derfor finder jeg det eksemplarisk, at undersøge denne problematik, at den dan- 
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ske folkeskole vurderes på baggrund af en kvantitativ undersøgelse. PISA-undersøgelsen er ikke en 

evaluering, som under et undervisningsforløb kan anvendes til at måle fremgangen indenfor pro- 

blembehandlingskompetencen. Men hvordan kan jeg, som lærer evaluere elevernes problembehand- 

lingskompetence i matematikundervisningen? 

I ”PISA er et farligt succesmål” af Jens Dolin, beskrives konsekvenser og forbedringer af PISA 

i folkeskolen. På trods af, at der fokuseres på naturfag, kan der sammenlignes med matematikken. 

Han skriver: ”Danske elever klarer sig betydeligt bedre i PISA.. spørgsmål, hvis man bruger en 

evalueringsform eleverne er vant til.”(Dolin, 2010, s. 14). Denne kommentar, er baseret på en ikke 

offentliggjort undersøgelse, hvor 130 udvalgte PISA testede elever deltog. Med afsæt i dette, for- 

moder jeg, at en faktor for forbedringerne, kan skyldes tryghed og kendskab til evalueringsformen. 

Når man ikke kan ændre udformning af PISA-undersøgelsen, hvordan kan læreren så udvælge en 

evalueringsform i undervisningen, så eleverne klarer sig bedre i PISA-undersøgelsen? Disse overve- 

jelser danner grundlag for min problemformulering 

 

 
 

Afgrænsning 
I min problemformulering nævnes evaluering af problembehandlingskompetencen ved de fremtidi- 

ge test, her har jeg valgt at analysere PISA-undersøgelserne. Jeg kunne have inddraget de Nationale 

Test, som er en adaptiv it-baseret test. Men det har jeg fravalgt på baggrund af, at kriterierne, der 

regulerer spørgsmålene til den enkelte elev, er ukendte. Derudover er det i større grad elevernes 

færdigheder inden for fire forskellige områder der testes. Det jeg vil undersøge i min opgave, skal i 

større grad repræsentere problembehandlingskompetencen, derfor har jeg valgt PISA- 

undersøgelserne, som ikke indeholder dette differentieringsaspekt, og derimod fokusere på evalue- 

ring af kompetencer. 

 

Metodeafsnit 
Til at afdække min problemformulering, vil jeg redegøre for problembehandlingskompetence, for at 

definere delkompetencerne, som danner grundlag for hele kompetencen. Hertil har jeg valgt at be- 

nytte Fælles Mål samt KOM-rapporten. Derudover vil jeg redegøre for begrebet evaluering, herun- 

Problemformulering 
Jeg vil undersøge, hvordan jeg som lærer, kan udvælge en evalueringsform i matematikundervis- 

ningen til evaluering af problembehandlingskompetencen, som samtidig kan forberede eleverne på 

de fremtidige test? 
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der evalueringers formål, her anvendes Peter Dahler-Larsen. Samt feedback på fire forskellige ni- 

veauer, her anvendes John Hatties konstruktivistiske syn. Disse vil blive anvendt, til at give et per- 

spektiv på feedback processen i matematikundervisningen. Jeg vil anvende indikatorteoriens tre 

forhold samt Atkinsons model for præstationsmotivation, derudover præsenteres Vygotskys socio- 

kulturelle syn på læring, i form af hans teori vedrørende den proximale udviklingszone. Disse vil 

blive anvendt til at analysere, hvordan evalueringsformen kan forberede eleven på de fremtidige 

test. Jeg vil herefter på baggrund af KOM-rapportens tre dimensioner, Bent Lindharts dimensioner i 

opgaverne, Rune Hansen og Povl Hansens proces ved undersøgelsesbaseret matematikundervisning 

samt begreberne validitet og reliabilitet udvælge hvilke vurderingskriterier, som er anvendelige, når 

problembehandlingskompetencen skal evalueres. Dette vil blive analyseret ved en komparativanaly- 

se, for efterfølgende at opsætte nogle kriterier, til analyse af opgaver. Jeg vil med afsæt i “OECD- 

rapporten: PISA 2012 Assessment and Analytical Framework: Mathematics, Reading, Science, Pro- 

blem Solving and Financial Literacy” analysere PISA 2012s formål, herunder hvorledes undersø- 

gelsen evaluerer elevens problembehandlingskompetence med afsæt i min redegørelse af problem- 

behandlingskompetencen, hvor delkompetencerne fremhæves. I forlængelse heraf, vil jeg med afsæt 

i mine udvalgte vurderingskriterier analysere to opgaver fra PISA 2012 samt opgavesættet som en 

helhed. Dette gøres for at opnå viden omkring udformningen af enkelte opgaver samt opgavesættet 

som helhed. Endelig har jeg udvalgt to eksempler herunder en problemløsningsopgave fra FSA 

samt et forløb introduceret af Annette Lilholt. Disse er udvalgt, da de repræsentere to forskellige 

tilgange til undervisningen, et som er baseret på undervisningen, og et som ikke tilgodeses i under- 

visningen. De to redskaber vil blive analyseret med afsæt i de udvalgte vurderingskriterier, for der- 

efter med afsæt i evalueringsteorien, at opnå viden omkring anvendelsesmulighederne i matematik- 

undervisningen. Eftersom jeg udelukkende har belyst to redskaber, vil jeg nævne yderligere tre al- 

ternative former. Jeg besidder nu de informationer, som kan ligge til grund for en vurdering af, 

hvordan jeg som lærer, i mit valg af evalueringsformer, kan tilgodese problembehandlingskompe- 

tencen. Efterfølgende vil jeg analysere, hvilke psykologiske overvejelser omkring tryghed, som kan 

påvirke valget af evalueringsredskab. Til sidst vil jeg perspektivere til konsekvenserne ved en foku- 

sering på test i matematikundervisningen 

 

Empiri 
Jeg inddrager to forskellige former for empiri. Min første del er en kvalitativ undersøgelse, hvor jeg 

har foretaget et interview med Anette Lilholt, som er medlem af opgavekommissionen i matematik 

under Ministeriet for Børn og Undervisning. Formålet var, at stifte bekendtskab med en ny opgave, 
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at opdatere de nationale test, til Fælles Mål 2009. Derudover at opnå viden omkring overvejelserne 

bag opbygning af FSA - problemløsningsopgaver. Efterfølgende fokuserede vi på evaluering af 

problembehandlingskompetencen i matematikundervisningen, og til sidst en dialog omkring konse- 

kvenserne af fokuseringen på de nationale test. Udover en kvalitativ undersøgelse, har jeg indsamlet 

lærerfaglig empiri, i form af FSA-problemløsningsopgaver. FSA Maj 2010, blev afprøvet på Mun- 

kebakkeskolen i 8. klasse. Hvor eleverne hver uge løste tidligere afgangsprøver. Jeg havde foretaget 

en tredje empiriindsamling, hvor jeg have udarbejdet et spørgeskema til mine tidligere praktiklære- 

re, men eftersom jeg kun fik respons på to af de fire, ville det ikke give anledning til en større ana- 

lyse af evaluering af problembehandlingskompetencen i praksis. 

 

Begrebsafklaring 
Matematisk kompetence består i at have viden om, at forstå, udøve, anvende og kunne tage stilling 

til matematik i en mangfoldighed af sammenhænge. At besidde en matematisk kompetence, indbe- 

fatter at individet har en indsigtsfuld parathed til at handle velovervejet i matematiske situationer 

(Niss og Jensen, 2002, s. 43). 

 

Delkompetence skal forstås som en del af en kompetence, i Fælles Mål kan de synliggøres ud fra 

definitionen. Når dette ikke kategoriseres som en kundskab, er det fordi, den indebærer en parathed 

til at handle. 

 

Et matematisk problem er af sådan karakter, at besvarelsen på problemet kræver en matematisk 

undersøgelse. Det er en særlig type matematisk spørgsmål. Et matematisk problem er relativt fra 

person til person, herved vil begrebet ”matematisk problem” ikke være absolut (Niss og Jensen, 

2002, s. 49). 

 

Test er en underkategori af evaluering. Test er en individuel prøve, som foretages med det formål, 

at opnå indsigt i enten elevernes færdigheder eller kompetencer. Testresultatet er et udtryk for en 

kvantitativ måling. Omfanget af aktører er individuelt fra testene (Bendixen og Kreiner, 2009, s.15). 
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1. Præsentation af teori 

1.1 Problembehandlingskompetencen 
Jeg vil i dette afsnit definere problembehandlingskompetencen, samt synliggøre, hvilke delkompe- 

tencer eleven bør besidde, for at opnå problembehandlingskompetencen. 

Projekt ”Kompetenceudvikling og matematisklæring” startede i sommeren 2000. Her udarbej- 

dede Naturvidenskabeligt uddannelsesråd ”Kompetencer og matematisklæring”, som udkom i 2002. 

Efterfølgende blev Klare Mål erstattet af Fælles Mål, som indeholdt bindende nationale mål i form 

af trin- og slutmål som læseplaner og undervisningsvejledninger til fagene. Dette faghæfte blev ef- 

terfølgende erstattet af Fælles Mål 2009. Med revisionen blev der foretaget en væsentlig ændring i 

retning af et eksplicit fokus på kompetencetænkningen: ”Udvikling af matematiske kompetencer” 

beskrives eksplicit i formålet, og begrebet matematisk kompetence er blevet et selvstændigt, centralt 

kundskabs- og færdighedsområde. 

For at synliggøre den anvendte definition af problembehandlingskompetencen, redegøres for 

henholdsvis KOM-rapportens definition samt Fælles Måls definition. I ”Kompetencer og matema- 

tisklæring” anvendes definitionen på problembehandlingskompetencen således: Denne kompetence 

består dels i at kunne opstille, dvs. detektere, formulere, afgrænse og præcisere forskellige slags 

matematiske problemer, ”rene” såvel som ”anvendte, ”åbne” såvel som ”lukkede”, dels i at kunne 

løse sådanne matematiske problemer i færdigformuleret form, egnes såvel som andres, fornødent 

eller ønskeligt, på forskellige måder (Niss og Jensen, 2002, s. 49). Hvorimod Fælles Måls definition 

lyder: Problembehandlingskompetencen består i at erkende, formulere, afgrænse og løse matemati- 

ske problemer og vurdere løsningerne (Undervisningsministeriet, 2009, s.4). Begge definitioner er 

meningsgivende for matematikundervisningen. De anvender begge begrebet matematisk problem, i 

deres definitioner på problembehandlingskompetencen. Flere kompetencer er i nær familie med 

hinanden, det gælder eks. tankegangs-, ræsonnements- og problembehandlingskompetencen, de er 

tæt forbundne, men betoningerne er atter forskellige. I tankegangskompetencen vægtes spørgsmåle- 

ne, som matematikken beskæftiger sig med. Problembehandlingskompetencen fokusere på strategi- 

er, man kan benytte sig af til at besvare spørgsmålene, mens ræsonnementskompetencen angår ret- 

færdiggørelsen af påstande, heri indbefattet påstande om at en given fremgangsmåde faktisk leverer 

en korrekt løsning på et problem, som udspringer af et matematisk spørgsmål. (Niss og Jensen, 

2002, s. 63). Så når man beskæftiger sig med denne kompetence, bør man fokusere på strategierne i 

besvarelsen I den danske folkeskolen arbejdes med Fælles Mål, herunder slutmålene efter 9. klasse- 

trin. Når man fokuserer på problembehandlingskompetencen skal undervisningen lede frem mod, at 
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eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at erkende, formule- 

re, afgrænse og løse matematiske problemer og vurdere løsningerne (Undervisningsministeriet, 

2009, s. 4). Når denne definition er anført i Fælles Mål, anvendes denne definition i opgaven. 

