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Dannelse i folkeskolen?
Et oplæg DMUK 21. november 2017

Kompetencecenteret i Matematikdidaktik
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En dannelsesdiskussion

• Der er mange udlægninger. 

• Alle har meninger om at de andre ikke har ret

• Det er blevet en kampplads som modstykke 
til den ”atomiserede” læseplanstænkning og 
som modstykke til ensretning.

• Der indgår en stærk historik som tolkes 
forskelligt ind i nuet og fremtiden.

• Der hænger en vis ”Emma Gad” lignende 
billeddannelse over begrebet
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”At være dannet”

• Forfatter Erling Jepsen:
Jeg opfatter stadig mig selv som bondedrengen, der er kommet ind med 
firetoget. Når selskabet bliver lidt for lærd og fint, spiller jeg klovnekortet 
og gør et nummer ud af at være jyde, som ikke forstår sig på den slags.

• Skuespiller og komiker Mette Horn:
Jeg er vokset op i et miljø i Hellerup, hvor dannelse var noget man kunne 
slå hinanden i hovedet med, og hvor man på meget udvendig vis kunne 
afsløre dem, der ikke var dannede. Der var visse hemmelige koder, der 
gjaldt i social sammenhæng. For eksempel det der med at angribe 
spisetøjet udefra og ind og signalere rigtigt til en tjener på en restaurant.

Historisk tilbageblik 
Humanismen (1700-tallet)
• Dannelse blev ensbetydende med opdragelse til humanitet, dvs. det, 

der vedrører mennesket, i modsætning til det guddommelige

• Til det hørte fortrolighed med det specifikt menneskelige: sprog og 
kultur, dvs. historie, litteratur, kunst og filosofi, med andre ord den 
fagrække, vi i dag omtaler som humaniora. 

• Respekten for det menneskelige førte i 1700-t. til, at der i 
humanismens dannelsesbegreb indgik forestillinger om tolerance, 
menneskevenlighed og tanker om menneskerettigheder. Derved blev 
det humanistiske dannelsesbegreb på én gang en pædagogisk, 
moralsk og politisk norm.
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Historisk tilbageblik
Nyhumanismen (1800-tallet)
• Målet med undervisningen skulle være fortrolighed med den klassiske 

kultur som forbillede for eftertiden, herunder med dens sprog som en 
del af den kulturelle arv. Nyhumanisternes nøglebegreb var ordet 
dannelse, forstået både materialt og formalt som en udviklet evne til 
at bringe orden i forestillinger og til selv at danne nye forestillinger:
• materialt ved kendskabet til den almene og æstetiske kultur gennem læsning 

af de klassiske tekster på originalsprogene, dvs. latin og for nyhumanisternes
vedkommende især græsk,

• formalt ved den karakterdannende virkning, der udgik fra lærestoffet; de 
klassiske sprog blev opfattet som en uforlignelig slibesten for forstanden

Klafki 1900 - tallet
Klafki er skaberen af denne kategoriale dannelsesteori, der 
forener den formale (det subjektive)  og materiale (objektive) 
dannelse. 

• Den kategoriale dannelsesteori vægter både det objektive 
(indholdet) samt det subjektive (eleven). Det centrale her 
er et medspil fra eleven mod en personlig tilegnelse af det 
materiale.

• Kategorial dannelse er kun dannelse i det omfang det ud 
fra en helhedsbetragtning dvs. ved hjælp af kategorier 
lykkedes at forbinde noget ydre alment gældende og 
værdsat kulturelt indhold med indre subjektive kriterier via 
selvvirksomhed på en sådan måde, at både processen og 
resultatet af disse bestræbelser er, at den enkelte igennem 
forståelse har lært noget nyt om sig selv og den verden af 
kultur og samfund som det befinder sig i. 

Klafki 1927 – 2016 

Klafki plæderer for et 
dannelsesideal, der helt overordnet 
formuleres som «evnen til 
selvbestemmelse, medbestemmelse 
og solidaritet». 

I samme boldgade men …

• ”Det er et problem, hvis man tror, at det går ud over 
elevernes dannelse at tilegne sig færdigheder. 
Dannelse uden kompetencer er indholdsløst. Man kan 
ikke være dannet, hvis man ikke kan læse og skrive, 
ikke taler fremmedsprog og ikke ved, hvor Syrien ligger. 
Omvendt kan man ikke bruge sine kompetencer uden 
dannelse. Hvis du kun kan årstal og geografisk viden 
uden at have værdier og normer, som kompas for det, 
så er det retningsløst,” siger professor Lars Qvortrup.
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Aktør på den politiske arena 

• For mig er der to typer dannelse. Det 

er hjernens dannelse, som opnås 

gennem nysgerrighed, undervisning og 

viden, og hjertets dannelse, der er 

læren om at blive et ordentligt 

menneske. Dannelsens samlede 

formål er at blive et afrundet, helt 

menneske, som hviler i sig selv og er 

nysgerrig.«
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Stefan Hermann 
Rektor Metropol

Afledninger af dannelse

• Bæredygtig dannelse 

• Digital dannelse

• Demokratisk dannelse

• Etisk dannelse

• Kritisk dannelse

• Politisk dannelse 

• Interkulturel dannelse

• …….
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Sprogligt er det er meget beskedent 
hvilke lande der eksplicit benævner 
begrebet. (Tysk, hollandsk og  de 
skandinaviske sprog)
”

Education” på engelsk betyder både 
dannelse og uddannelse

Fri- og højskolernes fokus
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En folkelig dannelse dvs. en grundtvigsk dannelse hvor 

almuen og de fragmenterede grupper i samfundet får 

fælles reference til historie, kultur og kristendom. Dette 

dannelsesbegreb er det mest udbredte i Danmark.

