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Indledning 
“Da jeg var barn havde vi blækregning”. Min samtalepartner; en ældre, nyligt pensioneret 

efterskoleforstander, har lige erfaret, at mit hovedfag på læreruddannelsen er matematik. “Det 

burde man virkelig vende tilbage til igen. I dag skal de kunne alt for meget. Det vigtige er jo bare, 

at de kan regnereglerne. Så lad os lade være med at nedbryde deres selvtillid med noget, som de 

overhovedet ikke skal bruge.” Jeg kigger forbavset på ham. Jeg begynder tøvende at argumentere 

imod, det han siger. Det er ikke første gang, jeg møder den holdning… 

 

Denne case er skabt på baggrund af min umiddelbare erindring om en samtale, jeg havde for et 

halvt år siden. På mange måder minder den om samtaler, jeg har haft så mange gange før. Ifølge 

tanken bag disse samtaler har matematikken i folkeskolen udelukkende en eksistensberettigelse som 

“brugsfag” i forbindelse med simpel matematik i det daglige liv. 

 

For at være dannet skal man, ifølge Klafki, kunne forholde sig til de epokale nøgleproblemer, som 

er at finde i verden og samfundet (Klafki, 2005). Mange af disse kan først gøres gennemsigtige, 

hvis man bearbejder dataen omkring disse epokale nøgleproblemer ved hjælp af matematisk 

modellering. Jeg står som kommende matematiklærer derfor i stærk opposition til holdningen om, 

at matematik blot bør udgøre en håndsrækning i de daglige gøremål. Matematik er et dannelsesfag!  

 

Men hvordan skabes en dannende matematikundervisning? I forhold til dette spørgsmål er Klafki 

ikke behjælpelig. Klafki stiller mange og høje krav til skolens opgave. Men Klafkis teori tager et 

udgangspunkt langt over det punkt, hvor mange lærere kan opleve at bruge størstedelen af deres tid. 

Jeg har gennem mit arbejde med Klafki oplevet en stor fascination for hans idealistiske teorier, men 

ikke sjældent har jeg ligeledes oplevet at blive provokeret over, hvor lidt teorierne forholder sig til 

den virkelighed jeg så ofte har mødt. En virkelighed, hvor man som ene lærer står med 30 elever, 

hvoraf halvdelen ofte spørger om hjælp, og den anden halvdel ikke selvstændigt tager initiativ til at 

går igang. En realitet, hvor jeg har mødt elever, for hvem det ingen overvindelse kræver at skifte 

emne fra opgavens substans til sex, mobilspil eller sladder. En realitet hvor undervisningen i en 8. 

klasse skal spænde i sværhedsgrad fra 6. klasses niveau til 1.g niveau, hvis alle skal blive udfordret. 

Meget ofte kan man havne i en situation, hvor det primære mål kan være, at få undervisningen til at 

glide, og hvor man derfor fuldstændig glemmer formålet eller dannelsesperspektivet. Men bedst 

som man kan føle sig helt modløs over den barske virkelighed og den manglende håndsrækning fra 
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teoriernes side, kan man søge hjælp hos de mange fagdidaktikere inden for matematikken. Disse 

teorier tager udgangspunkt i klasseværelsessituationer og kan fungere som en direkte håndsrækning 

i såvel planlægnings- som udførelsessituationer. Og hvad bedre er: de gør det uden at give køb på 

idealerne! Med dem at spille bold op ad bliver Klafki pludselig en brugbar og interessant 

samtalepartner i et projekt som dette.  

 

Min interesse for emnet dannelse samt de mange inspirerende teoretikere indenfor matematikfaget 

har ledt mig til følgende problemformulering: 

 

Problemformulering 

Hvordan kan man i en 8. klasse skabe en dannende matematikundervisning med fokus på 

modelleringskompetencen? 

 

 

Min problemformulering afgrænses af fire undersøgelsesområder: 

 

1. Jeg vil undersøge, i hvilket omfang og hvordan matematikfaget kan siges at være dannende 

ud fra fagformålet for faget matematik. 

2. Den viden vil jeg bruge til at undersøge, hvordan modelleringskompetencen og IC-modellen 

kan bidrage til en dannende matematikundervisning. 

3. Dernæst vil jeg benytte mine cases til at undersøge, hvordan man kan arbejde med 

udgangspunkt i modelleringskompetencen på en måde så elever med forskellige faglige 

niveauer og elever med modstand til undervisningen får mulighed for at indgå i en 

dannelsesproces. 

4. Dernæst vil jeg diskutere, hvordan Klafkis dannelsessyn står i kontrast til nutidens diskurs 

om målstyret undervisning. 

 



 
4 

 

Metode 
Empiri  

Fagformålet for faget matematik 
Et dokument som fagformålet for faget matematik (Ministeriet, 2016) hører ind under kategorien 

naturlig data, idet dataen allerede eksisterer (Nielsen, 2014). Dette giver dels mulighed for at gøre 

dokumentet til genstand for undersøgelse (ibid.), hvilket jeg vil gøre i min analyse. For at kunne 

undersøge, hvordan man kan skabe en dannende matematikundervisning, er det nødvendigt først at 

undersøge, hvilken del af dannelsesbegrebet der forventes behandlet gennem matematikundervis-

ningen. Derfor vil fagformålet blive analyseret på baggrund af Klafkis begreber om almen dannelse 

og dannelse til at kunne forholde sig til de epokale nøgleproblemer.  

Men naturlig data giver også mulighed for at gøre dokumentet til ressource ved at sammenholde 

dokumentet med anden data (ibid.). Dette vil jeg gøre i min diskussion, hvor mit interview også vil 

indgå.  

 

Case 
Hvor fagformålet kan være behjælpelig med at få afdækket, i hvilket omfang matematikundervis-

ningen skal bidrage til dannelsen, hjælper det ikke til at afdække den del af problemformuleringen, 

der spørger til, hvordan dette præcist skulle udspille sig. Derfor har jeg også valgt at benytte cases 

til at belyse min problemformulering. 

 

Jeg har undervist en 8. klasse på en skole i Skanderborg kommune i min 4. års praktik. Eftersom jeg 

ændrede mit fokus for mit bachelorprojekt efter praktikken, var jeg ude for at lave et miniforløb 

med klassen, hvor jeg fik mulighed for at varetage matematikundervisningen med henblik på at 

undersøge mulighederne og udfordringerne ved at arbejde med dannelse gennem 

modelleringskompetencen i matematikundervisningen. I den forbindelse lydoptog jeg samtaler som 

jeg havde med eleverne om opgaven. Disse lydoptagelser forekommer i transskriberet form som 

cases i opgaven. Bjørndal nævner to fordele ved lydoptagelser, som jeg begge profiterer af. For det 

første giver det mig mulighed for at observere egen praksis, og for det andet medtages alle de 

detaljer, som jeg måske ikke selv bemærkede i situationen (Bjørndal, 2013). Man risikerer dog 

også, at situationen grundet udstyret og elevernes bevidsthed om, at deres adfærd bliver 

dokumenteret, skaber en kunstig situation (ibid.). Jeg har på nogle lydklip kunnet høre, at eleverne 
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har talt om lydudstyret, men jeg har forsøgt at vælge lydklip, der efter min mening giver et ærligt 

billede af elevernes normale adfærd.  

 

Jeg har en hermeneutisk tilgang til mine cases, hvilket vil sige, at jeg forholder mig til mine cases i 

henhold til den hermeneutiske cirkel. Med den hermeneutiske cirkel menes, at man fortolker 

situationen ud fra sin forståelse for helheden. Forståelsen af situationen vil efterfølgende kunne 

ændre forståelsen for helheden (Paahuus, 2014). I tilfældet med mine cases vil det sige, at analysen 

af situationen vil blive set i lyset af mit kendskab til klassen, eleven eller lignende episoder. 

 

Spørgeskema 
Jeg ville gerne have interviewet min praktiklærer, men dette var ikke muligt, da han var i tidspres. I 

stedet lavede jeg et spørgeskema med åbne spørgsmål og har valgt at lade denne data agere empiri i 

min diskussion. Spørgsmålene er åbne for at gøre undersøgelsen kvalitativ. Selvom jeg i 

forlængelse af spørgsmålene har skrevet, at han meget gerne måtte uddybe, er der en ulempe 

forbundet med, at jeg ikke har haft mulighed for at stille uddybende spørgsmål til hans svar. 

Ligeledes har jeg ikke haft mulighed for at præcisere, hvad jeg mente med spørgsmålet, hvis ikke 

dette har fremgået tydeligt. Muligvis af samme årsag virker nogle af besvarelserne mangelfulde.  

 

Idet min undersøgelse er en stikprøveundersøgelse, er det ikke sikkert, at resultatet er 

repræsentativt. Jeg vil derfor være forsigtig med at benytte mit interview som prædiktiv statistik, 

hvilket vil sige, at man ud fra stikprøven skaber sig en forventning om, hvad resultatet af en 

undersøgelse baseret på flere mennesker ville vise (Hillersdal, Jacobsen & Walker, 2014). Jeg 

kunne med fordel have interviewet flere personer på tværs af skoler, så min praktiklæres ord ikke 

kom til at stå alene. Dette ville have kunnet åbne muligheden for at spore tendenser.  

 

Læsevejledning 
Den første del af min analyse har overskriften matematik som dannelsesfag i teorien. I den del vil 

jeg besvare mit første undersøgelsesområde på baggrund af Klafkis teori om dannelse over to 

omgange. I første del vil der indgå praksiseksempler fra mit eget miniforløb i 8. klasse. Begge dele 

vil blive afsluttet af delkonklusioner.   
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Anden del af analysen har overskriften når paragraffer møder praksisteorier og er delt ind under 

fire overskrifter. Denne del af analysen vil arbejde med undersøgelsesområde nummer 2. Under de 

to første delafsnit behandles matematikopgavens 6 kategorier og modelleringskompetencen samt 

sammenkoblingen mellem disse to. I de resterende to delafsnit ser jeg på dannelsesperspektivet ved 

brugen af hhv. modelleringskompetencen og IC-modellen. Jeg delkonkluderer på disse to afsnit 

gennem modeller som jeg har skabt på baggrund af analysen. 

 

Den sidste del af analysen, dannelse og modellering i praksis, besvarer mit tredje undersøgelsesfelt 

gennem caseanalyser. Jeg inddrager to cases, hvorudfra jeg vil analysere min samtale med hhv. tre 

og to elever. Den enkelte elevs rolle vil blive analyseret i et afsnit for sig. Hver analysedel vil blive 

opsummeret med en delkonklusion. 