Man kan med afsæt i Fælles Måls beskrivelse af problembehandlingskompetencen fokusere på, 

hvilke delkompetencer enkelte elev bør besidde. Da det ikke har været muligt, at finde teori om- 

kring disse delkompetencer, har jeg selv undersøgt dem, i forhold til egne erfaringer. Eleven skal 

erkende et matematisk problem. Den første delkompetence indbefatter en dobbelt forståelse, hvor 

eleven både skal kunne tyde opgaveformuleringen samt skabe forståelse for problemet ved erfarin- 

ger. At erkende problemet medfører at eleven er i stand til at læse det matematiske problem jf. fag- 

liglæsning. Derudover kan erkendelse af matematiske problemer, anskues ud fra RME-didaktikken, 

fra Hans Freudenthal (Skott, Jess, og Hansen, 2010, s. 379-413). Her har problematikken sit afsæt i 

realistiske problemstillinger, her må man anvende sine tidligere matematiske erfaringer, for at skabe 

en forståelse, for den matematiske problemstilling, og først herefter kan man erkende problematik- 

ken. Formulere matematiske problemer. Når eleven skal opstille et matematiskproblem, kræver 

dette, at man har en forståelse for de anvendte begreber, derudover at man kan anvende dem i andre 

sammenhænge. Afgrænse matematiske problemer, denne delkompetence indeholder ligeledes en 

dobbelthed, eleven skal kunne afgrænse det matematiske problem, så de efterfølgende kan løse pro- 

blemet. Derudover skal eleven kunne forholde sig kritiske til sit resultat. Løsningen skal afgrænses, 

dette kan ske ved følgende spørgsmål ”hvornår er dette resultat/ligning/løsning ikke gældende?” At 

løse matematiske problemer. Herunder ”rene” (Skovsmose, 2003, s. 149) og anvendte matematiske 

problemer. Når man løser et matematisk problem, skal eleven systematisere og organisere sine tid- 

ligere erfaringer med at løse problemer. Dette omfatter bl.a. at kunne finde ligheder og forskelle på 

situationer og måder de kan behandles på, at generalisere spørgsmål og løsninger, at benytte symbo- 

ler til beskrivelse og manipulation af fænomener, at udvikle definitioner, at videreudvikle metoder, 

så de får algoritmekarakter, at finde, forstå og forklare mønstre (Skott, Jess, og Hansen, 2010, 

s.391). Vurdere løsninger, består i at kunne forholde sig kritisk til egne, såvel som andres problem- 

behandlinger, samt at kunne skabe relation imellem matematiske løsninger og virkeligheden. 

Problembehandlingskompetencen kan blive forvekslet med problemløsningskompetencen. For- 

skellen på disse kompetencer er, at problembehandlingskompetencen beskæftiger sig med formule- 

ring af matematiske problemer, i modsætning til problemløsningskompetencen som udelukkende 

fokusere på løsning af det matematiske problem, derfor indeholder problemløsningskompetencen 

kun fire af de fem delkompetencer. 
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1.2 Evalueringsteori 
Dette afsnit har til formål at definere begrebet evaluering, herunder hvilke anvendelsesformer der 

kan anvendes. Derudover vil jeg redegøre for hvilke tiltag og overvejelser man ifølge John Hattie 

kan gøre, for en effektiv feedback. 

Evaluering blev indført som låneord fra USA i det danske uddannelsessystem i 1960’erne og 

har siden fungeret, som et komplekst overbegreb for både traditionelle og nye vurderingsformer i 

uddannelsesinstitutioner. Peter Dahler-Larsen, professor i evaluering på Institut for Statskundskab, 

definerer evaluering, som en systematisk, retroperspektiv bedømmelse af gennemførsel, præstatio- 

ner og udfald i offentlig virksomhed, og det er en bedømmelse, som tiltænkes at spille en rolle i 

praktiske handlingssituationer (Dahler-larsen, 2006, s. 29). Evalueringen skal, ifølge Peter Dahler- 

Larsen, være baseret på en metode, der skaber data på en måde, som er redegjort for. Den indsam- 

lede data, skal derefter bedømmes på baggrund af fastlagte kriterier, målestokke eller værdier. Den- 

ne bedømmelses/vurderingsdimension påpeger, at det er en evaluering, og ikke en anden form for 

systematiskundersøgelse. Genstanden for evalueringen, kan både være en gennemførsel, præstation 

eller et udfald i den offentlige virksomhed. Den offentlige virksomhed påpeger, at der er tale om et 

offentligt anliggende. Den sidste del af definitionen ”..som tiltænkes at spille en rolle i praktiske 

handlingssituationer.” Evalueringen har et anvendelsessigte, der sigter mod at informere og be- 

grunde praktiske beslutninger. Dette evalueringssigte kan være for kontrol eller med et læringssigte. 

Evaluering som kontrol har til formål, at fremskaffe en status på elevens matematiske formåen på et 

givent tidspunkt. Ud fra en politiskoptik fokuseres på, om systemet har leveret ydelser, der lever op 

til de formelt fastsatte målsætninger, eksempelvis som PISA-undersøgelser. Udover en anvendelses- 

form som kontrol, kan evalueringer også have et læringssigte. Formålet er ikke at holde opsyn, men 

at forbedre indsatsen på et område. Derfor anvendes ofte andre metoder og data end kontrolevalue- 

ringens. (Dahler-Larsen, 2006, s. 126-130). Denne evaluering fremskaffer informationer om elevens 

aktuelle forståelser og kunnen, disse informationer kan anvendes i den videre planlægning. Med 

folkeskoleloven i 1993 blev det et eksplicit lovkrav, at der skal foregå en løbende evaluering af un- 

dervisningen som et fælles anliggende mellem lærer og elev. Folkeskoleloven§13 Stk. 2: Som led i 

undervisningen skal der løbende foretages evaluering af elevernes udbytte heraf, herunder af ele- 

vens tilegnelse af kundskaber og færdigheder i fag og emner set i forhold til trin- og slutmål, jf. § 

10. Evalueringen skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev og for den videre planlæg- 

ning og tilrettelæggelse af undervisningen (Folkeskoleloven, 2006). Denne proces, er der grundlæg- 

gende enighed om. Den består af konstatering, systematisk indsamling af informationer om elevens 
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viden, samt vurdering, og overvejelser omkring informationerne, som vurderes (Agergaard, 2010, 

s.193). Derefter kommer en opfølgning, hvor man tilrettelægger den videre undervisning på bag- 

grund af sin vurdering, derefter starter man forfra. Dette er én måde at anskue evaluering på, men 

John Hattie, som er professor i pædagogik, beskæftiger sig med ”feedback”, oversat fra engelsk, 

tilbagemelding. Denne tilbagemelding finder sted under en evaluering med læringssigte, som også 

kan betegnes evaluering for læring. Han peger på vigtigheden af klare og opnåelige mål, hvor lære- 

ren giver feedback på processen mod målene. Hovedformålet med feedback er at reducere afstan- 

den mellem den aktuelle forståelse og præstation og et mål (Hattie og Timperley, 2013, s. 20). 

Feedback må besvares ud fra tre spørgsmål: 

 Feedup: Hvor er jeg på vej hen? Hvad er mine mål? 

 Feedback: Hvordan klarer jeg mig? Hvilke fremskridt gør jeg hen imod mine mål? 

 Feedforward: Hvor skal jeg hen herfra? Hvilke aktiviteter må nu iværksættes for at gøre 

større fremskridt (Hattie og Timperley, 2013, s. 21). 

Svarene har til formål at reducere afstanden mellem den nuværende og den ønskede forståelse. De 

tre spørgsmål, skal anvendes til at anskue opgaveniveau, procesniveau, selvreguleringsniveau og 

personligt niveau. Opgaveniveau informerer om, hvor godt opgaven blev udført. Ifølge Hattie, op- 

nås det bedste læringsfremgang via korrektiv feedback (korrektheden i svarene), da dette er et fun- 

dament, efterfulgt af en skriftlig kommentar alene. Denne har større effekt end karakterer eller 

kommentarer ledsaget af karakterer. Når der gives tilbagemeldinger til eleven, bør den underbygges 

af en tæt dialog, dette gøres for at sikre, at eleven har forstået handlinger knyttet til progressionen. 

Ved en tilbagemelding i form af en karakter, videregives denne information ikke, men eleven mod- 

tager information omkring standpunkt. Når der gives feedback på procesniveau, fokuseres der på 

udførelsen af opgaven, herunder på elevens strategier for fejlfinding. Når der skal gives feedback i 

denne sammenhæng, er råd og vink de mest nyttige. Dette skyldes, at de hjælper eleven med at for- 

kaste fejlagtige hypoteser samt angiver retning for udformning af ny strategi. Denne type af feed- 

back, styrker en dybere læring end feedback på opgaveniveau. Dog kan feedback på opgaveniveau 

styrke elevens tro på egne evner og selveffektivitet, hvilket igen giver ressourcer til en mere effektiv 

og innovativ informations- og strategisøgning. Feedback om selvregulering er inddraget i John Hat- 

ties niveauer i feedback, eftersom eleven kan støde på forhindringer under forfølgelsen af et mål, 

her udløses en revurdering af situationen. Denne indeholder overvejelser omkring, sandsynligheden 

for at nå målet, hvis der investeres yderligere energi. Afhængigheden af denne ydre feedback, er 

forskellig fra elev til elev, da nogle elever selv skaber en indre feedback. Feedback om selvet som 
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personen, er den det sidste niveau. Her fokuseres ikke på opgaverelaterede informationer, men på 

individet. Feedback om selvet, er sjældent effektivt, men finder ofte sted i klasserummet. Feedback- 

en kan kun have effekt på eleven, hvis der sker en forandring i elevens adfærd, herunder motivation, 

engagement eller indsats. Den forskning, som er foretaget på dette område er tvetydig, og er derfor 

meget svær at behandle. Man kan ikke konkludere om ros på forskellige niveauer har en betydning 

for individet generelt, da dette er personlighedsafhængig (Hattie og Timperley, 2013, s. 31). Jeg vil 

i min opgave anvende Dahler-Larsens forståelse af evaluering. Derudover vil jeg i analysen af eva- 

lueringsformernes anvendelse og evalueringsmuligheder, afsnit 4.5, anvende John Hatties forskning 

af feedback, til at belyse effekten af de udvalgte evalueringsformer. 

 

1.3 At forberede eleven til testsituationen 
Når der tales om tryghed i testsituationen, er der både indre og ydre faktorer at tage hensyn til. Den 

indre faktor beskæftiger sig med elevens forventninger til sig selv, den kan betegnes som præstati- 

onsmotivation. Atkinson har udarbejdet en præstationsmotivationsmodel. Denne er kun relevant i 

situationer, hvor vi ser os selv som ansvarlige for slutresultatet, og når resultatet tillægges stor be- 

tydning. Når eleven modtager opgaven, vil to slags impulser påbegynde, først lysten til at gå løs på 

opgaven, dernæst angsten for at mislykkes. Alt efter hvilken impuls, der dominerer, vil eleven enten 

påbegynde opgaven, eller tage afstand til opgaven. Denne teori er selvfølgelig afhængig af elevens 

personlighedstræk, som aktiveres, når vi kommer i en præstationssituation (Imsen, 2008, s. 341- 

345). Hvis eleven besidder evnerne, som kræves i opgaven, vil angsten formentligt forsvinde mener 

Atkinson. Men Noan Chomsky, professor i lingvistik ved Massachusetts Institute of Technology, 

giver dette aspekt en yderligere dimension. Eleverne vil aldrig kunne præstere optimalt i en testsitu- 

ation. Og hvis der er uoverensstemmelse mellem opmærksomheden, motivationen og testsituatio- 

nens krav, vil elevernes evner forringes (Smelder og Tideman 2011 s. 34.) Man kan ved hjælp af 

ydre faktorer, påvirke elevernes motivation og selvopfattelse. Ifølge indikatorteorien er et positivt 

klasserumsklima indbefattet af elevaktivering og elevmotivering, elevstøttende adfærd og en god 

social relation til eleverne. Hvis aktiviteten giver mulighed for, at eleverne har ansvar og medbe- 

stemmelse, vil dette påvirke den indre motivation. Ligeledes er den måde, læreren etablerer et psy- 

kologisk bånd til den enkelte elev, betydningsfuld for elevens læring. Her bør læreren, være støtten- 

de, tolerant og motiverende (Nordenbo, 2008). Vygotskys teori omkring udvikling, kan give tryg- 

hedsfaktoren endnu en dimension, i forhold til forskellen imellem at arbejde sammen med andre og 

arbejde individuelt. (Imsen, 2008, s. 221). Vygotsky anvender to centrale begreber i forståelsen på 

barnets evneniveau. Disse niveauer er præget af elevens evne i samarbejde med andre, hvor eleven 

http://www.denstoredanske.dk/Erhverv%2c_karriere_og_ledelse/P%c3%a6dagogik_og_uddannelse/Udenlandske_universiteter/Massachusetts_Institute_of_Technology
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kan modtage hjælp og støtte, dette niveau kaldes den proximale udviklingszone. Det eleven magter 

alene, defineres som den nærmeste udviklingszone. En central pointe hos Vygotsky er, at al intel- 

lektuel udvikling og al tænkning har udgangspunkt i socialaktivitet, herved udvides den nærmeste 

udviklingszone, ved en social aktivitet (Bråten og Thurmann-Moe, 2006, s. 143-146). Dette afsnit 

giver min opgave et psykologisk og pædagogisk reaktionsmønstre på indre og ydre faktorer i for- 

hold til tryghed ved en given opgavesituation. Dette teorigrundlag vil blive anvendt til at belyse, 

hvordan mit valg af evalueringsform enten kan fremme angsten eller lysten hos eleven i testsituati- 

onen. 

