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1.0 Indledning

I det samfund, vi lever i, er mængden af viden vokset så eksplosivt, at ingen har mulighed for at vide alt. 

Samtidig er kulturen og arbejdsmarkedet ændret i den retning, at det ikke er nok at besidde kvalifikationer, men 

man må være i stand til at handle aktivt i forskellige kendte og ukendte situationer. Det er umuligt for elever i 

skolen at lære den mængde af viden, de kan få brug for i deres videre hverdags- og arbejdsliv. Derfor har man 

også været nødt til at se faget matematik anderledes. Man er gået fra et fokus på kundskaber og færdigheder til 

et fokus på, hvilke muligheder eleverne har for at handle i forskellige situationer, der indeholder faglig 

udfordring. Kompetencetænkningen er et forsøg på at imødegå den forandring i kultur og vidensmængde, som 

samfundet møder fagene og skolen med. 

Hvad faget matematik skal indeholde i folkeskolen, og hvad eleverne skal kunne den dag, de efter 9. klasse står 

med afgangsbeviset i hånden har været ændret flere gange. Den seneste ændring i 2009, hvor de nye Fælles 

Mål[Fælles Mål 2009] udkom, skulle give faget et fagligt løft. Et nyt formål for faget blev præsenteret, og den 

første del lyder:

”Formålet med undervisningen er, at 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.” [Fælles Mål 2009, s. 3]

På denne måde skulle matematikfaget flytte sit fokus fra elevernes tilegnelse af kundskaber og færdigheder til 

elevernes udvikling af matematiske kompetencer. 

Denne kompetencetilgang er ny i matematikfagets centrale kundskabs- og færdighedsområder, men de 

matematiske kompetencer har dog siden 2003, hvor Fælles Mål[Fælles Mål, 2003] udkom, været en del af 

undervisningsvejledningen. 

Til trods for hvor længe kompetencetilgangen til matematikfaget har været en del af Fælles Mål, har jeg 

alligevel fra mine praktikker en fornemmelse af, at det ikke rigtigt er nået ind i matematiklærerenes bevidsthed. 

Nu er fire praktikker og mine fornemmelse jo ikke en repræsentativ og grundig kortlægning af danske 

matematiklæreres brug af kompetencemålene, men jeg undrer mig stadig over, hvorfor det forholder sig sådan 

hos de udmærkede matematiklærere, jeg har været tilknyttet. Jeg har i mine praktikker flere gange undervist i 

matematik ud fra de matematiske kompetencer og har derfor også talt med min praktiklærer om disse 

kompetencer. Her mødte jeg en gennemgående holdning til de matematiske kompetencer; at de er abstrakte og 

svære at omsætte til den daglige matematikundervisning, og at de ligeledes er svære at evaluere og tilmed ikke 

evalueres hverken i de nationale test eller til den afsluttende prøve. At kompetencerne er svære at omsætte til og 

evaluere i den almindelige matematikundervisning er problematisk. Hvis ikke lærerne kan inddrage 

kompetencerne i undervisningen stifter eleverne ikke bekendtskab med dem og får ikke mulighed for at udvikle 

dem optimalt. Dermed udebliver det fagligt løft af undervisningen, som var tiltænkt, og eleverne bliver ikke 

kompetente til at kunne begå sig i det samfund, de er en del af. 
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Dette problemstilling leder frem til følgende problemformulering:

2.0 Problemformulering:

Hvordan kan et undervisningsforløb i 5. klasse tilrettelægges, gennemføres og evalueres, så det udvikler 

elevernes ræsonnementskompetence?

3.0 Metodeafsnit

Opgaven er opbygger i fire hovedafsnit, der belyser opgavens problemformuleringen. 

For at afklare hvad begrebet kompetence dækker over, vil jeg i første afsnit af opgaven uddybe det almindelige 

kompetencebegreb ud fra Kompetence Hvad – Hvorfor – Hvordan? [Illeris, 2011], der også indeholder en 

diskusion om faglige kompetencer. Herefter vil jeg ud fra i Kompetencer og matematiklæring [Niss og Højgaard 

Jensen, 2002] beskrive, hvad der kendetegner matematisk kompetence. I sidste del af afsnittet vil jeg ud fra 

Kompetencer og matematiklæring [ibid.] og Fælles Mål II [Fælles Mål 2009] beskrive 

ræsonnementskompetencen, som er den kompetence, jeg har i fokus i denne opgave. 

I næste afsnit vil jeg udvælge og beskrive forskellige artikler og litteratur for at få en teoretisk baggrundsviden i 

forhold til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere et undervisningsforløb om ræsonnementskompetencen. Jeg 

vil tage fat i den socialkonstruktivistiske læringsteori ud fra Paul Cobb, som den beskrives i Matematik for  

lærerstuderende -Delta -Fagdidaktik, kapitel 4 [Skott, Jess, og Hansen, 2008] og artiklen Introduktion af Paul 

Cobbs matematikdidaktiske arbejde[Skott 2008, MONA]. Paul Cobb, bidrager til forståelsen af det dobbelte 

perspektiv på læring, nemlig det sociale og det psykologiske. Jeg vil også inddrage kapitel 7 i bogen Læring 

[Illeris 2006] samt dele af kapitel 3 i Matematik for lærerstuderende -Delta -Fagdidaktik [Skott, Jess, og 

Hansen, 2008] til belysning af praksisfællesskabers rolle i undervisningen. 

Den tredje teori, jeg vil inddrage, er Guy Brousseaus teori om didaktiske situationer. Det vil jeg gøre ud fra 

kapitel 11 i Matematik for lærerstuderende -Delta -Fagdidaktik [Skott, Jess, og Hansen, 2008], Didaktiske 

elementer. En indføring i matematikkens og naturfagenes didaktik [Winsløws, 2006] og artiklen Den didaktiske 

kontrakt [Blomhøj, 1995]. Denne teori belyser vigtige elementer i forhold til elevernes og lærerens indbyrdes 

handlemønster. Disse teorier bruger jeg til at understøtte og analysere min tilrettelæggelse og gennemførelse af 

et undervisningsforløb, der skal udvikle elever i 5. klasses ræsonnementskompetence. 

I næste afsnit vil jeg ud fra min empiri og teori præsentere to bud på, hvordan man kan tilrettelægge og 

planlægge et undervisningsforløb i 5. klasse, som udvikler elevernes ræsonnementskompetence. Det ene bud vil 

jeg give ud fra interviews af 2 lærere fra min praktikskole, hvor jeg undersøgte, hvordan de tilrettelægger og 

gennemfører undervisningen med henblik på matematisk kompetenceudvikling. 

For at undersøge lærerenes brug af kompetencer, specielt ræsonnementskompetencen, valgte jeg at lave et 

mundtligt interview. Det gjorde jeg, fordi jeg ved et mundtligt interview har mulighed for at uddybe spørgsmål 

og spørge ind til forskellige udsagn. Jeg valgte ud fra mit tidsperspektiv at lave en kvalitativ interview-
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undersøgelse. Det gjordt jeg på trods af det forhold, at undersøgelsen så ikke er repræsentativ for lærerstanden. 

Samtidig er min praktikskole heller ikke repræsentativ, da det er en privatskole, som jo dermed ikke er bundet 

op på kompetencemålene fra Fælles Mål. Skolen har dog på deres hjemmeside lagt et link til 

Undervisningsministeriet hjemmeside med Fælles Mål, derfor må man antage, at skolen bruger trin- og slutmål 

fra Fælles Mål. Ud fra den betragtning og i forhold til at min praktikskole har et ry som en dygtig skole, der 

ligger højt i karakterranglister1, vil det være interessant at se, om skolens matematiklærere også ligger vægt på 

kompetencer, som fylder en stor del af folkeskolens mål i matematik. Det skal til gengæld siges, at antallet af 

interviews er repræsentativt i forhold til min praktikskoles størrelse og antallet af matematiklærere, som er på 4.

Det andet bud jeg vil give på, hvordan man kan tilrettelægge og gennemføre et undervisningsforløb, der 

udvikler elevernes ræsonnementskompetence, er det undervisningsforløb, jeg tilrettelagde og gennemførte i 5. 

klasse på min praktikskole. I tilrettelæggelsen af undervisningsforløbet inddragede jeg de tre teorier fra 

forgående afsnit, samt mit kendskab til eleverne i 5. klasse på praktikskolen. 

I den sidste del af afsnittet vil jeg analysere nogle situationer fra gennemførelsen af mit undervisningsforløb ud 

fra den tidligere beskrevet teori og tilrettelæggelsen af forløbet. 

I opgavens sidste afsnit vil jeg ud fra Intern evaluering i undervisningen[Andersen 2007] og Matematik for  

lærerstuderende -Delta -Fagdidaktik, kapitel 9 [Skott, Jess, og Hansen, 2008] undersøge begreberne; formativ 

og summativ evaluering, reliabilitet og validitet og om evalueringen tilbagevirkende kraft. Disse begreber vil 

jeg inddrage i min undersøgelse af, hvordan man kan evaluere undervisningsforløbet. 

Derefter vil jeg give to bud på, hvordan man kan evaluere. Det forste bud omhandler, hvilke overvejelser de to 

lærere fra min praktikskole gør sig om kompetenceevaluering. I det andet bud vil jeg selv komme med nogle 

ovejelser over, hvordan man evaluerer et undervisningsforløb, der udvikler elevernes ræsonnementskompetence. 

Dertil vil jeg tage udgangspunkt i Tomas Højgaard Jensens beskrivelse af evaluering, indeholdende; 

karakteristik, identifikation og bedømmelse[Højgaard Jensen, 2008, p. 44] erudover vil jeg inddrage 

ovennævnte begreber og beskrivelser for at foretage en evaluering af to situationer, hvor elevernes gør brug af 

ræsonnementskompetencen. De to situationer stammer fra videooptagelse af min observation og dokumentation 

af undervisningsforløbet.

Til sidst vil jeg i konklusionen forsøge at give et sammenfattet svar på problemformuleringen ud fra de 

teoretiske vinkler og begreber samt min empiri og analyse. 

4.0 Kompetencer

I min problemformulering er målet at undersøge, hvordan man kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere 

ræsonnementskompetencen. Derfor vil jeg i dette afsnit beskrive kompetencebegrebet og undersøge, hvad 

begrebet kompetence generelt indeholder. Derefter vil jeg beskrive definitionen af matematisk kompetence 

generelt samt definitionen på én matematisk kompetence. Til sidst vil jeg indsnævre mit fokus til 

ræsonnementskompetencen, som jeg vil karakterisere. 

1 Da skole skal holdes anonym, kan jeg ikke indsætte en kilde for denne påstand.
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4.1 Beskrivelse af det almindelige kompetencebegreb

Kompetencebegrebet er et meget bredt begreb, og der er mange definitioner på det. Knud Illeris beskriver i 

Kompetence Hvad – Hvorfor – Hvordan [Illeris 2011], hvad han ser som det almindelige kompetencebegreb2. 

Han understreget, at kompetencer kan findes og udøves på alle niveauer og alle kontekster. Det vil sige, at alle 

mennesker har kompetencer i forskellig grad, som de bruger i de kontekster, de bevæger sig i. Hvilke 

kompetencer og i hvor høj grad et menneske besidder kompetence, afhænger af personens dispositioner og 

potentialer. Det vil sige, hvilke dispotioner et menneske indeholder fra naturen, og hvilke muligheder personen 

får for at udvikle disse potentialer. Kompetencer er rettede mod handling og situationer. Det vil sige, at 

kompetencer kommer til udtryk gennem handling, og at denne handling foregår i bestemte mere eller mindre 

kendte situationer. For at man kan handle kompetent, er det nødvendigt at have kundskaber, færdigheder og 

holdninger. Men disse kan kun kaldes delkompetencer, da besiddelse af disse ikke i sig selv medfører handling. 

