Matematikundervisningen
i folkeskolen 1958-1975
Af Eva Rønn
I det følgende beskrives nogle aspekter vedrørende den udvikling af matematikundervisningen i folkeskolen, der blev gennemført i 1960'erne. Jeg
vil i den forbindelse lægge vægt på at få redegjort for årsager og motiver.
Efter revisionen af folkeskoleloven i 1958 ændredes matematikundervisningen i praksis: regnetræning og geometribeviser blev prioriteret ned
til fordel for mængdelære, formel logik og algebra. Tingene udviklede sig
hastigt, indtil man ved lovgivningen i 197 5 fik givet en vis ydre ramme
for undervisningen.
Der er tre områder, som hver især viser sig at have indflydelse på
matematikundervisningens udvikling i 60'erne: den teknologiske udvikling, videnskabsfaget matematik og de psykologiske/pædagogiske
opfattelser.! )
Derfor skitseres først udviklingen inden for hvert område i tidsperioden før ca. 1960. Dernæst undersøges, hvordan disse områder i fællesskab
bliver årsag til en ændring, og hvordan denne skrider frem.
Den teknologiske udvikling:
Fra midten af 1950'erne og ti år frem blev den danske samfundsstruktur
ændret radikalt. Industrialiseringen accelererede og byerhvervenes andel
af den samlede bruttofaktorindkomst blev forøget på bekostning af landbruget, der relativt set havde tilbagegang - dog var der stadig tale om
en svag absolut stigning i landbrugets produktion. To væsentlige forhold
fulgte af denne udvikling:

1. Der skete en kraftig vandring af arbejdskraft fra land til by. Fra 1950
til 60 øgedes beskæftigelsen i byerhvervene med ca. 250.000 personer,
mens landbruget afgav ca. 100.000 (Svend Aage Hansen 1983).
Ved at sammenholde udviklingen i produktion og beskæftigelse i landbruget kan man se, at produktiviteten blev kraftigt forøget. Noget lig-
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nende gjorde sig gældende inden for industrien, og forklaringen var
begge steder store investeringer i arbejdsbesparende maskiner m.m.
Dette skal også ses sammen med det andet forhold.
2. Der skete en kraftig forøgelse af realindkomsten og dermed af forbruget. Dette rettede sig især mod byerhvervene s produkter (og mod de
importerede), hvilket førte til, at ændringerne i erhvervsstrukturen blev
yderligere forstærket.
På trods af en stor tilgang til arbejdsmarkedet af unge og en stor forøgelse
af kvindernes erhvervsfrekvens, var den samlede stigning i efterspørgslen
(inklusiv eksporten) stor nok til, at ledigheden fra 1950'erne efterhånden
forsvandt)
Bl.a. som følge heraf blev der i løbet af 1950'erne taget en lang række
erhvervsinitiativer, som alle understregede behovet for en mere omfattende og stærkt forbedret uddannelse af arbejdskraften, specielt på det tekniske og naturvidenskabelige område. Som eksempler kan nævnes: Atomenergikommissionen, som førte til opførelsen af forsøgsstationen Risø
1955. Arbejdet med opbygningen af DASK i anden halvdel af 1950'erne,
hvilket igen gav anledning til oprettelsen af den private virksomhed Regnecentralen.
Af betydning for matematikundervisningen i folkeskolen blev teknikerkommissionen, som i 1956 nedsattes af statsministeriet. Kommissionen
skulle arbejde med at løse det øgede behov for teknisk arbejdskraft, og
afgav en betænkning i 1959: Betænkning nr. 229.
I denne udtrykkes en understregning af, »at en dygtiggørelse af den
danske arbejdsstyrke og en forcering af den tekniske og naturvidenskabelige
uddannelse samt uddannelse af økonomisk og teknisk kyndigt personale
til eksporthandlen er en nødvendig forudsætning for, at den danske økonomi skal kunne hævde sig i den skærpede internationale konkurrence«.3)
Man bemærkede bl.a. behovet for at etablere et system af kortvarige
tekniske uddannelser, som skulle bygge på en fælles grunduddannelse.
Der skulle være mulighed for en gradvis opstigning gennem de enkelte
uddannelsestrin.
Man understregede stærkt forbindelsen til folkeskolen: »De tekniske
og naturvidenskabelige uddannelser bygger ligesom de øvrige erhvervsuddannelser på det almindelige skolesystem. En imødegåelse af den nuværende mangel på teknisk og naturvidenskabeligt uddannede må derfor begynde
allerede i folkeskolen. Såfremt hele skolevæsenets kvantitative og kvalitative
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undervisnings kapacitet ikke er tilstrækkelig, vil det i sidste ende få uheldige
følger for den tekniske og naturvidenskabelige udvikling«.4)
Med ændringen af skoleloven i 1958 var delingen efter 5. klassetrin
fjernet, men eleverne deltes stadig efter 7. klasse. Det var kommissionens
opfattelse, at det var nødvendigt at udvide rekrutteringsgrundlaget til de
tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Indtil · da var det specielt
drenge med real- eller matematisk studentereksamen, som søgte disse uddannelser. Nu skulle også elever fra 7., 8. eller 9. klasse have mulighed
herfor. Man ønskede, at folkeskolen gaven elementær indførelse i matematik, fysik, kemi samt et hovedsprog. Specielt om matematik udtaltes:
»Regne- og matematikundervisningen tiltrænger en fornyelse og bør ved
hjælp af hensigtsmæssige undervisningsmetoder tilrettelægges således, at
eleverne ikke mister interessen og evnen til at tilegne sig dette fag, som
ikke alene er grundlag for hele den tekniske og naturvidenskabelige udvikling, men som også har en stadig voksende betydning inden for mange
andre områder«.5)
Videnskabsfaget matematik:

Samtidigt med dette ønske om at styrke matematikken i folkeskolen også i den almene linie, var der blevet en stadig større afstand mellem
på den ene side videnskabsfaget matematik og på den anden side den
indledende og gymnasiale undervisning i faget.
En af tendenserne i udviklingen af den matematiske teori siden begyndelsen af 1900-tallet havde været arbejdet med at finde frem til fagets
grundbegreber og hjælpemidler.
En, som bestræbte sig på at finde en præcis beskrivelse af det grundlag
aritmetikken hviler på, var Gottlob Frege. Han fandt frem til mængdelæren og logikken som det essentielle. Senere blev tankerne videreført bl.a.
af Bertrand Russell og generaliseret til at gælde hele matematikken. Logikken og mængdelæren udgør fundamentet, ud fra dette opbygges de naturlige tal og herfra igen de rationale og de reelle.
Nogle af ideerne har bl.a. Patrick Suppes overtaget. Han har omkring
1960 en opfattelse af, at næsten alle matematiske begreber kan defineres
mængdeteoretisk, og at mange spørgsmål vedrørende matematikkens natur kan betragtes som mængdeteoretiske.
Andre tanker, som fik stor betydning, begyndte med Bourbakigruppen,
som blev dannet midt i 30'erne. Den forsøgte at analysere og strukturere
matematiske teorier, - prøvede at finde fællestræk inden for de forskellige
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emneområder og nåede på denne måde til tre logisk set fundamentale
strukturer: en mængde med en komposition, en mængde med en ordningsrelation og en mængde med et omegnssystem. Under dette arbejde fremkom den aksiomatiske metode som den eneste brugbare, og man benyttede mængdelæren som sprog. 6 )
Denne faglige udvikling havde endnu ingen konsekvenser fået i folkeskolen. Men rundt om i verden påbegyndtes undervisningsforsøg, hvor
man indførte nye faglige emner i den indledende undervisning.
I USA arbejdede forskellige grupper i løbet af 19S0'erne på en ny læseplan for High Schools. Som eksempel kan nævnes The School Mathematics Study Group (SMSG) under ledelse af professor E. G. Begle fra Yale
University.
Gruppen udvidede programmet til også at omfatte skole-aritmetik for
Elementary School, og tilrettelagde forsøgsundervisning for alle klassetrin
fra børnehaven til universitetet, med hovedvægten på dette tidspunkt lagt
på mellemtrinnet. 7)
De psykologiske/pædagogiske opfattelser:
Fra omkring 1900-tallet har børne- og ungdomspsykologien skilt sig mere
og mere ud fra den almindelige psykologi og er blevet en selvstændig
videnskabelig disciplin. Udviklingspsykologien fik betydning for pædagogikken: eleven skulle være udgangspunkt for undervisningen. John Dewey
bygger videre på tanker om den barnecentrerede opdragelse, men understreger samtidig betydningen af samfundets krav.
Jean Pi aget arbejdede fra omkring 1920 med at udforske de intellektuelle funktioners udvikling hos børn. I begyndelsen slog hans tanker ikke
rigtigt igennem, men i løbet af SO'erne fik ideerne større og større
betydning. 8) Piagets opfattelse er, at den intellektuelle udvikling forløber
i en bestemt rækkefølge. Specielt har han undersøgt udviklingen af de
logiske operationer, som han mener ligger til grund for erhvervelsen af
talbegrebet: klassifikation, relationer, korrespondance og konservation.
Han mener, at erkendelsen for det enkelte barn sker i vekselvirkning med
omgivelserne. Barnet må gøre sine egne opdagelser og erfaringer for at
få forståelse og indsigt, - en aktiverkendelsesproces er en forudsætning
for en egentlig indlæring.
Disse tanker får pædagogiske konsekvenser: man må tage udgangspunkt
i de logiske strukturer barnet har, og det skal have mulighed for selv
at prøve (og fejle), således at nye logiske sammenhænge kan opstå. 9 )
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Rundt om i verden blev iværksat forskellige undervisningsforsøg. Som
eksempel kan nævnes Madisonprojektet, som påbegyndtes i 1956 med
bl.a. det formål at udvikle nye materialer og ideer. I projektet arbejdede
eleverne specielt meget med symboler,og man forsøgte at få eleverne
til at opfatte ideerne som det vigtigste og ikke læreren som autoriteten.
Et andet projekt blev startet midt i 1950'erne af Z . P. Dienes: Leistershire-projektet, hvor der især blev benyttet konkret materiale (Dienesklodser). Eleverne prøvede med disse at arbejde i andre talsystemer end
titalssystemet. I O)
Midt i alle disse tanker og ideer kommer en større ændring af folkeskoleloven af 1937: 1958-loven. Hovedændringen angik skolens struktur. Mellemskolen blev afskaffet, realafdelingen blev treårig. Eleverne deltes (ved
større skoler) fra 6. klasse efter standpunkt, evner og interesser. I forbindelse med lovændringen kom en ny undervisningsvejledning i 1960: Den
blå Betænkning.' I) I den blev der lagt vægt på de nye pædagogiske og
psykologiske principper. F.eks. nævnes i de overordnede kommentarer:
»Læseplanerne bør lægges så nær hen til børnenes behov og forudsætninger
som muligt. Denne tendens fører naturligt over i bestræbelserne for at anbringe børnene i meningsfyldte situationer, så den formelle træning træder
i baggrunden til fordel for en mere funktionel oplæring.«12) Specielt om
regning og matematik: »En sådan funktionelt præget regneundervisning
vil senere vise sig at give eleverne færdigheder, der glemmes langsommere
og har større brugsværdi, end hvis de indlæres gennem en rent formel
undervisning. «13)
Selve det faglige indhold i vejledningen for regning og matematik var
traditionelt. Matematik bestod af aritmetik og geometri og stod opført
som en selvstændig disciplin i forhold til regning. Der blev lagt stor vægt
på regnefærdigheder: eksempelvis tabeller inden for alle fire regningsarter.
Men noget nyt var, at det mange steder blev understreget, at »selv om
kravene i regning og matematik af praktiske grunde er opstillet for de
to discipliner hver for sig, er det ikke tanken, at der i undervisningen skal
være en tilsvarende skarp sondring. Tværtimod må man anse det for ønskeligt, at undervisningen gives således, at der bliver en intim vekselvirkning
mellem regning og matematik.«14)
Mødet på Royamont:

I 1959 afholdt OEEC et seminar på slottet Royamont i Frankrig med
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det formål at forbedre matematikundervisningen. Rapporten fra mødet:
New Thinking in School Mathematics indledes bl.a. med følgende:
»There is great interest in many D. E. E. C. countries in the possibility of radicai changes
and improvements in the teaching of mathematics.
The demand for scientists and engineers - all of whom must have sound knowledge and
understanding of mathematics - is growing. New applications of mathematics in industry
and in other branches of economic activity are leading to a demand for more mathematicians
with new kinds of skills. All these demands are creating a need for a re-appraisal of the
content and methods of school mathematics.«15)

20 lande var repræsenteret ved ialt 46 matematikere og matematiklærere.
Fra Danmark deltog lektor Ole Rindung fra Undervisningsministeriet og
som foredragsholder professor Svend Bundgaard, Århus Universitet.
Både den elementære og den gymnasiale undervisning blev behandlet,
og i alle diskussioner blev følgende 3 mål, som overlapper hinanden, overvejet: a) Matematikken som almentdannende fag, b) matematikken som
grundlag for liv og arbejde, c) matematikken som propædeutisk fag. 16 )
Særlig interesse vakte et foredrag af professor Dieudonne, Frankrig.
Han så på forskellene mellem den videregående matematik og gymnasiets:
»My specific task today is to examine, from the point of view of the present curriculum
in mathematics in universities and engineering schools:
a. What mathematical background professors in these institutions would like to find in the
students at the end of their secondary school years.
b. What they actually get.
c. How il would be possible to improve the existing situation. «17)