 

1.4 Fagdidaktisk teori til udvælgelsen af kriterier til opgavevalg. 
Bent Lindhart skriver i artiklen ”Forstå din lærebog – i 

matematik”, at det er centralt, at beskæftige sig med, 

hvilke former for opgaver eleverne præsenteres for. Den- 

ne model er et redskab til at kategorisere opgaverne i ma- 

tematik. Modellen forestiller en kube med otte forskellige 

hjørner, disse hjørner repræsenterer otte forskellige slags 

opgaver. 

Den  første  dimension  beskæftiger  sig  med  opgavernes 

paradigmer, udspændt imellem rene matematiske opgaver 
Figur 1 Modellen er kopieret fra Lindhart, Bent, 2009, s. 

23. 

og virkelighedsnære opgaver. I den anden dimension bevæger opgaverne sig mellem det teoretiske 

og praktiske. Det teoretiske foregår på ræsonnementets plan, hvorimod det praktiske kommer til 

udtryk ved eksempelvis udeaktivitet, herunder landmålinger. I den tredje dimension fokuseres på 

udfoldelsen, herunder om opgaverne er åbne eller lukkede. Dertil er der tre forskellige varianter. 

Spørgsmålet kan være åbent, f.eks. svaret er 10, hvad er spørgsmålet? Metoden kan være åben, det- 

tes ses ved grublere
1
, kryptiske opgaver. Eller svaret er åbent. Eksempel: ”Hvor meget vejer klas- 

sens elever i alt?”. Det er meget forskelligt fra elev til elev, hvilken oplevelsen de har med opgaver- 

ne. (Lindhardt, 2009). 

I forhold til Bent Lindhardts tredje dimension, giver Annete Lilholt en sammenhæng imellem 

metodefriheden og spørgsmålets åbenhed. Hun inddelte opgaveformuleringerne i forskellige kate- 

gorier, kommando, forklar og undersøge. I kategorien kommando, giver opgaven en kommando til 

metoden, eksempelvis tegn, indtegn, beregn, udfyld. Forklar, her skal eleven anvende matematiske 

 
 

 

1 
Pind, Pernille(2010): Gode grublere og sikre strategier. Pind og Bjerre, 1. udgave 
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begreber i en sammenhæng til at beskrive situationen eller udsagnet. Undersøg, ved denne repræ- 

sentation, skal eleven undersøge et udsagn eller et problem. Herved har opgaven metodefrihed, og 

får problembehandlende karakter. 

Rune Hansen og Povl Hansen har udarbejdet en artikel ”Undersøgelsesbaseret matematikun- 

dervisning”. Denne beskæftiger sig, i modsætning til den øvrige teori, med hvorledes man kan be- 

skæftige sig med en elevstyret problem- og undersøgelsesbaseret undervisning. Denne undersøgel- 

sesbaserede tilgang, kan karakteriseres som en proces. Her er udgangspunktet en undren eller et 

problem.  Dette  problem  er  styrende  igennem 

hele processen. Undersøgelsen, punkt 2, indebæ- 

rer hypotesedannelse, efterfulgt af en undersø- 

gelse af hypotesen. Rune Hansen og Povl Han- 

sen mener, at ved beskæftigelse med undersø- 

gende aspekter i undervisningen, stiger fokusset 

på elevernes kommunikative handlinger. Annet- 

te Lilholt, argumenterede ligeledes for fokusset 

på dialog med eleverne, ved en undersøgende 

metode. Når de skal behandle et matematisk 

problem, kan eleverne i deres strategier, møde 

små udfordringer. Hvis ikke de magter udfor- 

dringerne stopper hele processen. Eksempelvis 

hvis eleverne skal anvende en formel i deres Figur 2 Denne model er inddraget fra Hansen og Hansen, 2013 s. 39 

behandling af problemet, og ikke kender en variabels værdi. Her kan læreren ved dialog støtte ele- 

ven, så eleven efterfølgende kan fortsætte processen (Hansen og Hansen, 2013). 

Ved udvælgelsen af en evalueringsform i matematikundervisningen, bør muligheden for at 

identificere, karakterisere og bedømme progressionen i elevens udvikling af matematiske kompe- 

tencer, ifølge KOM-rapporten være til stede. Den har tre dimensioner. Herunder dækningsgrad, 

aktionsradius samt teknisk niveau. En kompetences dækningsgrad hos en elev, betegnes i, hvilken 

grad eleven kan benytte kompetencens aspekter. I forhold til problembehandlingskompetencen be- 

står dette i at kunne opstille og løse forskellige matematiske problemer, En kompetences aktionsra- 

dius hos en elev, betegner i hvilken grad, eleven er i stand til at anvende sine kompetencer i forskel- 

lige sammenhænge samt situationer. Disse sammenhænge og situationer, kan anskues ud fra de ma- 

tematiske emner, problemstillinger og udfordringer. En kompetences tekniske niveau hos en elev 

 

Undersøge 

 

Dokumentere 

 

Fortolke 

 

Drøfte/reflektere 

kommunikere/ 
konklusioner 



L100043 Pernille Borg 

UCN - Hjørring 

Evaluering af problembehandlingskompetencen 

Professionsbachelorprojekt 

01/04/14 

Side 14 af 44 

 

 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling                    2014 

 
 

betegner, hvor begrebsligt samt teknisk avancerede forhold og værktøjer eleven kan anvende den 

pågældende kompetence inden for. Ved evaluering af problembehandlingskompetencen, kommer 

dette til udtryk ved, hvor komplekse matematiske problemer eleven kan behandle. Herunder kom- 

pleksiteten af metoderne eleven anvender til at opstille og løse problemerne. Disse tre dimensioner, 

bør dermed kunne anskues ud fra det valgte evalueringsredskab. 

Man kan derudover overveje kvaliteten af et redskab, i forhold til evalueringsprocessen. Ifølge 

Tomas Højgaard, kan refleksionen anskues ud fra to kriterier, validiteten og reliabiliteten. Med va- 

liditet, reflekteres over, om evalueringen måler det søgte mål. Her fastholdes fokusset på målet med 

evalueringen. Reliabilitet er et kriterie, der beskriver om evalueringen er pålidelig. Her fokuseres på 

bedømmelsen af produktet/processen, herunder om evalueringen giver et gennemskueligt og uper- 

sonligt afsæt til bedømmelsesdelen. Som lærer tilstræbes en variation af høj validitet samt høj relia- 

bilitet. Det er en naturlighed at færdigheder er de mindst komplicerede at evaluere. Herved bliver 

reliabiliteten og validiteten høj. Desværre er evalueringen af kompetencer mere kompleks. ”Hvis 

man arbejder med kompetencer som et centralt læringsmål, trækker man demonstrativt i den mod- 

satte retning”(Højgaard, 2008). Hvis man ifølge Tomas Højgaard arbejder aktivt med kompeten- 

cemål, styrker dette evalueringen, og hermed også validiteten. Dog er det svært, at fastholde en høj 

reliabilitet. Det er netop derfor, der ihærdigt fokuseres på evalueringsprocesser i forhold til kompe- 

tencer, det er ikke udformningen af evalueringen der skaber problemer, men derimod fastholdelsen 

af reliabiliteten. Mit præsenterede teori vil i forlængelse heraf belyse, hvordan evalueringskriterier- 

ne kan udvælges, således at problembehandlingskompetencen evalueres. 

 

2. Udvælgelse af vurderingskriterier 
Jeg vil i dette afsnit foretage en analyse af det præsenterede fagdidaktiske teori og problembehand- 

lingskompetencen, herunder inddragelse af definitionen samt delkompetencerne. Denne komparati- 

ve analyse har til formål at udvælge nogle vurderingskriterier til at belyse, hvordan problembehand- 

lingskompetencen kan tilgodeses i enkelte opgaver og opgavesæt. 

Mit første præsenterede materiale er Bent Lindharts tredimensionelle kube. Han er inspireret af 

henholdsvis Tomas Højgaards tredimensionelle tænkning, og Ole Skovsmoses artikel ”Undersøgel- 

seslandskaber”. I Skovsmoses artikel diskuteres seks forskellige læringsmiljøer. Der skelnes imel- 

lem at arbejde med ”ren” matematik; med en ”semivirkelighed”; eller med problemstillinger, der 

stammer fra ”realiteternes verden”(Skovsmose, 2003, s. 149). Spændingen mellem disse arbejds- 

former kommer til udtryk i Bent Lindharts kube, og han anvender desuden begrebet ”semivirke- 

lighed” i sin artikel. Rune og Povl Hansen beskriver den undersøgelsesbaseret tilgang, som en pro- 
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ces. KOM-rapportens tre dimensioner er defineret af Tomas Højgaard Jensen og Mogens Niss. Til 

sidst anvendes to alment anvendte begreber ”validitet” og ”reliabilitet”. Tomas Højgaards artikel, 

fokuserer på komplikationerne ved validitet og reliabilitet, når man beskæftiger sig med evaluering 

af en kompetence. Jeg vil nu analysere, hvilken sammenhæng der er mellem den præsenterede teori 

og problembehandlingskompetencen, og teorierne imellem. 

Når der beskæftiges med problembehandlingskompetencen, er det behandling af et problem af 

matematisk karakter. Et sådant problem, kræver en undersøgelse. Bag undersøgelsen ligger en sær- 

lig type matematisk spørgsmål. Et matematisk problem er individuelt, og er dermed ikke absolut. 

Bent Lindharts tredimensionelle model, fokusere på tre forskellige dimensioner, herunder om opga- 

verne er rene eller virkelighedsnære. ”Hvis man ganger 17 med 8, får man 136, og hvis man ganger 

18 med 7, får man 126. og Hvis man ganger 12 med…, nej 13 med 4 får man 52 og hvis man gan- 

ger 14 med …3, får man 42. Det er 10 mere, hvis man bytter om på tallene (Skott, Jess og Hansen, 

2010, s.207). Her er ikke tale om et rent matematisk problem, men en konstatering, som har 

baggrund i et antal konkrete tilfælde. Det rene matematiske problem, kunne bestå i, at finde ud af, 

om resultatet kan generaliseres. Et eksempel på et virkelighedsnært problem: ”I er fem fra klassen, 

som skal købe slik, i har 27, hvordan vil i dele beløbet? I forhold til problembehandlingskompeten- 

cen, har det ikke betydning om problemet er virkelighedsnært eller er rent matematisk, eller praktisk 

eller teoretisk. Men for at anskue progressionen, bør kompetencens aktionsradius hos eleven kunne 

vurderes. Derfor bør alle spændingen imellem disse typer af opgaver inddrages i evalueringsformen, 

så kompetencen repræsenteres i forskellige situationer. Den sidste dimension, fokuserer på graden 

af åbenhed, herunder om svaret, metoden eller spørgsmålet er åbent. Hvis vi tager afsæt i det 

ovenstående eksempel med det rene matematiske problem, kunne man stille spørgsmålet ”undersøg 

om denne observation gælder gennerelt?”. Her er der åbenhed i spørgsmålet, og ved formulering 

”undersøg”, er der ligeledes metodefrihed, eleven kan eksempelvis anvende inspektion. Åbenhed i 

svaret har ingen betydning for problembehandlingskompetencen, da man godt kan undersøge et 

problem, hvor svaret er muliple choice. En kompetences dækningsgrad hos eleven, betegner i 

hvilken grad de aspekter, som karakteriserer kompetencen, er dækket hos eleven jf. 

delkompetencer. Dækningsgraden sætter krav til evalueringsformen, da alle delkompetencerne 

repræsenteres, når kompetencen indgår i målsætningen. Man kan dog opsætte delkompetencer som 

mål, og derved ikke gøre overvejelser over hele kompetencens dækningsgrad. Denne opgave tager 

dog afsæt i, at hele problembehandlingskompetencen skal evalueres, derfor bør alle 

delkompetencerne  kunne  identificeres  i  elvaluereingsformen.  Den  sidste  dimension  i  KOM- 
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rapporten er kompetencens tekniske niveau hos eleven. Kompleksiteten af metoden i undersøgelsen 

og håndteringen af informationerne angiver det tekniske niveau. Validitet og reliabilitet anvendes til 

at vurdere evalueringsformen. Problematikken i evaluering af kompetencer er, at fastholde reliabili- 

tet og validitet, når man ofte beskæftiger sig med et åbent oplæg. Eksempelvis: ”Hvilken bank ville i 

vælge, hvis der skulle sættes 500 kr. ind på en konto og 1 år efter skal der lånes 10.000 kr.? Be- 

grund dit svar?” Her er åbenhed i både svar og metode. Validiteten fastholdes, da der fokuseres på 

evalueringen af problembehandlingskompetencen, men reliabiliteten er lav, da svarene vil være 

personlige, og det er svært at opsætte nogle vurderingskriterier for besvarelsen. 

