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Indledning 
Denne opgave er skrevet med henblik på at undersøge den langvarige effekt af læringsinterventions-

forløb hos højtpræsterende elever. 

PISA 2015 viser, at danske elever i matematik ligger over gennemsnittet ift. de OECD-lande, vi 

sammenligner os med (Christensen 2016). Undersøgelsen viser også flere højtpræsterende elever i 

2015 ift. 2012, men andelen af højtpræsterende er dog væsentligt mindre end i 2003 (Lindenskov & 

Jankvist 2016). Lektor ved DPU, Lena Lindenskov, fortæller, at: “Vi burde nok også styrke 

indsatserne for de stærkeste elever” (Henriksen 2016). Et af de større tiltag for højtpræsterende elever 

i Danmark i nyere tid er Tidlig Matematikindsats Til Marginalgruppeeleverne (TMTM2014), som 

blev gennemført på 39 skoler i 2014 (Tonnesen 2016). Formålet med TMTM2014 var at styrke både 

højt- og lavt præsterende elevers “faglige niveau, selvtillid og lyst til at lære matematik gennem aktiv 

deltagelse i den almindelige undervisning” (Tonnesen 2016, s. 6). TMTM2014 var tilrettelagt med 

en-til-en interventionsforløbet, som varede 12 uger med undervisning fire gange om ugen á 30 

minutters varighed (Tonnesen 2016). Interventionseleverne blev udvalgt på baggrund af en test, hvor 

de 20% bedst præsterende og de 20% dårligst præsterende elever blev identificerede, hvorefter elever 

i disse grupper blev tilfældigt udtrukket til interventionsforløb. 281 interventionselever blev på 

landsplan udtrukket, mens de resterende 664 elever fra marginalgrupperne fungerede som 

kontrolgruppeelever (Tonnesen 2016). Efter interventionsforløbets afslutning blev alle elever testet 

igen, hvor der var en statistisk signifikant positiv dokumenteret effekt for de højtflyvende 

interventionselever ift. kontrolgruppeeleverne (Tonnesen 2016). 

De senere år er der opstået et stort fokus på interventionsforløb - både camps og interventionsforløb 

i folkeskolen, som bl.a. Egmont Fonden investerer mange penge i (Egmont Fonden 2015). Interessen 

for disse intensive læringsforløb har sågar påvirket Regeringsgrundlaget fra 2015, hvor der står 

udfordrede elever skal have mulighed for at få et ‘turboforløb’ (Statsministeriet 2015). Smith, Cobb, 

Farran, Cordray & Munter (2013) har undersøgt effekten af interventionsforløb, magen til 

TMTM2014, hvor effekt var forsvindende over tid, hvilket kan føre til spørgsmål om, hvorvidt 

indsatserne gør en forskel? 

Vi vil i denne opgave undersøge 3 højtflyvende TMTM2014-interventionselever 2,5 år efter 

interventionsforløbenes afslutning. Vi forholder os til de affektive faktorer, den faglige udvikling og 

deltagelsen i almenundervisningen for at få indblik om TMTM2014-interventionsforløb har haft den 

ønskede effekt. 
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Problemformulering 
På baggrund af ovenstående har vi formuleret følgende problemformulering: 

Hvilken betydning har TMTM2014-interventionsforløbet haft hos højtflyvende 

elever på Bakkeskolen 2,5 år efter interventionsforløbenes afslutning, herunder 

ændringer i interventionselevernes affektive faktorer, deltagelse i klassen og 

deres faglige niveau. 

TMTM2014 anvender begreberne højtflyvende og lavtflyvende om de henholdsvis dygtige og svage 

elever. Begreberne refererer til, at elevernes faglige niveauer ikke er statiske. Det er et udtryk for, “at 

eleven med den rette undervisningsmetode kan hjælpes til at flyve højere” (Egmont Fonden 2015, s. 

30). 

Vi vil analysere de højtflyvende interventionselevers udbytte af interventionsforløbene 2,5 år efter, 

at forløbene blev afsluttet. Vi tager udgangspunkt i Kirkpatricks taksonomi, som kan anvendes til en 

evaluering af udbyttet af et interventionsforløb. Vi har valgt denne, da omfavner formålene for 

TMTM2014 og gør dem målbare. Taksonomien inkluderer: 

 Oplevelser: Affektive faktorer og motivation. 