Han nævner, at i de sidste 50 år har et nyt sprog vundet anerkendelse
på universiteterne, et præcist og koncist sprog vokset frem af matematikforskningens behov, - men dette er ikke blevet indført på gymnasieniveau. Måske enkelte elementer af det de sidste par år, men på en absolut
underordnet plads, og siger videre:
»1 think the day of such patchwork is over, and we are now committed to a much deeper
reform - unless we are willing to let the situation deteriorate to the point where il will seriously
impede further scientific progress. And if the whole program I have in mind had to be summarised in one slogan it would be: Euclid must gO!«18)

Indlægget gav anledning til en voldsom diskussion, men efterhånden enedes man om en modificering af Dieudonnt.~s tanker.
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Blandt seminarets konklusioner kan nævnes: at skolens geometri og
algebra undervisning må tilpasses den moderne matematik, og at elementær sandsynlighedsregning skal indføres på gymnasieniveau.
Til hjælp til moderniseringen i de enkelte lande nedsattes en ekspertgruppe, som skulle udarbejde en detaljeret oversigt over pensum for matematikundervisningen i skolen efter elleveårsalderen. 19)
Desuden blev de lande, som ville følge nogenlunde samme retningslinier ved ændringen af undervisningen opfordret til at samarbejde.
Nedsættelse af Nordisk Komite:
Mødedeltagerne fra de nordiske lande foreslog et fælles nordisk arbejde,
og i 1960 nedsatte Nordisk Kulturkommission en komite: Nordiska Kommitten får Modernisering av Matematikundervisningen. Den havde 16
medlemmer, - 4 fra hvert af landene: Danmark, Norge, Sverige, og Finland. De danske medlemmer var: Viceskoleinspektør Agnete Bundgaard,
Danmarks Matematikundervisningskommission, Professor Bent Christiansen, Danmarks Lærerhøjskole, Lektor Erik Kristensen og Lektor Ole
Rindung, Undervisningsministeriet.

Komiteen valgte følgende fremgangsmåde:
»1. Der foranstaltes en undersøgelse vedrørende matematikkens »ajtagergrupper« såsom universiteter, højskoler og erhvervsliv.
2. Nye læseplaner udarbejdes for alle skolens trin.
3. På grundlag af disse læseplaner udarbejdes lærebøger for eleverne og vejledninger for lærerne.
4. Gennem forsøgsvirksomhed i de forskellige lande prøves de nye læseplaner og lærebøgerne.
Nødvendige justeringer foretages.
5. De indvundne e/faringer sammenfattes og fremlægges for vedkommende myndigheder i
de enkelte lande. «20)

Ændringer i gymnasiet:
Samtidigt med dette skete nogle ændringer i gymnasiet. I 1959 blevet
læseplansudvalg nedsat, og de fremkom med en betænkning i 1960. Det
nævnes i indledningen, at gymnasiet ikke længere kun skal være forberedende til universitetet, men at »eksempelvis automatiseringen vil jo kræve