Jeg kan med ovenstående analyse konkludere, at når jeg i forlængelse heraf skal analysere, 

hvorledes enkelte opgaver tilgodeser problembehandlingskompetencen, kan det være en fordel at 

fokusere på åbenheden i både metoden samt spørgsmålet. Spørgsmål som er formuleret med begre- 

bet undersøg, kan understøtte den undersøgelsesbaserede proces. Det tekniske niveau, herunder 

kompleksiteten, kan anskues ud fra åbenhed i metoden, opsætning af problemet, metoden som an- 

vendes til behandling af problemet samt indholdet af matematiske begreber. Derudover bør den 

enkelte opgave give mulighed for at anvende alle delkompetencerne, til at behandle problemet. I et 

helt opgavesæt, bør der både repræsenteres rene matematiske, virkelighedsnære, teoretiske og prak- 

tiske problemer, derved vil kompetencens aktionsradius også kunne vurderes. Alle kompetencens 

delkompetencer bør ligeledes repræsenteres i opgavesættet før kompetencens dækningsgrad hos 

eleven kan vurderes. Disse kan fremstå som enten forklar eller undersøg spørgsmål. Til sidst kan 

man vurdere overordnet, om evalueringen er valid og reliable. Når der skal gøres overvejelser om- 

kring reliabiliteten, bør der fokuseres på, hvilke konsekvenser de åbne svar og metoder kan få på 

resultatet. Med dette afsæt har jeg udarbejdet en model, som jeg vil anvende til at analysere de tre 

evalueringsformer, vedlagt som bilag 1. 

 

3. Evaluering på samfundsniveau 
Undervisningsministeriet besluttede i 1997, at Danmark skulle deltage i OECD- programmet PISA 

(Programme for International Student Assessment). Programmet forpligtiger regeringerne i OECD- 

medlemslande til at overvåge resultaterne af uddannelsessystemet i form af de studerendes præstati- 

on, inden for en fælles international ramme. PISA har indtaget en position, så politikerne i de enkel- 

te lande kan måle, om det økonomiske input i uddannelse giver output i form af human kapital. Den 

første undersøgelse blev foretaget i 2000, og der bliver efterfølgende udarbejdet nye undersøgelser 

hvert tredje år, som evaluerer læsning, matematik og naturfag. PISA tester 15-16 åriges evne til at 
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møde udfordringerne i dagens videns- og informationssamfund, herunder i særdeleshed et ung- 

domsuddannelsesforløb (Egelund, 2013, s. 8). 

 

3.1 PISAs formål i forhold til problembehandlingskompetencen 
PISA ønsker ikke udelukkende, at evaluere elevernes problembehandlingskompetence, men at ind- 

drage otte kompetencer, herunder er de syv identiske med Fælles Måls opsatte kompetencer. Tan- 

kegangskompetencen er den eneste kompetence, som ikke inddrages. I stedet anvendes kompeten- 

cen ”symbol- og formalismekompetencen” (Egelund, 2013, s. 23)(bilag 2). Disse kompetencer skal 

bidrage til, at man evaluerer elevernes matematiske parathed til nutidens og fremtidens udfordrin- 

ger, her anvender de begrebet ”mathematical literacy”. Mathematical Literacy står defineret 

således:”Mathematical literacy is an individual’s capacity to formulate, employ, and interpret 

mathematics in a variety of contexts. It includes reasoning mathematically and using mathematical 

concepts, procedures, facts and tools to describe, explain and predict phenomena. It assists individ- 

uals to recognize the role that mathematics plays in the world and to make the well-founded judg- 

ments and decisions needed by constructive, engaged and reflective citizens” (OECD, 2013, s. 26). 

Med denne definition forstås, individets evner til at formulere, udføre og fortolke matematik i en 

række forskellige sammenhænge. Herunder at ræsonnere matematisk, samt ved anvendelse af ma- 

tematiske begreber, procedurer, kendsgerninger og værktøjer til at beskrive, forklare og forudsige 

fænomener. Det gøres med det formål, at individet anerkender matematikkens rolle i verden, samt 

til at foretage velovervejede beslutninger og afgørelser, der er nødvendige, for en konstruktiv, enga- 

geret og reflekterende borger. I denne definition, ses fokusset på målet om at evaluere kompetencer. 

Der er ikke interesse i at evaluere færdigheder og kundskaber, men elevens evne til at handle kom- 

petent i matematiske situationer. Da OECD’s definition er meget kompleks, har jeg valgt at dele 

sammenligningen ind i tre dele. Del 1:”individual’s capacity to formulate, employ, and interpret 

mathematics in a variety of context”. Med dette forstås, individets evne til at formulere, udføre og 

fortolke matematik i en række forskellige sammenhænge. Denne proces uddybes i næste afsnit, 

hvor der analyseres med afsæt i model of mathematical literacy in practice. At formulere matema- 

tik, dækker ikke umiddelbart over Fælles Måls betegnelse af problembehandlingskompetencen, 

eftersom her formuleres matematik og ikke matematiske problemer. Derudover at udføre matematik 

kan sammenlignes med, at eleven er i stand til at udføre matematiske handlinger. At fortolke mate- 

matik, angår aspekter mellem det matematiknære og rene matematiske, hvor eleven skaber sam- 

menhæng mellem løsninger, og den virkelige verden. Sætningen indeholder ligeledes ”In a variety 

of context”. Her påpeges handlingssigte og eleven skal anvende sine kompetencer til at handle i 
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forskellige sammenhænge. Del 2: “It includes reasoning mathematically and using mathematical 

concepts, procedures, facts and tools to describe, explain and predict phenomena”. Her ses den 

ræsonnerende del af de matematiske kompetencer, som nævnt tidligere overlapper de forskellige 

kompetencer hinanden, og bl.a. ræsonnementskompetencen er tæt knyttet med problembehand- 

lingskompetencen. Her fokuseres på elevens evne til at anvende matematiske begreber, procedurer 

til at beskrive og forklare forudsigelige fænomener. Eleven skal på baggrund af sine erfaringer, her- 

under tidligere procedurer og strategier, anvende dem til at løse et matematisk problem eller som 

beskrevet forklare forudsigelige fænomener. Del 3:” It assists individuals to recognize the role that 

mathematics plays in the world and to make the well-founded judgments and decisions needed by 

constructive, engaged and reflective citizens.” Den sidste del referer til formålet med netop disse 

kompetencer. At eleven får en forståelse for matematikkens rolle i verden. Matematikken skal i 

denne sammenhæng hjælpe individet, til at træffe en velovervejet beslutning. Dette redskab er en 

nødvendighed for en engageret og reflekterende borger. Dette kan vi ikke sammenligne med defini- 

tionen for problembehandlingskompetencen, men man kan sammenligne dette med formålet for 

faget matematik, Fælles Mål 2009 stk. 1.”.. eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår 

viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede 

situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold.”(Undervisningsministeriet, 2009, s. 

3). På trods af, at nogle afviser PISA-undersøgelsernes relevans for folkeskolen, kan man ud fra den 

3. del, konkludere at PISAs formål ikke står i kontrast til den danske folkeskole. Derimod ønsker 

både PISA og Fælles Mål, at eleverne skal kunne agere kompetent i matematikrelaterede situatio- 

ner, som er nødvendigt for en engageret og reflekterende borger. ”Mathematical literacy” består i, at 

eleverne kan forholde sig til og anvende matematik. Den beskæftiger sig ikke overordnet med et 

matematisk problem. Gennemgående i definitionen anvendes ”in a variety of context”. Hvilket også 

er gældende for et matematisk problem, eleven skal være i stand til at behandle et matematisk pro- 

blem af forskellig karakter i forskellige situationer og sammenhænge. 

OECD-rapporten indeholder ligeledes en model for “mathematical literacy in practice” (bilag 

3). Den illustrerer blandt andet opdelingen af processer ved løsningen af et matematisk problem. 

Disse fire processer består i at formulere, udføre, fortolke og evaluere. Denne cyklus er et centralt 

aspekt af PISA opfattelsen ifølge OECD-rapporten. Denne proces viser den studerende som aktiv 

problemløser
2
, da man ofte er nødt til at engagere sig i alle faser. At formulere, refererer til perso- 

nens formåen i forhold til at genkende og identificere anvendelses muligheder af matematikken, 

 
 

2 
Jeg er opmærksom på, at der anvendes problemløser og ikke problembehandler 
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hvor eleven formulere strukturen til problemet. At udføre eller anvende matematik refererer til per- 

sonens formåen i forhold til at anvende matematiske begreber, kendsgerninger, procedurer og ræ- 

sonnementer i anvendelse for at løse matematisk formulerede problemer. At fortolke refererer til 

elevens evne til at reflektere over matematiske løsninger. Eleven skal formå at skabe sammenhæng 

mellem det matematiske resultat og den virkelige verden. Eleven evaluerer om resultatet forekom- 

mer meningsfuldt og fornuftigt i konteksten (Egelund, 2013, s. 21-22). Problembehandlingskompe- 

tencen indeholder delkompetencer, som netop ses i denne proces. I forhold til afsnittet 1.1 Problem- 

behandlingskompetencen har jeg udspecificeret delkompetencerne, og med disse kan de tre proces- 

ser analyseres. Når PISA med sin definition formulerer, berøres både problembehandlingskompe- 

tencens erkendelse og afgrænsning. At erkende består i at kunne læse testen, at kunne tyde det ma- 

tematiske problem. Afgrænsning af teksten, består i at kunne afgrænse teksten, at kunne udspecifi- 

cere, hvilke informationer, som skal anvendes. At udføre referer til elevernes evne til at løse mate- 

matiske problemer. PISA anvender derudover at fortolke og evaluere matematiske løsninger og 

resultater, disse optræder ligeledes i delkompetencerne for problembehandlingskompetencen, hvor 

løsningen skal vurderes. 

På trods af, at PISAs formål er at evaluere elevernes problembehandlingskompetence, vil jeg 

mene, at der i større grad fokuseres på elevernes problemløsningskompetence, eftersom at formule- 

re det matematiske problem ikke tilgodeses. Dette er på trods af anvendelsen af samme begreb. Når 

man i problembehandlingskompetencen beskæftiger sig med at formulere et matematisk problem, 

består det i, at eleverne netop selv formulerer problemet. Jeg vil i forlængelse heraf undersøge, om 

dette er et tilfælde, eller om opgaverne i PISA-undersøgelsen evaluerer alle delkompetencerne, her- 

under også at formulere matematiske problemer. 

 

3.2 Analyse af PISA-opgaver 
”PISA 2012 - Danske unge i en international sammenhæng” er en rapport, som analyserer resulta- 

terne af PISA-undersøgelserne. Dette er det eneste materiale, som på nuværende tidspunkt indehol- 

der konkrete opgaver anvendt i PISA. Jeg har valgt at analysere opgaven ”Sovs”, herunder spørgs- 

mål 1 (bilag 4) samt opgaven ”Vindkraft”, spørgsmål 1 (bilag 5). Analysen foretages på baggrund 

af afsnit 2 (sammenfattet bilag 1). 

Opgave 1 
I den første opgave skal eleverne aflæse to flasker, flaske 1: ”For hver del sovs tilsættes to dele 

vand”, flaske 2: ”For hvor kop sovs tilsættes tre kopper vand”. Spørgsmålet lyder ”Hvilken sovs 

ville du købe, når du skal lave så meget sovs som muligt? Sæt ring om A, B eller C. Og begrund dit 
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svar.” Spørgsmålet er umiddelbart åbent, og der skal foretages en sammenligning af to produkter. 

Men når der opsættes et kriterie til slutresultatet, bliver spørgsmålet mere lukket, end formodet. I 

forhold til en undersøgelsesproces, starter den med en undren. Efterfølgende skal eleverne løse pro- 

blemet, hvorved de undersøger strategier og løsningsforslag, og derefter skal valgene begrundes. 

Muligheden for denne proces er til stede, eftersom resultatet skal begrundes. 