 Læring: Målbare præstationer i før- og eftertest. 

 Adfærd: Deltagelse i undervisningen - før og efter interventionsforløbet. 

 Resultater: Har interventionsforløbet bidraget med den ønskede effekt? 

 

Konteksten 

Vi har anvendt en skole, der har deltaget i TMTM2014 og som ligger placeret i et gennemsnitligt 

område ift. socioøkonomiske forhold, hvilket er den primære årsag til udvælgelsen. Skolen havde i 

efteråret 2014 to interventionslærer på kursus, som skulle forberede dem på gennemførelsen af 

interventionsforløbene (Tonnesen 2016). Skolen havde i forbindelse med TMTM2014 8 

interventionselever, hvoraf 3 elever var højtflyvende. 

Skolens, elevernes og lærernes navne er ændret og anonymiseret. 
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Læsevejledning 
Opgaven er skrevet mhp. at undersøge de højtflyvende interventionselevers udvikling 2,5 år efter endt 

interventionsforløb på Bakkeskolen. Vi tager udgangspunkt i de tre højtflyvende interventionselever 

Anton, Bertram og Clara, og som vi har udarbejdet 3 cases om ud fra indsamlet empiri. 

Herunder præsenteres i følgende afsnit: 

 Forskningsoversigt: Et overblik over fundne studier, der er relevant ift. 

problemformuleringen. 

 Teori: Præsentation af Kirkpatricks taksonomi, affektive faktorer og motivation, situeret 

læring samt vores tilgange til matematikvanskeligheder og højtpræsenterende elever i 

matematik. 

 Metode: Først beskrives case-metoden, hvorefter vi præsenterer de metoder, vi har anvendt til 

at indsamle empirien til casene. 

 Resultater: Resultater af vores egen test, som skal belyse de højtflyvende interventionselevers 

faglige udvikling. 

 Analyse: Denne er opbygget ud fra vores cases og Kirkpatricks taksonomi. Der er tre 

underafsnit, som kaldes hhv. Anton, Bertram og Clara, hvori casene præsenteres og derefter 

analyseres ud fra Kirkpatricks Oplevelser, Læring, Adfærd og Resultater. Løbende 

sammenkobles vores fundne studier fra forskningsoversigten med egne resultater. 

 Konklusion: Opsummering på analysen, som tager udgangspunkt i Kirkpatricks sidste niveau 

resultater for at undersøge, om interventionforløbene har haft den ønskede effekt på de tre 

elever fra Bakkeskolen 2,5 år efter forløbets afslutning. 

 Handleperspektiverne: Ud fra konklusionen kommer vi med forslag til, hvordan man kan 

optimere effekten af interventionsforløb over tid. 

 Perspektivering: Et blik på hvordan vores undersøgelse kan udfoldes i et større format. 
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Forskningsoversigt 
Dette afsnit har til formål at afdække den allerede eksisterende forskning inden for vores 

problemstilling. Først beskrives vores søgestrategier, hvorefter de fundne studier præsenteres i to 

underafsnit: internationale og nationale studier. 

Søgning 

De anvendte søgestrategier i forskningsoversigten er dels Systematiske søgninger med boolske 

operatorer, hvor vi har fundet litteratur gennem forskningsdatabaserne ERIC og PsycInfo. Dels har 

vi også anvendt Kædesøgning, hvor vi har taget udgangspunkt i de fundne artikler og derudfra fundet 

mere relevant litteratur gennem litteraturlisten (Forsmann & Neumann 2015). 

Søgeprotokolen (Bilag 1) indeholder inklusions- og eksklusionskriterier ift. vores litteratursøgninger 

samt et overblik over alle søgninger. Søgningerne er strukturerede på baggrund af 

problemformuleringen. 

Internationale studier 

Her præsenteres 3 studier, hvoraf to omhandler effekten af tidlige interventioner over tid. Den sidste 

artikel omhandler sammenhængen mellem præstationer i test og forholdet til matematik. 