en helt ny type medarbejdere med en ny og højere, teknisk uddannelse.«21)
Man vil forsøge at fjerne skellet mellem de humanistiske fag på den
ene side og de matematisk-naturvidenskabelige og tekniske på den anden
side. »1 vor tid kan humanisme ikke nøjes med at bygge på vidnesbyrdene
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fra tidligere tiders kultur og de egentlige humanistiske fag, men må tillige
tage hensyn til naturvidenskabens betydning for forståelsen af menneskets
situation.«22)
I bemærkninger vedrørende matematik nævnes, at man ønsker at nærme
gymnasiets undervisning til den form, hvori tidens matematik fremtræder. Man har derfor på emnelisten optaget en række hjælpebegreber fra
mængdelære og algebra; - desuden eksempelvis vektorer og analytisk rumgeometri, og udeladt f.eks. konstruktionslæren, logaritmiske trekantsberegninger, keglesnitslæren og den sfæriske geometri.
Man indfører også et valgfrit emne i håb om at gøre eleverne mere
interesserede og at øge lærerens faglige aktivitet.2 3)
Matematik på den sproglige linie genindføres, idet det skal indrettes
som et hjælpefag, dog så det også giver et indtryk af den matematiske
metode. Det skal være logisk holdbart, uden at nødvendigvis alle beviser
medtages.
I gymnasiets betænkning optræder således de nye ideer om faget matematik. Men Ole Rindung har også deltaget i det underudvalg, som arbejdede specielt med faget matematik.2 4 )
Den nye læseplan skulle træde i kraft i august 1963, og allerede i august
1962 udkommer bind I af et lærebogssystem skrevet af Erik Kristensen
og Ole Rindung beregnet til undervisning i l .g matematisk linie.
Forskellige forsøg i folkeskolen:
Mens reformen i gymnasiet således allerede var blevet lovfæstet, arbejdede den nordiske komite videre. Fremgangsmåden var, at forskellige forsøgstekster blev udarbejdet, gennemdrøftet, derefter afprøvet, revideret
og afprøvet igen i et større antal klasser. 25 ) For Danmarks vedkommende
blev det så især forsøgsteksterne for folkeskolen man koncentrerede sig
om, mens teksterne for gymnasietrinnet i de øvrige nordiske lande blev
benyttet ved forsøgsundervisning og fik stor indflydelse.
I skoleåret 1963-64 blev en algebratekst afprøvet i otte 7. klasser og
nogle enkelte afsnit derfra i fem 6. klasser. Undervejs deltog de implicerede lærere i møder på Matematisk Institut, Danmaks Lærerhøjskole ledet
af Bent Christiansen. Forsøget gav positive resultater, og man ønskede
derfor en mere omfattende forsøgsundervisning. Man ville prøve en mere
konsekvent gennemførelse af ideerne bag, - ved en mere stringent
version. 26 )
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Det blev nu medarbejderne ved Matematisk Institut, der kom til at
stå som ledere af forsøget. De udarbejdede en fælles forsøgsplan for skoleåret 1964-65 i samarbejde med Førsøgsudvalget under Direktoratet for
Folkeskolen og Seminarierne.
Formålet med forsøget var at undersøge, »hvorledes indlæringen af aritmetik og regning påvirkes gennem en tidlig inddragning af hjælpebegreber
fra mængdelæren herunder relations- og funktionsbegrebet.«27}
Man ville i den forbindelse undersøge, om man kunne nå samme grad
af forståelse og færdigheder inden for regning, når man afsatte mindre
tid til arbejdet med regneopgaver til fordel for algebraens grundbegreber
og disses samspil med regning.
3 5 7. klasser fra hele landet blev inddraget i forsøget, - flest b- og
c-klasser, dog også en enkelt a-klasse. 28 } Lærerne blev udvalgt efter, at
de dels skulle have en passende undervisnings erfaring og dels skulle have
sat sig ind i den nye matematik ved kurser eller selvstændigt studium.
Resultatet af forsøget var, at hos et flertal af eleverne var talforståelsen
væsentligt forbedret, mens talfærdigheden var noget forringet. Man mente
dog, at kortvarige øvelser kunne klare problemet. Desuden fandt man
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teksten og sværhedsgraden passende. Ved et afsluttende møde blev det
fremhævet, »at eleverne i 7. klasse udmærket kan arbejde med korte resannementer såvel i deduktive som induktive situationer.«29)
øget kursusvirksomhed på Lærerhøjskolen:
Danmarks Lærerhøjskole - Matematisk Institut blev for en periode den
styrende faktor. Samtidig med, at endnu et forsøg svarende til ovenstående blev gennemført i 1965-67,30) udsendtes i efteråret 1965 nogle matematikudsendelser for 7. klasse i skoleradioen. I følge Bent Christiansen 3l )
var der to ideer med dette. Dels ville man undersøge skoleradioens muligheder i forbindelse med matematikundervisningen, og dels ville man hjælpe læreren i en overgangsperiode med at tilpasse sig de nye faglige og
pædagogiske krav.
Af kursus- og læseplanerne for Lærerhøjskolen i perioden 1963-70 fremgår, at kursusaktiviteten på Matematisk Institut øgedes kraftigt på dette
tidspunkt.
Fra 1964 indførtes 3-mdr. kurser, - »beregnet for lærere uden særlige
forkundskaber.« Omfattende bl.a. grundlæggende begreber fra logik og
mængdelære, algebraens grundbegreber, relationsbegrebet og funktionsbegrebet. Desuden blev andre kurser behandlet under anvendelse af almene
hjælpebegreber fra mængdelære og algebra, og hvis dette stof var nyt for
en, kunne man deltage i nogle indledende kurser.
Herudover oprettedes i 1967 fjernkurser, der indeholdt udsendt materiale og opgaveretning. På denne måde kunne endnu flere lærere arbejde
med det nye stof.
Af de materialer, der blev anvendt til forskellige kurser opstod bogen
»Matematik 65« af Bent Christiansen og Jonas Lichtenberg. Fra forordet
kan citeres: »Fremstillingen henvender sig således specielt ti/lærere i matematik. Den stiller krav til læserens interesse for den dybere sammenhæng
mellem de forskellige matematiske begrebsdannelser. Derimod kræver læsningen kun få egentlig faglige kundskaber, og fremstillingen kan således
være af interesse for enhver, som måtte ønske at stifte bekendtskab med
en moderne behandling af spørgsmål fra den elementære matematik.«
Man gør således meget ud af at sikre lærernes faglige baggrund. Men
først fra 1967 nævnes i kursusbeskrivelserne noget om de pædagogiske
metoder: i »Kursus for regnelærere i hovedskolen« nævnes: »Sideløbende
med arbejdet med det beskrevne faglige stof behandles en række fagligpædagogiske spørgsmål. Herunder bliver der tale om kommenteret gennem-
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gang af vigtigere forslag fra ind- og udland til faglig-metodisk opbygning
af undervisningen i matematik med regning fra første klassetrin.«
Det nævnte kursus er det første, som henvender sig til lærere på 1.-5.
klassetrin, og det er interessant, at det netop er her, de pædagogiske overvejelser nævnes for første gang. En forklaring kunne være, at man fra
Lærerhøjskolens side var utrygge ved, at en række nye lærebogssystemer
beregnet fra 1. klassetrin, som fremkom i de år, skulle blive brugt for
uforberedt og ukritisk.
Nye lærebogssystemer:
Den nordiske komite var også udgangspunkt for et forsøg på 1.-2. klassetrin. Agnete Bundgaard og Eeva KytHi udarbejdede et dansk-finsk forsøgsmateriale, som blev gennemprøvet for Danmarks vedkommende i 100
klasser.
Materialet fra forsøget i 1.-2. klasse blev omarbejdet og udkom 1967
som undervisningsmateriale - foreløbigt til 1. skoleår: »Matematik/regning 1. del« af Eeva KyWi og Agnete Bundgaard. I 1966 udkom »Matematik hæfte a og b« af Jørgen Cort 32) og Erik Johannessen - også beregnet
till. klasse.
Disse lærebogssystemer føres videre i de kommende år op igennem
skoleforløbet, og samtidig udkommer flere nye matematikbøger begyndende fra 1. klasse. Som eksempler kan nævnes: »Tal og mængder« i 1970
og »Hej Matematik« i 1971.
Nogle årsager til at inddrage stofområder fra den nyere matematik i
begynderundervisningen kan læses i lærervejledningerne. Agnete Bundgaard nævner to:
1. Forsøg og kursusvirksomhed fra DLH's side vil resultere i, at nyere
matematiske områder tages med i undervisningen fra 6.-7 . klassetrin.
Grundlaget gennem de forudgående års undervisning bør opbygges
med sigte derpå.
2. Mange lærere og lærerstuderende har fået kendskab til nyere matematik og vil uundgåeligt bruge egen viden også i begynderundervisningen.
Lettest, hvis materiale hertil findes.
Cort og Johannessen understreger i forordet, at de ønsker - svarende
til forskellige udenlandske forsøgsprojekter - at bygge en matematik op
på mængdelærens begreber, som er »overordentlig anvendelige i den grund-

læggende undervisning, når talsystemets opbygning og regneoperationernes
natur skal belyses.«33) Samtidigt er kendskabet nyttigt på senere trin, og
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man opnår en forening af faget matematik, fremfor en opsplitning i regning, aritmetik og geometri.
Udviklingen i de psykologiske/pædagogiske tanker:

Som et eksempel på udenlandske forsøg ud over de tidligere nævnte 34 )
kan fremhæves Nuffieldprojektet. Det påbegyndtes i 1964 og gennemførtes
i England og Skotland til slutningen af 60'erne. Det gav indholdsmæssigt
forslag til, hvordan man i begynderundervisningen kan forberede matematiske begreber og gav metodisk nogle utraditionelle forslag: regne- og
matematikundervisningen på begyndertrinnet var led i en orienteringsundervisning, - de matematiske emner var midler til at beskrive omverdenen med. Man byggede stærkt på Dewey's tanker »learning by doing«
og på Piagets forsøg: der tages udgangspunkt i, hvad det enkelte barn
kan, og gennem passende leg og aktivitet når det frem til nye erfaringer.
Eleverne arbejdede i grupper med meget selvinstruerende materiale.3 5)
De forskellige lærebogsforfattere er tydeligvis også præget af de nyeste
pædagogiske og psykologiske tanker: I 1960 udkommer første amerikanske udgave af J. S. Bruner's: »Uddannelsesprocessen)6) I den fremkommer
følgende hypotese: »at der på intellektuelt set hæderlig måde kan gives
undervisning i et hvilket som helst emne til et hvilket som helst barn på
et hvilket som helst udviklingstrin.«37)
For at understøtte hypotesen undersøges tre begreber:
intellektuel udvikling: et barn skal på et bestemt alderstrin undervises så fagets struktur
fremstilles i overensstemmelse med barnets betragtningsmåder; - og der gives en gennemgang af Piagets stadier med forslag til undervisning på de forskellige stadier. I den konkret
operationelle fase gælder »en konkret operation er et middel til at få data vedrørende den
faktiske verden ind i bevidstheden og omforme dem der, så de kan organiseres og bruges
ved problemløsning.«38)
indlæringsakten: ethvert fag indeholder en serie læreepisoder, som hver indicerer tre læreprocesser: tilegnelse af ny information, transformation og evaluering.
»spiralformet« pensum: de emner, som anses for væsentlige og nødvendige bør der instrueres
i »så tidligt som muligt på en måde, der passer til barnets tænkemåde. Lad så emnerne
blive udviklet og genudviklet på de senere klassetrin.«39)