For at handle kompetent i en situation må man kunne udvise overblik og forståelse af situationen, kunne vurdere 

den og tage beslutninger ud fra sin vurdering. Derfor er forståelse, overblik, vurdering og beslutningstagen også 

et vigtigt element i en kompetence. Knud Illeris[Illeris 2011] nævner også, at kompetencer er psykologisk 

helhedsbetonede. Det vil sige, at de gør brug af et menneskes kognitive, sociale og emotionelle områder. Derfor 

involveres også den personlige profil, forstået som personens karakter- og personlighedstræk, når et menneske 

handler kompetent. Kompetencer omfatter også selvtillid, selvindsigt og selvstændighed. Disse 3 egenskaber 

bliver involveret idet, at kompetencer som oftest foregår direkte eller indirekte i sociale sammenhænge, hvor 

disse ting er nødvendige for at handle. 

Knud Illeris[Illeris 2011, p. 71-75] mener, at det er ufuldstændigt at bruge kompetencebegrebet i forbindelse 

med faglighed i skolen. Det skyldes, at de faglige kompetencer kun indeholder få af de elementer, der indgår i 

det almindelige kompetencebegreb. De faglige kompetencer er ikke tænkt som udvikling af kompetencer i at 

mestre dagliglivets situationer, men som udvikling af færdigheder og redskaber, der senere skal senere danner 

grundlag for udviklingen af kompetencer til arbejdslivet. De kompetencer, eleverne udvikler i forhold til 

dagliglivet i skolen, er kompetencen til at handle i skolesituationer. 

Omkring det at måle kompetencer er Knud Illeris[Illeris 2011, p. 124.151] meget skeptisk. Han nævner, at den 

grundlæggende udfordring ved at måle kompetencer er, at man ikke er enig om, hvad kompetencebegrebet 

indeholder. Han belyser også flere grunde til, at det er svært, nærmest umuligt, at måle kompetence, selvom man 

er enig om kompetencedefinitionen. Ud fra Knud Illeris' kompetencebeskrivelse[Illeris 2011, p. 36-48] vil der fx 

opstå vanskeligheder, idet kompetencer er afhængig af personlighed, som er svær at måle. Han mener ikke, man 

kan teste kompetencer, men man kan nærme sig en bedømmelse af dem ved en helhedsvurdering ud fra skøn og 

personlige overvejelser. Han forslår også, at man kan fastsætte nogle indikatorer, som man mener, den 

pågældende kompetence indebærer og så teste på dem, selvom man på denne måde ikke får hele kompetencen 

bedømt. 

2 Følgende beskrivelse af kompetence er fra Kompetence -Hvad -Hvorfor – Hvordan [Illeris 2011, p. 17-47]
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4.2 Beskeivelse af matematisk kompetence

Matematiske kompetencer som beskrivelse af faget blev en del af den fagdidaktiske tænkning i 2002, da 

rapporten om ”Kompetencer og matematiklæring”[Niss 2002] udkom3. I den beskrivelses matematiske 

kompetencer overordnet som: 

”(...)at have viden om, at forstå, udøve, anvende, og kunne tage stilling til matematik og 

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

at indgå”.[Niss 2002, p. 43]

Udover denne overordnede beskrivelse af matematisk kompetence beskrives også en række delkompetencer, 

som er en del af den generelle matematiske kompetence. KOM-rapporten beskriver én matematisk kompetence 

som: ”(...)en matematisk kompetence er indsigtsfuld parathed til at handle hensigtsmæssigt i situationer, som 

rummer en bestemt slags matematiske udfordringer”.[Niss 2002, p. 43]

Her kan udpeges 8 matematiske kompetencer, som tilsammen udgør det at have matematisk kompetence, men 

som hver har sit kendetegn og sin afgrænsning. De 8 kompetencer kan deles 2 grupper. Gruppe 1 er at kunne 

spørge og svare i og med matematik, som udgøres af tankegangskompetencen, problebehandlingskompetencen, 

modelleringskompetencen og ræsonnementskompetencen. Gruppe 2 er at kunne håndtere matematikkens sprog 

og redskaber, som udgøres af repræsentationskompetencen, symbol- og formalismekompetencen, 

kommunikationskompetencen og hjælpemiddelskompetencen. 

De kan illustreres med kompetenceblomsten:

Figur 1. Kompetenceblomsten[Fælles Mål 2009, p. 39]

Som det er illustreret med kompetenceblomsten har de 8 kompetencer hver deres identitet, men også et overlap 

med andre kompetencer. Det hænger sammen med, at der ofte vil være flere kompetencer i brug, når man 

udøver matematisk aktivitet. 

3 Det følgende indhold i afsnit 4.2 er skrevet ud fra Kompetencer og matematiklæring[Niss 2002, p. 43-66]
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I Kompetence og matematiklæring [Niss 2002]beskrives kompetenceniveau med 3 begreber. 

En person kan have kompetencer i forskellige dækningsgrader. Det vil sige, det er forskelligt, hvor høj grad de 

forskellige aspekter i en kompetence er dækket hos en person, og i hvor høj grad personen selvstændighed kan 

aktivere disse aspekter i forskellige situationer. En kompetences aktionsradius afhænger af, hvor mange 

sammenhænge og situationer en person kan aktivere kompetencen i. Man kan også have forskelligt tekniske  

niveau inden for de forskellig kompetencer. Det afhænger af hvor teknisk og begrebsligt avanceret en person 

kan arbejde med forskellige problemstillinger. 

Det er vigtigt at fremhæve, at de 8 matematiske kompetencer ikke er afhængige af ét bestemt matematisk 

stofområde. De kan bruges til at beskrive alle matematiske stofområder og matematiklæring på ethvert 

klassetrin.

Da denne opgave ville blive alt for uoverskueligog omfattende, hvis jeg skulle undersøge og beskrive alle 8 

kompetencer, har jeg valgt at arbejde videre med ræsonnementskompetencen.

4.3 Beskrivelse af ræsonnementskompetencen

For at afdække hvad ræsonnementskompetencen indeholder, må jeg først vide, hvad et ræsonnement er. Ud fra 

Kompetencer og matematiklæring [Niss 2002] er et ræsonnement en kæde af argumenter. 

Ræsonnementskompetencen består grundlægende af 2 dele[ibid., p. 54]. Den ene er at kunne følge og bedømme 

et matematisk ræsonnement. Altså at vide og forstå hvad et matematisk bevis er, og hvordan det adskiller sig fra 

andre former for matematiske ræsonnementer. Herunder også at kunne forstå betydningen af et modeksempel og 

at kunne se, hvad der er de bærende ideer i et bevis, så man kan skelne mellem detaljer og hovedpunkter. Den 

anden del af kompetencen består af at kunne udtænke og gennemføre formelle og uformelle 

ræsonnementer[ibid.]. Det vil sige, at ræsonnementskompetencen ikke kun kommer til udtryk i arbejdet med 

udformning og bedømmelse af matematiske beviser, men også når det drejer sig om at påvise rigtigheden af svar 

på spørgsmål, opgaver og problemer. Man kan beskrive det at kunne påvise rigtigheden af sine svar, ved at være 

i stand til udtænke og gennemføre formelle og uformelle ræsonnementer[Fælles Mål 2009, p. 7].

I folkeskolen er det her vigtigt at skelne mellem at beskrive sine løsningsforslag og begrunde sine 

løsningsforslag. Det første er den forklaring, hvor eleven beskriver, hvordan han fandt frem til en løsning, mens 

en begrundelse er, at fremhæve hvilke argumenter der kan underbygger løsningen. 

4.4 Delkonklusion 

I ovenstående afsnit har jeg indkredset, hvad Knud Illeris[Illeris 2011, p. 17-47] forstår ved almindelig 

kompetence og beskrevet, hvad matematiske kompetencer indeholder, samt karakteriseret 

ræsonnementskompetencen med henblik på senere at tilrettelægge, gennemføre og evaluere et 
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undervisningsforløb, der udvikler elevernes ræsonnementskompetence. Knud Illeris' beskrivelse af det 

almindelig kompetencebegreb understøtter den matematiske kompetencebeskrivelse på nogle punkter[Niss 

2002, p. 43]. Den beskriver bl.a. det at være kompetent som at kunne handle hensigtsmæssigt i situationer på 

baggrund af bl.a. overblik, forståelse og kognitive ressourcer. Dette lægger godt op til beskrivelsen af 

matematiske kompetencer. Der er dog også nogle modsætninger mellem det matematiske kompetencebegreb og 

Knud Illeris' beskrivelser. Knud Illeris mener, at de faglige kompetencer er ufuldstændige, idet de mangler flere 

aspekter i det almindelige kompetencebegreb. Disse uoverensstemmelse vil jeg dog ikke undersøge nærmere i 

denne opgave, men i stedet holde mig til de fælles punkter i kompetencebeskrivelserne. 

 

5.0 Teori

Nu har jeg belyst, hvad kompetencebegrebet indeholder, og hvad der karakteriserer ræsonnementskompetencen, 

som jeg ønsker at udvikle hos elever i 5. klasse. Nu vil jeg undersøge 3 teorier, der kan komme med forskellige 

vinkler på dele af den dynamik, der foregår i undervisning. Disse perspektiver bruger jeg til at understøtte min 

tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløbet. 

5.1 Socialkonstruktivisme ud fra Paul Cobb

Jeg har valgt at medtage socialkonstruktivismen, da den indeholder nogle grundlæggende perspektiver på læring 

og dermed også, hvordan elevernes ræsonnementskompetence udvikles. Socialkonstruktivismen ser læring som 

både individuel tilegnelse og deltagelse i sociale sammenhænge[Skott, Jess og Hansen 2008, kap 4]. I forhold til 

den individuelle tilegnelse bygger socialkonstruktivismen på konstruktivismen[Illeris 2006, p. 48-54]. 

Konstruktivismen mener, at læring har sit udspring i en indre uligevægt, som den lærende ønsker at komme ud 

af. Derfor udfører han nogle kognitive processer, hvor han enten assimilere eller akkommodere den nye viden i 

sine indre kognitive skemaer. Dette vil føre ham tilbage til indre ligevægt. Denne del af socialkonstruktivismen, 

der handler om, hvordan læring bliver en del af den lærendes skemaer, vil jeg ikke beskæftige mig med i denne 

opgave. Jeg er mere interesseret i den læring, der foregår i det social samspil, som Paul Cobbs beskæftiger sig 

med gennem sin tænkning og forskning i 1990'erne[Skott 2008, p. 42]. 

Paul Cobbs hovedtanke i sit socialkonstruktivistiske syn på læring er, at det sociale og individuelle perspektiv 

hver for sig kaste lys over, hvad der foregår i matematikundervisningen. Den ene synsvinkel er ikke mere rigtig 

end den anden, men tilsammen komplementerer de hinanden[Skott, Jess og Hansen2008 kap 4]. 

Paul Cobb beskriver 3 niveauer, som inddrager både psykologiske og sociale perspektiver i 

matematikundervisningen. 
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Det sociale perspektiv Det psykologiske perspektiv

1. Sociale normer i klasserummet. 2. Forestillinger om ens egen og andres rolle i 
klasserummet og om den generelle karakter af 
matematisk aktivitet.

3. Socio-matematiske normer. 4. Forestillinger om værdier knyttet til matematik og 
matematisk aktivitet.

5. Klasserummets matematiske praksisser. 6. Matematiske begreber og aktiviteter

Tabel 1: Paul Cobbs oversigt over det social og psykologiske perspektiv på matematikundervisning [Skott 2008, 
p. 50]

De to perspektiver i hvert niveau bestemmer gensidigt hinanden. Det vil sige, man ikke kan sige, hvilken der 

kommer først. Fx er de sociale normer i klasserummet afhængige af, hvilke forestillinger eleverne har om deres 

egen og andres rolle i klasserummet, men disse forestillinger igen er afhængige af, hvilke sociale normer der 

findes[Skott, Jess og Hansen 2008, p. 145 og 151]. 

Det øverste niveau (Punkt 1-2) beskriver, hvordan de generelle normer og aktiviteter er i en klasse i forhold til 

matematik. Hvordan man kommer ind i klassen, hvordan man arbejder i matematik, hvem der har hvilke 

opgaver osv. Disser normer og aktiviteter kunne også overføres til at andet fag end matematik. Niveau 2 (Punkt 

3-4) handler mere specifikt om matematikfaget. Det handler om de sociale normer, der er omkring matematisk 

aktivitet. Det kunne omhandle spørgsmål som; Hvad er lødigt matematik? Hvad er et godt matematisk svar? 