 Professor Karsten Schnack

Friskoler er dannelsesinstitutioner, der skaber værdi for den enkelte, 
det lokale fællesskab og bidrager til sammenhængskraften i 
demokratiet.

Friskoleforeningens hjemmeside 
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Dannelse synes groft sagt at bestå af tre dele. 

1. Dels en tilegnelse af viden, kunnen  og dømmekraft der 
gør det muligt at forholde sig til og vurdere omverdenen.

2. Dels en individuel udvikling, hvor det gælder om at tilegne 
sig værdier og blive sig selv som menneske med et etisk og 
moralsk kompas. 

3. Dels en socialisering ind i et fællesskab/et samfund , hvor 
det gælder om at gebærde sig og agere hensigtsmæssigt.

Lad os prøve med en forsigtig kategorisering Hvornår er dette formål for folkeskolen fra?

• Stk 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og 
færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at 
lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse 
for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil 
med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

• Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, 
fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til 
egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

• Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder 
og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være 
præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Fælles mål 2014

Fagformål - Lov 1958 (Den blå betænkning)  
(1. – 7. klasse)

• 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 uden for skolen, i familie, samfund og erhverv

- At give eleverne fortrolighed med geometriens og aritmetikkens 

enkleste grundbegreber og metoder

Fagformål - Lov 1958 (Den blå betænkning) 
Realafdelingen (matematik)

• Formålet med matematikundervisningen er 

- at give en logisk begrundelse for de regler der bruges ved forskellige former for 

beregning

- at give indblik i matematikkens arbejdsmetoder hvor man ud fra givne 

forudsætninger ad deduktiv vej afleder resultater der kan anvendes ved løsning 

af praktiske problemer. 

- at udvikle elevernes evne til kritisk at bedømme et ræsonnements holdbarhed

- at opøve elevernes evne til at give en tankegang et præcist sprogligt udtryk

Fagformål - Lov af 1975 

• Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig grundlæggende matematiske begreber 
og indsigt i udvalgte områder inden for faget. 

• Stk. 2. Undervisningen skal sigte imod, at eleverne erkender fagets rolle som beskrivelsesmiddel 
og den særlige stilling, som ræsonnementer har i faget. Eleverne skal opnå fortrolighed med, 
hvordan fagets begrebsområder opbygges. 

• Stk. 3. Det skal tilstræbes, at eleverne tilegner sig arbejdsmetoder, der kan sætte dem i stand til 
såvel på egen hånd som i samarbejde dels at erkende, formulere og løse problemer, dels at skaffe 
sig viden. 

• Stk. 4. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne opnår færdighed i at bruge faget som 
beskrivelsesmiddel og øvelse i at løse praktiske problemer. 

(Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. september 1975 om formålet med undervisningen i folkeskolens fag, § 2).

Fagformål - Lov af 1995

Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og 
anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. 
Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger.

• Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen 
ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at 
matematik både er et

• redskab til problemløsning og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed 
for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed.

• Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens 
rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage 
ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab skal eleverne kunne forholde sig 
vurderende til matematikkens anvendelse
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Fagformål – Lov af 2014 (nuværende)

• Stk 1. 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.

Kritik af dannelsesdebatten

• ”hvis skoledebattører og politikere fører alle 
deres normative ideer og værdier over på 
skolen og siger til lærerne: Nu skal I løfte det 
hele; I skal gøre eleverne til verdensborgere 
og gode samfundsborgere og dygtige 
arbejdstagere, der er konkurrencedygtige på 
det globale marked”, ja, så bryder både skole 
og lærere sammen, mener prorektoren 
Alexander von Oettingen. "Det kan skolen 
ikke løfte", 
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Halvdannelse?

• Vi lever i en halvdannelsens tid. En tid, hvor forestillingen om 
dannelse bliver reduceret til ukendelighed. Ifølge Peter 
Kemp, er dannelsesbegrebet i dag reduceret til kompetencer, 
det vil sige det, at den enkelte kan læse, skrive og regne. 

• Den oprindelige forståelse af dannelse, som udgjordes af, at 
eleverne skulle dannes til borgere, og som havde et socialt og 
etisk formål, er i disse år ved at forsvinde. Halvdannelsen er 
hos ham ideen om, at dannelse kun skal forstås som 
uddannelse til et job og at blive dygtigere end andre i 
henhold til markedets egen logik. 