I disse år bliver også Piagets tanker fremført i mange forskellige forbindelser. Udvalgte tekster fra Piagets værker oversættes til dansk, - i 1968
Tænkning og udviklingsforløb, i 1970 bl.a. Barnets opfattelse af den fysiske verden.
Hans forsøg bliver refereret i næsten alle fremstillinger, som omhandler
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psykologi og pædagogik, - f.eks. Stieg Mellin Olsen: Undervisningsprojekter i matematik 1970, Velsing-Rasmussen: Regningens psykologi, Magne
og Andersson: Konkret matematik 1969. I lærervejledningen til Cort og
Johannessens Matematik 1. klasse citeres Bruners ord om, at alle kan
undervises i et hvilket som helst emne. Desuden nævnes forskellige forsøg
på grundskolematematik (eks. Suppes, Dienes).
I »Hej Matematik« lægges op til variation mellem klasse-, gruppe- og
individuel undervisning, og angående arbejde med materialer henvises
til Dienes - »The principle of multiple embodiment,« - »at en elev først
har forstået et begreb eller en metode, når han kan frigøre sig fra det
eller de materialer, der er anvendt ved indlæringen.«40 l
Foruden en masse nye lærebogssystemer for begynderundervisningen
udkommer også i disse år en række laborative hjælpemidler (konkret materiale). Dette sker sandsynligvis under påvirkning af de udenlandske forsøg. Nogle hjælpemidler knytter sig til et bestemt lærebogssystem, men
en del udgives af specielle materialefirmaer. Som eksempler kan nævnes:
logiske klodser, sømbrætter, regnevægte, geostænger, mængderinge blandt
meget andet.
I bogen »Konkret Matematik« af Oluf Magne og Lars Andersson 1969
(oversat til dansk i 1972) skriver forfatterne i indledningen: »Vi mener,
at konkrete erfaringer hos eleverne bør danne grundlaget for matematikundervisningen, som så føres videre ved hjælp af en laborativ teknik. Den
undervisning, vi plæderer for, kræver hjælpemidler af forskellig art.« Der
gives en lang række eksempler på anvendelser i forbindelse med begynderundervisning.
Tilbageholdenhed på Matematisk Institut:
Fra Lærerhøjskolens side har man i modsætning til alt dette focuseret
på 6.-9 . klassetrin.
Algebrateksten fra forsøgene i 1964-65 og den videreførte tekst fra Skoleradioens aritmetikserie 1965-66, er baggrund for et nyt undervisningsmateriale for 7.-8. klasse: »M-bøgerne.« Den første »Matematik 7, første
del« skrevet af Bent Christiansen, Allan Christiansen (Malmberg) og Jonas
Lichtenberg udkom i 1967.
I det hele taget advarer man på dette tidspunkt mod indføring af mængdelære fra begyndertrinnet. Tage Werner skriver om forsøgene med algebrateksten:
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Bent Christiansen blev professor
ved Danmarks Lærerhøjskole i
1960.

»Det forekom nogle af de lærere, der deltog i forsøgsundervisningen, at en række af de hjælpebegreber fra mængdelære, der i den valgte form støttede de algebraiske begreber, som var
hovedemnet, med fordel kunne klargøres for elever på tidligere klassetrin. De ansvarlige for
projektet - Bent Christiansen og Allan C. Malmberg - var imidlertid så betænkelige ved
de problemer, der ligger i at indføre hjælpebegreberne var på lavere klassetrin, at de blankt
afslog tale om forsøg på noget sådant, før en række dybere overvejelser over den indledende
undervisning i den danske skole var foretaget. «(l I)

Bent Christiansen vælger også i »Mål og midler i den elementære matematikundervisning« at gennemgå principper og arbejdsmetoder i forbindelse
med indledende matematikundervisning på 6.-9. klassetrin. Han nævner
i den forbindelse, at man godt kunne lade de samme principper og metoder træde i forgrunden ved matematikundervisning tilrettelagt for begyndertrinnet. »Man måtte da utvivlsomt vælge ganske særlige faglige og pædagogiske fremgangsmåder. Specielt må man givetvis være særlig varsom med
de krav, man stiller til eleverne i de første skoleår med hensyn til
præcision.«42)
Problemer med undervisningen:

Det er mit indtryk, at regne/matematikundervisningen i folkeskolen navnlig begynderundervisningen - fra midt i 60'erne til begyndelsen af
70'erne er meget uensartet og i visse tilfælde stærkt styret af de forskellige
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lærebogssystemer. Lidt groft sagt har lærerne været på korte kurser og
fået et overfladisk kendskab til mængdelære, men ikke nok til selv at
kunne tilrettelægge eller i det mindste udvælge stoffet til undervisningen.
Desuden er det nok i begyndelsen særligt lærebogssystemerne - frem for
det laborative materiale - man indkøber på de enkelte skoler. Endnu
er intet lovfæstet eller beskrevet i læseplaner. Mængdelæren opprioriteres
i denne periode. Der bliver lagt for megen vægt på det formelt korrekte
frem for det skabende, problemløsende.
Bent Christiansen beskriver i sit indlæg ved »Nordisk Kursus for Matematiklærere« i Kungalv, 1979 situationen således:
»Få vort institut ved DLH måtte vi bedømme sagen sådan, at det udslagsgivende af vor
virksomhed i videreuddannelsen snarere lå på det faglige felt end på det faglig-pædagogiske
område: For meget af den systematik, som vi havde tænkt os til støtte for lærerens - den
voksnes - egen forståelse, blev udnyttet som middel ved undervisningen i skolen. For lidt
af den åbenhed43 ) over for problemløsning og eksperimenter med faglige sammenhænge, som
vi ved videreuddannelsen behandlede i generel form, fik betydning i klasseværelserne.«44)