Hvad er en god matematisk forklaring? Osv. Det sidste niveau (punkt 5-6) omhandler, hvordan klassen og den 

enkelte elev bruger og argumentere for matematik; Hvilken metode der bruges, hvilke begreber og aktiviteter 

den enkelte elev kan bringe i spil osv.[Skott 2008, p. 49-53]. 

I en klasse kan forskellige metoder og praksisser blive det Paul Cobb kalder matematiske klasserumspraksisser. 

Det er praksisser og metoder, som eleverne i starten må argumentere for, men med tiden er blevet accepteret 

som gyldige af alle i klassen[ibid.]. Det kan fx være, at man kan gange ved at skip-tælle på en tallinje. 

Cobb holder dog fast i den radikal konstruktivistiske teori om, at man ikke kan vide præcist, hvad elever tænker 

om et matematisk problem. Det gælder også, selvom de har deltaget i den samme undervisning og udviklet 

samme klasserumspraksis. Derfor bruger han begrebet antaget-fælles for at understrege, at man kan antager, at 

eleverne er fælles om en forståelse, men at man reelt ikke ved det[ibid.]. 

5.2 Jean Lave og Etienne Wengers teori Praksisfællesskaber

Jeg har valgt at medtage Jean Lave og Etienne Wengers teori om praksisfællesskaber, da de beskriver læring ud 

fra sociale fællesskaber. Dette kan understøtte min planlægning, gennemførsel og evaluering af et 

undervisningsforløb, der udvikler elevernes ræsonnementskompetence, da det også vil foregå i et 
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praksisfællesskab, nemlig klassen. 

Lave og Wenger mener, at læring ikke er en isoleret aktivitet på menneskeskabte institutioner, men at den 

derimod består af en udvikling af den lærende til at deltage på stadig mere avancerede måder i 

praksisfællesskaber. Altså at læring er en persons forandrede deltagelse i et forandrende praksisfællesskab[Lave 

2003, p. 8]. Når man indgår i et praksisfællesskab vil man i starten være en legitim perifer deltager. Det vil sige, 

man står i udkanten af den faglighed, som fællesskabet, samler sig om og langsomt under vejledning udvikler 

sig til at kunne tage del i fællesskabet på mere avancerede måder[Skott, Jess og Hansen 2008, p.122-125]. 

Denne teori er ikke udviklet med udgangspunkt i skolen, som de fleste andre læringsteorier, derfor kan den 

heller ikke overføres direkte til undervisningen i skolen. Teorien kan dog beskriver nogle processer, der foregår i 

klassen. Praksisfællesskaber forekommer alle vegne, fx er en skole et praksisfællesskab. En klasse er også et 

praksisfællesskab, hvor fællesskabet samler sig om at gå i skole, altså at blive en god elev[Illeris (red.)2000, 

p.211 ]. Nogle elever vil hurtigt lære, hvordan man agerer som en god elev. De vil komme til at stå centralt i 

klassens praksisfællesskab, andre vil have sværere ved at tilpasse sig kravene, og vil komme til at stå mere 

perifert i fællesskabet. På samme måde vil elevernes roller være forskellige i de forskellige fag, alt efter hvor 

godt de formår at deltage i det faglige fællesskab. Man kan også se forskellige interessegrupper i den enkelte 

klasse som praksisfællesskaber, fx en gruppe der ikke kan lide dansk og derfor forsøger af sabotere 

undervisningen. Eller de gruppe der interessere sig for Harry Potter og magi. Alle elever på en skole er legitime 

deltagere i deres rolle som elever, men ikke alle elever er legitime deltagere af mindre interessegrupper. Det 

kommer også nogle gange til udtryk i undervisningen. Fx elever, der ikke vil være i gruppe med bestemte 

elever, som på denne måde ekskluderes af fællesskabet. 

5.3 Guy Brousseaus teori om didaktiske situationer og den didaktiske kontrakt

Jeg har valgt at medtage Guy Brousseaus teori om didaktiske situationer, da den give et godt overblik over 

hvilke didaktiske og adidaktiske situationer, der forekommer i undervisningen, og hvordan disse situationer 

bidrager med noget forskelligt i forhold til elevernes udvikling af ræsonnementskompetencen. Ligeledes belyser 

Guy Brousseaus teori om den didaktiske kontrakt væsentlige elementer i samspillet mellem læreren, eleverne og 

det didaktiske miljø i undervisningen. Denne teori kan beskrive nogle situationer, der enten kan fremme eller 

hæmme elevernes udvikling af ræsonnementskompetencen.

Guy Brousseau mener læring afhænger af elevernes kognitive aktivitet, her er han stærkt inspireret af 

konstruktivismen[Skott, Jess og Hansen 2008, p. 417]. Udover den kognitive vinkel mener Guy Brousseau også, 

at læring er afhængig af det didaktisk miljø i undervisningen. Det didaktiske miljø vil være tilrettelagt af en 

lærer med den hensigt, at eleven skal lære noget på forhånd udvalgt stof. Hvor godt det didaktiske miljø 

understøtter elevens læring afhænger af, hvilke muligheder eleven har i de omgivelser, der er stillet til rådighed. 

Omgivelserne kan være problemstillinger, som læreren har udvalgt, opgaver, hjælpemidler mm.[Winsløw 2006, 

p. 135]
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Guy Brousseau opererer med 5 forskellige hovedfaser i undervisningen. Det følgende er en kortfattet oversigt 

over de 5 faser[Winsløw 2006, p. 138-139 og Skott, Jess og Hansen, p. 431-437]:

Devolution: Den fase hvor læreren introducerer en opgave og opgavens betingelser for eleverne. Læreren 

forklarer, hvordan det didaktiske miljø, eleverne skal arbejde indenfor, ser ud og fungerer. Læreren overdrager i 

oplægget det videre ansvar for det didaktiske miljø til eleven. Elevernes opgave er at sikre sig, at han har 

forstået problemstillingen korrekt.

Handlingssituation: I denne face udforsker eleverne det didaktiske miljø, læreren har opstillet. Lærerens 

opgave i denne face er at være observerende.

Formuleringssituation: Eleverne formulerer i denne face forskellige hypoteser ud fra problemstillingen. 

Lærerens opgave er at udfordre disse hypoteser. At få eleverne til at præcisere hypoteserne, så de kan diskuteres 

og afprøves. 

Validitetssituation: I denne face skal de forud fundne hypoteser valideres. Her kan læreren organisere 

diskussioner, systematiske afprøvninger, samt fremhæve modsigelser mellem elevernes ræsonnementer eller 

evaluere elevernes hypoteser. 

Institutionalisering: Her sættes elevernes hypoteser og ræsonnementer i forhold til officiel viden. Det 

didaktiske miljø får præg af, at autoriteten for løsningerne beror på autoriteter, der er større end 

vidensfællesskabet i klassen. Samtidig bliver den nye viden gjort til fælles viden i klassen, som senere 

problemstillinger kan bygge videre på.

Guy Brousseau betegner de situationer, hvor læreren spiller en ledende rolle som didaktiske og modsat de 

situationer, hvor eleven arbejder uafhængigt af læreren som adidaktiske situationer[Winsløw 2006, p.139]. I 

ovenstående situationer vil kun handlingssituationen og nogle gange formuleringssituationen være adidaktiske, 

mens læreren spiller en afgørende rolle i de andre situationer. Guy Brousseau omtaler også non-didaktiske 

situationer, som er situationer uden for skolen, hvor eleverne også tilegner sig viden. Dem vil jeg ikke 

beskæftige mig med her, da jeg ingen indflydelse har på disse situationer.

De 5 hovedfaser vil ikke altid være tilstede i hver undervisningslektion, da det ikke vil være realistisk at nå i 

forhold til pensumstørrelsen. Derfor vil nogle fagområder blot institutionaliseres fra starten af. Det er lærerens 

opgave at udvælge de centrale dele af den faglige viden, som eleverne vil få mest ud af at arbejde med i 

forskellige situationer[Winsløw 2006, p. 141]. 

Den didaktiske kontrakt

En afgørende rolle for undervisningens resultat er også den faktor, som Guy Brousseau kalder den didaktiske 

kontrakt[Winsløw 2006, p. 145]. 

Alle steder, hvor mennesker er sammen, opbygges der gensidige forventninger til hinanden. Det sker også i 

skolen, hvor der er nogle normer for, hvordan man opfører sig. Fx er der forskellige normer for, hvordan en elev 
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opfører sig i forhold til ældre/yngre elever, lærere, egne/skolens ejendele osv. Men også i hvert fag vil der opstå 

nogle forventninger til, hvordan der undervises. De kan omhandle, hvem der gør og siger hvad på hvilket 

tidspunkt, og hvordan man agerer overfor hinanden i det pågældende fag. Det er det Guy Brousseau kalder den 

didaktiske kontrakt[Skott, Jess og Hansen 2008, p. 419-425]. Morten Blomhøj beskriver den didaktiske kontrakt 

som gensidige forventninger mellem en lærer og nogle elever til, hvordan undervisningen i et bestemt fag 

forløber. Denne forventning er opbygger over længere tid, ofte årelange forløb[Blomhøj 1995, p. 16-17]. 

Den didaktiske kontrakt ligger implicit i undervisningen. Den er underforstået, idet den lige så stille er opbygget 

gennem elevernes og lærerens erfaring af, hvad der giver god eller dårlig respons i undervisningen.

I matematikundervisning består den didaktiske kontrakt ofte af, at lærerens opgave er at opstille problemer og 

opgaver, som skal udfordre elevernes læring, men også af at læreren på forhånd har givet eleverne de metoder, 

de skal bruge til at løse opgaven, Det vil sige, at læreren ikke stiller opgaver, som eleverne ikke kan svare på. 

Samtidig er det lærerens opgave at svare på elevens spørgsmål og evaluere elevens svar, da læreren kender 

svaret på opgaverne og problemerne i timen. Elevens forpligtelse er ofte i matematikundervisning at udføre de 

opgaver og problemstillinger, som læreren har opstillet. Altså at overtage den viden som læreren gennem sit 

oplæg har stillet til rådighed for eleven[Blomhøj 1995, p. 17-18 og Skott, Jess og Hansen 2008, p. 421-422]. 

Lærerer og elever vil altid forsøge at opfylde den didaktisk kontrakt i klassen, og det har nogle gange uheldige 

effekter. Det sker især i tilfælde, hvor matematikundervisningen lægger op til at, eleverne overtager lærerens 

viden. Det er ikke fremmende for elevernes læring, og den læring, de i stedet udvikler, er evnen til at gætte, 

hvad læreren tænker. Dermed bliver læreren og eleven så optagede af at opfylde den didaktiske kontrakt, at den 

tilsigtede læring ikke finder sted. Guy Brousseau nævner bl.a. topaze-effekten, jourdan effekten og 

metakognitive skift[ibid. Samt Winsløw 2006, p. 148-149]. 

5.4 Teorierne indbyrdes sammenhæng 

De 3 teorier jeg har medtager i opgaven, har nogle punkter, hvor de understøtter hinanden, men de har også hver 

deres fokusområder inden for det sociale samspil i en skoleklasse. De understøtter hinanden idet, at de alle 

beskæftiger sig med læring i fællesskaber. Paul Cobb fokuserer dog på, at læring er afhængig af både det sociale 

og det psykologiske for at lykkes, mens Lave og Wengers fokus ligger på, at læring foregår ved at deltage i 

praksisfællesskaber. Guy Brousseau mener, det er nødvendig, at man frigør sig fra den didaktiske kontrakt 

mellem læreren og eleven for at kunne opnå den læring, der er stillet til rådighed i det didaktiske miljø. Dermed 

lægger de tre teorier alle op til at normer og praksisser i fællesskabet, spiller en stor rolle i forhold til elevernes 

læring. 

Samtidig har læreren en forskellig rolle i de 3 teorier. I Lave og Wengers teori om praksisfællesskaber spiller 

læreren en vigtig rolle, idet det er hende, der er mester i den faglighed, eleverne skal blive en del af. I 

socialkonstruktivismen og hos Guy Brousseau er lærerens rolle derimod at skabe uligevægt i elevernes 
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kognitive strukturer, så det motiverer dem til at opnå ligevægt på ny. 