Nogle af eleverne vil møde en problematik i sammenligningen af en kop og en del. Ved sovs 1: 

1 del sovs + 2 del vand = 3 del færdiglavet sovs. Ved sovs 2: 1 kop sovs + 3 kop vand = 4 kop fær- 

diglavet sovs. Når flaskerne indeholder den samme mængde, vil enheden være irrelevant. Svaret er 

derfor sovs 2, eftersom ønsket er den størst mulige mængde. Metoden er ligeledes åben, idet elever- 

ne kan tegne, opstille en ligning eller lave en simpel udregning som løsning. Det tekniske niveau, 

vil komme til udtryk ved begrundelsen. Hvis eleven udarbejder en simpel illustration som belæg, 

udviser dette ikke et højt teknisk niveau. Men hvis eleven derimod i sin begrundelse, anvender fag- 

lige begreber anses det tekniske niveau som højere. 

Problembehandlingskompetencen indeholder fem delkompetencer, kun fire af disse berøres i 

denne sammenhæng. Eleven skal erkende det matematiske problem, herunder forstår problemstil- 

lingen. Opgaven indeholder dog ikke ét eneste fagfagligt begreb, men alligevel kræves der en er- 

kendelse af det matematiske problem. I forlængelse heraf udvælges informationer og problemstil- 

lingen afgrænses. Herefter skal det matematiske problem løses, dette sker ved, at eleven anvender 

sine tidligere erfaringer med løsningsstrategier, og anvender disse i en ny sammenhæng. Herefter 

skal løsningen vurderes, i forhold til forventningerne. 

 

Opgave 2 
Dette eksempel på en opgave optrådte kun i pilottesten, men jeg finder det stadig eksemplarisk at 

analysere, da den illustrere, hvilke typer af opgaver eleven kan møde i PISA. 

Denne opgave indeholder en del informationer og tegninger. Spørgsmålet lyder ”Forklar hvorfor 

borgmesterens forslag ikke opfylder byggeregulativerne. Underbyg dine argumenter med beregnin- 

ger.” Eleven skal anvende begreber til at forklare, hvorfor illustrationen ikke opfylder byggeregula- 

tiverne. Spørgsmålet er lukket, og derved indsnævres metoden. Det tekniske niveau stiger, da be- 

regningerne består af komplekse beregninger. Først skal eleven erkende den retvinklede trekant, 

hvori hypotenusen udgør afstanden mellem to vindkraftstationer. Kateterne har en længde på 125m. 

Eleven  skal  udvælge  en  løsningsstrategi,  som  indeholder  Pythagoras’  sætning,  som  giver h=     

√            = 177m, efterfølgende skal minimumsafstanden mellem to vindkraftsstationer 
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beregnes, den står beskrevet som ”minimumsafstanden mellem tårnene på to vindkraftsstationer af 

denne type være fem gange længden af en vinge.” Længden af en vinge, som er 40 m, heraf frem- 

kommer løsningen: 40m * 5 = 200m. Eleven har beregnet minimumsafstanden til 200m, og borg- 

mesterens forslag havde en afstand på 177m, og da 177 < 200, kan borgmesterens forslag ikke 

anvendes. Igen berøres kun fire af de fem delkompetencer. Eleven skal erkende det matematiske 

problem, herunder forstå informationerne, her sker ligeledes en afgrænsning af informationerne. 

Efterfølgende skal de forstå problemet, hvor informationerne udvælges. Eleven skal besidde kund- 

skaber, der sætter dem i stand til, at skabe overblik over opbygningen af en matematisk opgave. 

Eleven skal forklare, hvorfor opstillingen ikke er legal, på baggrund af en undersøgelse af proble- 

met. Undersøgelsesprocessen kan standse, hvis eleven ikke ser den retvinklede trekant. efterfølgen- 

de skal afstanden sammenlignes med minimumsafstanden, her vurderes løsningen. 

 

Hele opgavesættet 
Opgavesættet består af 109 spørgsmål. Gennemgående i PISA-undersøgelserne består svarmulighe- 

derne af enten et udvidet svar, hvor svaret kræver en forklaring eller begrundelse for sin løsning. 

Eller et kort svar, hvor eleven skal angive et tal eller flere tal som svar, i andre tilfælde er det multi- 

ple choice, disse er kategoriseret som komplekse flervalgsopgaver eller simple flervalgsopgaver. 

Opgaver med korte svar forekommer 33 gange, udvidede svar 31 gange, simple multiple choice 32 

gange og komplekse multiple choice 13 gange (Egelund, 2013, s. 26). Når svarmulighederne består 

af simple multiple choice, har eleven mulighed for at gætte facit, i modsætning til et udvidet svar, 

eller svar som er underbygget med en begrundelse. Det vil sige, at reliabiliteten bliver forringet ved 

denne svarmulighed. Derudover giver denne test et upersonligt afsæt, hvor vurderingen foretages af 

en udefrakommende. Med afsæt i Tomas Højgaards teori bør der fokuseres på høj validitet, når en 

kompetence skal evalueres. Målsætningen for PISA er ukendt, men som beskrevet tidligere ønskes, 

at evaluere elevernes mathematical literacy, herunder de otte kompetencer. Jeg formoder, at man 

ønsker at evaluere alle otte kompetencer i et opgavesæt. Hvis dette er tilfældet, er der kun i lav grad 

fokus på problembehandlingskompetencen, eftersom evaluering af kompetencer er kompleks. Da 

det ikke er muligt at analysere et helt opgavesæt, men derimod materiale om opbygningen, kan jeg 

ikke belyse de delkompetencer samt spørgsmål som stilles i opgavesættet, og dermed ikke analyse- 

re, hvorledes kompetencens dækningsgrad hos eleven kommer til udtryk i hele opgavesættet. Opga- 

veformuleringerne repræsenterer situationer, hvor eleven skal anvende færdigheder og kundskaber 

til at løse problemer. Situationerne er kategoriseret i fire kontekster: personlig, uddannelse/arbejde, 

samfund samt videnskabelig. Derudover er opgaverne inddelt i fire matematiske ideområder: geo- 
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metri, funktionsteori, talbeskrivelser af fænomener samt statistik og sandsynlighed. (Egelund, 2013, 

s. 24). Med afsæt i de fire kontekster, kan jeg konkludere, at der udelukkende beskæftiges med vir- 

kelighedsnære problemer. I en opgaveform som denne, er det kun teoretiske opgaver, der anvendes, 

da processen udelukkende finder sted i testsituationen. Derudover er problembehandlingskompeten- 

cens aktionsradius hos eleven ikke afdækket, da der kun fokuseres på virkelighedsnære- og teoreti- 

ske problemstillinger. 

 

3.3 Delkonklusion 
I frameworket for PISA, er der opgivet at PISA ønsker at evaluere elevernes problembehandlings- 

kompetence, men efter at have analyseret begrebet mathematical literacy samt processen, må jeg 

konkludere, at der i højere grad testes elevernes problemløsningskompetence. Forskellen på disse 

er, at eleverne ikke formulerer matematiske problemer ved problemløsning. Jeg har gennemgående 

anvendt begrebet matematisk problem, men betegnelsen er individuel. En opgave kan have karakter 

af et matematisk problem for nogle elever, mens andre elever ikke møder udfordringer, og derved 

forbliver opgaven en rutineoperation. Når begrebet matematisk problem er relativt, kan der ikke 

uddeles et materiale eller oplæg, med tesen om, at der beskæftiges med problembehandlingskompe- 

tencen, hvis der ikke kendes til den enkelte elevs evner. 

De to eksempler på opgaver, der analyseres ovenfor, er eksempler på opgaver, som eleverne 

kan møde i PISA-undersøgelsen. Opgaverne repræsenterer to forskellige sværhedsgrader samt me- 

todefrihed. Den første opgave havde til dels metodefrihed, eleverne kunne anvende forskellige stra- 

tegier, til at løse problemer, hvorimod den anden opgave var afhængig af, at eleverne kunne se den 

retvinklede trekant. Som sagt blev kun fire af de fem kompetencer tilgodeset i opgaverne, og derved 

blev validiteten lav, da testen ikke tilgodeså de opsatte mål. Reliabiliteten var høj, eftersom test er 

en meget pålidelig evalueringsform, men som Tomas Højgaard forudså, er kompetencer så kom- 

plekse at validiteten ofte forringes. På trods af at PISA består af mange multiple choice, fokuseres 

der på begrundelser og forklaringer. Kompetencens aktionsradius hos eleven blev kun tilgodeset i 

svag grad, da eleven ikke har mulighed for at anvende kompetencen i forskellige situationer som 

sammenhænge udover virkelighedsnære og teoretiske. Jeg har på nuværende tidspunkt analyseret 

enkelte opgaver samt opgavesættet som helhed i PISA-undersøgelsen. Jeg vil herefter analysere 

hvilke muligheder der er for at tilgodese problembehandlingskompetencen i matematikundervis- 

ning. 
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4. Evaluering i matematikundervisning 
Når man vælger en evalueringsform er valget frit, der findes utrolig mange former for evaluering. 

Dette kunne være samtale, opgaveregning, projektfremlæggelse, arbejdsmappe, logbog, begrebskort 

eller diagnostisk prøve. Jeg har udvalgt et problemløsningssæt fra maj 2010, dette opgavesæt er 

anvendt i praktikken, og analysen tager afsæt i opgave 4.4 (vedlagt som bilag 6). Derudover har jeg 

valgt at analysere et større forløb, som indeholder undersøgelse af en problemstilling og en frem- 

læggelse, da Rune Hansen og Povl Hansen, påpeger vigtigheden af kommunikation i arbejdet med 

en undersøgelse. 

 

4.1 Analyse af FSA 
Folkeskolens afgangsprøve i problemløsning ønsker, at behandle matematiske problemer fra daglig- 

liv, samfundsliv og naturforhold samt at behandle matematiske problemstillinger (EMU, 2013). 

Målene for det enkelte opgavesæt bliver opsat med afsæt i Fælles Mål, her bliver der udvalgte en- 

kelte kompetence-, kundskabs- og færdighedsmål. Disse målsætninger bliver ikke offentliggjort, og 

der er derfor ikke muligt at vide, om det enkelte opgavesæt ønsker at evaluere elevernes problem- 

behandlingskompetence. 

Opgave 1 
Opgave 4.4 lyder: I dagstimerne skinner Solen gennem Oculus. Solens stråler danner en vinkel v° 

med Oculus’ diameter. Denne vinkel afgør, hvilket område der bliver belyst i Pantheon. Den største 

vinkel, Solens stråler danner med Oculus, er 71°. Undersøg om Solens stråler rammer Pantheons 

gulv. Spørgsmålet indleder med undersøg, derfor er det påkrævet, at eleverne skal undersøge pro- 

blemstillingen. Spørgsmålet indeholder få faglige begreber, men kræver en forståelse for kunne 

erkende problemet. Undersøgelsen stiller ingen krav til metoden, eleverne kan opstille et koordinat- 

system, en ligning eller anvende geogebra til at undersøge, om solens stråler rammer gulvet. Der er 

forskellige tilgange, når man anvender et geometriprogram, hvor der kan trækkes og ændres i kon- 

struktionerne, så kan eleven forsøge sig frem mod en løsning. Elevernes valg af metode, stiller krav 

til eleven. Ved anvendelse af hjælpemidler, skal eleverne besidde viden omkring muligheder og 

begrænsninger jf. hjælpemiddelskompetencen. Ved valget af metode, kommer det tekniske niveau 

til udtryk og kompetencens tekniske niveau hos eleven kan vurderes. Arbejdet i disse programmer, 

danner grundlag for den skriftlige kommunikation, hvor undersøgelsen forklares, herunder bør ele- 

ven argumentere for, hvorfor netop denne undersøgelse er et belæg for resultatet. 

Opgaven tilgodeser fire af de frem delkompetencer, eleverne skal erkende det matematiske pro- 

blem, hvilket er krævende i denne sammenhæng, eleverne skal opnå en forståelse for tegningerne 
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samt dens opbygning. Efterfølgende skal eleverne afgrænse problemet og med afsæt i den valgte 

metode løse det matematiske problem. Til slut kan eleverne vælge at argumentere og kommentere 

undersøgelsen, hvis eleven gør dette, vurderes løsningen ligeledes, og det bliver herved muligt at 

synliggøre elevens forståelse samt anvendelse af matematiske begreber i en sammenhæng. 

 

Hele opgavesættet 
Opgavesættet består i dette tilfælde af 27 opgaver, herunder fem forskellige emner der berøres, som 

alle indeholder virkelighedsnære spørgsmål. Der ikke er tale om dagligdags relaterede spørgsmål, 

hvor som skabes relationer til elevernes dagligliv, men derimod virkelighedsnære problemstillinger. 