Reaktionen udefra udeblev da heller ikke. Flere forskellige aviser gav i
artikler udtryk for en negativ holdning til udviklingen i undervisningen.
Et større antal elever end tidligere blev henvist til specialundervisning.
Forældrene beklagede, at de ikke længere kunne hjælpe børnene med
hjemmearbejdet, og syntes i øvrigt, at der blev lagt alt for lidt vægt på
taltræning. 45)
Piaget udtaler sig i 1970 i »Psykologi og pædagogik« om indhold og
metode i skolefaget matematik. Han siger, at de grundlæggende strukturer
i begyndermatematik er i god overensstemmelse med de fundamentale
strukturer i tænkningen, og roser, at man lader børnene arbejde konkret
i forbindelse med indlæringen. Men man må skelne mellem, hvordan barnets erkendelse styres af bestemte logiske strukturer, og hvordan man
lærer disse strukturer at kende. Det er således ikke givet, at man direkte
skal undervise i rækkefølgestrukturer (større/mindre end, flere/færre
end).46)
Den nye skolelov og nogle tanker bag:
Erfaringerne fra undervisningen i disse år benyttes under arbejdet med
den nye skolelov med tilhørende undervisningsvejledning. Men fra midten af 1960'erne koncentreres skoledebatten om forsøg på at skabe en
mere ligelig social rekruttering til videreuddannelserne. Bestræbelserne fra
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slutningen af 50'erne på at øge uddannelsesniveauet for derigennem at
bidrage til en forbedret økonomisk vækst var lykkedes, - man talte om
en uddannelseseksplosion 47 ) Følgende tabel 48 ) angiver antallet af realister,
studenter og kandidater i % af deres årgang:

1950
1960
1970

realeks.

studenter- eller
HF (fra 67) eks.

videregående
uddannelser

15
25
33

5
7
18

5
7
12

Men det viser sig, at stigningen ikke fordeler sig jævnt over hele befolkningsgruppen. En undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet viste, at i
1965 var 45 % af de 16-19 årige fra socialgruppe V ikke under uddannelse,
mens det kun var tilfældet for 8 % fra socialgruppe I. Det er dog især
inden for socialgruppe II og III, at stigningen sker i disse år. 49)
Ændringen af folkeskoleloven indledes med 9-punktsprogrammet, der
blev vedtaget i maj 1969. Undervisningspligten udvides til 9 år fra 1972
og samtidig foreslås en kommende ændring af fagrækker, timeplaner og
afsluttende prøver.
I en forsøg på at give alle lige muligheder for videreuddannelse, for
at undgå at nogen på forhånd - på et tidligt tidspunkt - er sorteret fra,
arbejder specielt socialdemokratiet nu frem mod en enhedsskole.
Med en ændring af den gældende lovs § 21 var givet mulighed for
samlæsning af 8.-9. klasse og 1.-2. realklasse i alle fag undtagen fremmedsprog, matematik og fysik/kemi.
Bl.a. på grundlag af folketingsbeslutningen i 1969 gennemførtes et forsøg med samlæst undervisning på Statens pædagogiske Forsøgscenter
(Ungdomsbyens skole), skoleåret 1970/71. Man undlod deling i samtlige
fag i to 8. klasser. Fra forsøgets konklusioner kan fremhæves, at man
bør undgå niveaugruppering i 8. skoleår og kun have få kursusperioder
på 2 niveauer i 9. Desuden ønskes en fælles enhedsprøve på 9. trin. sO)
Fra 1969 er der nogenlunde enighed i folketinget om at ønske en enhedsskole, men diskussion om, hvorvidt der skal være niveaudeling i nogle fag eller ikke og i givet fald under hvilke former. En række forslag
bliver fremlagt under de skiftende regeringer i de følgende år. Samtidigt
arbejder læseplansudvalgetS!) med læseplaner for hvert enkelt fag.
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Udviklingen i læseplanerne:
Fagudvalg 3 - fagudvalget for regning, matematik og naturlære - henvendte sig til matematiklærerforeningerne for gymnasierne, seminarierne,
1.-10. skoleår og til Matematisk Institut på Lærerhøjskolen. Hvert af disse
steder udarbejdedes forslag og på grundlag heraf gennem møder, konferencer, skitser og diskussioner fremkom det endelige faghæfte: Regning/
Matematik 1976. Mange af forslagene og også referater fra konferencer
. blev udsendt via bladet Matematik,S2} og enhver der ønskede det, havde
således mulighed for at følge og evt. påvirke udviklingen.
Udover de ændringer omkring niveaudeling, der naturligt fremkommer
på grund af de skiftende lovforslag, kan man følge en udvikling på nogle
områder, mens andre tilsyneladende ligger helt fast. De forslag, der nu
sammenlignes, er følgende:
Folkeskolens matematikundervisning - et debatoplæg. 53) (Forslaget fra Matematisk Institut 1972)