5.5 Delkonklusion

Jeg har nu beskrevet 3 teorier, der beskriver nogle praksisser, som påvirker elevernes læringsmuligheder. Jeg vil 

bruge dem til at understøtte min planlægning, gennemførelse og evaluering af et undervisningsforløb i 5. klasse, 

som medvirker til at udvikle elevernes ræsonnementskompetence. Disse teorier sætter overordnet fokus på den 

sociale interaktion, der foregår i undervisningen og de normer, der optræder i denne sammenhæng. Samtidig har 

hver teori sit specielle fokus inden for dette område især i forhold til lærerens rolle i undervisningen.

6.0 At tilrettelægge og gennemføre et undervisningsforløb som udvikler 5. klasses elevers 

ræsonnementskompetence

Der findes ikke én bestemt måde at tilrettelægge og gennemføre et undervisningsforløb, der udvikler elevernes 

ræsonnementskompetence på. Jeg vil i denne opgave give 2 forslag til, hvordan man kan tilrettelægge og 

gennemføre elevernes ræsonnementskompetence. Derfor har jeg udover selv at planlægge og gennemføre et 

undervisningsforløb spurgt 2 matematiklærere fra min praktikskole, hvordan de arbejder med at udvikle 

elevernes matematiske kompetencer og især ræsonnementskompetencen. 

Afsnittet vil derfor først indeholde en beskrivelse af mine 2 praktiklæreres holdning til at udvikle elevernes 

matematiske kompetencer, samt en kort analyse af disse holdninger ud fra den den ovenstående teori. 

Dernæst vil jeg selv givet et bud på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb, der udvikler 

elevernes ræsonnementskompetence. Undervisningsforløbet planlagde og gennemførte jeg i min 4. års praktik i 

5. kasse. Jeg tog i planlægningen udgangspunkt i Guy Brousseaus beskrivelse af de 5 forskellige faser, der kan 

forekomme i undervisningssituationer. Det gjorde jeg for at sætte fokus på, hvordan den didaktiske kontrakt 

spiller ind ind i de forskellige situationer. Derud over inddragede jeg den teori, jeg redegjorde for i afsnit 5.0. 

Sidst i afsnittet vil jeg fremhæve nogle problemstillinger i opstarten og opsamlingen af lektionen, samt 

analysere to situationer ud fra gennemførelsen af undervisningsforløbet. Situationerne er fra videooptagelser af 

undervisningsforløber i 5. klasse på min praktikskole, som jeg har transskriberet. 

6.1 Tilrettelæggelse og gennemførelse af et undervisningsforløb ud fra 2 lærere fra min praktikskole 

Jeg interviewede hver for sig 2 matematiklærere fra min praktikskole om deres brug af matematiske 

kompetencer. De to lærere underviser hver to klasser i matematik i henholdsvis 3. og 5. klasse og 2. og 7. klasse. 

Lærer 1 blev færdiguddannet i 2004 og har arbejdet på skolen siden. Lærer 2 blev færdiguddannet i 1981 og har 

arbejdet på skolen i mange år. På skolen er der tradition for, at matematiklærerene følger sin klasse fra 1. klasse 

til 9./10. klasse.
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Jeg interviewede de to lærere for at undersøge, hvordan de inddrager kompetencer og i særdeleshed 

ræsonnementskompetencen i matematikundervisningen. Lærer 2 svarede i første omgang, at han ikke brugte 

kompetencer aktivt i sin undervisning. Han brugte Fælles Mål, idet klassens matematikbogsystem har Fælles 

Mål som grundlag for sit indhold og opbygning. Han mente, at Fælles Mål var for urealistisk i forhold til 

hverdagen i matematikundervisningen, og at den har et urealistisk ambitionsniveau. Han mente derfor ikke, han 

brugte kompetencemålene til noget. Dog trak han lidt i land igen, da jeg viste ham en oversigt over de 8 

matematiske kompetencer. Herefter mente han, at kompetencerne indgik af sig selv i matematikundervisningen. 

Han menter: ”At de ligger som grundlag for fagområdet og den pædagogiske metode, man arbejder med i 

matematikundervisningen.” Derfor behøvede man ikke indtænke dem specifikt i planlægningen.

Lærer 1 svarede umiddelbart: ”Nej” til at bruge Fælles Mål til planlægning af matematikundervisningen. Han 

mente dog, at han brugte slutmålene fra Fælles Mål til at rette sin undervisning ind efter gennem hele 

matematikforløbet fra 1.-9. klasse. Lærer 1 mente ikke, han aktivt brugte alle kompetencerne. Han prioriterede 

problemløsningskompetencen og ræsonnementskompetence som vigtige, idet han mente, at 

problemløsningskompetencen kan bruges til at løse problemer i det virkelige liv, og at 

ræsonnementskompetencen hang tæt sammen med denne problemløsning. De andre kompetencer, mente han, lå 

i den almindelige matematikundervisning. Fx brugte eleverne modelleringskompetencen, når de arbejdede med 

modellering i IT-programmer. Han mente, kommunikationskompetencen var nedvurderet i forhold til, at den 

mundtlige eksamen blev afskaffet. Men han tænkte over den, når eleverne skulle forklare, hvordan de havde løst 

en opgave, eller når de løste åbne opgaver i grupper. 

Jeg spurgte lærer 1, hvordan han medtog de 2-3 kompetencer, han prioriterede i sin planlægning af 

matematikundervisningen. Han svarede, at han sjældent underviste i andre emner, end de der var i klassens 

matematikbog. Han sagde, at han ikke underviste målrettet for at udvikle kompetencer, men tænkte 

kompetencerne i forhold til bogsystemet. Han var opmærksom, når der kom en tekstopgave, der kunne udvikle 

elevernes problembehandlingskompetence og ræsonnementskompetencen. Resten af kompetencerne, mente han, 

var resultat af andet matematisk arbejde og ikke noget, han tænkte over i undervisningen. 

Umiddelbart er det ikke de store ideer og erfaringer at hente i de 2 læreres udtalelser om at planlægge og 

gennemføre undervisningsforløb med kompetencemål. Lærer 2 tænker over de 2-3 kompetencer, han finder 

vigtige. De kompetencer lægger han op til, at eleverne skal udvikle ud fra de tekstopgaver, der står i deres 

matematikbog. Hvis man indtænker matematiske kompetencer i undervisningen på denne måde, er der nogle 

faktorer, man skal være opmærksom på. Helt indlysende skal man selvfølgelig være opmærksom på, om det 

bogsystem der benyttes lægger op til problembaserede opgaver. I forhold til at udvikle 

ræsonnementskompetencen er det ud fra Jean Lave og Etienne Wenger vigtigt, at eleverne får mulighed for at 

deltage i et social praksisfællesskab. Her udvikler de ræsonnementskompetence, idet de deltager i klassen 

sociale praksis om fx at argumentere for deres løsninger og evt høre og reagere på andre elevers 

modargumenter. Derfor skal læreren være opmærksom på, om eleverne får mulighed for denne sociale 

 Side 15 af 35

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012



Ane Søndberg-Jeppesen                           a070178                      Professionsbacheloropgave i matematik

deltagelse, så de ikke kun sidder individuelt med opgaver i deres bog. Ligeledes er det vigtigt for at udvikle 

disse ræsonnementer, at læreren er opmærksom på, om der er en didaktisk kontrakt i klassen, der lægger op til, 

at eleverne skal ræsonnere. Altså om lærer 2 lægger op til, at eleverne skal argumentere og begrunde deres 

løsningsforslag, hver gang eleverne støder på en problembaseret opgaver i bogen. Og at der faktisk bliver sat tid 

af til det i klassesamtaler. 

På samme måde må lærerne overveje, hvordan de andre kompetencer fra Fælles Mål kan udvikles hos eleverne 

gennem specielle fokuspunkter i den normale undervisning. Ellers kan nogle kompetencer blive glemt, og der er 

heller ikke mulighed for at evaluere, hvordan eleverne udvikler sig. 

6.2 Min tilrettelæggelse af et undervisningsforløb

I min planlægning af undervisningsforløbet vil jeg først beskrive og klarlægge den normale didaktiske kontrakt 

og sociale normer og praksisser i 5. klasse på min praktikskole. Dernæst vil jeg præcisere mit mål for forløbet, 

og til sidst vil jeg planlægge et undervisningsforløbet ud fra Guy Brousseaus beskrivelse af de 5 forskellige 

hovedfaser i undervisningen; devolution, handlingssituation, formuleringssituation, validitetssituation og 

institutionaliseringssituation. 

Ud fra mine erfaringer fra de første ugers undervisningen i 5. klasse samt mine samtaler med praktiklæreren og 

observationer af dennes samspil med eleverne i klassen, vil jeg beskrive klassen og skolen på følgende måde:

Skole er en privatskole, som elevernes forældrene aktivt har valgt til deres børn. De har, før barnet startede på 

skolen, været til en forventningssamtale med skolens leder og skriver ved indmeldelsen under på, at de vil 

opfylde de forventninger, skolen har til eleven og forældresamarbejdet. De betaler skolepenge for deres barns 

skolegang. Flere af forældrene kommer fra kulturer, hvor der er tradition for, at skolearbejde kræver arbejde af 

børnene. Forældrene følger overordnet set meget med i børnenes skolegang og tager en stor del af ansvaret for, 

at deres børn får lavet lektier og klarer sig godt. Eleverne er vant til mange lektier, som stort set altid bliver 

lavet. Der er fra skolens og lærerens side også stærk fokus på at skabe gode rammer for klassens sociale trivsel. 

Disse forhold smitter selvfølgelig af på elevgruppen. De er vant vil, at der bliver stillet krav til dem, og at de 

skal arbejde seriøst også med hjemmearbejdet. De opgaver, som eleverne ikke når at regne i matematiktimen, 

skal de lave derhjemme som lektie. Derudover har de ugelektier og månedsopgave. Hvilke formentlig også er 

med til at give eleverne indtryk af, at faget matematik er meget vigtigt. En elev besvarede bl.a. en anden elevs 

spørgsmål om, hvorfor de skulle lave disse opgaver med: ”Ellers kommer du ikke i gymnasiet”. 

I matematikundervisningen er eleverne vant til en lidt blandet arbejdsmåde. Den type undervisning, der fylder 

mest, er den traditionelle med gennemgang af lektier, præsentation af nyt stof og løsning af opgaver. Ved denne 

type undervisning er den didaktiske kontrakt i klassen, at matematik går ud på at finde svar på forskellige 

opgaver stillet af læreren. Opgaverne kommer fra grund- og opgavebogen, og der springes ikke opgaver over 

Der er også altid et svar på opgaverne, som er rigtigt eller forkert. De metoder, der er nødvendige for 
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opgaveløsningen, gennemgår læreren i begyndelsen af lektionen. Der er generel god ro og arbejdsmoral i 

klassen

De har i matematik også nogle gange gruppearbejde med fokus på det sproglige. Her får de løsark med en mere 

åben type opgave. Svaret på opgaven godt kan være forskelligt fra elev til elev, men metoden dog er rimelig 

fast. Der er ved denne type opgave ikke givet eleverne en bestemt metode til løsning i starten af lektionen. 

Læreren evaluerer stadig elevernes løsninger. Nogle gange bruger eleverne konkretmaterialer fx centicubes i 

undervisningen. 

Eleverne er ifølge lærerens udsagn vant til at skulle forklare, hvordan de har løst opgaver ved 

opgavegennemgangen på klassen. De er dog ikke vandt til at skulle forklare deres løsninger, når de løser 

opgaver i deres hæfte. Dette gør, at de ikke altid kan huske, hvordan de har løst forskellige opgaver ved 

lektiegennemgang. 

I den daglige undervisning har læreren det rigtige svar og evaluerer elevernes svar ud fra det. Læreren hjælper 

også eleverne med at finde svar på opgaver, de ikke kan løse. De skal dog, med undtagelse af de svageste elever, 

selv prøve at finde en løsning, før de spørger om hjælp hos læreren. Mange elever vil dog gerne have bekræftet 

at deres metoder og svar er rigtige, inden de regner videre. 