 

Afslutningsvis vil mit fjerde undersøgelsesfelt blive behandlet i en diskussion, hvor jeg hovedsage-

ligt bruger Qvortrup som diskussionspartner til Klafki. Hernæst vil jeg besvare problemformule-

ringen i konklusionen, hvorefter jeg vil inddrage en perspektivering. 

 

Analyse 
Matematik som dannelsesfag i teorien 
Dette afsnit har til formål at analysere fagformålet for faget matematik i folkeskolen for at se, i 

hvilket omfang denne bygger på en dannelsestanke. Dette vil blive gjort i forhold til Klafkibegreber 

af to omgange: 

 

• Indledningsvis vil det blive undersøgt, om matematikfaget ifølge fagformålet har til opgave 

at opbygge elevernes selvbestemmelse, medbestemmelse og/eller solidaritet.  

• Dernæst vil det blive analyseret, hvorvidt man gennem fagformålet kan se tegn på, at 

matematikundervisningen skal varetage nogle af de fire grundholdninger og evner, som 

ifølge Klafki er nødvendige for, at man kan arbejde med de epokale nøgleproblemer.  

 

Klafkis tilhører en kritisk-konstruktiv pædagogik (Klafki, 2004). Han omtaler 6 principper, som er 

essentielle for den kritiske pædagogik. Blandt disse 6 principper, er det ene et princip for dannelse. 
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Inspireret af Kants tanke om at mennesket skal træde ud af dets selvforskyldte umyndighed (Klafki, 

2004), tænkes dannelse som kohærensen mellem tre grundbegreber: selvbestemmelse, 

medbestemmelse og solidaritet (ibid.). Det er interessant at bemærke, at alle tre grundbegreber 

refererer til andet og mere end blot viden og kunnen. De refererer til initiativ, og der er dermed tale 

om grundlæggende karaktertræk der skal opbygges hos det enkelte menneske. Igen kan man se på 

Kant som inspirationskilde til grundbegreberne og hans tanker om den selvforskyldte umyndighed. 

Med umyndigheden mener Kant, at man ikke gør brug af sin egen forstand og derfor lader sig lede 

af andre (Kant, 2000). Med selvforskyldt mener Kant, at man ikke er umyndig grundet manglende 

evner, men derimod grundet manglende mod og initiativ til at træde ud af umyndigheden (ibid.). 

Det er med dette perspektiv, at Klafkis begreber selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet, 

som vil blive uddybet nedenfor, er blevet skabt. 

  

Selvbestemmelse omhandler evnen til at kunne varetage sit eget liv i forhold til den private 

dagligdag og erhvervslivet men også om at kunne forholde sig til religiøse og etiske spørgsmål 

(Klafki, 2004). Medbestemmelse omhandler handlingskompetence indenfor kulturelle, samfunds-

mæssige og politiske forhold (ibid.). At være solidarisk kræver at man yder en indsats for og har en 

sammenslutning med mennesker eller befolkningsgrupper, der kun i begrænset omfang har 

mulighed for at beskæftige sig med de to grundbegreber: selvbestemmelse og medbestemmelse 

(ibid.). For at afklare, hvilke elementer af Klafkis dannelsesbegreb det er meningen, at matematik-

undervisningen skal varetage, vil jeg analysere fagformålet for faget matematik på baggrund af 

disse begreber. Ydermere vil jeg inddrage et eksempel fra min egen praktik, for at overføre 

paragrafferne til praksis. 

 

Selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet 
Selvbestemmelse  
I stk. 1 fremgår det i fagformålet for matematik, at undervisningen skal give eleverne viden og 

kompetencer til at kunne “…begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres 

aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds-, og samfundsliv” (Ministeriet, 2016). 

Med ordene dagligliv, arbejdsliv og uddannelsesliv arbejdes der med selvbestemmelse. Ifølge 

Klafkis definition på selvbestemmelse, er der dels tale om, at eleverne kan forholde sig til 

dagligdagsproblematikker og erhvervslivet, men også at de kan forholde sig til religiøse og etiske 

spørgsmål. Som matematikkens funktion er beskrevet i stk. 1, er det den første del, matematikken 
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skal gå ind og varetage. Den del, som omhandler religiøse og etiske spørgsmål, er altså ikke 

medtænkt som en del af formålet med faget matematik.  

 

I nedenstående case fra praktikken ses det, hvordan arbejdet med matematik kan bidrage til, at 

eleverne reflekterer over deres selvbestemmelse: 

 
Case 1 

Jeg: Nu skal I til at lave et budget. Hvad skal med, hvis man skal lave et budget? 
 
Kimmie: Mad, husleje, tøj… Er der ikke også noget med el, vand og varme? 
 
Jeg: Jo. Og pension og forsikringer osv. 
 
Klara: Jeg skal aldrig flytte hjemmefra! 

 
Her ses det, hvordan en elev drager sig en erfaring omkring et liv som udeboende, der får hende til 

at udbryde: “Jeg skal aldrig flytte hjemmefra!”. At dømme ud fra reaktionens placering, kunne det 

være oplagt at opfatte udtalelsen som en reaktion på de mange udgifter. Eleven er blevet bevidst 

om, hvor omkostningsfuldt det er at flytte hjemmefra og siger derfor (måske i sjov), at det vil hun 

ikke. Det videre arbejde med at lægge et budget vil i dette tilfælde forhåbentlig kunne berolige 

eleven og give hende forudsætninger for at kunne være forberedt på det dagligliv der måtte vente 

hende, hvis hun alligevel skulle vælge at flytte hjemmefra.  

 
Medbestemmelse 
Udover den del som kan kobles på selvbestemmelse nævnes også i den citerede del af 

formålsparagraffen, at matematikken skal kunne give eleverne redskaber til at begå sige 

hensigtsmæssigt i samfundsrelaterede situationer. Her omtales grundbegrebet medbestemmelse, 

hvilket Klafki, som tidligere nævnt, definerer som handlekompetence indenfor kulturelle, 

samfundsmæssige og politiske forhold. Det vil sige, at den del af medbestemmelsen, der omhandler 

samfundsliv, er medtænkt i fagformålets stk. 1. Ydermere nævnes det i stk. 3, at eleverne skal 

opleve og erkende matematikkens rolle i en kulturel sammenhæng, men også at eleverne kan være 

vurderende over for matematikkens anvendelse i deres virke som medborgere i et demokratisk 

samfund, hvormed den resterende del af grundbegrebet medbestemmelse med den kulturelle og 

politiske del underbygges (ibid.). Fagformålet for matematik understreger dermed et ønske om, at 

eleverne skal opøve såvel selvbestemmelse som medbestemmelse.  
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For at koble paragraffen sammen med praksis vil jeg bruge eksemplet fra min egen praktik. Som det 

kan ses i bilag 1, byggede mit miniforløb med 8. klassen sig op omkring en statistik, hvorudfra man 

så indkomstniveauet for forskellige indkomstgrupper fordelt på køn og senest færdiggjorte 

uddannelse. Derudover fremgik det af statistikken, hvor meget indkomsten for de forskellige 

grupper havde forandret sig fra år 2000 til år 2013. I arbejdet med statistikken kom eleverne til at 

arbejde med den del af medbestemmelsesbegrebet som indbefattede samfundsforhold. På samme 

måde ville man kunne lave et forløb, der havde kulturelle eller politiske forhold som 

omdrejningspunkt.  

 
Solidaritet 
Der er ikke direkte elementer i formålsparagraffen, der varetager grundbegrebet solidaritet. At 

eleverne skal ende med at yde en indsats og danne sammenslutning med mennesker, hvis 

selvbestemmelse og medbestemmelse er begrænset, er i høj grad et holdningsorienteret mål, som 

derfor er vanskeligt direkte at gå ind at varetage i undervisningen. 

 
Delkonklusion 

Denne analyse af formålsparagraffen sammenholdt med Klafkis grundbegreber leder til den 

konklusion, at matematikundervisningen bør have en udviklende effekt på Klafkis 

grundbegreber: selvbestemmelse og medbestemmelse. Det er dog kun den del af 

selvbestemmelsesbegrebet, som er indbefattet af dagliglivet og erhvervslivet, som skal varetages 

i matematikundervisning.  

Ser man derimod på begrebet solidaritet, er det ikke muligt at lave en direkte kobling mellem 

dette begreb, og hvad der står i formålsparagraffen for faget matematik.  

 

De epokale nøgleproblemer 
Foruden de tre grundbegreber, hvis interne sammenhæng er væsentlig for dannelsen hos den 

enkelte, definerer Klafki begrebet almen dannelse. Der er tre elementer, der ifølge Klafki er 

væsentlige, for at dannelsen kan kaldes almen (Klafki, 2005): dannelse for alle, dannelse inden for 

alle grundsten af menneskelige interesser og evner samt dannelse inden for det som Klafki kalder de 

epokale nøgleproblemer og medansvar for disse. De epokale nøgleproblemer skal forstås som de 

problemstillinger, der i vores tid er et fællesmenneskeligt vedkommende (ibid.). Herunder hører 
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blandt andet spørgsmål angående krig og fred, miljøproblematikker og samfundsskabt ulighed, hvor 

det sidste udgjorde fundamentet for mit miniforløb. 

Udover kendskab til de enkelte nøgleproblemer skal man, for at kunne beskæftige sig med disse, 

have fire grundlæggende holdninger og evner (Klafki, 2005):  

 

• Beredvillighed og evne til kritik,  

• beredvillighed og evne til at tænke i sammenhænge,  

• beredvillighed og evne til argumentation samt  

• empati.  

 

Jeg vil i følgende afsnit analysere, hvorvidt disse grundlæggende holdninger og evner er 

implementeret i fagformålet for matematik som noget, vi forventer bliver udviklet hos eleverne.  

 

Det er væsentligt at bemærke, at Klafki ikke blot fremhæver evner, som er nødvendige for at kunne 

forholde sig til nøgleproblemerne, men også holdninger. Dermed er det også både evne og 

beredvillighed som ønskes indenfor de forskellige områder. Det vil sige, at hvis formålsparagraffen 

fuldt ud skal tilgodese disse punkter, skal den bidrage til såvel evne som beredvillighed.  