Skitse til undervisningsvejledning i matematik. (Læseplansudvalget 1972)
Undervisningsvejledning for folkeskolen . Udkast 2.
Matematik 1974. (Læseplansudvalget)
Undervisningsvejledning for folkeskolen 15
Regning/Matematik 1976. (Undervisningsministeriet)
Hovedideerne bagved og med undervisningen er fælles. Alle børn skal
fra 1. klasse undervises i matematik/regning. Faget skal - som skolens
øvrige - være alment forberedende, - ikke specielt erhvervsforberedende
og samtidigt have en selvstændig øjebliksværdi. Udgangspunktet skal tages i oplevelsessituationer for den enkelte elev. Gennem en spiral organisation af stoffet behandles delområderne igennem hele skoleforløbet: begyndende med erfaringsindsamling og begrebsdannelse, over systematisering og præcisering til den deduktive fase på 8.-10. klassetrin. Stoffet deles
i den endelige version i 3 områder: tal og algebra, geometri, statistik og
sandsynlighedsregning.
Statistik og sandsynlighedsregning skal altså nu også indgå på alle klassetrin, mens det ifølge Den blå Betækning kunne være et valgfrit emne
i 3. realklasse. Begrundelsen er, at det er »af afgørende betydning ved
beskrivelser og analyser af samfundsmæssige forhold.«
Geometri udstrækkes også over hele skoleforløbet, mens det før begyndte fra 7. klasse. Vigtigheden af at have tid til konkret eksperimenteren
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Illustration fra Regning i Folkeskolen af Jacob V Pedersen og Th. Petersen,
1954. (Danmarks pædagogiske Bibliotek).
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inden det mere systematiske arbejde understreges. Geometri har ikke længere en særstilling, som det område, hvori den deduktive opbygning kan
illustreres. Tværtimod kan små korte forløb vises inden for algebra og
sandsynlighedsregning.
Med hensyn til tal og algebra prioriteres forståelse og indsigt nu over
den mere vidtgående talfærdighed (grundet lommeregnere, regnemaskiner
m.m.). Eleverne skal se forskellige eksempler på algebraisk betragtningsmåde, have kendskab til relationer og kunne løse forskellige ligninger og
uligheder.
Mængdelæren omtales som et fagligt hjælpemiddel, der er med, dels
for at forklare og tydeliggøre nogle faglige sammenhænge, og dels fordi
den anvendes i matematiske fremstillingsformer, som eleverne kan komme ud for at skulle læse. I forhold til brugen i de nye lærebogssystemer,
der fremkom fra midten af 60'erne er mængdelæren blevet langt mindre
centralt placeret. Dette skyldes vel især, at forslagene ligger tæt op ad
Lærerhøjskolens bidrag: »debatoplægget«; man har fra Matematisk Instituts side hele tiden været tilbageholdende med hensyn til brugen, navnlig
på de små klassetrin.
Men der er også andre årsager, hvilket viser sig ved, at der sker yderligere en nedtoning fra debatoplægget til det endelige faghæfte.
I debatoplægget nævnes at element i en mængde, fælles- og foreningsmængde, delmængde og mængder af ordnede par, samt kendskab til symbolanvendelser kan tages i anvendelse på skolens første klassetrin og skal
afklares for eleverne på mellemtrinnet, så begreberne kan benyttes i arbejdet med åbne udsagn, variabelbegrebet, relationer og funktioner på sidste
klassetrin.
Men det understreges: »Problemer omkring udnyttelse af mængdebegreber i forbindelse med den første udførelse af de sædvanlige regningsarter
for tal indeholder i dag så mange uafklarede faglig-pædagogiske spørgsmål,
at det ikke vil være rimeligt at pege på en bestemt fremgangsmåde i den
forbindelse.«54) Alt dette overføres ordret til »skitsen« og »udkastet«. Men
i den endelige vejledning står, at begreberne bør være til rådighed på
de mellemste klassetrin, og først derefter kan der blive tale om kendskab
til symbolanvendelser i den forbindelse. Nøjagtig den samme udvikling
sker med hjælpebegreber fra logik. I de tre første vejledningsforslag nævnes, at det af hensyn til arbejde med bevisførelse, variable og åbne udsagn
er nødvendigt med begreber som »ensbetydende åbne udsagn« og »kvantorbegrebet« (eks. nogle, ingen, alle). En vis symbol dannelse må komme
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på tale, men modersmålet vil kunne bære gennem resonnementer og definitioner både i de første skoleår og op gennem mellem trinnet. I den endelige vejledning står: »1 meget stor udstrækning vil dette arbejde kunne fungere gennem den logik, der ligger i modersmålet - justeret på passende
steder af hensyn til matematikkens sædvanlige tænkemåder - uden at hjælpebegrebet fra logik gøres til emnerne for undervisningen.«55)
En større ændring sker i listerne over undervisningens indhold. Det
rent matematiske tones ned. F.eks. fjernes grupper, vektorer, trigonometriske funktioner, restklasser og i stedet indføres familieøkonomi. Dette
sker gradvist fra hæfte til hæfte. Selve opskrivningsmåden ændres fra »udkastet« til »den endelige vejledning«. Som eksempel kan nævnes, at flytninger, kongruens, ligedannethedstransformationer, ligedannethed opført
i listeform uden nærmere kommentarer under 8.-9. klassetrin bliver til:
»Der arbejdes med figurtegning (konstruktioner) og i forbindelse hermed
tages emner fra tidligere klassetrin op, ligesom begreber som flytning og
ligedannethed indgår.«56)
Disse ændringer ser jeg som en følge af de politiske ønsker om større
lighed i uddannelsen.
Winnie Grønsved, ansat ved Forsøgscentret i Rødovre, skriver i 1974
at »faghæftet (skitsen) lægger op til en matematikundervisning, der foregår
på et så højt abstraktionsniveau og har et så livsfjernt indhold (specielt
algrebra), at den tilgodeser den velbegavede, velmotiverede elev, men svigter
den svage elev,« og hun udtaler ønske om større fleksibilitet med hensyn
til omfang og indhold. Hun har stort set de samme synspunkter i 1975
efter »udkastet«.5 7)
Reaktioner på læseplanerne:

Af debatten, som den fremgår i bladet Matematik, virker det dog som
om, der er generel tilfredshed med de nye læseplansforslag. Formanden
for Matematikl~rerforeningen Ole Haahr interviewes i april 1974 og forklarer de problemer, som er opstået i forbindelse med den nye matematik
som overgangsproblemer for lærerne. De mangler faglig og metodisk videreuddannelse og flere materialer foruden lærebogen. 58) Tilsvarende synspunkter kommer frem på en konference i oktober 1975 om regne- og
matematikundervisningen i folkeskolen. Man mener, at mange af de problemer, der har kunnet iagttages de foregående år, nu kan afujælpes ved,
at der i faghæftet gives nogle retningslinier, og atter understreges behovet
for undervisning af lærerne både fagligt og metodisk.5 9 )

86

Illustration fra Tal og Mængder af Find Christensen og Jørgen Rydstrøm.
1970. (Danmarks pædagogiske Bibliotek).
For mig at se, er der på dette tidspunkt 2 hovedholdninger tillæseplanen, - forskellige af grundholdning, men ikke modsatrettede.
Den ene er den der bredt støttes fra Matematiklærerforeningen og fra
Matematisk Institut på Lærerhøjskolen, af en lang række mennesker, som
har været med til at diskutere og påvirke indholdet. Herfra udtrykkes
tilfredshed med den ændrede opfattelse af matematikundervisning; - specielt at elevernes selvvirksomhed sættes i centrum, og at alle elever undervises i matematik fra 1. klasse. Den anden holdning kommer til udtryk
i spørgsmålet om lighed. Specielt de to socialdemokratiske undervisningsministre Knud Heinesen og Ritt Bjerregaard arbejder for, at alle skal
have lige muligheder for uddannelse. De ønsker ingen eksamen, afslutten87

de prøver eller karakterer, de vil have samlet undervisning i alle fag,
men der accepteres mulighed for deling i de kompetencegivende fag i
»sideløbende kurser« med samme faglige indhold. 60 )
Folkeskoleloven af 26. juni 1975 fremkommer da som et politisk forlig,
med for matematikkens vedkommende niveaudeling i 8.-10. klasse, prøve
på grundkursusniveau efter 9. klasse og på udvidet niveau efter 10.
Det må være denne anden holdning, som betyder ændringen af listen
over indholdet, hvad også ændringen på netop dette tidspunkt tyder på:
overgangen fra læseplansudvalgets forslag til Undervisningsministeriets
endelige resultat.
Konklusion:

Påvirkninger af økonomisk-politisk, fag-matematisk og pædagogisk/psykologisk art var således årsag til, at ændringen af folkeskolens regne-/matematikundervisning begyndte.
I en periode var det, som om udviklingen bredte sigt eksplosivt og
tilfældigt; men måske netop fordi forandringerne begyndtes lige efter en
lovændring, blev der tid og ro til, på grundlag af erfaringer - styret gennem hele forløbet af en bestemt gruppe mennesker - at finde frem til
en form, som virkelig fornyede undervisningen, men som alligevel byggede videre på de tanker omkring elevernes arbejdsformer, som var påbegyndt med Den blå Betænkning.
Det er så et spørgsmål, om denne ændring imatematikundervisningen
har opfyldt de intentioner, som f.eks. teknikerkommissionen havde: givet
et bedre grundlag for en udvidelse af uddannelserne på det tekniske og
naturvidenskabelige område. Og om man har opnået, hvad man stræbte
efter i OEEC: givet et bidrag til styrkelse af erhvervsaktiviteten i Danmark.
Svarene på det sidste spørgsmål ligger uden for denne artikels rammer,
men matematikundervisningen har trods alt nok kun bidraget beskedent
i den større sammenhæng. I den forbindelse er det også et spørgsmål,
om det overhovedet er rimeligt at tro på en sammenhæng mellem folkeskolens undervisning og landets økonomiske situation.
I loven af 1975 anlægges en anden holdning end den, der udtrykkes
af teknikerkommissionen. Det understreges, at folkeskolen skal tilgodese
alle sider af elevernes personlighedsudvikling, foruden den intellektuelle
også den følelsesmæssige, fysiske og sociale udvikling; - der peges ikke
specielt på erhvervsfremmende hensigter.
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Men med undervisningspligtens udvidelse, matematik til alle fra 1.
klassetrin og ingen udskillelse af elever på et tidligt tidspunkt, er det
blevet sikret, at en langt større del af befolkningen end tidligere får et
vist matematisk grundlag at bygge videre på.
Noter
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
Il.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28 .
29.