I forhold til spændene imellem teoretiske- og praktiske problemstiller, er disse spørgsmål udeluk- 

kende baseret på en teoretisk tilgang. Dette skyldes at formålet er, at den foregår som afgangsprø- 

ven, hvor eleven er placeret ved et bord, og ikke har adgang til konkretmaterialer og lignende. 

Spørgsmålene er hovedsagligt baseret på en kommando, som tegn, beregn eller opstil. Det undersø- 

gelsesspørgsmål som gennemgås ovenfor, er det eneste eksempel på en undersøgelse i opgavesæt- 

tet. Derfor må jeg konkludere, at der hovedsagligt beskæftiges med løsning af matematiske proble- 

mer og i lav grad vurdering af løsningen. Når man skal vurdere opgavesættets validitet, fokuseres 

der på, om evalueringsmidlet afdækker de opsatte mål. Det er dog ukendt, hvilke mål de ved ud- 

formning af dette problemløsningssæt ønsker at evaluere. Der er dog et andet mål, som vi er be- 

kendte med, herunder formålet for FSA matematik problemløsning. Formålet er at ”behandle ma- 

tematiske problemer fra dagligliv, samfundsliv og naturforhold samt at behandle matematiske pro- 

blemstillinger.” (EMU, 2013). Hvis dette burde indgå i FSA, er denne midlet til evaluering ikke 

valid, da den ikke beskæftiger sig med elevernes dagligliv eller naturforhold. Reliabiliteten er høj, 

da der forefindes et korrekt facit til hvert enkelt spørgsmål. Når der findes et korrekt facit, er det 

grundet den store mængde kommandoopgaver. 

 

4.2 Analyse af forløb med fremlæggelse som afslutning 
Annette Lilholt præsenterede en anden evalueringsform til evaluering af problembehandlingskom- 

petencen. Hun havde stillet spørgsmålet ”Der skal udformes ny emballage til lakridspastiller, pa- 

stillerne er kubeformede, og har en sidelængde 1 cm. I emballagen skal der være 56 pastiller. 

Hvordan kan en ny emballage se ud?” Eleverne skal nu igennem en problembehandlingsproces, 

hvor de skal undersøge forskellige former på emballage, og efterfølgende ”finde” størrelsen på em- 

ballagen. Forud for forløbet har eleverne beskæftiget sig med trekanter, rummelige figurer, udfold- 

ninger og vinkler. Når eleverne har de færdige mål på emballagen, skal de præsentere produktet for 
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bestyrelsen. Bestyrelsen består af tre grupper, der 

har forskellige formål, herunder at fokusere på 

matematikfaglige begreber, at fokusere på an- 

vendte formler og den sidst gruppe er kritiske 

venner
3
. Herved har læreren en mundtlig aktivitet 

i gang, hvor 12 elever er aktive. 

Spørgsmålet er åbent, og indeholder ikke di- 

rekte ”undersøg”, men for at kunne løse proble- 

met, skal eleverne igennem en undersøgelsespro- 

ces. Eleverne starter med et spørgsmål, givet af 

læren.  Eleverne  undersøger,  hvilke  forskellige 

tredimensionelle figurer, der kan anvendes som 
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emballage.  Efterfølgende  dokumenterer  eleverne 

Figur 3 Dette er en model over fremlæggelsen af produktet, 
hvor de tre gruppers funktioner repræsenteres. 

målene på emballagen, her anvendes en formel med tilhørende beregning. Efterfølgende fortolkes 

og drøftes resultatet og til sidst konkluderes, om emballagen opfyldte kriterierne. Metoden, der an- 

vendes i undersøgelsen, er åben. Derved giver den mulighed for at differentiere det tekniske niveau. 

Eleverne kan undersøge emballager med centicubes, her kunne der støttes med ”hvad sker der 

hvis..?” Andre elever kan undersøge former med tilhørende formler. Når eleverne skal fremlægge 

produktet og processen, vil det tekniske niveau komme til udtryk ved formler og begreber. Proble- 

met er virkelighedsnært, men kræver en teoretisk tilgang. Det beskæftiger sig både med teoretiske 

og praktiske handlinger. I forhold til problembehandlingskompetencen, skal eleverne erkende, af- 

grænse, løse matematiske problemer og vurdere løsningerne. Derved berøres fire delkompetencer. 

Men at opstille matematiske problemer, kan finde sted under processen, på trods af, at problemstil- 

lingen er opsat af læreren. Når de igennem undersøgelsesprocessen behandler problemet, har de 

mulighed for, på baggrund af observationer, at opstille et nyt matematiskproblem. ”kan det passe at 

man ikke kan lave en kubeformet emballage?”, ”kan det passe af rumfanget skal værre større i en 

kegle end i en cylinder, for at der er plads til alle 56 pastiller?” Der er stor mulighed for, at disse 

matematiske problemer finder sted, når der er en dialog imellem gruppemedlemmerne. Som lærer, 

kan du ikke forudse disse situationer, men via klasseledelse indarbejde en kultur, som giver mulig- 

hed for disse processer. Jeg mener, at problembehandlingskompetencen er i fokus, og derved er 

kompetencen dækket, og her fastholdes en høj validitet. Som Tomas Højgaard antog, er reliabilite- 

 
 

3 
Kritiske venner består i, at stille kritiske spørgsmål til produkt og proces. 
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ten lav, da vurderingen af produkt og proces vil få et personligt afsæt. At eleverne sidder i en grup- 

pe, kan også være en fordel for problembehandlingskompetencen, da eleverne igennem undersøgel- 

sesprocessen vil støde på udfordringer. Når eleverne støder på udfordringer, kan eleverne diskutere 

disse med en demokratisk tilgang, hvor læreren ikke inddrages. Hvis ikke dette er tilfældet, kan 

læreren vejlede eleverne. Når evalueringen finder sted på klassen, har læreren mulighed for at støt- 

te, hvilket også er en fordel. 

 

4.3 delkonklusion 

De to ovenstående eksempler, illustrerer hvorledes man kan tilgodese problembehandlingskompe- 

tencen i matematikundervisningen. Et FSA-problemløsningssæt ligner til forveksling et PISA- 

opgavesæt. Udformningen af opgavesættet indeholder begge kommandoer, samt fokusere i højere 

grad på problemløsningskompetencen end problembehandlingskompetencen. Opgavesættet har li- 

geledes høj reliabilitet og lav validitet. Evalueringsformen, som et forløb med fremlæggelse, giver 

mulighed for at evaluere hele elevens problembehandlingskompetence, men dette sker kun, hvis 

eleverne formulerer matematiske problemer i behandlingen af problemet. Både PISA, FSA samt 

forløb med afslutning behandler virkelighedsnære problemstillinger. Men der er stor forskel på, 

hvorledes man anvender de udvalgte evalueringsredskab i sin undervisning, og har mulighed for at 

give feedback. Dette vil jeg belyse i det efterfølgende afsnit. 

 

4.4 Analyse af evalueringsformernes anvendelsesmuligheder 

Jeg har på nuværende tidspunkt analyseret en evalueringsform samt et middel til evaluering. Jeg vil 

med afsæt i dette, analysere FSAs anvendelsesmuligheder i undervisningen samt evalueringsfor- 

mers anvendelse med afsæt i det præsenterede evalueringsteori, herunder anvendelsessigtet samt 

John Hatties Feedback. Analysen vil indeholde læringssyn, disse er baseret på Olga Dysthes katego- 

riserings perspektiver på læring (Dysthe, 2010, s. 41). Formålet med dette er, at opnå indsigt i eva- 

lueringsformernes anvendelsesmuligheder i matematikundervisningen. 

FSA - Problemløsning er anvendt i alle mine praktikker, eftersom praktiklæreren havde anført 

dette på årsplanerne, anvendelsen var ligeledes identisk alle fire år. Eleverne modtog et opgavesæt, 

og i den efterfølgende uge, havde eleverne en lektion til spørgsmål omkring opgavesættet. Formålet 

med denne aflevering var, at eleverne blev rutinerede i at foretage kognitive processer, i form af 

udvælgelse af metoder til problemløsning. Når der skal foretages en vurdering af produktet, kan 

formålet enten være, at fremskaffe en status på elevens matematiske formåen på et givent tidspunkt, 

hvilket også er tilfældet ved afgangsprøven. Her er lærerens primære opgave, at af- eller bekræfte 
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om eleverne har fundet et acceptabelt svar på opgaven, hvilket er typisk for det traditionelle behavi- 

oristiske syn. En anden mulighed er at identificere handlemuligheder for fremtidig undervisning, 

denne proces indeholder opsætning af nye læringsmål, disse læringsmål kan opsættes med afsæt i 

John Hatties tre feedback-spørgsmål. Her er det ifølge Hatte mest effektivt, at læreren foretager 

korrektiv feedback, hvor den understøttes af en skriftlig kommentar. Derudover anvendes dialog, så 

man sikre, at eleven har forståelse for responsen. En anden måde at anvende dette opgavesæt som 

evaluering er, at arbejde med problemløsning i en proces. Denne proces er nærmere defineret i 

slutmålene efter 9. klassetrin: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kund- 

skaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at arbejde med problemløsning i en proces, der 

bygger på dialog og på elevernes forskellige forudsætninger og potentialer (Fælles Mål, 2009, s. 

5). Når denne målsætning, er defineret i slutmålene efter 9. klassetrin, vil jeg påpege vigtigheden af 

denne anvendelsesmåde. At arbejde med problemløsning i en proces, behøver ikke at foregå i arbej- 

det med FSA-problemløsningssæt, den kunne også foregå i arbejdet med problemløsninger i bogsy- 

stemer. Ved denne arbejdsform kommer det sociokulturelle læringssyn til udtryk. Det sociokulturel- 

le læringssyn, har vundet indpas i den danske folkeskole og ikke mindst på arbejdspladserne. Dette 

kommer blandt andet til udtryk ved undervisningsdifferentiering, inklusion, LP-arbejde og derud- 

over er teamarbejde og gruppearbejde blevet en stor del af lærerens hverdag. Med afsæt i Fælles 

Mål, kan man i undervisningen arbejde med procesorienteret skrivning i matematik. I denne proces 

benytter eleverne hinanden som sparringspartnere, og giver respons på hinandens skriftlige kom- 

munikation omkring problemløsning. Denne proces kræver, at læreren har introduceret metoden, 

samt løbende støtter den enkelte elev i begyndelsen (Undervisningsministeriet, 2009, s. 66). Den 

dialogiske proces kan anvendes på flere niveauer, herunder det lavtaksonomiske, hvor der fokuseres 

på simple løsninger af problemerne, og de højtaksonomiske, hvor dialogen beskæftiger sig med den 

skriftlige kommunikation, hvor der er anvendt en undersøgelse. Når man skal give feedback ved 

denne anvendelse, er der både mulighed for at give feedback omkring opgaven, processen og selv- 

regulering. Da det ikke var muligt før, at give feedback omkring processen, er det fordi processen 

foregik hjemme, og læreren derfor ikke kan følge processen. Når man har kendskab til produkt og 

proces, er det ligeledes muligt at give feedback omkring selvregulering. I forhold til processen, er 

den mest effektiv, når læreren giver råd og vink, da eleven derved kan forkaste fejlagtige hypoteser 

samt læreren kan angive retning for udformning af ny strategi. Selvreguleringsprocessen kan sam- 

menlignes med Jan Tønnesvang begreb ”realitets korrigering” (Tønnesvang, 2009), hvor der via 

ydre faktorer, eksempelvis feedback, foretages en redigering af elevens egne forventninger, til dem 
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selv. Dette kan påvirke elevernes motivation for forfølgelsen af et mål. Dette var to forskellige til- 

gange til anvendelsesmuligheder, hvor læreren i det ene kan observere processen, og i det andet 

udelukkende kan observere produktet, hvor det udelukkende er produktet, der er observerbar. 