 
Beredvillighed og evne til kritik 
Beredvillig og evne til kritik kommer til udtryk i formålsparagraffens stk. 3, hvor det fremgår, at 

eleverne skal kunne “…forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at 

tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk samfund.” (Ministeriet, 2016). At kunne forholde 

sig vurderende til matematikkens anvendelse fordrer, at man er kritisk. På den måde opererer denne 

del af citatet med evnen til kritik. Men der er også tale om beredvillighed i citatet, idet det gøres 

klart, at denne evne skal udmønte sig i, at elever kan tage ansvar og yde indflydelse. Dog er der kun 

tale om en forventning og forhåbning om, at eleverne skal kunne yde indflydelse i et demokratisk 

samfund, men ikke desto mindre er det en del af formålet. Dermed ses det, at formålsparagraffen for 

matematik i folkeskolen stk. 3 fordrer at styrke elevernes beredvillighed og evne til kritik. 

 
Beredvillighed og evne til argumentation 
Grundholdningen og evnen beredvillighed og evne til argumentation, kommer til udtryk i stk. 2 

(ibid.). Her hedder det at eleverne skal erfare, at matematik rummer redskaber til argumentation og 

kommunikation. Ser man på den konkrete formulering er der dog hverken tale om beredvillighed 
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eller evne, eftersom der her kun er tale om at eleverne skal erfare, at matematikken rummer 

redskaber til argumentation og kommunikation. Der er altså ikke nødvendigvis tale om reel udvik-

ling af evne eller vilje til at kunne argumentere med matematik men derimod en forståelse af 

matematikkens muligheder indenfor dette område.  

 
Beredvillighed og evne til at tænke i sammenhænge 
I forhold til grundkomponenten beredvillighed og evne til at tænke i sammenhænge uddyber Klafki, 

at der her er tale om at arbejde tværfagligt. Dette er ikke blot noget, man bør gøre lejlighedsvis men 

noget, der bør være en konstant del af det at arbejde med de epoketypiske nøgleproblemer (Klafki, 

2005). Denne del optræder i stk. 3, eftersom det her hedder, at eleverne gennem matematikundervis-

ningen skal opleve og erkende matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. 

Her er der tale om en erkendelse frem for en evne eller holdning. Ligeledes hedder det i stk. 1, at de 

matematiske kompetencer og færdigheder og den matematiske viden skal gøre eleverne i stand til at 

begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres nuværende og fremtidige daglig-, 

fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv. Her er der tale om en evne til at tænke i 

sammenhænge. 

 
Empati 
Med empati mener Klafki at kunne se på en sag fra forskellige synsvinkler men også at kunne indgå 

i en diskussion uden at forsøge at nå til enighed ved hjælp at tvang eller overtalelse (Klafki, 2005). 

Denne evne og vilje står ikke som en del af formålsparagraffen for faget matematik.   

 
Delkonklusion 

I forhold til de fire evner og holdninger i fagformålet for faget matematik ses evnen og 

beredvilligheden til kritik repræsenteret i stk. 3 som noget, der ønskes udviklet gennem 

matematikundervisningen.  

Det står ikke som et krav, at eleverne skal udvikle beredvillighed og evne til argumentation, 

men i stk. 2 fremgår det, at eleverne skal opleve, at matematikken rummer redskaber til både 

argumentation og kommunikation.  

Derimod skal matematikundervisningen i høj grad beskæftige sig med evnen til at tænke i 

sammenhænge for at kunne varetage fagformålet for matematik, idet det både i stk. 1 og stk. 3 

gøres klart, at matematik skal kunne benyttes som redskab til at belyse matematikrelaterede 

situationer i elevernes nuværende og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og 
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samfundsliv.  

Det står dog ikke som et krav af formålsparagraffen, at eleverne skal udvikle empati gennem 

matematikundervisningen.  

 

Jeg har i ovenstående del af min analyse undersøgt, hvilken del af dannelsesbegrebet matematikken 

har til formål at afdække. I den resterende del af min analyse vil jeg arbejde med, hvordan dette 

konkret kan tage sig ud. Tre redskaber vil være fremtrædende i den del: Matematikopgavens 6 

kategorier, modelleringskompetencen og IC-modellen. 

 

Når paragraffer møder praksisteorier 

Matematikopgavens 6 kategorier 
I artiklen “Undersøgelseslandskaber”, redegør Blomhøj for forskellige måder, at stille matematiske 

opgaver på. Han inddeler matematikopgaver i 6 kategorier (Skovsmose, 2003):  

 

 

Opgaveparadigmet Undersøgelseslandskaber 

Reference til “ren” matematik (1) (2) 

Reference til “semi-virkelighed” (3) (4) 

Reelle referencer (5) (6) 
 
Figur 1 (Skovsmose, 2003. S. 149) 
 
De to kolonner i modellen er opdelt i et opgaveparadigme, hvor det konkrete spørgsmål og den 

konkrete opgave er blevet stillet af læreren og undersøgelseslandskaber, hvor eleverne får en 

invitation til selv at udforske et givent emne ved hjælp af matematik. Rækkerne i modellen er 

inddelt i “Reference til “ren” matematik”, hvilket vil sige, at matematikken bliver et redskab til at 

forholde sig til sig selv, “reference til “semi-virkelighed””, hvorom det gælder, at man opstiller en 

kunstig situation, som skal forestille at have hold i ægte aktører og ægte problemer som skal 

bearbejdes med matematikken og “reelle referencer”, hvilket vil sige, at opgavernes problemfelt 

rent faktisk er hentet blandt virkelige situationer - ofte også situationer fra elevernes eget liv.  
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I forbindelse med analysen af fagformålet, er det tydeligt, at det ikke er nok at have opgaver i 

kategori 1og 3, eftersom dette ikke vil udvikle elevernes selvbestemmelse og medbestemmelse eller 

beredvillighed og evne til kritik, evne til at tænke i sammenhænge eller muligheden for at se 

matematikkens argumentationspotentiale. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at eleverne oplever, at vi 

som lærere har sat matematikken ind i en kontekst. De skal også selv kunne opleve og identificere 

situationer, hvor matematik kan være et behjælpeligt redskab eller en nødvendighed for at forstå, 

hvad der er på spil. Men ikke desto mindre er det uden tvivl nemmest for læreren dels at opstille 

opgaver og dels at hjælpe med opgaver, som tilhører kategori 1 eller 3, og man kan som 

matematiklærer nemt havne i en rytme, hvor man ikke kommer ud over sin egen 

bekvæmmelighedszone og derfor nøjes med at stille opgaver inden for kategori 1 og 3. Som lærer 

bliver man derfor nødt til at have et konstant øje for formålet med opgaven. 

 

Som nævnt i indledningen er der behov for teoretikere, der bringer idealer og praksis sammen på en 

måde, så man som lærer ikke havner i dårlige vaner, der negligerer fagformålet. Her er Skovsmose 

yderst behjælpelig. Han foreslår, at man kan bruge figur 1 som didaktisk redskab. Når man har 

planlagt et undervisningsforløb, kan man placere de forskellige aktiviteter i de 6 kategorier for at 

illustrere fordelingen (Skovsmose, 2003). Hvis der er en overvægt blandt kategori 1, 2, og 3, kan 

man næppe forestille sig at formålet for matematikundervisningen bliver varetaget. Hvis indholdet 

forholder sig til de epoketypiske nøgleproblemer, og man bevæger sig indenfor kategorierne 4, 5 og 

6, varetager man formålet for faget matematik og skaber ydermere, hvad Klafki ville kalde 

eksemplarisk undervisning, hvor eleverne selv arbejder sig frem mod mere eller mindre 

generaliserbare principper, som kan gøres til deres erfaringsområde og dermed øge elevens 

selvstændighed (Klafki, 2005).  

 

Den brugbare og vanskelige modellering 
Et redskab, der kan bruges til at gøre matematikken til et dannelsesfag, hvor der arbejdes i kategori 

4, 5 og 6, er modelleringskompetencen. Matematiske modeller beskrives af Hansen et.al. som 

følger: “Man har at gøre med matematiske modeller i alle de tilfælde, hvor matematik bringes i 

anvendelse for at analysere eller beskrive en situation eller et problem fra omverdenen. Det har 

man også, når faget bruges til at forudsige eller foreskrive, hvordan en given situation kan udvikle 

sig, eller et bestemt problem kan håndteres” (Hansen et. al., 2008. S. 22) Det er den definition, jeg 

anvendte, da jeg planlagde miniforløbet til min 8. klasse. Her skulle eleverne arbejde med en 
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statistik, som netop kunne være et hjælpemiddel til, at eleverne kunne analysere og beskrive 

situationer fra omverdenen. 

 

Blomhøj og Skånstrøm tilføjer til definitionen, at “...kun hvis man kan fastholde en synsvinkel, hvor 

man kan se både matematikken og virkeligheden, kan man erkende, kritisere eller bevidst opstille en 

matematisk model” (Blomhøj & Skånstrøm, 2006. S. 20). Disse to beskrivelser fremstiller 

modelleringskompetencen som en utrolig brugbar del af matematikken men også som en 

kompetence med et højt kompleksitetsniveau. Eleverne skal være i stand til både at have øje for 

virkeligheden og matematikken på samme tid, og det er netop dette kriterium, der gør 

modelleringskompetencen vanskelig såvel som brugbar. For at give et overblik over 

modelleringskompetencens kompleksitetsniveau vil jeg benytte mig af Blooms taksonomi. Bloom 

har skabt en taksonomisk model som strækker sig over taksonomierne viden, forståelse, anvendelse, 

analyse, syntese og vurdering, hvor viden er det laveste og vurdering er det højeste taksonomiske 

niveau (Jensen, 2015). Niveauerne går fra det kendte til det ukendte og fra det simple til det 

komplekse (ibid.). Ofte vil eleverne skulle kunne arbejde inden for samtlige taksonomiske niveauer, 

hvis de skal kunne arbejde kritisk i modelleringsarbejdet. Især niveauerne analyse, syntese og 

vurdering ville være nødvendige i modelleringsarbejdet. For at imødekomme alle, skal læreren 

derfor være dygtig til at stilladsere. I matematikundervisningen er IC-modellen et godt redskab i 

den stilladserende samtale. Jeg vil uddybe denne model senere under dette kapitel, men først vil jeg 

komme ind på nogle af fordelene ved at arbejde med modelleringskompetencen.  

 

Hvorfor modelleringskompetencen? 
Ser man på begrundelserne for at beskæftige sig med modelleringskompetencen nævner Blomhøj 

fire (Blomhøj, 2003): 

 

1. For det første bliver “hvad skal vi bruge det til”-spørgsmålet besvaret, når 

modelleringskompetencen kommer i spil, og arbejdet med modelleringskompetencen er 

dermed inde og røre ved elevernes motivation. 

2. For det andet fremgår modelleringskompetencen som et selvstændigt mål i Fælles Mål. 

Blomhøj henviser her til de gamle fælles mål, men dette har ikke ændret sig med Forenklede 

Fælles Mål (Undervisningsministeriet, 2016). 
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3. For det tredje giver arbejdet med modelleringskompetencen indsigt i, hvordan matematikken 

bruges i dagligliv, samfundsliv og andre fagområder. 