Se Skovsmose 1980, 1981 (a og b) og 1984.
Jfr. S. Aa. Hansen 1980, 1983 og S. Mørch 1982.
Teknisk og naturvidenskabelig arbejdskraft. Betænkning nr. 229, 1959 s. 17.
Som note 3, s. 22.
Som note 3, s. 24.
Der bygges især på Skovsmose 1980, 1981 (a og b) og 1984.
Morris Kline: Hvorfor kan Jørgen ikke regne? 1977.
Hans værker blev lettere tilgængelige - blev oversat til engelsk - og i 1955 oprettede
han et nyt videnskabeligt institut i Geneve: Centre International d'Epistemonologie
Genetique, hvortil forskellige videnskabsmænd blev inviteret for at forske og deltage
i diskussioner.
Bl.a. Rasmussen 1967, Larsson 1981, Bjerg og Vejleskov 1968 og Dansk pædagogisk
Tidsskrifts særnummer om matematik 1974.
Jfr. Mellin Olsen 1970.
Jfr. bl.a. Degnbol 1985.
Undervisningsvejledning for folkeskolen. Betænkning nr. 253, 1960, s. 24.
Som note 12, s. 78.
Som note 12, s. 105.
New Thinking in School Mathematics, OECD 1961, s. Il.
Efter Bent Christiansen 1967.
Som note 15, s. 31.
Som note 15, s. 35.
Gruppen mødtes 4 uger i Jugoslavien i 1960 og fremkom med rapporten: »Synopsis
for Modern Secondary School Mathematics« (Bent Christiansen 1967).
Rapport over forsøgsundervisning i aritmetik, 1965, s. 3.
Det nye gymnasium. Betænkning nr. 269 , 1960, s. 16.
Som note 21, s. 17.
Som note 21, s. 46.
I følge forordet til betænkningen nedsatte læseplansudvalget tre hovedudvalg og en række underudvalg, der udarbejdede forslagene til bestemmelserne.
Jfr. Rapport over forsøgsundervisning i aritmetik 1965.
Dette gjaldt specielt Danmark. I Sverige var forsøget faldet anderledes ud: teksten forekom for omfattende og vanskelig. Man ønskede derfor en mere forenklet udgave til
det fortsatte forsøg.
Som note 20, s. 7.
a. almen linie, b: boglig linie, c: samlæst klasse.
Som note 20, s. 16.
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30. Man anvendte algebrateksten i en udvidet form som baggrund for undervisning gennem
2 år i 6. og 7. klasse.
31 . Jfr. Folkeskolen 1966.
32. Jørgen Cort deltog som lærer i forsøget med algebrateksten 1964-65.
33. Jørgen Cort og Erik Johannesen, 1966, Lærerens bog s. 1 B.
34. Se s. 69 og s. 71.
35. Jfr. Mellin Olsen, 1970 og Dansk pædagogisk Tidsskrifts særnummer 1974.
36. »The proces s of Eduaction«. Bogen er Bruners personlige konklusion på et seminar
afboldt i 1959 i Woods Hole i USA for ca. 35 naturvidenskabsmænd, humanister og
pædagoger. De skulle drøfte hvordan uddannelsen i de naturvidenskabelige fag i Primary og Secondary Schools kunne forbedres. Se også Skovsmose 1981.
37. J. S. Bruner, 1970 s. 42.
38. Som note 37, s. 44.
39. Som note 37, s. 60.
40. Rigmor Kisling-Møller og Gregers Espersen, 1971, Lærervejledningen s. 22.
41. Tage Werner: Matematikundervisning i folkeskolen, Pædagogik nr. 4, 1975, s. 39.
42. Bent Christiansen: Mål og midler i den elementære matematikundervisning. 1967, s.
51.
43. I lærervejledningen til M-bøgerne understreger Bent Christiansen vigtigheden af, at eleverne erkender matematikken som et åbent fag - hvor mange problemer er uden løsning, og hvor selv erfarne ofte ikke ved, hvordan man kommer videre.
44. Bent Christiansen, 1979, s. 20.
45. Jfr. bl.a. Matematik nr. 3,1974 og nr. 7,1975 samt Larsson 1981.
46. Bjerg og Vejleskov, 1977.
47. Jfr. bl.a. Helsted 1975, U 90, S. Aa. Hansen og L Henriksen 1980.
48. U 90, bind I, 1978, s. 24.
49 . S. Aa. Hansen og L Henriksen, 1980, s. 229.
50. Jfr. Winnie Grønsved m.fl. 1972.
51. Læseplanudvalget var efter udgivelsen af Den blå Betænkning blevet opretholdt som
et rådgivende organ for Undervisningsministeriet. Efter folketingsbeslutningen i 1969
oprettede udvalget 8 underudvalg - fagudvalg - idet man i forbindelse med den nye
folkeskolelov ønskede at give målbeskrivelse og vejledning i et særskilt hæfte for hvert
enkelt fag - foruden nogle generelle betragtninger i særlige hæfter. Formændene for
fagudvalgene udgjorde formandsrådet, der skulle koordinere fagudvalgenes arbejde (Jfr.
Johansen, Matematik nr. 6, 1973).
52. Udgivet af Danmarks Matematiklærerforening (1.-10. skoleår).
53. På nær enkelte ændringer Instituttets forslag. Men det var udformet på grundlag af
»Notatet« fremlagt i 1971, og i mellemtiden var Heinesens udkast fremkommet.
Derfor ønskede forfatterne det opfattet som et debatoplæg.
54. Bent Christiansen m.fl. 1973, s. 174.
55. Undervisningsvejledning for folkeskolen 15. Regning/matematik. Undervisningsministeriet 1976, s. 31.
56. Som note 55, s. 35.
57. Winnie Grønsved i Matematik nr. 2, 1974 og samme i »Om læseplanen for matematikundervisningen«, Unge Pædagoger 1975.
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58. Matematik nr. 3, 1974.
59. Matematik nr. 7, 1975.
60. Udkast til forslag til lov om folkeskolen. Undervisningsministeriet 1972 og Lov om
folkeskolen af 26. juni 1975.
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