I forhold til forløbet med fremlæggelsen, har jeg valgt anvendelsesmåden, men derfor vil jeg 

stadig fokusere på hvilke læringssyn, der kommer til udtryk i oplægget, og hvilke vurderingsmulig- 

heder, der er til stede ved netop denne anvendelsesmetode. Processen med problemet som omdrej- 

ningspunkt, foregår som en kontinuerlig proces, hvor eleven igennem undersøgelsesprocessen skal 

anvende strategier og metoder, som de tidligere har anvendt i andre sammenhænge. Det sociokultu- 

relle læringssyn kommer til udtryk ved at undersøgelsen foretages i samspil med andre, eftersom 

det sociokulturelle læringssyn anskuer læring, som en social proces, der foregår i samspil med an- 

dre. Udover at eleverne skal undersøge problemstillingen, skal produkt og proces ligeledes frem- 

lægges. Når produktet tillægges værdi, må dette ikke misforstås som en resultatorienteret evalue- 

ring, eftersom her fokuseres på processen bag produktet. Mundtlig fremlæggelse som evaluerings- 

form inddrager løsnings- og argumentationsprocessen. Ved denne evalueringsform, med anvisnin- 

ger som er beskrevet, er der rig mulighed for at give feedback til eleven, eftersom læreren skal age- 

re, som en vejleder i denne situation. Fordelen ved denne rolle er, at læreren løbende igennem pro- 

cessen kan støtte eleven ved feedback på procesniveau. Der er ligeledes mulighed for at give feed- 

back om selvregulering, eftersom præstationen ved fremlæggelsen, kan anvendes som dokumentati- 

on for udvikling. Jeg har nu analyseret og argumenteret for forskellige anvendelsesformers lærings- 

syn samt mulighed for feedback. 

 

4.5 Alternative evalueringsformer i lyset af evalueringsteori 
Mine to udvalgte evalueringsformer, er ikke nødvendigvis de mest anvendelige, derfor har jeg valgt, 

at belyse tre yderligere former, som muligvis kan anvendes som supplerende materiale for folkesko- 

lelæreren. Den første er en dialog imellem lærer og elev, som kan sammenlignes med den mundtli- 

ge prøve i matematik. Derudover har jeg valgt at præsentere portfolio, eftersom dette er en metode, 

der strukturerer de indsamlede informationer. Den sidste er problem posing, som fokuserer på at 

formulere matematiske problemer. Når man ønsker, at opnå indsigt i viden omkring elevens evner 

til at behandle et problem, kan det, ifølge Vygotsky, være baseret på en dialog. Dette berører Kristi- 

ne Jess i sit projekt ”Evaluering af matematiske kompetencer”. Under projektet blev det nævnt, at 

en dialog opstillet med lighed til den mundtlige afgangsprøve i grundskolen er ideel. Eftersom både 

lærer og elev vil opnå nyttig viden omkring evner, herunder kompetencer i forhold til at ”gå til 

mundtlig eksamen”. Denne form kan anvendes med et læringssigte, hvorved den erfarede læring, vil 
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kunne anvendes til feedback, omkring nye målsætninger. Dette ville næppe være realistisk, inden 

for de økonomiske rammer for undervisning (Jess, 2008, s. 38). 

En anden måde, at opnå indsigt i elevernes kompetencer, er ved brug af portfolioen, som evalu- 

eringsredskab. Denne består af en systematisk samling af elevens arbejde, herved opnås viden om- 

kring elevens progression inden for et eller flere områder. Den indeholder derudover en samling af 

egne refleksioner og vurderinger i forhold til såvel proces som produkt. Refleksion kan, ifølge Ro- 

ger Ellming, udvikles til metakognitive færdigheder. Dette kræver en stor introduktion og undervis- 

ning omkring metoden, samt en løbende støtte fra læreren, herunder en emotionel-, informativ-, 

vurderende- og materiel støtte (Ellmin, 2000, s. 20-25). I portfolioen skal der indgå materialer, som 

kan illustrere en progression. Dette materiale skal være velovervejet. Når målsætningen er problem- 

behandlingskompetencen, kan rutine opgaver ikke afspejle en progression. En af problemstillinger- 

ne, jeg må anerkende i forhold til problembehandlingskompetencen er, at det er kompliceret at finde 

en evalueringsform, der tilgodeser ”at opstille matematiske problemer”. En evalueringsform, der 

kan belyse denne problemstilling er problem posing. Problem posing er en samlebetegnelse for, at 

eleverne opstiller og reformulerer faglige problemer, som de selv eller deres kammerater kan under- 

søge og forsøge at løse. Når man beskæftiger sig med problem posing, forudsætter det, at klassen 

har udviklet en accept af, at egne matematiske observationer bliver værdsat. Man kan bede eleverne 

om, at producere egne opgaver. Ved udarbejdelsen af disse opgaver, er der forskel på, hvilke krite- 

rier læreren opsætter. Man kan eksempelvis i instruktionen af aktiviteten, inddrage centrale begre- 

ber eller færdigheder, som kriterier. Hvis eleverne eksempelvis har beskæftiget sig med ligninger 

kunne eleverne udarbejde spørgsmålet ”Søren er 12 år og hans lillesøster, Lisa er 3. Hvor mange 

gange så gammel som Lisa er Søren?”, dette kunne være efterfulgt af ”vil Søren nogensinde blive 

dobbelt så gammel som Lisa?” og ”vil Søren nogensinde blive tre gange så gammel som Lisa?( 

Skott, Jess og Hansen, 2010, s. 232) Derudover kan læreren stille spørgsmål til de traditionelle læ- 

rerbogsopgaver med spørgsmål som ”hvad nu hvis ikke? Her fjernes noget information fra det op- 

rindelige oplæg, eller man erstatter noget af den oprindelige information med andre oplysninger, 

eller tilføjer ny information til opgaven. Et eksempel herpå kunne være: 
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Figur 4 Dette eksempel er kopieret fra Skott, Jess og Hansen, 2010, s. 227 

 
 

Dette er blot ét eksempel på, hvordan man kan højne det kognitive niveau i opgaven. Hvis eleverne 

får øje på denne form for videreudvikling af opgaver, vil det muligvis afspejles i elevernes egne 

opstillinger af matematiske problemer (Skott, Jess og Hansen, 2010, s. 211-234). 

 

4.6 Delkonklusion 
Jeg har mødt en del problematikker i denne undersøgelse. PISA-undersøgelserne målte ikke de op- 

satte målsætninger, og derved har det ikke været muligt, at synliggøre, hvordan ”at formulere ma- 

tematiske problemer”, kom til udtryk i PISA-undersøgelsen. Jeg mener dog ikke at dette bør ude- 

lukkes i undervisningen, eftersom denne er en del af problembehandlingskompetencen, som er an- 

givet i Fælles. Hvis man anvender FSA i grupper, kan eleverne diskutere, hvorledes man behandler 

og løser problemerne, som mødes i opgavesættet. Derudover har læreren mulighed for, at komme 

med forbedringer. Hvis man derimod udarbejder disse i hjemmet, som var tilfældet i mine praktik- 

ker, giver det mulighed for at opnå viden omkring elevernes produkt, og ikke processen bag som 

var tilfældes med problemløsning ved procesorienteret skrivning i matematik. Ved en evaluerings- 

form som forløb, giver det ligeledes mulighed for, at løse problemstillinger i fællesskab, og ved 

fremlæggelsen, kan den enkelte elevs læringsudbytte vurderes. Vurderingen foretages på baggrund 

af de opsatte vurderingskrav. Ved denne evalueringsform var der mulighed for, at eleverne selv 

opstillede og formulerede matematiske problemer, men det kan ikke forudsættes, at dette opnås. 

Hvis man ønsker at fokusere på dette, kan man anvende problem posing. Hvor man sikrer, at ele- 

verne har formået at opstille og formulere matematiske problemer. Portfolio kan anvendes som me- 

tode til at få et overblik over elevens udvikling, samt eleverne reflekterer over egen læring. Der er 

flere forskellige metoder, hvorved dette opnås. Dette er blot et eksempel, på en metode til at skabe 

overblik. 
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5. Komparativanalyse af redskaberne i forhold til tryghed 
Når man ønsker, at eleven skal forberedes på evalueringssituation, er der forskellige faktorer og 

didaktiske valg, som kan forberede eleverne på PISA-undersøgelsen, disse vil blive præsenteret i 

dette afsnit. Her tages afsæt i de tre analyserede evalueringsformer, herunder FSA-problemløsning 

som aflevering, FSA-problemløsning ved procesorienteret skrivning i matematik samt oplæg med 

afsæt i et matematisk problem, hvor der efterfølgende anvendes en fremlæggelse af produkt og pro- 

ces. 

Ved PISA-undersøgelsen, er eleverne ikke forberedte på, hvilke udfordringer de møder, da den 

ikke er læseplansbaseret. Dette er også tilfældet med FSA med begge anvendelsesformer, eftersom 

FSA-problemløsning sjældent har relation til den daglige matematikundervisning. Dette er dog det 

modsatte med forløbet, hvor eleverne skal behandle et problem, med afsæt i en undersøgelsesbase- 

ret tilgang. Her er der forinden forløbet tilrettelagt en undervisning, som sætter eleven i stand til at 

behandle og undersøge problemet. Når et forløb skal evalueres, bestemmer evalueringsformen ofte 

undervisningen indhold og metode, Dahler-Larsen kalder denne evalueringseffekt for den konstitu- 

tive effekt, her planlægges undervisningen baglæns. Når dette er tilfældet, har læreren foretaget 

nogle didaktiske valg i forhold til evalueringsformen, og der fokuseres på, at eleverne har stiftet 

bekendtskab med de anvendte begreber, formler, metoder og lignende som evalueringsformen kræ- 

ver. Så hvis man ønsker at forberede eleven på en ukendt situation, kan anvendelsen af FSA være 

en mulighed, da eleven derved opnår kendskab til opgavens krav og sværhedsgrad. Dette er, ifølge 

Noam Chumsky, at forberede eleverne på testsituationen, og elevens præstation i løsning på PISA- 

opgaverne øges. Antallet af gange denne anvendes, bliver ikke belyst, men jeg ser personligt ingen 

fordel i at terpe sæt, eftersom læringsudbyttet ikke øges. Der bør, ifølge Hattie, foretages feedback 

på proces samt produkt. I forhold til impulserne, som eleven vil møde i evalueringssituationen, har 

det betydning, om eleven har mulighed for at modtage støtte. Elevstøttende adfærd kan ifølge indi- 

katorteorien øge elevernes indre motivation. Når eleverne skal løse PISA-opgavesættet, har eleven 

ingen mulighed for at modtage støtte, dette kan påvirke angsten for at mislykkes i evalueringssitua- 

tionen. Dette står i skarp kontrast til den danske folkeskole, hvor den i større grad, er præget af det 

sociokulturelle læringssyn. Ifølge Vygotsky burde dette ikke være en hindring for eleven, når der 

foretages en vurdering af læring. Eftersom eleven ved samarbejde med andre, har udbygget den 

nærmeste udviklingszone, så det eleven kunne med andre, er eleven i stand til selv at præstere. Der- 

for burde det ikke være en forhindring for eleven, at de arbejder sammen med andre, på trods af, at 

testen foregår individuelt. Ved de tre evalueringsformer, som anvendes i denne analyse, er der mu- 
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lighed for at modtage støtte, modsat PISA-undersøgelsen. Rammeopsætningen kan ligeledes påvir- 

ke eleven psykisk. Det er vigtigt, at eleven føler sig tryg i evalueringssituationen. Det er netop der- 

for vi i folkeskolen fokuserer på at skabe et godt læringsmiljø, hvor læreren skal agere støttende, 

motiverende og skabe gode relationer til eleven. Når eleverne løser et problemløsningssæt i hjem- 

met, har eleven optimal tryghed. Denne tryghed vil folkeskolen formentlig aldrig kunne konkurrere 

imod, eftersom klasselokalet ofte kan forekomme kunstigt. Men når man taler om at forberede ele- 

verne på de fysiske rammer, er der forskel på, hvordan men inddrager dette. Man kan enten skabe 

en positiv stemning i rummet, hvor testningen finder sted, eller man kan fokusere på, at eleven un- 

der læringsprocessen har opnået den viden, der er påkrævet. Hvis eleven har kendskab til egne ev- 

ner, vil eleven, ifølge Atkinson, ikke have angst i situationen. Jeg ser det, som en blanding af disse 

to tilgange. Man bør både fokusere på, at forberede eleverne ved at sikre at eleven er kompetent og 

har evnerne til at kunne præstere i situationen. Man opsætte denne kunstige testsituationen flere 

gange, så eleven har afprøvet at håndtere lignende situationer. Det er det samme som foregår ved en 

terminsprøve, hvor eleverne bliver udsat for de samme påvirkninger, som ved afgangsprøven. Der- 

udover skal eleven have en indre motivation og selvopfattelse, som sætter eleven i stand til at løse 

opgaverne. Denne motivation kan være et resultat af en effektiv feedback, hvor læreren har haft 

mulighed for at opsætte mål, og i forfølgelsen af disse, er der givet feedback. Det er derfor både 

vores valg af evalueringsform samt målopsætning, som kan påvirke eleven. Hvis eleverne løser 

problemløsningssættet i hjemmet hver tredje uge, bliver der skabt en rutine i at løse disse proble- 

mer, men læringsudbyttet ved denne form er ikke dokumenteret. Mine erfaringer er, at eleverne 

ikke ønsker at forbedre opgavesættet, derfor stiger elevernes niveau ikke, og evalueringsformen får 

ikke et læringssigte. 