4. Og for det fjerde fremmer modelleringskompetencen en kritisk dømmekraft overfor skabelse 

og benyttelse af modeller. 

 

Ud fra disse begrundelser fremgår det også, at der er et dannelsesperspektiv forbundet med arbejdet 

med modelleringskompetencen. Når Blomhøj argumenterer for, at modelleringskompetencen giver 

mulighed for at bruge matematikken i dagligliv, samfundsliv og andre fagområder, bliver 

modellering netop en forudsætning for, at eleverne kan opbygge selvbestemmelse og 

medbestemmelse.  

Ligeledes får evnen til at tænke i sammenhænge sin aktualitet i begrundelse 3, og af begrundelse 4 

fremgår det at kritisk dømmekraft er nødvendigt i arbejdet med modelleringskompetencen, og 

dermed er arbejdet med modelleringskompetencen også inde og påvirke Klafkis grundbegreb: 

beredvillighed og evne til kritik.  

For at illustrere modelleringskompetencens egenskaber i forbindelse med fagformålets 

dannelsesideal har jeg lavet nedenstående model: 

 

 
Figur 2 
 
Modellen viser, at den del af arbejdet med selvbestemmelse og medbestemmelse, som ifølge 

fagformålet skal inddrages i matematikundervisningen, kan blive inddraget ved hjælp af 

modelleringskompetencen. Ligeledes fremgår det, at modelleringskompetencen ydermere kan 

bidrage til dannelsen ved at fordre beredvillighed og evne (i modellen fremstillet som (B+E)) til 

kritik og evne (i modellen fremstillet med (E)) til at tænke i sammenhænge. Dette er, udover 

erfaring med matematikkens egenskaber inden for argumentation, den del af Klafkis 

grundholdninger og evner, som matematikken ifølge fagformålet skal varetage.  
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IC-modellen - et stilladserende redskab 
IC-modellen udtrykker kommunikationen mellem lærer og elev i matematikrelaterede situationer 

(Alrø & Skovsmose, 1999). Især når der er tale om modelleringskompetencen, hvor eleverne jf. 

definitionen skal holde et konstant øje på såvel matematikken som omverdenen, bliver samtalen et 

vigtigt redskab. Dette er en af årsagerne til, at jeg vælger at benytte IC-modellen i min analyse. 

Ydermere fremgår det i fagformålet for matematik, at eleverne skal erfare, at matematikken rummer 

redskaber til kommunikation og argumentation, hvilket kan understøtte beredvilligheden og evnen 

til argumentation, og i den forbindelse er det oplagt at benytte sig af et kommunikationsredskab. 

 

IC-modellen består af 8 punkter som er integrerede dele af elevens og lærerens samtale i forbindelse 

med matematikken (ibid.): 

 

• Skabe kontakt 

• Opdage 

• Identificere 

• Reformulere 

• Tænke højt 

• Udfordre 

• Forhandle 

• Evaluere 

 

Modellen er ikke tænkt som en lineær model, og elementerne kan derfor sagtens komme i forskellig 

rækkefølge (ibid.). Alrø og Skovsmose beskriver modellen som en måde, hvorpå elev og lærer kan 

“tune” sig ind på hinanden. Men jeg vil også bruge modellen til at illustrere, hvordan eleven “tuner” 

sig ind på stoffet, da jeg mener, at punkterne sagtens kan underbygge denne del, og da modellen i 

den forbindelse også kan bruges som et redskab, der fordrer dannelse.  

 

For at underbygge det yderligere dannelsespotentiale, der kan være i at skabe en faglig samtale på 

baggrund af IC-modellen, har jeg udviklet modellen i figur 2:  
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Figur 3 
 
Ud fra modellen ses det, at arbejdet med modelleringskompetencen leder til en samtale på baggrund 

af IC-modellen, og at eleverne herigennem får erfaret matematikkens rolle som 

argumentationsredskab. På baggrund af figur 1 fremgår det, at alle de dannelseselementer som 

forekommer i fagformålet, kan varetages ved brug af modellering og IC-modellen.  

 

Dannelse og modellering i praksis 

Samtalen i matematikken 
Som nævnt står man overfor en stor udfordring, når man vælger at inddrage 

modelleringskompetencen. For at kunne besvare min problemformulering er det derfor også vigtigt 

at undersøge, hvordan man kan stilladsere disse udfordringer på en måde, så eleverne ikke ender 

med at bruge alt deres tid på blot at forstå opgaven, men så de rent faktisk kan komme videre til den 

del af arbejdet, der er dannelsesfordrende. Dannelsesprocessen finder sted på et højt taksonomisk 

niveau, og processen indtræffer først sent i arbejdet, og det er derfor relevant at se på de indledende 

faser, og hvordan disse udarter sig for at kunne gøre sig bevidst om, hvordan man skaber en 

dannende matematikundervisning med fokus på modelleringskompetencen.  

I den forbindelse vil jeg inddrage to cases fra praktikken, hvor eleverne sad og arbejdede med 

statistikkerne om årsindkomster fordelt på køn og færdiggjort uddannelse i hhv. 2000 og 2013. Jeg 

vil først introducere den første case og lave en analyse af denne. Dernæst vil jeg inddrage den anden 

case og færdiggøre analysen på baggrund af to elever, der går igen i de to cases. IC-modellen kan 

bruges som analyseredskab på de enkelte aktører i case 2 og 3, og jeg har valgt at benytte den til at 

belyse min kommunikation med hhv. Oliver, Peter og Brian. Jeg vil dog også benytte Klafkis teori 

om kategorial dannelse i afsnittet om Peter, og Skovsmoses og Alrøs teorier om modstand i 
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undervisningen samt Klafkis begreb om sekundære dyder i afsnittet om Brian. Ved hver elev vil jeg 

arbejde med et bestemt problemfelt, og jeg vil derfor også komme med en delkonklusion efter hver 

enkelt elevanalyse.   

 
Case 2 

Eleverne arbejder individuelt med statistikopgaver. De sidder rundt omkring på skolen i 

grupper. Jeg når hen til denne gruppe efter ca. 15 min. 

 

Oliver: Jeg havde lavet den første, men den var bare forkert. 

 

Jeg: Den var i hvert fald ikke helt præcis 

 

Peter: Der er også noget med en ændring fra 2000 til 2013. 

 

Søren: Det er indkomst fordelt over køn på forskellige år, og hvor høj uddannelse man har. 

 

Jeg: Ja, lige præcis. Hvad med dig Bo. 

 

Bo: Det samme som Søren. 

 

Jeg: hvad med dig Brian. Har du lavet det? 

 

Brian: Nej. 

 

Jeg: Er der noget I bemærker? 

 

Oliver: Orv, ja! der er ikke nogle hele tal 

 

Jeg: Det hele bliver ganget med 1000, fordi det er en årsindkomst. Er der noget bestemt I 

bemærker? 

 

Peter: At mænd tjener mere end kvinder. 
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Brian: Så giver det nok ikke så meget at stå på flisen længere.  

 

Peter: I 2000 var lønnen højere for mænd med grundskoleuddannelse. Nu er den faldet med 

24000 kr. 

 

Jeg: Ja, du er interesseret i udviklingen. I den forbindelse er det jo interessant at se på det, du 

siger om mænd og kvinder. Ser vi på udviklingen, er differensen mellem mænd og kvinder 

dalet. Skulle man lave en prognose, kunne det være, at der blev udlignet.   

 

Efter jeg har hjulpet eleverne videre, forlader jeg dem og kommer tilbage efter 10 min.. 

 

At skabe kontakt 
Ses der indledningsvis på Oliver, har han tidligere vist sig at være udfordret på nogle punkter i 

matematikundervisningen. Især har jeg oplevet, at han til tider har haft problemer med at forstå, 

hvad opgaven gik ud på. Oliver mangler det, som Klafki kalder instrumentelle færdigheder, 

hvormed der menes basale, faglige færdigheder, som er nødvendige (Graf, 2004). Disse færdigheder 

er nødvendige at opbygge, hvis man vil arbejde med dannelse, men Klafki mener ikke, at man bør 

arbejde isoleret med disse færdigheder. I stedet bør man opbygge dem i forbindelse med et 

dannelsesorienteret arbejde (ibid.).    

 

Oliver er den første, der byder ind i casen. Dette gør han ved at pointere sin egen fejl. Her kunne der 

muligvis være blevet skabt rum for en samtale på baggrund af punkterne kontakt, reformulere og 

tænke højt i IC-modellen. Disse elementer bliver dog ikke skabt, da jeg udelukkende får fokuseret 

på, hvori fejlen ligger, og ikke giver eleven spørgsmål til videre refleksion, som kunne være 

katalysator for en matematisk samtale. I stedet vælger jeg at fokusere på, hvad de andre har svaret 

til opgaven. Dermed bliver en matematisk samtale på baggrund af IC-modellen ikke indledt.  

 

Oliver kommer igen på banen, da jeg spørger, om der er noget bestemt de bemærker i statistikken. 

Han bemærker, at ingen af tallene er hele tal. Igen bliver der ikke skabt kontakt med Oliver, idet jeg 

blot forklarer ham årsagen og stiller det samme spørgsmål til de andre. Dette kan skyldes en 
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forudindtaget forventning om, hvad jeg tænker, at eleverne bør svare. Idet Olivers svar ikke 

underbygger min forventning, kan dette være årsagen til, at elevens refleksion bliver overset. 

I og med at Oliver hele to gange byder ind med noget matematikrelateret, kunne det tyde på, at han 

faktisk er meget interesseret i at skabe kontakt i forbindelse med opgaven. Som lærer kunne man 

med fordel have udnyttet dette ønske. Idet jeg nøjes med kort at forklare ham, hvor det går galt, 

lukker jeg for videre kommunikation. Havde jeg derimod valgt at stille videre spørgsmål til ham, 

havde det åbnet muligheden for en matematisk kommunikation. Jeg kunne evt. have stillet 

spørgsmål, der kunne lede frem til, at han selv kunne have fundet ud af, hvorfor der ikke var nogle 

hele tal.  