Den normale matematikundervisning i klassen er præget af at indeholde mange didaktiske situationer. Ofte 

institutionaliseres det faglige stof, inden eleverne skal bruge det til at løse opgaver med. 

For at mit undervisningsforløb skulle lykkes måtte jeg overveje, hvilke punkter i klassens didaktiske kontrakt 

jeg måtte ændre, for at eleverne kunne udvikle ræsonnementskompetencen. 

Jeg valgte i undervisningen ikke at tilfredsstille elevernes trang til at få rettet deres løsninger. Jeg spurgte 

derimod ind til, hvordan de havde gjort og forsøgte at give dem nye udfordringer. Det gjorde jeg for, at eleverne 

skulle finde ud af, at der kunne være mere end ét svar på problemet, og at de derfor var nødt til at argumentere 

for netop deres løsninger. På denne måde ville de udvikle deres ræsonnementskompetencen. Jeg valgte også at 

gå mere i detaljer med elevernes argumenter og begrundelser af deres løsninger, så de tydeligt skulle formulere, 

hvorfor de kunne bruge netop denne løsning. Derudover valgte jeg ikke at tage udgangspunkt i deres bog, da jeg 

ikke fandt den egnet til en målrettet udvikling af ræsonnementskompetence. 

Hvis jeg skulle vurdere klassens didaktiske kontrakt ud fra en ideel didaktisk kontrakt til udvikling af 

ræsonnementskompetencen, har den flere styrker. Til undervisningsforløbet kan jeg tage udgangspunkt i den 

didaktiske kontrakt, klassen har opbygget i forhold til gruppearbejde, og de opgaver der forekommer i denne 

sammenhæng. Her er eleverne åbne overfor, at der kan forekomme forskellige løsninger på problemer, og at de 

skal forklare, hvordan de er kommet frem til deres egen løsning. Der er dog nogle svagheder i forhold til 

elevernes kommunikation med læreren. Eleverne er vant til at læreren underviser og evaluerer deres svar. Det 

ville være mere ideelt, hvis læreren lagde op til en mere undersøgende tilgang til elevernes løsninger, så 

løsningerne kunne diskuteres frem for eleverne får at vide, om løsningen er rigtig eller forkert. 
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Mål for undervisningsforløbet

For at eleverne får mulighed for at ræsonnere må de have noget at ræsonnere over, derfor valgte jeg at lade 

eleverne arbejde med problemstilinger inden for emnet figurrækker. Det valgte jeg, fordi jeg mener figurrækker 

lægger op til en undersøgende arbejdsform, hvor der ikke bare findes én løsning. Her får eleverne 

problemløsningskompetencen i spil, og skal derfor bruge ræsonnementskompetencen til at godtgøre for deres 

løsninger. Da dette forløb handler om ræsonnementskompetencen, vil jeg i denne opgave ikke opskrive mål for 

hverken elevernes forståelser af figurrækker eller for deres udvikling af andre kompetencer. Da 

undervisningsforløbet har en tidsmæssig begrænsning, kan jeg ikke nå at tage fat på alle dele af 

ræsonnementskompetencen. Derfor har jeg udvalgt den del af kompetencebeskrivelsen, der handler om, at 

ræsonnementskompetencen er kendetegnet ved at kunne formulere en kæde af argumenter for sin løsning[afsnit 

4.3]. Derudover valgte jeg at indsnævre målet til kun at omhandle den mundtlige argumentation, da det er første 

gang, eleverne målrettet skal arbejde med denne kompetence, og fordi de ikke er vant til at formulere sig 

skrifteligt om matematik. For siden at kunne evaluere målet med mit undervisningsforløb er det vigtigt, at det er 

så præcist som mulige. Mit mål for undervisningsforløbet er, at eleverne kan give en mundtlig argumentation for 

deres løsning af forskellige problemstillinger. Her er vigtigt at understrege, at de ikke kun skal beskrive, 

hvordan de gør, men at de de mundtligt kan begrunde deres løsningsforslag inden for emnet figurrækker.

De følgende afsnit ud fra Guy Brousseaus 5 faser omhandler, hvordan jeg har tænkt mig forskellige dele af 

undervisningsforløbet skal planlægges.

Devolution

Jeg starter undervisningsforløbet med en devolution på klassen. Jeg må gå ud fra, at eleverne vil blive 

frustrerede over, at jeg bryder den didaktiske kontrakt ved ikke at være så interesseret i deres løsninger som i 

deres argumenter for dem. Derfor starter jeg med at fortælle dem, hvad jeg lægger vægt på i forløbet. Vi vil tale 

om, hvad det vil sige at argumentere og begrunde sine løsninger, og jeg vil give nogle eksempler. På denne 

måde vil eleverne blive inddraget i et praksisfællesskab, der handler om at kunne argumentere for sine løsninger. 

Jeg vil som lærer være placeret centralt i dette fællesskab i egenskab af at mestre denne kompetence, mens 

eleverne først i handlingssituation bevæger sig fra legitim perifer deltager til mere legitim central deltager. 

Derefter vil jeg tage udgangspunkt i en undersøgelse af en figurrække af rektanglers areal[bilag 1a], som 

eleverne skal arbejde med. Jeg vil fortælle eleverne, hvilke forskellige hjælpemidler, de kan bruge og endnu 

engang minde dem om, at forløbet handler om at kunne argumentere for sine løsninger. Undervejs i 

devolutionen vil jeg svare på elevernes spørgsmål om processen og også selv stille undrende spørgsmål om 

problemstillingen. Det vil jeg gøre for at være sikker på, eleverne har forstået, hvad det didaktiske miljø 

indeholder og få skabt en nysgerrighed, som motiverer eleverne til at overtage ansvaret for problemstillingen. I 

devolutionen spiller især Paul Cobbs niveau 1 ind, ved at det er en social norm i klassen, at man lytter til 

lærerens oplæg, når man er elev i matematikfaget. Dette er også understøttet af klassens didaktiske kontrakt, der 
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siger, at det er lærerens opgave at stille opgaver og gennemgå stof først i timen. 

Handlingssituation

Dernæst vil jeg overlade det didaktiske miljø til eleverne. I denne del af processen skal eleverne arbejde i en 

adidaktisk situation, nemlig det Guy Brousseau kalder handlingssituationen. Jeg vil i denne periode være 

observerende og tilbageholdende og blot opmuntre eleverne til at komme i gang og afprøve deres ideer. Her får 

de mulighed for at arbejde fri fra den didaktiske kontrakt. De kan selv undersøge problemet på deres egen måde 

og skal ikke tage hensyn til, hvordan jeg som lærer tænker om problemet og dets løsning. Grupperne kommer 

formentlig frem til forskellige løsninger alt efter deres faglige niveau. Disse løsninger skal de så forsøge at 

argumentere for sammen med deres sidekammerat. Derfor vil en del af formuleringssituationen foregå i den 

adidaktiske situation, idet det sker i elevernes gruppearbejde. 

Da Jean Lave og Etienne Wenger understreger, at læring foregår ved at deltage på mere avancerede måder i 

praksisfællesskaber, er det vigtigt, at eleverne får mulighed for selv at prøve at ræsonnere for deres løsninger i 

handlingssituationen. Det vil sige, at praksisfællesskabet skal indeholde en norm, der gør, at eleverne forsøger at 

efterligne den måde læreren ræsonnerede på i devolutionen. Så fra at lytte til lærerens måde at ræsonnere på, 

skal eleverne nu selv forsøge at lave ræsonnementer, og på den måde deltage på en mere avanceret måde i 

fællesskabet. I handlingssituationen vil eleverne bevæge sig på alle niveauer i Paul Cobbs skema. De vil blive 

siddende på deres plads og arbejde med sidemanden, som den sociale norm og deres egne forestilling om, 

hvordan man agere som elev under gruppearbejde foreskriver. I undersøgelse vil mange af dem tegne eller bruge 

centicubes i deres undersøgelse, da det er en socio-matematisk norm i klassen, samt de vil komme med 

forskellige bud på løsninger og argumenter for løsningerne alt efter deres forestillinger om, hvad der er gode 

svar på problemstillingen. Derudover vil de benytte matematiske klasserumspraksisser, som fx at sidelængderne 

i et rektangel kan ganges for at finde arealet af rektanglet. Men for at de kan udnytte disse praksisser, kræver 

det, at de kommer i tanke om dem og faktisk kan benytte dem i denne nye situation. Disse ting afhænger af den 

enkelte elevs matematiske begreber og erfaringer. 

Jeg vil lade eleverne arbejde i grupper i handlingssituationen, da alle elever ud fra Paul Cobbs niveau 3 har 

nogle matematiske begreber og praksisser, som kan sættes i spil. Det giver eleverne mulighed for at supplere og 

hjælpe hinanden, da de, trods de matematiske klasserumspraksisser, ikke har de samme matematiske begreber 

og formår de samme matematiske praksisser. 

Formulerings- validitets- og institutionaliseringssituation

Den næste fase vil foregå som en klassesamtale, hvor vi samler op på elevernes hypoteser ved, at de skal 

argumentere for dem. Det vil blive en sammenblanding af Guy Brousseaus formulerings- og validitetssituation, 

idet eleverne både skal formulere deres løsning på problemet og dernæst argumentere for dem. Derfor er 
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validitetssituationen meget vigtigt i udviklingen af ræsonnementskompetencen. Her bliver det min opgave at 

spørge ind til elevernes argumenter. At få eleverne til at uddybe og ikke stille mig tilfreds med ufaglige 

argumenter, som fx ”det kan man bare” eller lign. Institutionaliseringen kommer kun til at spille en rolle idet, at 

eleverne kan henvise til den officielle viden i deres argumenter for deres løsninger. 

Når læringen foregår i praksisfællesskaber, som Jean Lave og Etienne Wengers teori redegør for, er det 

afgørende for elevernes udvikling af ræsonnementskompetencen, at praksisfællesskabet i klassen lægger op til 

denne ræsonnementsudvikling. Det kræver, at der er nogle hensigtsmæssige normer for, hvad en god 

matematikelev er. Det mest ideelle ville være, at det var en selvfølgelig norm, at en god matematikelev 

argumenterer for sine løsninger. Denne norm er ikke selvfølgelig i denne klasse, derfor er det vigtigt, at jeg fra 

starten af forløbet klart får kommunikeret denne norm til eleverne. Samtidig er det også vigtigt, at der i klassen 

er nogle normer, der gør, at eleverne kan forsøge sig med løsningsforslag uden at risikere at blive til grin i 

fællesskabet. 

6.3 Min gennemførelse af undervisningsforløbet

I handlingssituationen arbejdede eleverne i smågrupper en stor del af tiden. Men selvom læreren spiller en 

tilbagetrukken rolle i denne situation, har hun ikke mulighed for at følge arbejdet i hver enkelt grupperne fra 

start til slut. Derfor vil der også være dele af elevernes kompetenceudvikling, som læreren ikke kan observere. I 

opstarten og opsamlingen af lektionen har læreren derimod mulighed for at påvirke undervisningsforløbet og 

elevernes læring. Derfor vil jeg medtage et kort afsnit med beskrivelse og analyse af, hvordan opstarten formede 

sig i denne 5. klasse fra min praktik. Der ud over vil jeg trække nogle situationer frem fra empirien, som jeg vil 

analysere ud fra teorien. Jeg vil slutte med et kort afsnit om den problemstilling, der fyldte mest i opsamlingen 

af lektionen i forhold til denne 5. klasses udvikling af ræsonnementskompetence.