Forfattere Titel 

Smith, Cobb, Farran, Cordray, 

Munter (2013) 

 

Evaluating Math Recovery: Assessing the Causal Impact of a 

Diagnostic Tutoring Program on Student Achievement 

Bailey, Ngugen, Jenkins, 

Domina, Clements, Sarama 

(2016) 

Fadeout in an Early Mathematics intervention: Constraining 

Content or Preexisting Differences 

Mullis, Martin, Foy, Arora (2012) Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study 

Center 

Tabel 1: Oversigt over internationale studier. 

Omdrejningspunktet i Smith m.fl. (2013) er programmet ‘Mathematics Recovery’ (MR): Et 

interventionsforløb målrettet lavtflyvende elever, som varer 12 uger, hvor 1. Klasseselever får en-til-

en undervisning 4-5 gange om ugen i en halv time. Interventionseleverne opnåede en moderat effekt 
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af interventionsforløbene umiddelbart efter forløbets afslutning. I 2. klasse udførte Smith m.fl. (2013) 

flere tests af interventionseleverne igen, som generelt ikke kunne påvise en statistisk signifikant 

effekt. I de tests, som havde opgavetyper, der lignede dem, som eleverne havde arbejdet med i 

interventionsforløbene, var effekten var tydeligst. 

Bailey m.fl. (2016) undersøgte ligeledes effekten af tidlige interventioner over tid, hvor de også fandt 

ud af, at interventionsforløbene har en forsvindende effekt. Tillige undersøgte de årsagerne til den 

forsvindende effekt. Ved sammenligning af interventionselever og kontrolgruppeelever på samme 

niveau, viste det sig, at årsagerne til den forsvindende effekt af interventionsforløb primært stamte 

fra allerede eksisterende forskelle mellem interventions- og kontrolgruppeelever. De faktorer, som 

var stabile, var f.eks. kombination af kognitive evner, motivation, forhold i hjemmet mm. (Bailey 

m.fl. 2016). 

Ud fra TIMMS  2011 undersøgte Mullis m.fl. (2012) sammenhængen mellem elevers præstationer 

og deres forhold til matematikundervisningen. TIMMS står for Trends in International Mathematics 

and Science Study og er internationale undersøgelser af 4. og 8. Klasseselevers præstationer i og 

holdninger til matematik og naturfag. Overordnet set viste studiet, at elever, der godt kan lide at lære 

matematik, præsterer bedre end elever, som ikke kan lide matematik (Mullis m.fl. 2012). 

Nationale studier 

I det følgende vil vi beskrive de nationale studier, vi har fundet. Herunder TMTM2014, som vores 

cases bygger på. 

Forfattere Titel 

Lindenskov, Weng (2010) Tidlig Matematikindsats på Frederiksberg, TMF 

Tonnesen (2016) 

  

TMTM2014 Tidlig Matematikindsats Til 

Marginalgruppeelever 

Nissen, Schmidt, Tonnesen 

(2017 in press) 

Accessing young students’ attitudes towards mathematics by 

the use of photo-elicitation interviews – A qualitative study on 

students’ perspectives in a Danish school setting 

Tabel 2: Oversigt over nationale studier. 
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Lindenskov & Weng (2010) var de første, som gennemførte interventionsforløb i Danmark med 

samme udformning som MR: Tidlig Matematikindsats på Frederiksberg (TMF). TMF var et 

udviklingsprojekt, der tog udgangspunkt i lavtflyvende elever, hvor formålet var at tage højde for 

elevernes motivation, følelser og tanker omkring netop matematik og forebygge manglende 

motivation og ‘ængstelse for matematik’ tidligt (Lindenskov & Weng 2010). 

Tonnesen (2016) beskriver i sin afrapportering om TMTM2014 effekten af interventionsforløb. 

TMTM2014 minder om MR og TMF, men inkluderer både lavt- og højtflyvende elever. De lavede 

før- og eftertests af eleverne, hvor resultaterne generelt viste positive effekter af 

interventionsforløbene, men der blev kun set en statistisk signifikant effekt hos højtflyvende 

interventionselever. Det vurderes, at projektet alligevel havde en positiv effekt for lavtflyvende 

interventionselever (Tonnesen 2016). 