 
Delkonklusion 

For at kunne arbejde med IC-modellen som et stilladserende redskab skal der først skabes 

kontakt. I casen med Oliver bliver kontakten ikke skabt, fordi hans svar enten er forkerte eller 

ikke besvarer den del, som jeg ønsker besvaret. Derfor ender jeg med at blokere for videre 

samtale omkring hans bidrag ved blot at forklare ham, hvad der gik galt eller hurtigt at stille et 

spørgsmål til de andre. Hvis man ønsker at indlede en matematisk samtale, kunne man i stedet 

med fordel have stillet ham spørgsmål i forlængelse af hans forkerte eller uventede svar. I den 

forbindelse kunne man have indledt punkterne fra IC-modellen: Kontakt, reformulere og 

mulighed for at tænke højt. 

 
Oliver vil indgå i næste case, og jeg vil i den forbindelse analysere videre på hans og min samtale. 
 

Når stoffet åbner sig for eleven 
Stilles der derimod skarpt på Peter, sker der her en helt anden udvikling. Han kommer første gang 

på banen, da han giver sit bud på, hvordan statistikken kan defineres. Derefter giver Søren sit bud, 

og jeg giver dem en fælles bekræftelse af, at de er på rette vej ved at respondere med: “Ja, lige 

præcis.”. Benyttes IC-modellen, er der dermed skabt kontakt, og eleverne får tænkt højt omkring 

det, som de har opdaget og identificeret. 

 

Da jeg spørger, om der er noget, de bemærker, byder Peter igen ind. Han har observeret, at mænd 

generelt tjener mere end kvinder. På trods af Brians irrelevante og provokerende kommentar om, at 

det så ikke måtte give så meget at stå på flisen, fortsætter Peter med at tale om statistikken. Han 

beskriver, hvordan indkomsten for mænd med grundskoleuddannelse er dalet med 24000 fra 2000 
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til 2013. Bruges IC-modellen indgår Peter igen i en matematisk samtale, hvor der er skabt kontakt, 

og hvor han opdager, identificerer og tænker højt.  

 

Peter udviser gennem samtalen interesse for to forhold: At kvinder har en lavere indkomst end 

mænd og for forskellen i indkomsten fra 2000 til 2013. At han holder fokus på matematikken på 

trods af Brians kommentar, kan være et tegn på en oprigtig interesse for disse forhold. I samtalen 

går jeg ind og kombinerer de to elementer med, at kvinder har en lavere indkomst end mænd samt 

forskellen fra 2000 til 2013 ved at kommenterer på, at differensen mellem mænd og kvinders 

indkomstniveau er faldet. Bruges IC-modellen, er jeg inde og udfordre og reformulere. Jeg får dog 

selv afsluttet undersøgelsen ved at forklare resultatet af den og ved også selv at lave en prognose. 

Intentionen har været at skyde bolden op, så Peter kunne gribe den og lege videre med tanken. Dette 

sker dog ikke. Hvis man skal komme med et bud på, hvorfor det ikke sker, kan det være, at jeg 

faktisk ikke formår at skyde bolden op. I stedet giver jeg ham resultatet af en potentiel 

undersøgelse, der ikke er blevet foretaget. Det lukker situationen, idet der dermed ikke umiddelbart 

er noget tilbage for Peter at beskæftige sig med i den forbindelse.  

 

Peters eksempel er interessant, fordi det kunne tyde på, at han oplever en interesse for stoffet. Dette 

giver mulighed for, at han kan opleve det, som Klafki kalder den dobbeltsidige åbning (Klafki, 

1983). Den dobbeltsidige åbning vil sige, at stoffet åbner sig for eleven på en sådan måde, at eleven 

også åbner sig for stoffet (ibid.). Det vil sige, at arbejdet med stoffet får en indflydelse på eleven og 

går ind og ændrer en del af eleven. Når en elev oplever den dobbeltsidige åbning forekommer en 

dannelsesproces. En dannelsesproces præget af den dobbeltsidige åbning, ville Klafki betegne som 

en kategorial dannelse. I udformningen af den kategoriale dannelse er Klafki inspireret af to 

dannelsestanker (Klafki, 1974). Her er der tale om hhv. den materiale dannelse og den formale 

dannelse. Arbejder man ud fra den materiale dannelse, gør man stoffet til genstand for dannelsen 

(ibid.). I det tilfælde ville det være graden af lært stof, der vil være udfaldsgivende for, hvorvidt 

eleverne er dannede eller ej. Den formale dannelse adskiller sig radikalt fra den materiale, idet den 

fokuserer på individets udvikling alene (ibid.). Arbejder man ud fra en formal dannelsestanke, vil 

det altså sige, at man arbejder koncentreret og ensidigt med elevernes personlige udvikling. Klafki 

mener, at en kombination af disse er at foretrække, da mennesket har brug for inspirationen fra 

stoffet til at kunne udvikle sig (ibid.). Det vil sige, at mennesket skal gennemgå en personlig 

udvikling gennem arbejdet med stoffet, og undervisningen skal derfor tilrettelægges på en måde så 
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dette bliver muligt. Ligeledes skal stoffet udvælges med henblik på en sådan udvikling. At arbejde 

med de epokale nøgleproblemer ville være eksemplarisk, idet de per definition består af 

problematikker af stor signifikans i den verden vi lever i, og idet arbejdet med dem netop vil fordre 

en personlig udvikling indenfor de fire evner og holdninger.  

 

Vendes blikket igen mod casen og Peter, har han mulighed for at indgå i en kategorial 

dannelsessituation, idet han allerede har ladet stoffet åbne sig for ham, hvilket giver mulighed for, at 

han kan åbne sig for stoffet. Med mine kommentarer får jeg dog ikke skabt grobund for denne 

dannelsesproces. Jeg havde planlagt, hvad eleverne skulle nå i løbet af timen, og lavet opgaver til 

disse. Mange elever ønskede min hjælp, og jeg var i et tidspres. Med andre ord: jeg ville så hurtigt 

som muligt have eleverne videre i processen, så de kunne få løst de andre opgaver inden 

opsamlingen på klassen. Jeg havde låst mig selv og eleverne fast i opgaveparadigmet (Skovsmose, 

2003). Arbejder man inden for opgaveparadigmet, er man fokuseret på, at opgaver (gerne mange) 

skal løses, og på at facit for disse opgaver er korrekt. Skovsmose mener, at man bør udfordre 

opgaveparadigmet og lade eleverne arbejde med undersøgelseslandskaber (ibid.). Normalvis ville et 

undersøgelseslandskab være skabt på baggrund af en invitation til et givent emne. Herefter ville 

eleverne kunne gå til invitationen ved selv at udfordre de forskellige elementer på et matematisk 

grundlag (ibid.). Men det er også muligt, som i tilfældet med Peter, at gribe elevernes egen 

motivation for et givent emne og lade dem arbejde undersøgende inden for dette (Skovsmose, 

2003). Skulle dette have været lykkes med Peter, kunne jeg f.eks. have stillet ham spørgsmålet: 

“Hvad synes du kunne være spændende at undersøge, når du ser denne statistik?”. Der er god 

mulighed for, at det ville sætte noget igang, idet Peter allerede har udvist interesser for to aspekter i 

statistikken. Idet Peter i et sådant tilfælde ville arbejde kategorialt med et emne og have mulighed 

for at udforske det ud fra sine egne interesser inden for feltet, ville det kunne føre til en dobbeltsidig 

åbning, idet stoffet, med hjælp fra Peters initiativer, ville kunne folde sig ud for ham og derved 

påvirke hans bevidsthed, hans viden eller hans holdning indenfor det givne område.  

 
Delkonklusion 

Belyses casen ved hjælp af IC-modellen, skabes der i samtalen med Peter kontakt og han tænker 

højt, opdager og identificerer, dels da han kommer med sin forklaring til, hvad statistikken 

viser, men også da han giver udtryk for, hvad han særligt bemærker. 

Peter virker interesseret i indholdet, idet han ofte byder ind, men også fordi han formår at 
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ignorere Brians provokerende og irrelevante kommentar. I sådan en situation er det oplagt, at 

bygge videre på elevens tanke ved at udfordre og reformulere, men skal dette lykkes på en 

måde, hvor eleven bliver aktiveret, bør man benytte sig af et spørgsmål i stedet for, som jeg 

gjorde det i casen, at give en forklaring.  

Peters interesse for emnet kunne muligvis være mundet ud i en dobbeltsidet åbning, som er 

karakteristisk for den kategoriale dannelse. Arbejdet med undersøgelseslandskaber er et ideelt 

redskab til at skabe denne dobbeltsidige åbning i matematikken. Såfremt IC-modellens punkter 

udfordre og reformulere var blevet lagt ud som et undersøgelseslandskab, kunne dette muligvis 

have fundet sted. 

 

Modstand og sekundære dyder 
Brians rolle i casen vil blive analyseret på baggrund af min forforståelse for Brians adfærd. Jeg har 

tidligere i praktikken oplevet, at Brian har kaldt mig en kost, at han er udvandret fra 

undervisningen, eller at der har været splid i den gruppe, han har været en del af i et sådant omfang, 

at gruppen er endt med at splitte op. Jeg har haft samtaler med såvel praktiklærere som klassens 

klasselærer om ham, og alle er enige i, at der kan være udfordringer forbundet med at undervise 

ham. Omvendt har jeg også oplevet at kunne sætte mig ved siden af ham i tyskundervisningen og 

hjælpe ham i en halv time, uden at han på noget tidspunkt mistede koncentrationen eller frabad sig 

min hjælp. 

 

Brian kommer første gang på banen, da jeg spørger, om han har lavet opgave 1. Det har han ikke på 

trods af, at alle de andre har nået det. Dermed kan arbejdet med IC-modellen ikke finde sted, da der 

end ikke er skabt kontakt. Drengene havde haft 15 min. til at løse første opgave, og de andre havde 

nået det, så man kunne forestille sig, at grunden til, at han ikke havde fået lavet det, kunne bunde i 

manglende engagement for opgaven eller for at opsøge hjælp. Alrø og Skovsmose skriver i artiklen 

“Læring med modstand”, at det kan være nødvendigt at se på såvel elevernes baggrund som deres 

forgrund, hvis man ønsker at forstå, hvorfor nogle elever engagerer sig i noget og ikke i andet (Alrø 

& Skovsmose, 2003b). Når jeg vælger ikke at gå ind og analysere Brians baggrund her, skyldes det 

ikke, at jeg finder den uvæsentlig men derimod, at den ikke hjælper til at besvare min problemfor-

mulering. Med forgrund mener Skovsmose og Alrø de muligheder, som den enkelte elev tolker som 

potentielle egne muligheder (ibid.). I eksemplet med Brian vil man dermed kunne tolke, at Brian 
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ikke vurderer arbejdet med opgaven som et arbejde, der åbner op for gode muligheder. Dette være 

sig socialt såvel som fagligt.  