Opstarten af forløbet 

Eleverne var allerede forundrede, da jeg sagde, de ikke skulle tage deres matematikbøger frem. Bare ved denne 

lille oplysning havde jeg brudt de sociale normer og den didaktiske kontrakt i klassen, og eleverne var 

forvirrede over, hvilken form for matematik der nu ville blive præsenteret. Derfor var de meget afventende i 

forhold til, hvad der nu skulle ske og i forhold til, hvilken rolle de nu skulle indtage. Jeg fik et godt resultat ud af 

at fortælle eleverne direkte, at det var deres måde at argumentere på, jeg lagde vægt på i dette 

undervisningsforløb. Jeg valgte at præsentere et ræsonnement for eleverne som: ”At man skal kunne 

argumentere for sine løsninger”, og vi afklarede sammen på klassen, hvad det ville sige at argumentere. Her 

brugte vi bl.a. ordet; begrunde. Da jeg introducerede problemstillingen for eleverne, var de meget forvirrede. De 

spurgte meget i forhold til at finde ud af, hvordan de skulle gribe opgaven an. Denne opgaveform med en 

undersøgelse, som ikke stod i en bog, men kun blev mundtligt formidlet, var ny for eleverne. Den rokkede ved 
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elevernes forestillinger om, hvad matematik handler om. Specielt forvirrede det dem, at de ikke skulle finde ét 

svar, men at der var flere svar alt efter hvilken figur, man undersøgte. Men da eleverne havde fået besvaret deres 

spørgsmål, var de ret motiverede for at overtage det didaktiske miljø og undersøge, hvad det indeholdt. 

Situation 1: At bruge symbolet n som repræsentation for højden

Jeg har valgt at medtage denne situation, selv om dialogen foregår mellem en elev og klassens faste 

matematiklærer, da den viser nogle karakteristiske træk i forhold til den didaktiske kontrakt. Eleven Rasmus sad 

med en undersøgelse i handlingssituationen, hvor de skulle finde arealet af en figurrække af rektangler [bilag 

1a]. Rasmus havde løst problemet og argumenteret for den med egne ord. Herefter udspiller der sig følgende 

samtale mellem Rasmus og deres faste lærer, da læreren vil have ham til at lave en generel regel med brug af 

symbolet n for hans løsning.

1) L(lærer): Ja, hvad hedder formlen så? Men det 

er fuldstændig rigtigt(kommentar til hans 

tidligere løsningsforklaring)

R(elev): Gange? (kigger spørgende op)

 5) L: Ja, men hvis nu du skulle skrive den med 

n?

 R: øh, så er det..(pause)..6 (kigger 

spørgende op igen)

 L: Ja, den giver 6, den der med 2 (peger på 

10) figur 2 )... hvorfor?

(Rasmus forklare, at man kan sige 2 * 3 

eller 3 * 2)

 L: Ja. Hvad hvis figuren, den var n? Altså en 

regel for alle figurer!

15) R: Jamen så plusser man bare 1 mere end 

n-tallet

 L: Ja, så prøv at skrive regnestykket med n

 R: (Skriver 7+1 =8 på papiret)

 L: Ja, og hvad skal du så gøre?

20) R: jamen altså...skal jeg tegne den?

 L: Jamen det er jo ikke nok at finde ud af at 

det er 8

 R: Nej

 L: Hvad skal du så gøre med det 8-tal der?

25) R: Det er øh... 8 centimeter (kigger 

spørgende op)

 L: Ja, det er 8 i bredden

 R: Ja..mumle

 L: Og hvad siger du?

30) R: Ja, det er jo bare 8 i bredden

 L: Ja og hvad så?

 R: Så tegner jeg det! (kigger spørgende på 

på læreren)... eller(tøvende)skriver det

 L: Ja, altså! Ja ideen er god nok, jeg mangler 

35) bare lige at høre det sidste.

I denne situation er Rasmus og læreren meget optaget af at opfylde den didaktiske kontrakt, der er i klassen. 

Rasmus har fundet en løsning og vil have læreren til at evaluere den, som den normale kontrakt foreskriver. 
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Læreren roser Rasmus for at have fundet en god løsning. Han vil nu udfordre Rasmus ved at få ham til at 

formulere en generel regel. Rasmus forstår ikke, hvordan han skal opfylde lærerens forventning til ham. Han 

ved dog, at læreren kender svaret. Derfor flytter Rasmus' fokus sig til at finde ud af, hvad læreren vil have ham 

til at sige. Han prøver derfor flere gange at gætte sig til, hvad han skal gøre(linje 4, 7, 20, og 32-33) og ser 

spørgende op på læreren for at aflæse hans reaktion på forslagene. Som samtalen skrider frem bliver han mere 

tøvende, da ingen af hans forslag blive godkendt og til sidst opgiver læreren samtalen og beder Rasmus prøve 

lidt mere. Her læner læreren sig op af den norm i den didaktiske kontrakt, at eleverne skal prøve selv. Læreren 

kunne også i stedet have valgt at læne sig op ad Jean Lave og Etienne Wengers teori om praksisfællesskaber, så 

han havde ført Rasmus ind i det faglige fællesskab omkring at overfører ræsonnementer til en generel regel med 

symbolet n. Dette kunne gøres ved at give Rasmus et konkret eksempel på, hvordan man kan overføre noget 

konkret til noget generelt. 

Situation 2: Josefine og Pernille arbejder sammen om problemløsning.

De to piger sidder og undersøger stænger af centicubes for at se, om de kan finde en generel regel for, hvordan 

man finder overfladearealet af dem[bilag 2]. De har i forvejen fundet overflade arealet af forskellige stænger 

ved at tælle sig frem. 

1) P: Man kan...man kan (kigger undersøgende 

på stangen af centicubes)

J: Man kan måle den!

(Pigerne måler sammen stangen med en 

5) lineal) 

 P: Og så... og så gange det 

med...4...neej(tæller siderne og toppen af 

stangen)

 J: Jo, gange 4.(Tæller siderne på stangen, 

10) mens P kigger på) .. og så plus 2(tæller  

toppen og bunden, P kigger stadig.)

De to piger arbejder sammen om problemløsningen. De har hver især nogle begreber og viden om 

matematik(Paul Cobbs skema nr. 6), som de bringer i spil ved at tænke højt. Samtidig understøtter de deres 

tænkning ved at manipulere med konkretmaterialerne(linje 7-11), som er almindelig socio-matematisk norm i 

klassen. Josefine benytter en klasserumspraksis, idet hun argumentere for, at P's forslag med at gange med 4 

(linje 6-7) er rigtigt. Hun tæller siderne på figuren og bringer den klasserumspraksis i spil, at arealet af én side 

på en centicubestang er det samme som de andre 3 sider, derfor kan man gange arealet af en af siderne med 4 for 

at finde arealet af alle 4 sider på stangen. Pigerne arbejder i en adidaktisk situation, hvor læreren blot observerer, 

og eleverne får mulighed for at løse problemet ved at prøve sig frem uden indblanding. Det giver sig til udtryk 

ved, at pigerne måler stangens længde med en lineal(linje 4-5), hvilket i sit selv ikke er normal 

klasserumspraksis. De (fleste) andre elever har en opfattelse af, at centicubes er 1cm lang, og man derfor ikke 

behøver at måle dem. Denne antagelse er ikke en del af disse to pigers begreber. Det understøtter Paul Cobbs 

teori om, at klasserumspraksisser ikke nødvendigvis er identiske med elevernes individuelle forståelse, selvom 
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de er udviklet i samme undervisningssituation. Det faktum, at de ikke bruger stangens mål til noget 

efterfølgende, viser, at de blot prøver sig frem med de aktiviteter, der lige falder dem for. De har her løsrevet sig 

fra den didaktiske kontrakt ved at give sig i kast med en undersøgelse ud fra deres egne forudsætninger og ikke 

ud fra hvilke metoder og løsninger, læreren gerne vil have, de skal bruge og finde. 

Opsamling på forløbet

Ved opsamlingen af lektionen, skulle eleverne fremlægge deres løsninger og begrunde og argumentere for dem. 

Her var det meget vigtigt hele tiden at spørge ind til elevernes argumenter. Eleverne havde en tendens til at 

fortælle, hvad de gjorde, altså beskrive hvordan de løste opgaven og ikke begrunde, hvorfor de kunne udføre 

disse løsninger. Det hænger sammen med elevernes normale didaktiske kontrakt, hvor de normalt skal forklare, 

hvordan de har regnet, men ikke skal begrunde, hvorfor de kunne regne på denne måde. 

6.4 Delkonklusion

Jeg har i ovenstående afsnit redegjort for to forslag til, hvordan man kan tilrettelægge og gennemføre et 

undervisningsforløb, der udvikler elevernes ræsonnementskompetence. Jeg kar kort beskrevet, hvordan lærer 2 

ud fra klassens lærebogssystem forsøger at medtænke bl.a. ræsonnementskompetencen. Derudover har jeg selv 

givet et bud på, hvordan et undervisningsforløb kunne planlægges og gennemføres. Herunder er der nogle 

fokuspunkter, jeg mener, er vigtige at medtænke, for at planlægge og gennemføre et godt undervisningsforløb til 

kompetenceudvikling. En nødvendighed for, at læreren kan styrer forløbet i den ønskelige retning, er, at der er 

formuleret nogle klare og præcise mål. Disse mål skal omsættes til konkrete mål for, hvad eleverne skal lære og 

hvilke tegn på målet opfyldelse, læreren kan observere. Man må tage højde for klassens didaktiske kontrakt, 

især i forhold til elevernes og lærerens kommunikation, så kommunikationen fremmer elevernes muligheder for 

at ræsonnere. Det er dog også vigtigt, at eleverne får mulighed for at arbejde i adidaktiske situationer, hvor de 

kan arbejde fri fra den didaktiske kontrakt med læreren og uforstyrret bringe deres individuelle matematiske 

begreber og praksisser i spil. Ligeledes er det vigtigt, at klassens praksisfællesskab har nogle gode sociale- og 

socio-matematiske normer, der foreskriver, at alle argumenterer for sine løsninger, og at man må forsøge uden at 

blive til grin i dette praksisfællesskab.

7.0 At evaluere et undervisningsforløb, der udvikler 5. klasses elevers ræsonnementskompetence

Jeg har i forgående afsnit præsenteret to bud på, hvordan man kan tilrettelægge og gennemfører et 

undervisningsforløb, der udvikler elevernes ræsonnementskompetence. I dette afsnit af opgaven, vil jeg 

undersøge den sidste del af problemformuleringen, nemlig hvordan man kan evaluere et undervisningsforløb, 

der udvikler elevernes ræsonnements.
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For at evaluere om et undervisningsforløb udvikler elevernes ræsonnementskompetence, må man se på, om de 

rent faktisk bringer denne kompetence i spil i forløbet. Derfor vil jeg i dette evalueringsafsnit fokusere på om 

eleverne udviser tegn på ræsonnementskompetencen gennem forløbet. Derudover vil jeg også berøre 

spørgsmålet om at måle ræsonnementskompetencen.

Jeg vil først beskrive, hvilke faktorer der generelt påvirker evalueringens funktion, og den tilbagevirkende kraft 

evalueringen har på undervisningen. Dernæst vil jeg redegøre, hvilke tanker de to lærere fra praktikskolens gør 

sig om at evaluere ræsonnementskompetencen. Tomas Højgaars Jensen beskriver 3 dele i en evalueringsproces; 

Karakterisering, identifikation og bedømmelse[Højgaard 2008, p. 44]. Ud fra disse begreber vil jeg evaluere 

elevernes ræsonnementskompetence, idet jeg også inddrager 2 situationer fra min gennemførsel af 

undervisningsforløbet, som jeg vil analysere og bedømme.

7.1 Generel om evaluering 

I dette afsnit vil jeg beskrive hvilke faktorer, der spiller en rolle for evalueringens funktion, og den 

tilbagevirkende kraft evalueringen har på undervisningen

Man kan overordnet set bruge evaluering på to tidspunkter. Man kan udføre en formativ evaluering. Det vil sige 

evalueringen udføres undervejs i et forløb, så læreren har mulighed for at kunne justere undervisningen, så den 

understøtter elevernes læring optimalt. Eller man kan udføre en summativ evaluering, der måler, hvad eleverne 

kan efter et forløbs afslutning[Andersen 2007, p. 36]. 

Der er ofte et modsætningsforhold mellem en evalueringsmetodes reliabilitet og validitet. Reliabilitet vil sige, 

om evalueringsmetoden er egnet til at evaluere retfærdigt og pålideligt. Her er det optimale, at evalueringen 

giver det samme resultat, selvom en anden bedømte den. Validitet vil sige, at evalueringen faktisk evaluerer det, 

man ønsker. Hvis ikke man i en evaluering kan opnå både høj reliabilitet og validitet, må man overveje, hvilken 

af begreberne, man vil tillægge størst betydning, og hvilken man vil nedprioritere[Skott, Jess og Hansen 2008, 

p. 328]. 