Nissen m.fl. (2017 in press) består af et kvalitativt delstudie inden for TMTM2014, hvor højt- og 

lavtflyvende interventionselevers holdninger til matematik undersøges gennem fotointerview. I 

artiklen præsenteres to cases med højtflyvende elever, hvor den ene udtrykker, at han hader 

matematik, hvilket bl.a. kan skyldes et negativt forhold til objekter fra matematikundervisningen, især 

centicubes. Den anden elevs forhold til matematik kobles til den oplevede kompetence - matematik 

er kedeligt, når det er nemt, og sjovt, når det er svært og udfordrende. 

Forfatterne fremhæver 4 motivationsfaktorer, som generelt har betydning for elever, der er lavet på 

baggrund af flere elevers fortællinger: 

 De vil gerne spille spil 

 Der skal være ro i timerne 

 De vil gerne samarbejde med andre 

 De vil gerne færdiggøre arbejdet hurtigst muligt.  
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Teori 
I dette afsnit præsenteres det teoretiske afsæt, som anvendes i vores analyse. Først vil vi præsentere 

Kirkpatricks taksonomi, som vi bruger til at analysere interventionsforløbenes effekt ud fra.  Dernæst 

beskrives Karins Beyers tilgang til affektive faktorer samt teori om indre og ydre motivation. 

Derudover vil situeret læring blive beskrevet og slutteligt vil vi definere vores tilgang til 

vanskelighedsbegrebet og højtflyvende elever. 

 

Kirkpatricks taksonomi 

Nikolaj Stegeager tager udgangspunkt i Donald Kirkpatricks fire artikler om evaluering af 

organisationers udviklingsprojekter (Stegeager 2011). Kirkpatrick inddeler evalueringen i en 

taksonomi til evaluering af effekten af uddannelse og interventionsforløb (Kirkpatrick 1998). De fire 

niveauer, oversat af Stegeager (2011), er: 

  

 Oplevelser handler om elevens egen oplevelse af interventionen, hvor tilfreds eleven har været 

med interventionen samt sammenhængen mellem interventionen og almenundervisning 

(Stegeager 2011). Det er vigtigt, da elevens holdning til interventionen er afgørende for den 

efterfølgende effekt (Kirkpatrick 1998). Evaluering på dette niveau bliver brugt i stort set alle 

ekstra uddannelsesforløb (Stegeager 2011). 

 

 Læring omhandler elevens tilegnelse af interventionforløbets faglige indhold således, om der 

er sket en forandring i de kompetencer og den viden eleven besidder samt størrelsen af denne 

forandring (Kirkpatrick 1998). Stegeager skriver, at denne forandring ofte bliver evalueret 

gennem en prøveaflæggelse, som med fordel kan være kvantitativ (Stegeager 2011). Samtidig 

påpeger Stegeager, at det kan være fordelagtigt at foretage en før- og efterevaluering for at 

kunne vurdere forandringen af viden og kompetencer hos eleven. 

 

De første to niveauer benyttes ofte til at evaluere interventionsforløb, da de er simple at 

administrere (Stegeager 2011). 
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 Adfærd er mere komplekst end de to første niveauer og omhandler evaluering af elevens 

adfærd efter endt interventionsforløb. Fokus er på om eleven bruger den tilegnede læring fra 

interventionsforløbet i almenundervisningen, altså om der er sket en overførsel af elevens 

læring. Stegeager påpeger, at eleven skal have tid til at foretage det nødvendige 

oversættelsesarbejde (Stegeager 2011). 

 

 Resultater bruges til at undersøge, om interventionsforløbet har den tilsigtede effekt. Her skal 

man, ifølge Stegeager, på forhånd have formuleret, hvilken effekt man ønsker, og da er det 

vigtigt at sammenholde både kvantitative og kvalitative data. Den største udfordring på dette 

niveau er dog at adskille effekten af interventionsforløbet fra andre påvirkende faktorer, hvor 

man med rette kan benytte sig af kontrolgrupper (Stegeager 2011). 

 

De affektive faktorer 

I dette afsnit defineres affektive faktorer, herunder motivation. I TMF angav man netop udviklingen 

af motivation og følelser som bærende argumenter for gennemførelse af tidlige interventionsforløb 

(Lindenskov & Weng 2010). 