 

Alrø og Skovsmose beskriver også den komfortzone, der er forbundet med at arbejde indenfor 

opgaveparadigmet (Alrø & Skovsmose, 2003b). Dette er en komfortzone for såvel lærer som elev, 

da alle ved, hvad der forventes af dem. Selvom mine opgaver holder sig indenfor 

opgaveparadigmet, mener jeg stadigvæk, at jeg har brudt komfortzonen, idet eleverne var vant til 

arbejde med opgaver fra bogen, som befandt sig i kategori 1 og 3 i Skovsmoses model, og mine 

opgaver befandt sig i kategori 5. Dermed kan det også være, at Brian i sin forgrund ser en række 

negative muligheder forbundet med at gå i gang med opgaven, idet det er forbundet med en vis 

risiko, da det kan virke uklart, hvad der forventes. Som tidligere nævnt har jeg før haft succes med 

at hjælpe ham med fagligheden og fastholdelse af koncentration, og jeg kunne med fordel have 

benyttet samme strategi i denne situation, da jeg satte opgaven i gang. Dog har der ikke været 

mulighed for, at jeg, som i eksemplet med tyskundervisningen, har kunnet sætte mig ved ham i en 

halv time. Men muligvis havde 5 minutters stilladserende samtale på baggrund af IC-modellen 

været en rigtig god investering. Derigennem kunne han sandsynligvis opleve arbejdet som mindre 

risikofyldt og dermed blive gjort selvhjulpen.  

 

Ser man på situationen ud fra et Klafki-perspektiv, er der her tale om, at Brian, for at kunne gå i 

gang med opgaven, mangler det, som Klafki ville kalde sekundære dyder. Med sekundære dyder 

mener Klafki personlige egenskaber såsom selvdisciplin, hensyntagen og vilje til at yde, som er 

nødvendige for, at man kan arbejde med de epoketypiske nøgleproblemer (Graf, 2004). Klafki 

mener ikke, at man bør arbejde isoleret med disse sekundære dyder, men derimod at de skal 

oparbejdes funktionelt (ibid.). Igen kan det tænkes, at en generel investering på 5 minutter til at 

sætte Brian igang med opgaven ville have kunnet munde ud i, at Brian fik oparbejdet et stærkere 

sæt af sekundære dyder. 

 

Senere i casen byder Brian igen ind, da Peter siger, at mænd generelt tjener mere end kvinder. Til 

dette kommenterer Brian: “Så giver det nok ikke så meget at stå på flisen længere”. I artiklen 

“Modstandsbevægelsen” skriver Skovsmose og Alrø om den oplevelse, som mange lærere har haft, 

af at nogle elever ikke tager del i et gruppearbejde men derimod beskæftiger sig med alt muligt 

andet. Karakteristisk for denne proces er, at eleverne ofte zoomer ud fra matematikopgaven for at 
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komme med kommentarer til noget andet (Alrø & Skovsmose, 2003a). Denne handling med at 

zoome ud er ofte forbundet med, at det ikke-faglige skal have karakter af noget overraskende, 

humoristisk, sexuelt, barokt eller amoralsk (ibid.). Dette ses også i tilfældet med Brian. Vurderer 

man igen Brians forgrund, kan det ske, at han vurderer, at der er sociale muligheder forbundet med 

dette. Brian er ikke en del af det faglige fællesskab, og at zoome ud kan derfor være Brians måde at 

forsøge at skabe et modfællesskab. Igen tænker jeg, at den bedste løsning ville være, at benytte IC-

modellen til at stilladsere opgaven, så der kunne blive skabt en kontakt på en måde, så arbejdet med 

opgaven ville kunne give mening i forhold til Brians forgrund.  

 
Delkonklusion 

Der bliver ikke skabt kontakt med Brian i casen. Dette tolker jeg som en modstand mod 

opgavearbejdet. I forbindelse med modstand i opgavesituationer er det væsentligt at se på elevens 

baggrund såvel som hans forgrund. Bruger man Brians forgrund til at tolke på hans manglende 

deltagelse, kan hans modstand skyldes, at han ikke vurderer arbejdet med opgaven som et 

arbejde, der åbner op for gode sociale eller faglige muligheder. Omvendt kan det være, at han 

vurderer mange negative udfaldsmuligheder forbundet med at engagere sig i opgaven. Dette kan 

skyldes, at Brian ikke længere oplever at befinde sig i sin komfortzone, idet de opgaver, jeg har 

stillet, er i Skovsmoses kategori 5, og eleverne er vant til at arbejde i kategori 1 og 3. Jeg har 

tidligere haft gode erfaringer med at sætte mig og hjælpe Brian, og en stilladserende samtale på 

baggrund af IC-modellen kunne muligvis have hjulpet ham, så arbejdet udenfor komfortzonen 

ikke havde virket så risikofyldt. Ligeledes ville en sådan investering kunne hjælpe Brian til et 

stærkere sæt af sekundære dyder. 

Da Brian zoomer ud ved at komme med en overraskende, humoristisk, sexuel, barok og amoralsk 

kommentar, kan dette også ses i forlængelse af Brians forgrund. Brian er ikke del af et fagligt 

fællesskab men vurderer muligvis, at der kan være positive muligheder forbundet med at skabe et 

modfællesskab. Igen konkluderer jeg, at den bedste reaktion må være at gøre Brian til en del af 

det faglige fællesskab ved at skabe en stilladserende samtale på baggrund af IC-modellen og få 

skabt en kontakt. 

 
Brian vil indgå igen i case 3, hvor jeg vil lave en kort analyse på baggrund af hans ageren i den nye 

situation. 
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I nedenstående case ses en samtale mellem Oliver, Brian og mig. Jeg vil som tidligere analysere de 

to elevers rolle i casen enkeltvis. 

 
Case 3 

Eleverne har fået 10 min. alene til at komme videre. Jeg er kommet tilbage for at se, hvor langt 

de er nået.  

 

Jeg: Hvad er jeres næste skridt her? 

 

Oliver: Det er, at vi skal lave den der på øøh, på øøh. Den der kolonne der. 

 

Jeg: Jeg tror, at du er med på det rigtige, men kan du uddybe? 

 

Oliver: Det der med at vi udregner den, og så laver vi en kolonne. Et gennemsnit af 

månedslønnen. 

 

Jeg: Ja lige præcis. Og hvad er det så vigtigt, at vi tager højde for der? 

 

Oliver: Øhm, at vi skal prøve at lægge et budget.  

 

Mig: Hvordan ville I udregne månedsgennemsnitslønnen? 

 

Oliver: Vi tager alt, og så dividerer vi det med 2. 

 

Mig: Ja, så har I, hvad de får om året. Hvad mangler? 

 

Brian: Og så dividerer vi med 12. 

 

Mig: Lige præcis. 

 

Jeg beder drengene om at gøre dette, til jeg kommer tilbage. 
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Kontakt på trods af udfordringer 
I case 3 stiller jeg som det første et åbent spørgsmål til gruppen om, hvad deres næste skridt er. 

Oliver byder ind, og i den forbindelse er der skabt kontakt, og Oliver tænker højt. Han siger, at de 

skal lave en kolonne. Som udgangspunkt står der ikke noget i opgaven med en kolonne, og jeg er 

derfor i tvivl om, hvad Oliver mener. Jeg opmuntrer Oliver til at reformulere men bekræfter ham 

også i, at jeg tror, at han er på rette vej ved at sige: “Jeg tror, at du er med på det rigtige, men kan du 

uddybe?”. Oliver reformulerer og er først upræcis og fumlende, idet han siger: “Det der med at vi 

udregner den, og så laver vi en kolonne.”. Jeg har, som tidligere nævnt, valgt at bruge IC-modellen, 

idet den kan hjælpe med at imødekomme fagformålets krav om, at eleverne skal erfare, at 

matematikundervisningen rummer redskaber til kommunikation og argumentation. Her ses et 

eksempel på, hvor denne erfaring kan skabes, men også hvor denne erfaring er nødvendig. Oliver 

viser vanskeligheder ved at udtrykke sig præcist i en matematisk kontekst, og at benytte sig af IC-

modellen skaber derfor muligheder for, at han kan opøve en kommunikationskompetence. 

Kommunikationskompetencen har både en receptiv del, hvor eleven skal være undersøgende i 

forhold til matematiske udsagn og tekster men også en produktiv del, hvor eleven selv skal 

kommunikere indenfor matematikken (Hansen, Jess & Skott, 2011). Netop den produktive del 

volder Oliver problemer i casen. Kommunikationskompetencen bidrager til, at han bliver mere 

kvalificeret til at arbejde med de epokale nøgleproblemer, fordi han kan forbedre den evne til 

argumentation, som eleverne ifølge fagformålet for matematik skal stifte bekendtskab med, og som 

Klafki ser som nødvendig for at kunne arbejde med de epokale nøgleproblemer.  

 

I casen ovenfor lykkes denne kommunikation, da Oliver ender med at sige “Et gennemsnit af 

månedslønnen”. Dette er en præcis formulering af, hvad de skal ende med at finde. På dette punkt er 

kontakten skabt og Oliver får både opdaget, identificeret, reformuleret og tænkt højt. 

 

Jeg bekræfter Oliver i, at han er på rette vej ved at sige “Ja, lige præcis”. Efterfølgende går jeg ind 

og udfordrer ved at spørge, hvad de skal huske at tage højde for. Oliver henviser til næste opgave, 

da han svarer, at de skal lægge et budget. I stedet for at henvise til, at det ikke er denne opgave 

vedkommende, får jeg omformuleret mit spørgsmål, så Oliver ved, hvad jeg mener. Han besvarer 

ved at sige, at de skal tage alt og dividere med 2. I den forbindelse er han nået halvvejs for at finde 

månedslønnen, og jeg stiller ham igen et spørgsmål, der skal lede ham til at se, at han nu har fundet 
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årslønnen, men at han mangler et sidste trin for at finde månedslønnen. Oliver får dog ikke besvaret 

dette spørgsmål, idet Brian går ind og besvarer det i stedet.   

 

I forbindelse med analysen af case 2, konkluderede jeg, at jeg selv fik lukket for videre 

kommunikation med Oliver ved ikke at stille spørgsmål. I denne case stiller jeg mange spørgsmål, 

hvortil Oliver sporer sig ind på et korrekt svar. Dette bekræfter min konklusion fra sidst. 

 
Delkonklusion 

I case 3 stiller jeg spørgsmål til Oliver, hvilket giver ham mulighed for at indgå i IC-modellens 

punkter skabe kontakt, opdage, identificere, reformulere og tænke højt. Ligeledes giver det mig 

mulighed for at udfordre. Case 3 underbygger dermed konklusionen fra analysen af case 2, om 

at spørgsmål er at foretrække, hvis man ønsker at skabe en samtale på baggrund af IC-modellen. 