Jeg kan med afsæt i ovenstående konkludere, at den måde at teste eleverne på står i kontrast til 

det sociokulturelle læringssyn, som har vundet indpas i den danske folkeskole. En måde, hvorpå 

eleverne kan blive forberedte på, er ved at være forberedte på spørgsmålene, herunder sværhedsgrad 

samt opgavetype, her kan FSA anvendes med begge anvendelsesformer. Derudover kan jeg med 

afsæt i Vygotsky konkludere, at det ikke er en hindring at samarbejde med andre. Med afsæt i dette 

kan jeg konkludere, at FSA som procesorienteret skrivning samt undersøgelses af en problemstil- 

ling som forløb kan anvendes til at forberede eleverne. Hvis man fokuserer på de fysiske rammer, 

kan man enten opsætte den kunstige situation flere gange, eller synliggøre elevernes kompetencer. 

Hvis eleven har kendskab til egne evner forsvinder angsten i testsituationen ifølge Atkinson. Med 



L100043 Pernille Borg 

UCN - Hjørring 

Evaluering af problembehandlingskompetencen 

Professionsbachelorprojekt 

01/04/14 

Side 33 af 44 

 

 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling                    2014 

 
 

dette kan jeg konkludere, at ved at eleverne opnår kendskab til egne evner, kan det forberede ele- 

verne, dette kan ske ved Hatties feedback. 

 

6. Konklusion 
Denne opgave indeholder nogle pointer, som jeg mener, at man i stor grad bør fokusere på. Jeg ser 

en problematik i, at Undervisningsministeriet vurderer den danske folkeskole på baggrund af en 

test. Jeg formoder, at man i højere grad har fokuseret på en høj reliabilitet, end en høj validitet. Jeg 

mener, at man bør overveje, om dette er en måde, at vurdere elevernes evne til at håndtere matema- 

tiske problemer på. Opgaven indeholder dog nogle mangler, herunder organisations former, hvilket 

har stor betydning for læringsudbyttet samt evalueringskultur. Med disse overvejelser inddraget, 

havde min opgave givet et mere nuanceret billede af problematikken. 

Problembehandlingskompetencen består af fem delkompetencer, herunder at erkende, formule- 

re, afgrænse og løse matematiske problemer samt vurdere løsningerne. Når man i sin undervisning 

målsætter problembehandlingskompetencen, bør hele kompetencen evalueres, man kan dog målsæt- 

te enkelte delkompetencer, men dette er ikke mit fokus i denne opgave. I PISA 2012 var der opsat et 

framework, her stod beskrevet, at elevernes problembehandlingskompetence skulle evalueres. I 

OECD-rapporten var opsat en model for ”mathematical literacy in practice”, denne indeholdt mo- 

dellen for løsningsprocessen, det første step hed ”formulere”, på trods af at Fælles Mål anvender 

samme begreb, refereres ikke til samme delkompetence. Den refererede i større grad, til elevernes 

evne til at genkende og identificere anvendelses muligheder i matematikken. Problematikken er, at 

selvom PISA ønsker at evaluere elevernes problembehandlingskompetence, berøres i større grad 

elevernes problemløsningskompetence. Når jeg ønsker at udvælge en evalueringsform, som forbe- 

reder eleverne på de nationale samt internationale test, bør der både overvejes, hvordan de matema- 

tiske problemer præsenteres i evalueringsformen, herunder anvendelse samt muligheder for feed- 

back. Der er forskellige tilgange til at forberede eleverne på test. Ifølge Folkeskoleloven § 13 stk. 2. 

skal læringsudbyttet evalueres, og vurderingen skal danne grundlag for den videre planlægning og 

tilrettelæggelse af undervisningen. I dette opsættes læringsmål samt undervisningsmål. Læringsmå- 

lene kan opstilles og forfølges med John Hatties teori, dette gives der størst mulighed for ved FSA 

som procesorienteret skrivning og forløbet, hvor opgaveniveau medfører feedback anskuet ud fra 

selvreguleringsniveau. Selvreguleringsniveau har betydning for elevernes kendskab til egne evner, 

og dette giver mulighed for at reducere angsten i testsituationen ifølge Atkinson. Disse evner, som 

refereres til, kan tilegnes ved samarbejde med andre, anskuet ud af et sociokulturelt læringssyn. 

Vygotsky mener, at læring kun sker i samspil med andre, og derfor skal evalueringsformen ligele- 
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des tilgodese dette aspekt, dette er tilfældet med FSA som procesorienteret skrivning samt forløbet. 

Jeg kan dermed udelukke FSA som aflevering, eftersom her udelukkende foretages egne kognitive 

processer samt ikke giver mulighed for evaluering af proces. Både FSA som procesorienteret skriv- 

ning samt forløbet giver mulighed for at støtte eleven i behandlingen af problemet, dette er dog ikke 

tilfældet ved PISA, men eftersom disse har til formål at foretaget en vurdering for læring, bør støtte 

ifølge indikatorteorien inddrages i undervisningen. Denne FSA giver modsat forløbet mulighed for 

at forberede eleverne på sværhedsgraden samt formuleringen af spørgsmålene i forhold til PISA. 

Dette kan ifølge Noam Chumsky øge udbyttet af præstation i testsituationen. Men forløbet giver 

undervisningen eleverne mulighed for at foretage virkelighedsnære handlinger. Derudover giver det 

mulighed for at beskæftige sig med matematiske teoretiske og praktiske problemer. Man kan der- 

med konkludere at FSA som procesorienteret skrivning i matematik giver størst mulighed for at 

give feedback til eleven, og derved er der mulighed for at formindske afstanden imellem den aktuel- 

le forståelse og præstation og et mål. 

De udvalgte evalueringsformer tilgodeså ikke, formulering af matematiske problemer. Derfor 

bør man, som supplement, beskæftige sig med problem posing, eftersom man herved sikre, at ele- 

verne kan formulere et matematisk problem. Derudover nævnes portfolio, dette er en metode til at 

systematisere elevernes arbejde, samt skabe indsigt i elevernes egne observationer omkring kunnen. 

 

7. Perspektiveringer 
I et pædagogisk og didaktisk perspektiv er evaluering et uundværligt redskab, som dominerer de 

danske folkeskoler. Hvis vi hovedsagligt fokusere på, hvor ”dårlige” vi er sammenlignet med de 

andre land, vil dette være interessant for pressen og muligvis den enkelte borger. Men hvis man ser 

formålet med PISA, som er at finde områder, der har behov for bedring, er PISA et anvendeligt red- 

skab. PISA 2003 har medbragt en opstramning af evalueringskulturen, ved ændringer af folkeskole- 

loven i 2006, herunder blev de nationale test og elevplaner indført. Der kom kvalitetsrapporter om 

skolen og endelig blev der etableret Skolerådets formandskab. I Danmark står vi i en konflikt, skal 

vi indrette os efter internationale standarder eller fokusere på blødere værdier, eksempelvis trivsel 

og samarbejde. Eftersom kvantitative testformer er lette at indføre fra regeringens side, da de hurtigt 

kan indføres, er synlige og relativt billige, overvejes konsekvenserne heraf sjældent (Jess 2005, s. 

26). Derfor har jeg valgt nu, at belyse, hvilke konsekvenser test kan have i folkeskolen. 

Et af de lande, hvor man i høj grad har haft en vurderingstradition præget af resultatbedømmel- 

se og ansvarliggørelse er USA. I 2001 introduceres en ny reform ”No Child Left Behind Act”, for- 

målet med denne var, at alle skoler I USA, blev pålagt et ansvar i forhold til den enkelte elevs for- 
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måen. Alle børn blev derfor testet i engelsk, matematik og naturfag fra 3.-8. klasse. Både i USA og 

England erfarede man, at effekten af sådanne tiltag var den modsatte af at forbedre elevernes læ- 

ring. Fokus på resultater førte til hård konkurrence mellem lærere, skoler og skoledistrikter. Et stort 

pres på resultater bidrog til, at elever forlod skolen og lærerne underviste kun i det, eleverne blev 

testet i til prøver. Dette kaldes ”teach to the test” (Schou, 2008). Det betyder, at undervisningen 

tilrettelægges efter disse evalueringer, hvilket betyder, at evaluering let kommer til at afvikle i ste- 

det for at udvikle skolens komplekse dannelsesopgave. Derudover har denne evalueringskultur i 

USA fået den konsekvens, at 30 % af eleverne har angst. Dette medfører sænket selvværd, reduceret 

indsats og tab af motivation til skoleopgaver. Denne angst fremkommer af et pres under de ofte 

foretagne test (Huberty 2009). For at vende tilbage til den danske folkeskole, har vi i Danmark ind- 

ført Nationale test. På trods af, at Annette Lilholt er medlem af opgave kommissionen, er hun mod- 

stander af de Nationale test. Hun mener, at denne indførsel i Danmark, har ændret kulturen i folke- 

skolen. Folkeskolelæreren er i højre grad, begyndt at undervise rettet mod testene, og resultaterne 

kan kun i ringe grad, indikere elevernes niveau, eftersom man nemt kan gætte sig frem, da der ofte 

forefindes multiple choice svarmuligheder. Herved får både forældre, elev og lærer et forringet bil- 

lede af elevernes evner. Dette er blot et af tiltagene, som er igangsat efter PISA undersøgelsen. Der- 

udover kom elevplanerne, som skal udarbejdes minimum én gang om året. Her henvises til folke- 

skoleloven § 13b. Her er fokusset, at opsætte mål for den faglige og sociale udvikling. 

Annette Lilholt præsenterede ved mit interview, et nyt tiltag, der skal fungere som et supplement til 

de nationale test. Læreren bliver forpligtiget på at gennemgå et ”kompetence-forløb”, hvor der er 

opsat tegn. Derudover indeholder materialet handleredskaber, som kan påbegyndes hvis ikke eleven 

magter kompetencen. Her præsenteres et helt nyt læringssyn fra statens side. Man kan herefter 

overveje, om dette tiltag burde være nødvendigt med afsæt i folkeskolelæreres muligheder for vide- 

reuddannelse. 
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Bilag 1 Arbejdsmodeller 
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Bilag 2 Frameworket 
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Bilag 3 A model of mathematical literacy in practice 
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Bilag 4 Eksempel fra PISA 2012 - Sovs spørgsmål 1 
 

 

 
 
 

Spørgsmål 1: SOVS 

De to flasker sovs, der vises nedenfor, indeholder den samme mængde og sælges for den samme 

pris. 

 

Etiketterne på flaskerne forklarer, hvordan man fortynder sovsen med vand før brug. 
 

 

Hvilken sovs ville du købe, når du skal lave så meget sovs som muligt? Sæt ring om A, B eller C 

Og begrund dit svar. 

A Sovs 1 

B Sovs 2 

C Enten Sovs 1 eller 2 da begge koster det samme beløb. 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
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Bilag 5 Eksempel fra PISA 2012- Vindkraft spørgsmål 1 
 

VINDKRAFT 
 

Zedby overvejer at bygge nogle vindmøller, der skal producere 
elektricitet. 

Bystyret i Zedby indhentede informationer om følgende model. 

Model: E-82 
Tårnets højde: 138 meter 
Antal vinger: 3 
Længden på en vinge: 40 meter 
Maksimal rotationshastighed: 20 rotationer pr. minut 
Byggepris: 3 200 000 zeds 
Omsætning: 0,10 zeds pr. produceret kWh 
Vedligeholdelsesomkostninger: 0,01 zeds pr. produceret kWh 
Effektivitet: Kan være i gang 97 % af året 

 
 
 
 

OBS: kilowatttimer (kWh) er en måleenhed for elektrisk energi. 
 
 

Spørgsmål 1: VINDKRAFT PM922Q03 ± 019 
Zedby har besluttet at opstille nogle E-82 vindmøller 
på en kvadratisk mark (længde = bredde = 500 m). 

 

Ifølge byggeregulativerne, skal minimum-afstanden 
mellem tårnene på to vindkraftstationer af denne 
type være fem gange længden af en vinge. 

 
Byens borgmester har lavet et forslag til, hvordan 
man kan opstille vindmøllerne på marken. Dette er 
vist i diagrammet ved siden af. 

 
Forklar hvorfor borgmesterens forslag ikke opfylder 
byggeregulativerne. Underbyg dine argumenter med 
beregninger. 

 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
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Bilag 6 Problemløsningsopgave fra FSA 
 

 