Karin Beyer inddeler de affektive faktorer i tre kategorier: 

1. Følelser, stemninger og humør omhandler elevens tilstand i den givne situation. Ifølge Beyer 

har de emotionelle forhold en betydning for, hvordan undervisnings- og læringssituationen 

bliver opfattet af eleven. Negative følelser, f.eks. vrede, utryghed eller frustration, kan hæmme 

koncentrationsevne og besværliggøre indlæringen. Det modsatte gør sig gældende for positive 

følelser, der kan føre til et større engagement i undervisningen (Beyer 1992). 

2. Holdninger, præferencer, opfattelser og meninger er knyttet til længerevarende træk ved 

eleven. De opdeles yderligere i: 

a. Holdninger og præferencer vedrører elevens opfattelse af sig selv og sit forhold til 

omverden. Hermed menes elevens holdninger til skole, fag, lærer samt tilliden og troen 

på egne evner. Elevens præferencer omhandler interesser for en arbejdsform, 

undervisningsstil og fag. Begge faktorer kan have stor indflydelse på, hvordan eleven 

imødekommer undervisningen (Beyer 1992). 

b. Opfattelser og meninger omfatter elevens egen opfattelse af, hvad f.eks. faget 

matematik er og det, som karakteriserer en god elev. Opfattelser og meninger, som 

ligger uden for eleven selv (Beyer 1992). 
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3. Konationer er elevens drivkræft, engagement, vilje og lyst til læring, som jf. Beyer har stor 

betydning på elevernes læringsproces (Beyer 1992). 

  

Beyer (1992) skriver overordnet, at de affektive faktorer skal indgå i et samspil med de kognitive og 

faglige krav for, at eleven motiveres og ønsker at lære (Beyer 1992). Vi vil derfor i det følgende 

beskrive forskellen på indre og ydre motivation. 

Ved ydre motivation stimuleres man f.eks. gennem karakterer, mål eller straf og ros fra læreren. Den 

indre motivation bygger overordnet på tre behov: oplevelse af kompetence, autonomi og sociale 

tilhørsforhold. Oplevelse af kompetence er essentielt i opbygningen af selvtillid hos eleven, som skal 

kunne deltage og nå de opstillede mål. Autonomi dækker over evnen til medbestemmelse i 

undervisningen og de sociale tilhørsforhold indikerer, at gode relationer, også til læreren, og 

samarbejde er godt (Lankes 2008). Inden for situeret læring har man en anden tilgang til motivation, 

som beskrives i næste afsnit. 

 

Situeret læring 

Læring kan defineres som “varig ændring i adfærd, holdninger og praksisser” (Tanggaard 2016, 

s.46), og overordnet findes der flere forskellige tilgange til læringsbegrebet. Behaviorismen var 

fremherskende i starten af 1900-tallet og fokuserede på stimuli og respons hos eleven. Den forholder 

sig til adfærd og sprog som værende tillært. Efterfølgende opstod kognitivismen, der forstod læring 

som en intra-psykisk proces. Læring opstår som et resultat af “overførsel eller transmission (input af 

information), bearbejdning og lagring af denne information (dataprocessing) og output” (Tanggaard 

2016, s. 47), hvorfor fokus i denne læringsteori, da er mere kognitiv og fokuserer på indre 

bearbejdning. 

I slutningen af 1980’erne blev Situeret Læring udviklet (Lave & Wenger 2003), hvor læring anses 

som koblet til de situationer den lærende befinder sig i (Tanggaard 2012) og netop denne tilgang til 

læring vil være den gennemgående i opgaven. 

Inden for situeret læring vil ændringer i elevens adfærd anskues ud fra ændringer i elevens deltagelse 

og hvordan elevens placering i praksisfællesskabet ændres løbende. Situeret læring ligger fokus på, 

at “læring er snarere et relationelt fænomen - ikke blot mellem mennesker, men mellem mennesker, 

redskaber og materielle betinger i historiske og kulturelle kontekster og praksisser” (Tanggaard 2012, 

s. 187). Læring ændrer den praksis man indgår i, og den ændring vil ligeledes ændre individerne, som 
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er en del af den (Tanggaard 2012). Aktiv deltagelse i et praksisfællesskab er en forudsætning for 