  

I casen ses det, hvordan Oliver har meget svært ved at formulere sig præcist i 

matematikrelaterede sammenhænge. Det ses også, hvordan spørgsmål, der leder ham til at 

arbejde med punkter fra IC-modellen, forbedrer hans præcision og evne til at målrette det talte 

sprog til modtageren. IC-modellen skaber dermed muligheder for, at Oliver kan udvikle sin 

kommunikationskompetence, og dermed imødekommes fagformålets krav om, at eleverne skal 

erfare, at matematikundervisningen rummer redskaber til kommunikation og argumentation. 

Ydermere skabes der muligheder for, at Oliver bliver bedre til at arbejde med de epokale 

nøgleproblemer, fordi han forbedrer sin evne til argumentation i matematikfaglige 

sammenhænge. 

 

Når modstanden forsvinder 
Som tidligere nævnt bryder Brian i case 3 ind i min samtale med Oliver, idet han forklarer, at man 

skal dividere med 12, hvis man ønsker at finde månedslønnen ud fra en årsløn. Gennem hele case 2, 

blev der ikke skabt kontakt med Brian. Derfor er det interessant at undersøge, hvorfor der blev skabt 

kontakt i denne situation. Denne pludselige deltagelse, kan ses i lyset af Brians forgrund. Hvor jeg 

har konkluderet, at Brian tidligere har været uden for sin egen komfortzone, kan hans korrekte svar 

og hans pludselige deltagelse tolkes som, at han nu er inde i sin komfortzone. En opgave, hvor man 

skal omskrive en årsløn til en månedsløn, kunne lige så godt have været en opgave i kategori 3, 

hvor eleverne ofte har arbejdet tidligere, hvilket underbygger tanken om, at Brian igen er i sin 
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komfortzone. Dermed kan der også i Brians forgrund være incitament til at byde ind, fordi der både 

socialt og fagligt kan være muligheder forbundet med at give et svar, som han ved er korrekt.  

 

Jeg bekræfter Brian i hans korrekte svar ved at sige “ja, lige præcis” og sætter derefter drengene 

igang med opgaven. For at kunne komme til at arbejde videre med IC-modellens øvrige punkter 

sammen med Brian kunne jeg stille spørgsmål direkte til Brian, når jeg kom tilbage. Det er dog 

vigtigt ikke at stille for mange spørgsmål udenfor Brians komfortzone, så situationen bliver 

ubehagelig og kontakten brudt. Ligeledes er det i sådan en situation vigtigt ikke at gøre det på en 

måde, hvor Brian kommer til at fremstå som “et særligt tilfælde”, så de positive sociale muligheder, 

som Brian har set, bliver vendt til en negativ udstillende situation. 

 
Delkonklusion 

I case 3 bliver der skabt kontakt med Brian. Dette ser jeg som et resultat af, at Brian føler sig i 

sin komfortzone, idet det konkrete spørgsmål på dette tidspunkt lige så godt kunne have været en 

opgave i kategori 3, og Brian kender det korrekte svar. Dermed kan Brian også qua sin forgrund 

se muligheder i at deltage i den faglige samtale.  

Hvis denne kontakt skulle udvikles på en måde, så Brian kommer til at tage del i de øvrige 

punkter i IC-modellen, ville det være en ide at stille Brian nogle direkte spørgsmål. Dette skal 

dog gøres på en sådan måde, at Brian ikke bliver hevet så meget ud af sin komfortzone, at 

kontakten bliver nedbrudt. Ligeledes er det vigtigt, ikke at få Brian til at fremstå som “et særlig 

tilfælde”, så de positive sociale muligheder, som Brian havde regnet med, ville blive vendt til 

negative.   

 

Diskussion 
Jeg vil diskutere brugen af Klafkis dannelsestanke som udgangspunkt for undervisning ud fra 

følgende diskussionsspørgsmål: 

 
Diskussionsspørgsmål 

Hvordan står Klafkis dannelsessyn i kontrast til nutidens diskurs om målstyret undervisning? 
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Klafki opstiller de fire grundholdninger og evner, som er nødvendige for, at eleverne kan 

beskæftige sig med de epokale nøgleproblemer. Klafki er af den overbevisning, at eleverne skal 

være i stand til at forholde sig til disse nøgleproblemer, og at disse af samme årsag skal gøres til 

genstand for undervisningen. Det vil sige, at man som lærer skal indtænke emnevalg som det første 

i processen, når man planlægger sin undervisning, eftersom dette skal være udgjort af et epokalt 

nøgleproblem.  

 

En person, der står i skarp opposition til denne tankegang er Qvortrup. Qvortrup arbejder med nogle 

af de største tendenser inden for den danske folkeskole i disse år, idet han beskæftiger sig med og er 

stor fortaler for målstyret undervisning (Qvortrup, 2015a). Qvortrups pointe er, at undervisningen 

bør være tilrettelagt med målene som udgangspunkt, idet det konkretiserer, hvad der forventes og 

ønskes. Dermed bliver det også nemmere at give feedback til eleverne, og lærernes arbejde bliver 

dermed i høj grad validt uden de mange mavefornemmelser og synsninger. Han mener, at 

Forenklede Fælles Mål bør udgøre fundamentet i ethvert undervisningsforløb, og han ser det som 

problematisk, at mange danske lærere ifølge Danmarks Evalueringsinstitut ikke benytter Forenklede 

Fælles Mål, når de planlægger deres undervisning (Qvortrup, 2015b).  

 

Det står klart, at de to er meget uenige om, hvad der er vigtigt i forhold til at udvikle eleverne. 

Klafki repræsenterer en dannelsestankegang, hvor det ikke er muligt at sætte et endegyldigt mål, 

som tydeliggøres for eleverne og gøres til genstand for en evaluering. Qvortrup mener derimod, at 

man bør have en datainformeret tilgang til folkeskolen. Elever såvel som klasser bør have deres helt 

egen profil med deres helt egen data, som beskriver styrker og svagheder (Qvortrup, 2015a).  

 

Et argument imod Qvortrup og den nuværende skolediskurs’ tilgang til målstyret undervisning er, at 

den høje fokusering på målene kan udvande formålene. Dermed bliver undervisningen en stræben 

efter at nå målet, så man kan sætte flueben og hurtigt kan komme videre. Denne tendens 

forekommer også i mit interview af min praktiklærer. Ifølge ham bliver fagformålene gennemgået i 

begyndelsen af året men spiller ingen rolle i den generelle planlægning, hvor der derimod bliver 

valgt emne på baggrund af fælles mål eller lærebogsmaterialet (Bilag 2). Ydermere udtrykker han 

forvirring om, hvorvidt de egentlig arbejder med det i forberedelsesugerne (ibid.). 



 
31 

 

Risikoen ved at prioritere formålene over målene kan være, at man glemmer formålet og 

dannelsesprocessen. Hvorfor skal eleverne kunne arbejde med brøker? Hvorfor skal de kunne løse 

ligninger?  

 

Det store spørgsmål er, om man overhovedet kan kvantificere elevernes udbytte af undervisningen 

på den måde, som Qvortrups data- og måltankegang ønsker det. Ifølge Biesta vil en sådan 

kvantificering være et resultat af nutidens tendens til at ønske risikoen ved uddannelse fjernet 

(Biesta, 2014). Fokuseringen på mål vidner om en tanke om, at formålet med undervisningen må 

være at skabe de læringsresultater som konkret er definerede ifølge Forenklede Fælles Mål. Men 

risikoen hverken kan eller bør fjernes ifølge Biesta (ibid.). Forsøger man med dette, risikerer man at 

fjerne fundamentet for uddannelse, idet uddannelse nødvendigvis må indbefatte et arbejde med 

mennesker, der ikke kan “fyldes” med den korrekte læring på baggrund af de på forhånd definerede 

mål (ibid.). Ifølge Biesta sker læring gennem en åbenbaring (Tanggaard, 2014) på linje med den 

dobbeltsidige åbning, og det er min påstand, at en sådan åbenbaring eller dobbeltsidig åbning ikke 

indtræffer på baggrund af det rette mål men derimod på baggrund af det rette stof. Den 

dobbeltsidige åbning kan udelukkende ske som en proces mellem stoffet og eleven, og en 

overdreven fokusering på målene kan derfor fjerne fokus fra denne proces.      

 

Jeg inddrager denne diskussion, fordi målstyret undervisning har en stærk indflydelse på de danske 

skoler. Det tager meget fokus, og der er sjældent en opposition til det som bliver hørt. Kommuner 

og skoleledere har mulighed for at kræve målstyret undervisning i klasseværelse - uanset lærerens 

holdning til dette (Folkeskolen, 2015). Idet min praktiklærer nævner tidspres som årsag til, at 

fagformålene ikke bliver benyttet i det daglige (bilag 2), anser jeg et sådant krav om målstyret 

undervisning for en stor prioritering, som kan ende med at fratage læreren muligheden for at arbejde 

med formål grundet manglende forberedelsestid.  

 

Vurdering 
Jeg er ikke direkte imod målstyret undervisning. Jeg frygter blot konsekvenserne ved altid at tænke 

målet forud for emnet. Jeg mener, at lærere bør have mulighed for at vælge et epoketypisk 

nøgleproblem som det første og gøre dette til undervisningens genstand med det formål at udvikle 

elevernes dannelse, trods den risikofyldte proces dette ifølge Biesta måtte være. Jeg tænker min 
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praktiklærer som repræsentativ, når det kommer til hans følelse om at være i tidspres, da jeg ofte 

har oplevet lærere udtrykke frustrationer over manglende tid i mine praktikker, og jeg mener derfor, 

at det er at fratage lærerne deres professionelle valg og handlemuligheder, hvis man som skoleleder 

eller kommune vælger at stille krav til lærerne om, at de skal bruge deres forberedelsestid til at 

skabe målstyret undervisning.  