• Han argumenterer for, at konsekvensen af, at fokus rettes 
mod kompetencer, kommer i sidste ende til at betyde, at 
skoler og universiteter ledes som virksomheder i stedet for at 
være fællesskaber med kulturelt og alment politisk indhold.
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Fra dannelse til kompetence?

• ”I det hele taget forstår jeg ikke forelskelsen i 
dannelsesbegrebet. For mig at se er 
dannelsesbegrebet ikke et centralt begreb i 
folkeskolen og har aldrig været det. Ordet 
dannelse bliver ikke brugt i folkeskolens 
formålsbeskrivelse eller i andre officielle 
beskrivelser af folkeskolens opgave. Det er et 
begreb, der først og fremmest hører hjemme i 
gymnasiepædagogikken«.

• professor i pædagogik Per Fibæk Laursen (2012)

Kompetencebegrebet er i vækst 

• En international trend – 60 mio svar på google og DPU over 
1000 bøger.

• HRM – et amerikansk arbejdsmarkedsprojekt (90’erne) 
realkompetencer – 1998 Kompetencerådet

• OECD – DeSeCo projektet i 2000 har forsøgt at definere det

• Målingen led skibbrud – kun Norge og Danmark havde et bud

• EU - alle uddannelser skal skrives med viden, færdighed og 
kompetencer 

• Reference Knud Illeris : Kompetence, Hvad, hvorfor og hvornår.

Hvad er en kompetence?

• .. At der på ingen måde findes en entydig forståelse af hvad 
kompetence er, og på den anden side en vis enighed om at 
drejer sig om at være i stand til at handle i relation til såvel 
kendte, ukendte som uforudsigelige situationer”

• For at måle det ordentligt skal man være i situationen – så de 
er nærmest umålelige. 

• Reference Knud Illeris : Kompetence, Hvad, hvorfor og hvornår.
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Kompetenceblomsten (Illeris)
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Fælles Mål for folkeskolen

26

Rammen for forenklede Fælles Mål er Den danske 
Kvalifikationsramme for Livslang Læring. Kvalifikationsrammen 
skelner mellem viden, færdigheder og kompetencer:

 Viden omfatter faktuel viden, teoretisk og begrebslig viden, 
procedure- eller principviden og praksisviden

 Færdigheder omfatter brug af tilegnet viden og knowhow til 
udførelse af opgaver og opgaveløsning

 Kompetencer omfatter brug af viden og færdigheder 
(personligt, socialt og metodisk), herunder kompetencen til 
at kunne reflektere over viden og færdigheder

P21, The Partnership for 21st Century Learning (formerly the Partnership for 21st Century Skills) was founded in 
2002 as a coalition bringing together the business community, education leaders, and policymakers

21’ century skills 21’ century skills

P21, The Partnership for 21st Century Learning (formerly the Partnership for 21st Century Skills) was founded in 
2002 as a coalition bringing together the business community, education leaders, and policymakers

21 century learning design (21CLD)

• Collaboration
• Knowledge construction
• Skilled communication
• Real-world problem-solving and 

innovation
• Use of ICT for learning
• Self regulation

• SRI is a project sponsored by Microsoft's Partners 
in Learning with multinational government 
sponsors. ITL Research is investigating effective 
transformation of teaching and learning supported 
by technology and how it is affecting students’ 21st 
century skills in many countries around the world.

• Kollaboration

• Videnskonstruktion

• Kompetent kommunikation

• Problemløsning og innovation 

• IT og læring

• Selvregulering

• Markedsføres af CFU www.21skills.dk
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Dannelse og/eller kompetence?

Kompetence Dannelse

Kompetencedannelse

Ønsker til en kompetence-dannelse 

Indhold

Lærer

Metode

Øget inddragelse analyse og vurdering i 
kontekstuelle sammenhænge
Øget accept af at matematik ikke er 
værdineutralt

Øget forståelseskultur
Mere rum til kreative og forskellige 
problembehandlingsprocesser 
Iscenesat deltagelsesret- og pligt

Mere oplevet meningsfuldt i nuet og i livet
Oftere involveret kritisk holdning og vurdering 
Øget systematisk og strategisk tænkning

Øget vilje til samarbejde 
Øget accept og oplevelse af diversitet
Øget involvering i en dialogisk 
læringskultur

Bedre demokratisk rum
Bedre kommunikationskultur
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hensigtsmæssige arbejdsprocesser

Kritisk og spørgende
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Argumentation

• Klassen har på mellemtrinnet gennem længere tid arbejdet 
med de store byer rundt i verdenen. 

• Læreren stiller derfor på et tidspunkt spørgsmålet: ”Hvor 
mange indbyggere tror I der i New York?”

• Peter svarer: ” Hmmm 18.000”

• Læreren forbløffet: ” Arghhh 18.000?”

• Hvorpå Peter svarer: ” Ja det er bare min mening”
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Systematisering

37



22-11-2017

7

Håndtere hverdagen

38

Historisk erkendelse

39

Nysgerrighed og oplevelse 

40

Kompetencer

• … det har Mogens formodentligt sagt.
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