læring og meningskonstruktion, og læringen vil netop være knyttet til disse fællesskaber, hvorfor 

læring ikke sker gennem overførsel men gennem deltagelse (Nielsen 2013). Et praksisfællesskab er 

et netværk af relationer af individer og omverdenen og andre praksisfællesskaber. Det er ikke et sted, 

hvor alle individer har fælles interesser, men “Det betyder deltagelse i et virksomhedssystem, hvor 

deltagerne har en fælles forståelse af, hvad de laver, og hvad det betyder for deres liv og for deres 

fællesskaber” (Lave & Wenger 2003, s. 83). Der anvendes flere begreber i situeret læring til at 

beskrive placeringer og læringspotentialer, som defineres herunder: 

 Legitim perifer deltagelse belyser den lærendes deltagelse og placering i 

praksisfællesskabet. Når man er legitim deltager i et praksisfællesskab, er man anerkendt 

og accepteret af de andre deltagere (Nielsen 2013), og at være legitim et grundlæggende 

element for deltagelse og læring (Lave & Wenger 2003). Den perifere deltagelse 

beskriver, hvorledes deltagelsen bevæger sig. Målet for eleven er at gå fra at være perifer 

til centralt deltagende (Tanggaard 2012). Det er ligeledes et udtryk for, at der kan være 

forskellige positioner og placeringer inden for praksisfællesskabet. Det er dog fejlagtigt at 

tro, at praksisfællesskaber har en kerne. Det handler om at få fuld deltagelse og samtidig 

om, at “tilgodese de forskelligartede relationer i varierende former for medlemskab af 

fællesskaber” (Lave & Wenger 2003, s. 38). 

 

 Adgang omhandler elevens mulighed for at udfolde deltagelsen (Tanggaard 2016) og i 

hvor høj grad eleven har mulighed for at få støtte af andre, som er mere kompetente end 

dem selv, opgaver, der er tilpasset det faglige niveau og hvilke materialer, som anvendes 

i undervisning. Det er endvidere i forbindelse med adgangsbegrebet vigtigt at undersøge, 

hvor transparente aktiviteter er, altså hvor tydeligt formålet og målet med aktiviteten er, 

og hvad aktiviteten fører den lærende mod (Tanggaard 2012). 

 

 Motivation, ifølge situeret læring, består i, at deltagerne har fuld adgang til 

praksisfællesskabet og dets væsentlige opgaver (Nielsen 2013). 
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Vanskeligheder 

I dette afsnit defineres først Engströms fire tilgange til vanskeligheder, derefter regnehuller og 

slutteligt vores egen tilgang. 

 Ud fra den medicinske/neurologiske tilgang anskues eleven som værende med 

vanskeligheder, og man undersøger da forholdene i elevens hjerne, når man skal finde 

forklaringer, f.eks. dyskalkuli og problemer med arbejdshukommelsen (Jess, Skott & 

Hansen 2015). 

 

 De psykologiske årsager ser også elever med vanskeligheder, men fokus lægges på 

følelser og motivation. Det ses f.eks. at manglende selvtillid og lav motivation ofte er 

årsager til vanskeligheder (Jess m.fl. 2015). 

 

 De sociologiske årsager peger på det kontekstuelle og de sociale omstændigheder såsom 

forskellen mellem rige og fattige, forældreengagement og de sociologiske forhold i selve 

klassen. Dette ligger altså under den kontekstuelle forståelse, og elever anskues som 

værende i vanskeligheder (Jess m.fl. 2015). 

 

 Didaktiske årsager lægger vægt på matematikundervisningen ift. i hvor høj grad 

undervisningen struktureres og tilrettelægges, så den støtter og udvikler elever med 

særlige behov. F.eks. kan det være væsentligt at skabe mening gennem undervisningen, at 

have fokus på kontekstens betydningen i klassen samt den traditionelle tilgang til 

undervisning i matematik med gentagelse af rutiner, hvilket tillægges stor betydning for 

udviklingen af vanskeligheder. Denne optik vil også fokusere på elever i vanskeligheder 

(Jess m.fl. 2015). 