Konklusion 
I min analyse af fagformålets dannelsesomfang under overskriften matematik som dannelsesfag i 

teorien, konkluderer jeg, at matematikfaget ifølge fagformålet skal tilrettelægges, så eleverne kan 

udvikle følgende af Klafkis begreber: 

 

• Den del af selvbestemmelsen som omhandler dagligliv og erhvervsliv 

• Medbestemmelse 

• Beredvillighed og evne til kritik 

• Evne til at tænke i sammenhænge 

• Erfaring med matematikkens egenskaber i forhold til argumentation 

 

Fagformålets forventninger stiller krav til matematikopgaverne om, at disse i høj grad skal befinde 

sig i kategori 4, 5 og 6 i Skovsmoses inddeling for matematikopgaver. Men hvis 

matematikopgaverne skal befinde sig indenfor disse kategorier, kræver dette, at 

modelleringskompetencen kommer i brug. Som nævnt i afsnittet den brugbare og vanskelige 

modellering, vil det kræve, at eleverne skal være i stand til at arbejde inden for samtlige af Blooms 

taksonomiske niveauer. Dermed bliver kompleksiteten så omfattende, at det er nødvendigt med et 

godt stilladseringsredskab. I den forbindelse har jeg valgt at benytte mig af IC-modellen. Fordelen 

ved at kombinere modelleringskompetencen og IC-modellen er ydermere, at begge bidrager til at 

skabe de af Klafkis grundholdninger og evner som fremgår i fagformålet: 

 

• Arbejder man med modelleringskompetencen, vil arbejdet med evnen til at tænke i 

sammenhænge ifølge Blomhøj nødvendigvis blive implementeret, idet modelleringsarbejdet 

pr. definition skal skabe sammenhæng mellem matematik og andre områder.  

• Blomhøj nævner også, at arbejdet med modelleringskompetencen skaber en kritisk 

dømmekraft i forhold til skabelsen og benyttelsen af matematiske modeller. Dermed 
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arbejdes der også med beredvillighed og evne til kritik i forbindelse med 

modelleringsarbejdet.  

• IC-modellen kan som kommunikationsredskab i matematikundervisningen bidrage ved at 

give eleverne erfaring med matematikken som argumentationsredskab.  

 

Gennem arbejdet med Oliver i de to cases nåede jeg til konklusionen, at man med fordel kan stille 

spørgsmål til de elever, der som udgangspunkt ikke har det korrekte svar, så der kan blive skabt 

kontakt, eleven kan reformulere, og eleven får mulighed for at tænke højt. Dette vil kunne medføre, 

at eleven opdager og identificerer, hvilket vil kunne give mulighed for, at læreren kan udfordre. 

Ligeledes vil spørgsmålstilgangen også kunne opøve elevernes kommunikationskompetence, og 

dermed vil en sådan tilgang kunne imødekomme det dannelsessigte, som fremgår i fagformålet, om 

at eleverne skal erfare matematikkens muligheder som argumentationsredskab. 

 

I en situation, hvor eleven virker interesseret i arbejdet, og kontakten er blevet skabt, og eleven har 

tænkt højt, opdaget og identificeret, vil man, som konkluderet i forbindelse med analysen af Peter i 

case 2, med fordel kunne skabe et undersøgelseslandskab ved at stille spørgsmål på en måde, der 

udfordrer og reformulerer. Dette vil kunne medføre den dobbeltsidige åbning som er karakteristisk 

for den kategoriale dannelse, hvor stoffet åbner sig for eleven, og eleven åbner sig for stoffet på en 

måde, så eleven gennemgår en udvikling. 

 

I mødet med en elev med modstand til opgaven, blev det erfaret i analysen af Brian i de to cases, at 

det kan være vanskeligt overhovedet at påbegynde en stilladserende samtale på baggrund af IC-

modellen, da selv kontakten kan være vanskelig at skabe. Hvis eleven føler sig ført ud af sin 

komfortzone, kan dette have en negativ indvirkning på elevens forgrund, idet eleven ikke længere 

kan se potentielle positive muligheder i forbindelse med at deltage i arbejdet. Netop i forbindelse 

med modelleringsarbejdet og dennes kompleksitet kan en elev føle sig udenfor sin komfortzone, 

idet arbejdet, i kraft af elevens forgrund, kan virke risikofyldt og afskrækkende. Dette kan, som i 

Brians tilfælde, resultere i, at eleven zoomer ud gennem overraskende, humoristiske, sexuele, 

barokke og amoralske kommentarer, da eleven kan vurdere, at der er bedre muligheder forbundet 

med denne reaktion. En løsning kan være at investere tid i sådan en elev ved at indlede med direkte, 

simple spørgsmål på en respektfuld måde, der ikke udstiller eleven. Et sådant stilladserende arbejde 
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vil dels kunne hjælpe eleven med at kunne klare opgaverne selv, men det ville også kunne bidrage 

til, at eleven får udviklet sekundære dyder.  

 

En tendens, der kan blokere for fokus på dannelsen, er målstyret undervisning. Blandt andre 

Qvortrup er en stærk fortaler for målstyret undervisning, og kommuner såvel som skoleledere har i 

dag mulighed for at kræve af lærerne, at de benytter sig af målstyret undervisning. Dette kan være 

problematisk af flere årsager: 

 

• For det første vil en stor del af lærernes forberedelsestid gå til målstyret undervisning, og 

arbejdet med fagformålet vil dermed risikere at ryge i baggrunden. 

• Derudover mener såvel Klafki som Biesta, at eleverne skal opleve en åbenbaring gennem 

stof eller en dobbeltsidig åbning, hvilket medfører en dannelsesproces. Dermed bliver det 

primære element i planlægningen af undervisningen, udvælgelse af emne og stof, hvorimod 

dette ifølge tanken om målstyret undervisning bør vælges på baggrund af målet, som ifølge 

denne tanke er det primære. 

• Afslutningsvis er hele tanken om, at udbyttet af undervisningen kan kvantificeres på den 

måde, som det bliver gjort gennem målstyret undervisning, i modstrid med den dannelses-

tanke, som er repræsenteret gennem dette projekt. Der er ifølge Biesta en naturlig risiko 

forbundet med at danne elever, idet denne proces hverken kan måles eller garanteres. 

Perspektivering 
Som perspektivering til et andet fokusområde indenfor Klafkis dannelsestanke kunne det være interessant at 

gå i dybden med den del af almendannelsen, som Klafki omtaler som dannelse for alle. I sådan en 

undersøgelse, kunne et Bourdieuperspektiv være nyttigt. Bourdieu kritiserer skolesystemet for at have en 

reproducerende rolle i forhold til de sociale lag, idet skolesystemet hovedsageligt henvender sig til 

middelklassebørn, som alle har en bred fællesnævner i deres habitus (Järvinen, 2013). Med habitus mener 

Bourdieu den samling af forståelseskategorier og handlemønstre, som et menneske har qua sin baggrund 

(ibid.). I den forbindelse kunne det være interessant at undersøge, om orienteringen mod middelklassens 

habitus, kunne udmunde i, at dannelsen ikke blev for alle. I forlængelse af Bourdieus konstruktivistiske 

tankegang taler han om felter, som er fora, i hvilke der gælder et konstrueret værdisæt, men også et bestemt 

form for socialt regelsæt, som Bourdieu benævner doxa (ibid.). I skolen som felt vil doxaen netop være 

opbygget omkring en middelklassetankegang, og på den måde vil nogle elever automatisk have lettere 
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adgang til de sociale normer og undervisningens input end andre. Jeg har i nærværende projekt fokuseret på, 

hvordan man gennem modelleringskompetencen kunne imødekomme de af Klafkis dannelseselementer, som 

forekommer i fagformålet, men mener også, at det er relevant at undersøge, hvordan man i 

matematikundervisningen kan imødekomme Klafkis krav om dannelse til alle med Bourdieus teorier om 

skolens reproducerende rolle for øje.   
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Bilag 1 
Løn og budget 

 
Nedenunder ses en statistik hentet fra Danmarks Statistik: 
 

 
Forklar med dine egne ord, hvad statistikken viser: 
 
 
 
 
 

Er der noget bestemt du bemærker?: 
 
 
 
 
 

Kig på kolonnen for 2013. Som det fremgår af tabellen er det forskelligt, hvad mænd og kvinder i 
gennemsnit får i løn.  
Udregn hvad en person med en grundskoleuddannelse i gennemsnit får i løn om måneden, og 
hvad en person med en lang videregående uddannelse i gennemsnit får i løn om måneden.  
Hvad skal med, hvis man skal lægge et budget for begge kategorier? Prøv at lægge et budget. 
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Bilag 2 
Spørgeskema til min praktiklærer 

Benytter du dig af fagformålet for faget matematik ifølge fælles mål i din undervisning? Hvis ja, 
hvordan og hvor ofte?  Det er primært noget jeg bruger ved årsplanlægning sammen med 
kollegaer på årgangen. I det daglige bruger jeg det ikke 
 
Arbejder I nogensinde med fagformålet for faget matematik i faggrupperne? Hvis ja, hvordan?  Nej, 
det er i hverfald længe siden.Tiden tillader det ikke, men måske i forberedelses ugerne. 
 
I hvor høj grad mener du, at din matematikundervisning bidrager til at gøre eleverne empatiske? 
(uddyb gerne). Det ved jeg faktisk ikke om den gør, det er i hverfald ikke noget jeg har tænkt over. 
 
I hvor høj grad mener du, at din matematikundervisning bidrager til at gøre eleverne kritiske? 
(uddyb gerne)  Jeg prøver jævnligt at få dem til at forholde sig kritisk til de facitter de skriver, men 
det holder hårdt! Hvis lommeregneren viser et resultat må det være sandt!! 
 
I hvor høj grad mener du, at din matematikundervisning har et tværfagligt element? (uddyb gerne)  
Det tror jeg aldrig den har. Vi har pået tidspunkt arbejdet med emnet økonomi, og der berørte vi 
selvfølgelig en hel del samfundsmæssige ting men ellers ikke. 
 
I hvor høj grad mener du, at din matematikundervisning bidrager til at eleverne udvikler deres 
argumentationsevne? (Uddyb gerne) Tilen hvis grad når vi gennemgår problemregningssæt. Her 
argumenterer de for deres valg af udregnenger og tekster til opgaverne. 
 
Hvad er det første du vælger, inden du går i gang med at planlægge et forløb? (mål, emne, 
aktivitet etc.) Hvorfor? Normalt emnet, fordi det ofte er et eller andet vi skal have gennemgået i 
forhold til fagmåket, eller fordi det er et emne i matematikbogen. 
 
Nedenstående model er udformet af Skovsmose. Undersøgelseslandskaber vil sige, at eleverne 
ikke bliver stillet en opgave, men får en invitation til noget, hvor de selv skal finde matematikken i 
konteksten 
 
 

 Opgaveparadigmet Undersøgelseslandskaber 

Reference til “ren” 
matematik 

(1) (2) 

Reference til “semi-
virkelighed” 

(3) (4) 

Reelle referencer (5) (6) 

 
Hvor vil du mene at størstedelen af dine opgaver finder sted?  Det ved jeg simpelthen ikke!! 
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