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Lidt om Klaus Fink

• 1958 1. klasse og snart under den Blå Betænkning

• 1976 Læreruddannet med linjefag i Anvendt Matematik

• ”Som jeg husker det”



Matematikundervisningens historie
Kilder
• Fra forstandens slibesten til borgerens værktøj. H.C. Hansen, 2002

• Matematikundervisningen i Danmark i 1900-tallet. Hansen, Haahr, Jensen, 
Wedege, Jakobsen, Thybo, Munkholm, Antonius, Madsen og Jørsboe, 2008



Anvendt matematik = regning







Linjefaget ”Anvendt matematik”

• Virkelighedsnært, konkret, anvendeligt

• Svært at få et tilstrækkeligt fagligt niveau



Enarmet tyveknægt



Blå betænkning 1960

• Formålet med regne- og matematikundervisningen er:

• at bibringe eleverne kundskaber og færdigheder,

• at opøve og anvende de færdigheder i regning, som eleverne får brug 
for i livet uden for skolen, i familie, samfund og erhverv,

• at give eleverne fortrolighed med geometriens og aritmetikkens 
enkleste grundbegreber og metoder.



1962

Elevernes forudsætninger for 
regning og matematik kan være 
meget forskellige såvel fra klasse 
til klasse som inden for den 
enkelte klasse.

Undervisningen må i alle tilfælde 
tilrettelægges i overensstem-
melse med disse forudsætninger, 
så stoffet tilegnes grundigt og 
med god forståelse.

Blå Betænkning s. 99



Reformpædagogen Schneekloth 1812-1882

• ”Om ogsaa mange Lærere endnu finde Behag i Brugen af den gamle 
Mechanisme og lade de Fremskridt, som Videnskaben overhovedet 
har gjort, gaae forbi uden at efterlade Spor ved deres Undervisning; 
saa gives der dog ogsaa allerede mange, som hylde en mere 
aandsdannende Methode, som ombytte Mechanisme og dødt 
Regelværk med Grundighed og selvvirksom Udvikling” (1840)

• At afrette et Barn til bevidstløs Regnen, til en leg med døde Ziffre, er 
at lænkebinde eller dræbe dets Aand, det er et intellektuelt Drab.” 
(1841)



Kan anvendelsen anvendes?

• Ja!

• Elevernes læring

• Motivation



Faghæftet 1976

• Udover betydningen af faget i simple praktiske anvendelser må man – med vor tids 
uddannelsessamfund i tankerne – klargøre sig matematikkens rolle som redskab for andre fag, 
som støttefag.

• Beviser i matematik spiller en rolle såvel ved forståelse af enkeltresultater som ved forståelse af 
større begrebsområder, ligesom ræsonnementer overalt er af central betydning i 
problemsituationer.

• Den enkeltes erkendelse af fagets deduktive karakter er derfor væsentlig.

• Opnåelse af viden om og forståelse af matematiske begreber og metoder kan dog ikke anses for 
at være tilstrækkelig. Også visse færdigheder i at anvende begreber og resultater samt færdighed 
i at anvende arbejdsmetoder, der er karakteristiske for faget, er nødvendige.

• Elevernes forståelse af begrebet matematisk beskrivelse eller matematisk model er således 
afgørende for deres forståelse af fagets praktiske anvendelighed.
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Anvendelse versus forståelse

• En modsætning?

• En dialektisk sammenhæng?



H. C. Hansen: En Bølgemodel

Matematik nr. 5, 2006



Etno-matematik



Kontekst er lettere

• De fleste kan:

• Hvad koster 1½ liter cola til 15 kr. og 3 snegle til 5 kr. stykket?

• Men:

• Hvor meget er 15 + 3 · 5 ?



Undersøgelseslandskaber
Ole Skovsmose i Kan det virkelig passe?

Opgaveparadigmet Undersøgelseslandskaber

Referencer til ”ren” matematik

Referencer til ”semi-virkelighed”

Reelle referencer



Mål, mål og atter mål

• 1903

• 1935

• 1958/60

• 1976

• 2001

• 2003

• 2009

• 2014/15

Stigende vægt på både 
anvendelse og forståelse

4-tallet er helligt



Anvendt matematik slår helt igennem 2001!

• Klare Mål 2001

• Fælles Mål 2003

• Fælles Mål 2009



Prøverne

• Der er tre ting, der styrer matematikundervisningen i Danmark

• Målene

• Prøverne 

• Lærebøgerne

• Det sidste står stærkest









2010



NuNU



Almen dannende



Formålet for faget matematik

• Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og 
viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres 
aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv.

• Stk. 2.
Elevernes læring skal baseres på, at de selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med 
andre kan erfare, at matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik 
rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation.

• Stk. 3.
Faget matematik skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en 
historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig 
vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse 
i et demokratisk fællesskab.

30-03-2017 klaus.fink@skolekom.dk 29



Kan anvendelsen anvendes?

• Ja!

• Elevernes læring

• Motivation

• Kritisk tænkning



Brug - misbrug?

• Eksempel på forskellige tællemetoder i matematik

• Hvor mange mål er der i Fælles Mål?

• Keld Skovmand: 256

• Klaus Fink: 122

• Hvem har ret?

• Hvem skal afgøre, hvem der har ret?



Finanskrise, Facebook og Google

• Pas på algoritmerne

• Cathy O’Neil i Politiken 5. december 2016



Det er svært at spå – især om fremtiden

• Nu skrues der på statens lommeregner (Politiken 10.02.17)

• Finansministeriets forudsigelser er ofte forkerte de sidste 15 år 
(Jyllands Posten)

• Adam er den skyldige!



Fra Dennis Kristensens blog
Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område 2010.
Lavtlønsløsning eller ej

• Forskellen på at tænke i ensartede kronebeløb eller ensartede 
procentsatser er til at tage og føle på.

• Hvis hver eneste ansat i kommunerne får en tusindekroneseddel i hånden, 
så giver det de ansatte på løntrin 11 en lønstigning på 5,48 %, mens de 
ansatte på løntrin 55 opnår en fremgang på 1,29 %.

• Fordeler man i stedet den samlede pris for den øvelse på en anden måde, 
så ser billedet helt anderledes ud. Gives beløbet som samme procentvise 
stigning til alle kommunalt ansatte, så bliver der 611 kr. til den ansatte på 
løntrin 11, mens den ansatte på løntrin 55 får ikke mindre end 2.838 kr.



Folkeskolen
9. februar
2017



Politiken
4. september

2016



Politiken 19. februar 2017

• Søren Brostrøm:

• Det er heller ikke løsningen, 
som nogle mener, at 
internettet og sociale medier 
i sig selv skulle være 
oplysende og 
demokratiserende. Både 
information og 
misinformation spredes 
hurtigere.





Politiken 25. marts 2017

• Ansæt nogle akademikere!





Politiken marts 2017: Danmark i frit fald!

211



Kan anvendelsen anvendes?

• Ja!

• Elevernes læring

• Motivation

• Kritisk tænkning

• Husk at få forståelsen med

• Glem aldrig glæden!



Hvor meget kunne Andreas se?



Andreas’ bane

Matematisk model







Konklusion

• Meget er forandret, og dog er alt ved det samme

• Der er ikke meget nyt, som vi ikke har prøvet før





Kurver
