Regnehuller er en betegnelse som jf. Peter Weng kan anvendes “hvis en elev er gået i stå og har 

stoppet sin læring af matematik” (Weng 2011, s. 328), hvorved matematikken da opfattes som et 

landskab, som elever bevæger sig rundt i. 

Vi anvender vanskelighedsbegrebet til at beskrive, hvorfor en elev er gået i stå i læringen, altså om 

eleven er faldet i et regnehul. Vanskeligheder bruger vi ikke ift. elever, som ikke er på aldersvarende 

niveau, men vi bruger begreberne til at undersøge, hvorfor elever ikke nødvendigvis opfylder 
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hans/hendes fulde potentiale i undervisningen. Elever med et gennemsnitligt fagligt niveau kan da 

være i vanskeligheder. 

 

Højtflyvende elever 

Mönks og Ypenburg (2006) benytter en fler-faktor-model til at beskrive højtbegavede elever. Den 

indeholder tre kendetegn; store intellektuelle evner, kreativitet og motivation, som er gensidigt 

afhængige af hinanden. Store intellektuelle evner bliver bestemt ud fra en intelligens- eller evnetest. 

Motivation er elevens vilje til at gennemføre en påbegyndt opgave samt elevens præferencer ift. 

opgaveformer. Kreativitet dækker bl.a. over elevens evne til at finde nye løsninger på problemer 

(Mönks & Ypenburg 2006). Disse tre kendetegn er omkranset af elevens sociale miljø; skole, venner 

og familie. Disse miljøer og samspillet med elevens kendetegn er afgørende for udviklingen af elevens 

begavelse (Mönks & Ypenburg 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Fler-faktor-modellen for høj begavelse (Mönks & Ypenburg 2006, s. 32)  
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Metode 
Vi har i denne opgave anvendt case som metode og udarbejdet 3 cases om de højtflyvende 

interventionselever på Bakkeskolen. Først beskrives case som metode, og dernæst de metodiske 

overvejelser i forbindelse med indsamlingen af empiri til casene og slutteligt TMTM2014’s 

empiriindsamling. 

Nedenfor er et overblik over empiriindsamlingen til casene over tid. Vi har haft adgang til elevernes 

før- og eftertests og observationer i forbindelse med interventionsforløbet fra TMTM2014. Vi har 

endvidere selv udviklet en test til eleverne fra Bakkeskolen i 4. Klasse (2,5 år efter 

interventionsforløbet), foretaget observationer samt interview med eleverne og deres lærer. 

Præsentationen af disse undersøgelsesmetoder beskrives i andre underafsnit. Det er vigtigt, jf. Rønn 

(2015) at anvende flere metoder til udarbejdelse af case, da det bidrager med flere perspektiver og 

højner validiteten. 

Figur 2: Tidslinje over indsamlingen af empiri. Det lyseblå er TMTM2014’s1 empiri (1.-2. klasse), 

mens det mørkeblå, er vores empiri (4. klasse). 

  

                                                 
1Cecilie Carlsen Bach har været studentermedhjælper i dette projekt og har derved bidraget til empiriindsamlingen, 

hvorfor TMTM2014’s empiri anvendes i denne opgave. 
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Case 

I dette afsnit beskrives, hvordan casestudier kan bidrage med nyttig viden, og hvordan vi har anvendt 

det i vores opgave. 

Et casestudie kan defineres således: 

“Et intensivt og detaljeret studie af et enkelt tilfælde, enten for dets egen skyld eller fordi det 

pågældende tilfælde antages at belyse et generelt fænomen eller problem” (Rønn 2015, s. 76) 

Casestudier er kontekstafhængig viden, som er praksisnær, hvilket er relevant i arbejdet med 

samfundsrelevante problemstillinger og mennesker (Flyvbjerg 2010). Jf. Rønn (2015) må der ikke 

anvendes begreber eller teori i en case, da den skal være ‘empirinær’, altså så detaljeret og konkret 

som muligt. 

Vi har valgt at tage udgangspunkt i fire karakteristika i forbindelse med cases, som Rønn (2015) 

præsenterer. 

 Kompleksitet: Det problem, som optræder i casen, skal være komplekst og indeholde flere 

betydningsbærende elementer (Rønn 2015). Vores tre elever befinder sig i flere 

praksisfællesskaber og påvirkes af de forskellige aktører i fællesskaberne. Elevernes placering 

og konstruktionerne af praksisfællesskaberne ændres over tid og afhænger af de enkelte 

situationer og aktiviteter afhængigt af lærere, fag mm. 