Hvordan og hvad der bliver evalueret fra centralt hold, spiller også en rolle i forhold til, hvad der bliver 

undervist i og evalueret i skolen. En lærer er naturligvis interesseret i, at hendes klasse klarer sig godt til 

nationale test og prøver. Derfor har disse nationale test og prøver en tilbagevirkende effekt på den daglige 

undervisning. Der vil bliver undervist i teststoffet, og andre områder af faget nedprioriteres. På denne måde 

tydeliggøres det også for eleverne, hvad der er vigtigt, for at man er god i det pågældende fag[ibid. p. 340]. 

7.2 At evaluere undervisningsforløbet ud fra lærere fra min praktikskole

Da lærer 1 i interviewet ikke bevidst inddragede kompetencer i sin undervisning, havde han heller ikke forslag 

til, hvordan man kunne evaluere kompetencer. 
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Lærer 2 udtalte om at evaluere kompetencerne, at: ”Det er sindssyg svært”. Men at han evaluerede kompetencer 

ved at se efter tegn. Han mener tegn på, at eleverne har problembehandlingskompetence er, at de selvstændigt 

kan gå i gang med en tekstfyldt opgave, og at de kan begrunde deres svar viser, at de har 

ræsonnementskompetence. Han gør ikke noget målrettet for at evaluere kompetencerne og kan ikke komme i 

tanke om nogen egnet evalueringsmetode. Han mener, at man ”støder på” kompetencerne engang imellem 

gennem samtale med eleverne i undervisningen. 

Lærer 2 er opmærksom på, at der forekommer tegn på elevernes kompetencer indimellem. Han mener, at et tegn 

på ræsonnementskompetence er, at eleverne kan begrunde deres løsninger. Dette tegn stemmer godt overens 

med målet for mit forslag til et undervisningsforløb. Han kunne med fordel få sat lidt system i evalueringen, da 

han ikke vil kunne dokumentere og begrunde elevernes kompetenceniveau ud fra tegn, han tilfældigvis ”støder 

på” engang imellem i den daglige undervisning. 

7.3 Min evaluering af undervisningsforløbet

Kompetencer er svære at evaluere, da de ikke kan afdækkes ved en test med ét rigtigt eller forkert svar. 

Evaluering af kompetencer er komplekst og kræver fortolkning af den, der skal bedømme evalueringen4. Derfor 

bliver det let en faldgrube, at man, for at kunne lave en retfærdig evaluering, udformer en prøve, som egentlig 

ikke evaluerer den pågældende kompetence. Dette modsætningsforhold er spændingen mellem reliabilitet og 

validitet. 

For at evaluere elevernes ræsonnementskompetence må man se på, hvilke evalueringsmetoder der er egnede. 

Der er flere muligheder for valg af evalueringsmetode. Man kunne fx bruge, logbog eller portefolie, hvor elever 

skulle begrunde løsningsforslag. Disse metoder indebærer dog skriftlig fremstilling, og jeg er kun interesseret i 

elevernes mundtlige argumentation. Derfor vil jeg i dette tilfælde se efter tegn på ræsonnementskompetence ved 

at observere elevernes mundtlige begrundelser for deres løsningsforslag. 

Jeg vil evaluere forløbet formativt, dvs jeg vil vurdere, hvorvidt eleverne mundtligt kan argumentere for deres 

løsninger og overveje, om der er punkter i undervisningen, jeg vil ændre. Man kunne også bruge præsentation af 

løsningsforslag som en summativ evalueringsform, der kun har til sigte at bedømme elevernes 

kompetenceudvikling. Idet jeg valgte denne evalueringsform, er der nogle praktiske faktorer, jeg må tage højde 

for. Jeg må som lærer bevæge mig rundt i klassen i handlingssituation, hvor eleverne i grupper formulerer 

ræsonnementer. Det er en forudsætning for, at jeg kan observere tegn. Det er også vigtigt, at det er en del af den 

didaktiske kontrakt i klassen, at læreren kan lytte til en elevdiskussion uden at undervise og evaluere, men bare 

kan observere og lytte. 

Ved at vælge en evalueringsform, hvor jeg vurderer elevernes kompetenceudvikling ud fra observationer og 

tegn, prioriterer jeg en høj validitet. Det betyder til gengæld, at elevernes bedømmelse er afhængig af min 

4 Her kan der sammenlignes med Illeris[Illeris 2011, p. 129-131] skepsis over for måling af kompetencer. Se afsnit 4.1
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subjektive vurdering, og evalueringsformen giver dermed køb på reliabiliteten. Dette valg er jeg nødt til at 

foretage for ikke at komme til at flytte fokus fra at evaluere kompetencen til at evaluere noget mere testbart. 

Karakteristik, identifikation og bedømmelse i evaluering af ræsonnementskompetencen

For at evaluere ræsonnementskompetence ved hjælp af tegn vil jeg tage udgangspunkt i Tomas Højgaards 

beskrivelse af 3 delprocesser, der er tilsammen tegner et billede af, hvordan man kan kan evaluere elevernes 

kompetencer[Højgaard 2008, p. 44]. Han nævner 3 punkter, der er nødvendige i evalueringen; karakteristik, 

identifikation og bedømmelse[ibid]. Ved hjælp af disse 3 punkter og den foregående teori, vil jeg nu evaluere 

undervisningsforløbet:

Karakteristik af ræsonnementskompetencen

For at evaluere et forløb må man nødvendigvis vide, hvad man præcist vil have evalueret. I dette 

undervisningsforløb ønskede jeg at udvikle elevernes ræsonnementskompetence, derfor er det vigtigt at 

karakterisere, hvad det vil sige at besidde ræsonnementskompetence. I afsnit 4.3 beskrev jeg, hvad 

ræsonnementskompetencen indeholder, og i afsnit 6.2 indkredsede jeg der ud fra målet for dette forløb til; at 

eleverne kan give en mundtlig begrundelse for deres løsning af problemstilinger inden for emnet figurrækker. 

For at kunne genkende tegn på ræsonnementskompetencen på 5. klasses niveau har jeg lave en fiktiv dialog, 

som skal vise ræsonnementskompetence hos en elev. 

Fiktiv dialog:

Eleverne har arbejdet med en undersøgelse af arealet af en figurrække af rektangler[bilag 1a]. Eleven 

fremlægger sin løsning. 

1) E(elev): Jeg kan bare gange rektanglets 

længde og bredde med hinanden for at finde 

arealet 

L(lærer): Ja, hvorfor kan du gøre det?

5) E: Det kan jeg, fordi alle lagene i           

rektangelet har samme antal firkanter. Fx 

har figur 3 4 firkanter i hvert lag, som jo 

er længden. De 4 firkanter skal jeg tage 3    

gange, fordi der er 3 lag i rektangelet. 

10) Altså ville det blive 3 gange 4 og det er 12

L: Ja, Ok! 

E: Så kan man også se, at figur nummer 3 

har højden 3, og figur nummer 4 har    

højden 4 og så videre.

15) L: Ja, altså at nummeret for figuren 

egentlig betyder...?

E: Ja, altså det betyder figurens højde.

 L: Ja....hvad kan du mere sige?

E: Hmm, at man også kan se på figurene 
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20) at længden af rektanglet altid er 1     

længere end højden.

 L: Ja, det er det også.

E: Derfor kan man gange højden, som man 

kender fra figurnummeret, og længden, som er 

25) højden plus 1, med hinanden, så har man    

arealet af rektanglet.

 L: Ja, det var fint. Kan man gøre det på 

samme måde ved alle rektanglerne i            

figurrækken.

30) E: Ja, hvis altså figurrækken fortsætter i 

samme system, som de 4 vi kan se i   

opgaven, så vil længden altid være en 

længere end højden, og højden vil være        

figurnummeret. Og så kan man bare gange 

35) højden med højden plus en.

Eleven viser ræsonnementskompetence, idet han underbygger sin løsning med en kæde af argumenter( linje 5-9, 

12-14, 17, 19-21, 23-26) Linje 30-35 er en opsummering på ræsonnementet, hvor eleven ræsonnere sig frem til, 

at fremgangsmåden gælder generelt for figurrækken. En del elever i 5. klasse vil ikke kunne strukturere et 

ræsonnement uden, at læreren hjælper lidt på vej. Derfor er lærerens rolle som guide i samtalen vigtig. Men 

selvom læreren spørger ind til enkelte punkter i elevens ræsonnement, er det eleven selv, der kommer frem til 

ræsonnementerne. 

Identifikation og bedømmelse af ræsonnementskompetencen:

Nu har jeg karakteriseret, hvad evalueringen retter sig mod, og hvilke tegn der kan komme til udtryk. Nu vil jeg 

gå videre med at undersøge i hvilket omfang, ræsonnementskompetencen kommer til udtryk i evalueringen. 

Men først vil jeg kort berøre det at bedømme ræsonnementskompetencen. Altså at kunne sætte et mål på 

elevernes udvikling af kompetencen. 

Da evaluering af ræsonnementskompetencen indebærer et subjektivs skøn, må jeg erkende, at det er meget svært 

præcist at bedømme, hvor udviklet elevernes ræsonnementskompetence er. 

”Vi må konkludere, at jo mere kompliceret viden vi ønsker at evaluere, desto sværere bliver det og desto  

mere meningsløst bliver det at sætte et præcist mål på det fortolkede resultat”

[Skott, Jess og Hansen 2008, p. 339]

Her vil det kræve, at man klarlægger en progression af kompetencen i detaljer, så man har noget at sammenligne 

elevernes niveau med. Denne progression vil kunne laves ud fra de tre begreber aktionsradius, dækningsgrad og 

teknisk niveau fra Kompetence og matematiklæring[Niss 2002] Det vil jeg dog af pladsmæssige hensyn ikke 

begive mig af med i denne opgave, men kun pege på nogle tegn på ræsonnementskompetence, som eleverne 

udviser i forløbet.

Jeg har udvalgt 2 situation fra mine videooptagelse, hvor jeg vil prøve at identificere og bedømme de 2 elevers 

tegn på ræsonnementskompetence.
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Identifikation af situation 1: 

Eleven Pelle ræsonnere over arealet af rektanglerne i figurfølgen ud fra nedenstående rektangel [bilag 1a]

Figur 2: Rektangel nr. 5 fra figurrække 

(....)                                                               

P: Ja, ok, jeg starter med at sige... 5, fordi her 

er 5(tæller og skriver 5 ud for figurens højde). 

Og så de her, de er blå(?) (krydser en kolonne 

15) over med kridtet), og så ganger jeg med de her 

sider her(viser højden og længden af  figuren 

undtagen den overkrydsede kolonne), fordi så 

er de lige lange, siderne. Og så... 5 gange 

5...plus 5.

20) L: Så du siger 5 gange 5 plus 5

P: Ja, det giver 30

L: Det giver 30, ok, prøv at forklare 

hvorfor du kan gøre sådan.

P: Nåeh, altså det her, det er 5(peger på 

25) de 5 overkrydsede tern i kolonnen), og så 

ehm, de her sider, de er lige lange (peger 

på højden og bredden uden den overkrydsede 

kolonne), og så ganger jeg dem, 5 gange 

5, så jeg får arealet af den firkant der (peger 

30) på 5*5- kvadratet)...det giver 25, plus 5.

L: Og hvorfor siger du plus 5 til sidst?

P: Fordi der er 5 i den der kasse          

der(peger på overkrydsede kolonne)

L: Nå ok, så det er det, du mener med 

35) krydset, at du har taget en række væk (viser  

den farvede kolonne på tegningen)

P: Ja

Pelle har overordnet 2 trin i sit ræsonnement. Det første trin er i linje 14-19 og 24-30, hvor han streger en 

kolonne i figuren over og forklarer, at man kan sige 5 gange 5. Han argumenterer for sin løsning med, at så er 

siderne lige lange(18 og 26), og han så har fundet arealet af kvadratet (linje 29). 

Trin 2 er, at efter han har fundet arealet af kvadratet, finder han arealet af den sidste kolonne(linje 32-33) som 

skal lægges til arealet af kvadratet.

Bedømmelse af situation 1:

Pelle kommer med nogle gode argumenter for sit løsningsforslag. Han får argumenteret for de to trin i sit 

ræsonnement på en måde, man kunne forvente for en 5. klasseelev. Der er nogle svage punker i Pelles 

argumentation for, at den kan leve op til at være en kæde af argumenter, der skal underbygge løsningens 

gyldighed. Disse svagheder kunne formentlig have været afhjulpet af lærerens uddybende spørgsmål under 
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elevens ræsonnement. Den ene er, at han ikke argumenterer for, at man kan finde arealet af et kvadrat og et 

rektangel ved at gange højde og længde. Denne metode, må man dog gå ud fra, er en del af de normale 

klasserumspraksisser i klassen, og derfor argumenterer Pelle ikke for det. En anden klasserumspraksis, der ikke 

bliver argumenteret for, er praksissen om, at man må dele figuren op i to dele, og finde de to deles areal hver for 

sig, for så til sidst at lægge dem sammen. Der er heller ikke nogen(læreren inkl.), der stiller spørgsmålstegn ved 

disse praksisser, selv om de burde være en del af elevens ræsonnement. 

Identifikation af Situation 2: Eleven Mille ræsonnerer over rumfanget af en 4-armede stjerne i 

figurrækken[bilag 1b]. 

Figur 3: Stjerne nummer 2 fra figurrække

3) (...)

L: Hvordan fandt du ud af det(rumfanget 

5) af stjernen)?

M: Jeg sagde bare 2 gange 4 plus 1

L: Du sagde 2 gange 4 plus 1, ok, 

hvorfor gjorde du det?

(....)

10) (M kommer op til tavlen)

L: Jeg skriver lige, hvad du sagde. Du sagde 2 

gange 4 plus en(skriver 2 * 4 +1 på tavlen)

M: Altså skal jeg tegne den der nummer      

2 (stjerne)

15) L: Ej, du behøver ikke tegne den, du kan 

måske lige....hvis vi lige tegner sådan en 

skitse her(tegner en skitse over stjernen på 

tavlen). (...) Prøv at forklare, hvordan      

du gjorde.

20) M: Der er 2 centicubes ud her(peger på en 

arm) og 2 ud her og 2 ud her og 2 ud her. Og 

det det er 4 gange. Derfor sige jeg 4 * 2. 

Og så er den der inde i midten! Det er plus 1.

L: Ja, hvad hvis det var figur nummer 17? 

25) M: Så var der 17 centicubes ud her(peger 

på en arm) og stadig kun 1 i midten, så ville 

det blive 17 gange 4 plus 1.

Mille repræsenterer stjernen med centicubes. Mille argumenterer for sin løsning ud fra en skitse af den 4-armede 

stjerne. Hun ræsonnerer sig frem til, at man kan dele figuren op i 2 dele(linje 20-23). Centicuben i midten og de 

4 arme. Derudfra argumenterer hun sig frem til gangestykket 4 * 7, og at man til sidst skal plusse den midterste 

centicubes til. 
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Bedømmelse af Situation 2

Mille er god til at argumentere ud fra skitsen, hvor hun viser, hvordan hun når frem til gangestykket 2*4, og til 

sidst får lagt den midterste centicubes til.

Der er dog også nogle svagheder i hendes ræsonnement. Egentlig er det en forudsætning for at kunne udregne 

figur nummer to i figurrækken, at hun har gjort rede for, at antallet af centicubes i en arm er det samme som 

figurnummeret. Dette sker dog først indirekte sidst i dialogen, hvor læreren spørger ind til det(linje 24-27). 

Lige som i situation 1 benytter hun sig af den klasserumspraksis, der foreskriver, at man kan dele figuren op i to 

dele og finde arealet hver for sig, for så at lægge dem sammen til sidst. 

Hun benytter sig også af et antaget-fælles begreb i klassen, hvor man ikke behøver at argumentere for, at man 

skal gange med bredden af en figur af centicubes, når den kun er 1cm bred. Det vil sige, hun faktisk taler om 

figurens areal, idet hun ikke argumenterer for, at man skal gange arealet med 1cm for at finde rumfanget. 

Samlet bedømmelse af situation 1 og situation 2 samt nye tiltag i undervisningen.

Eleverne forsøger at give et ræsonnement for deres løsningsforslag i fremlæggelserne, og de har nogle gode 

argumenter med. De mangler dog nogle forudsætninger for deres argumenter, som bliver udeladt, da de er en del 

af de almindelige klasserumspraksisser. Disse implicite klasserumspraksisser er det lærerens opgave at gøre 

eleverne opmærksomme på, derfor fokuserede jeg i det videre forløb på at få eleverne til at argumentere mere 

detaljeret. Det forvirrede naturligvis eleverne at skulle argumentere for praksisser, som de normalt ikke skulle 

argumentere for længere. Men de accepterede, at dette var en del af at kunne argumentere grundigt for sin 

løsning. 

Man kan ikke ud fra et enkelt eksempel bedømme elevers ræsonnementskompetence, da man ikke kan 

bedømme hverken aktionsradius, dækningsgrad eller teknisk niveau. Til det må læreren kunne observere 

eleverne i mange sammenhænge.

7.4 Delkonklusion

Jeg har i dette afsnit givet to forslag til, hvordan man kan evaluere ræsonnementskompetence i en 5. klasse. Det 

ene ud fra lærerne fra min praktikskolen og det andet ud fra mine erfaringer fra 4.-års praktikken. Jeg må 

konkludere ud fra disse to bud, at det at evaluere kompetencer er en udfordring, som jeg ikke kan give et 

fuldstændigt og fyldestgørende svar på. Det, jeg kan konkludere, er, at det er vigtigt at være opmærksom på 

hvilke mål, man vil evaluere og hvilke tegn, læreren skal kunne observere hos eleverne, for at målet er opfyldt. 

Jeg erfarede også, at det er svært at sætte et mål på elevens grad af ræsonnementskompetence. Derfor må 

læreren være opmærksom på, hvilken evalueringsform hun vælger, så hun er sikker på, at den understøtter en 

høj validitet, selvom hun så gider køb på reliabiliteten. Læreren må vurderer elevernes grad af 

ræsonnementskompetence ud fra sin subjektive observation.
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8.0 Konklusion

For at give grundskolen et fagligt løft og udruste eleverne til at kunne handle hensigtsmæssigt og med 

indsigtsfuld parathed i situationer, som rummer bestemte slags matematiske udfordringer, må elevernes 

matematiske kompetencer udvikles. 

Der findes mange måder man kan gribe det at planlægge, gennemføre og evaluere et godt undervisningsforløb, 

der udvikler elevernes ræsonnementskompetence an på. Det er dog altid nødvendigt for, at læreren kan styre 

forløbet i den ønskede retning, at der i planlægningen udformes nogle klare og præcise mål for, hvad eleverne 

skal lære. Disse mål må ikke være for overordnede, men må omsættes til så konkrete mål, at læreren kan bruge 

dem i evalueringsfasen. Man må i planlægningen tage højde for klassens didaktiske kontrakt, særligt i forhold til 

elevernes og lærerens kommunikation, så kommunikationen fremmer elevernes muligheder for at ræsonnere. 

Samtidig er det også vigtigt, at eleverne får mulighed for at arbejde i adidaktiske situationer, hvor de kan tage 

del i matematiske undersøgelser fri af den didaktiske kontrakt med læreren. I disse undersøgelser er det oplagt at 

lade eleverne arbejde i grupper, da de derved kan udnytte hinandens individuelle matematiske praksisser og 

begreber i problemløsningen. Samtidig træner det også deres udvikling af ræsonnementskompetencen, idet de 

skal argumenterer for deres løsningsforslag over for hinanden. Når man ser på klassen som et praksisfællesskab, 

er det vigtigt, at der forekommer nogle gode sociale og socio-matematiske normer, der foreskriver at i dette 

praksisfællesskab argumenterer alle for sine løsninger, og at man kan lave forkerte ræsonnementer uden at blive 

til grin i fællesskabet. Det er vigtigt, at klassens didaktiske kontrakt foreskriver, at læreren støtter elevernes 

ræsonnement ved at stille uddybende spørgsmål, så der også bliver argumenteret for begrundelser, der ellers er 

en del af de fælles klasserumspraksisser. 

Jeg må konkludere ud fra mit arbejde med at evaluere kompetencer, at det er en udfordring, som jeg ikke kan 

give et fuldstændigt og fyldestgørende svar på. Der findes flere måder at evaluere på, men når målet er, at 

eleverne skal ræsonnere mundtlige, må man have en mundtlig evalueringsform. Ud fra karateristikken af 

ræsonnementskompetencen beskrev jeg nogle observerbare tegn, der viser ræsonnementskompetence hos 

eleverne. I min evaluering var tegnet, at eleverne skulle kunne argumentere for og begrunde rigtigheden af deres 

løsninger. Idet at det er en subjektiv evalueringsform, er det også svært at bestemme elevernes niveau af 

ræsonnementskompetence. Men jeg må konkludere som Tomas Højgaard Jensen[Højgaard 2008, s. 44 ], at 

validiteten er fundamentet i evaluering af ræsonnementskompetence, idet det vigtigste er at evaluere 

kompetencen. Derfor må reliabiliteten nedprioriteres, da man ikke kan evaluere ræsonnementskompetencen 

uden et subjektivt skøn. 

Jeg har i opgaven ud fra teorien fremført nogle forslag til, hvordan man kunne tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere et undervisningsforløb, der udvikler elevernes ræsonnementskompetence. Det er gjort ud fra en konkret 

5. klasse fra min praktikskole. Hvis andre lærere skulle udvikle ræsonnementskompetence i en anden klasse, 

ville der naturligvis være andre faktorer, der spiller ind på, hvordan forløbet skulle tilrettelægges, gennemføres 

og evalueres. Læreren skulle fx tage højde for, hvordan denne klasses didaktiske kontrakt fungerede, og hvilke 
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normer og praksisser der var. Mit forslag til tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering kan derfor ikke 

direkte overføres, men kan være en inspiration for matematiklærere til at komme i gang med at få udviklet 

ræsonnementskompetencen hos deres elever i matematikundervisningen.

9.0 Perspektivering

Jeg kan i interviewet med mine praktiklærere se, at kompetenceudvikling er en meget lille del af deres 

matematikundervisning. Dette sat i forhold til, at skolen ligger højt på karakterranglister, understreger, at 

kompetencemålene fra Fælles Mål[Fælles Mål 2009] ikke bliver evalueret til afgangsprøven. Det er 

problematiske, idet evaluering har en tilbagevirkende effekt på undervisning. Når kompetencemålene ikke 

evalueres, må man regne med, at de generelt nedprioriteres i matematikunderving. Dermed får undervisningen 

ikke det tiltænkte faglige løft. Hvis Undervisningsministeriet ønsker, at de matematiske kompetencer skal være 

en del af undervisningen, er det nødvendigt at indføre en prøve af disse kompetencer. Hvordan en sådan prøve 

skulle udformes, kan jeg ikke give et umiddelbar svar på. Det vil være et stort arbejde at evaluere alle elementer 

i de matematiske kompetencerne, og der skulle sikkert også udvikles nye og mere utraditionelle prøvemetoder i 

forhold til den nuværende skriftelige matematikprøve, for at kunne afdække elevernes aktionsradius, 

dækningsgrad og tekniske niveau i hver enkelt kompetence.  
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Bilag
Bilag 1a

7. Areal af Rektangler

n      1              2         3   4

 
Bilag 1b

3. Rumfang af stjerner

   n: 0        1             2                           3
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Bilag 2

Introduktionsopgave

Problem: Hvad er arealet af overfladen på en stang af centicubes? [Fælles Mål 2009, p. 41]

Billede fra fælles mål s. 41

Spørgsmål, der kan stilles for, at eleverne udvikler ræsonnementskompetence:

◦Hvad er overfladen på 1 centicubes?

◦Hvad er overfladen på 3 centicubes? På 10 centicubes?

◦Hvordan fandt du ud af det?

◦Kan du finde en regel for hvor stor overfladen er på en stang? 

◦Hvorfor er dit svar rigtigt?
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