 

 Casen skal afspejle et bestemt fænomen og lægge op til ‘mixed-methods2’ for at gøre 

beskrivelse af fænomenet bliver så fyldestgørende som muligt (Rønn 2015), som vist i figur 

2 anvender vi flere metoder. 

 

 Vores tanker i forbindelse med udvælgelsen af casene kan bidrage med viden, er essentiel 

(Rønn 2015). Casene kan bidrage med information om de højtflyvende interventionselevers 

udvikling efter interventionsforløbene. 

 

 Ved ønske om opfyldelse at ovenstående kan man overveje multiple cases, hvilket vi gør, da 

vi tager udgangspunkt i 3 elever fra forskellige klasser (Rønn 2015). 

                                                 
2 Flere forskere betragter kombinationen af flere metoder, både kvantitative og kvalitative, som være den bedste måde at 

opnå fuld forståelse for et problem inden for samfundsviden (Kuada 2015). 
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Typen af case 

Vores case er en kriterie case (Rønn 2015), da vi har udvalgte vores elever ud fra følgende kriterier: 

 De skulle have deltaget i TMTM2014 og have modtaget et interventionsforløb. 

 De skulle være kategoriseret som højtflyvende elever inden interventionsforløbets start. 

Datakvalitet 

Validiteten af casestudiet vil opfattes som høj ved anvendelse af flere metoder til undersøgelsen 

(Rønn 2015), hvorved problematikken belyses fra flere vinkler og giver bedre indsigt (Kuada 2015). 

Observationer giver indblik i elevernes deltagelse i almenundervisningen og i interventionsforløbene. 

Interview giver læreren og elever mulighed for selv at sætte ord på deres forhold til matematik- og 

interventionsundervisningen, og testene giver overblik over elevernes generelle faglige niveau. 

Udvælgelsen af en case er vigtig ift. generaliserbarheden. Det kan være problematisk at anvende 

formel generalisering, men cases kan bidrage med brugbar viden (Flyvbjerg 2010). Vi har valgt at 

tage udgangspunkt i højtflyvende elever på én skole ud af de 39 skoler, der deltog i projektet 

(Tonnesen 2016), hvilket gør det vanskeligt at generalisere ud fra, da det er et lille udsnit af hele 

populationen, men dog er skolen placeret i et gennemsnitligt socioøkonomisk område. Ved at holde 

resultater op på i forvejen eksisterende forskning på området, kan øge validiteten af resultaterne. 

 

Testen 

I det følgende præsenterer vi, hvordan vi har udviklet og anvendt tests. Først beskrives anvendelsen 

af tests, herefter hvordan vi har analyseret vores egne testresultater, og slutteligt beskrivelse 

datakvaliteten. 

Undersøgelsesdesign 

I forbindelse med TMTM2014 blev udviklet en test, som samtlige elever på de medvirkende skoler 

gennemførte både før og efter interventionsforløbene. I denne opgave kaldes førtesten for 

indikatortest 1 (IK1) og eftertesten kaldes indikatortest 2 (IK2). IK1 og IK2 er helt identiske. Eleverne 

lavede IK1 i slutningen af 1. Klasse. Testen blev anvendt til identifikation af højt- og lavtflyvende 

elever (de 20% bedst og de 20% dårligst præsterende) (Tonnesen 2016). 
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Vi ønskede at undersøge, hvordan eleverne klarede sig i 4. klasse, hvorfor vi udviklede indikatortest 

3 (IK3) ud fra IK1 og IK2. IK3 tager udgangspunkt i de samme områder af Forenklede Fælles Mål 

for matematik (Undervisningsministeriet 2016) som IK1 og IK2. F.eks. indeholdte disse ikke 

spørgsmål om ‘statistisk og sandsynlighed’, hvilket IK3 derfor heller ikke gjorde. IK3 har også 

samme vægtning af færdigheds- og problembehandlingsspørgsmål som IK1/IK2. 

Vores test har ligesom IK1/IK2 en skaladefineret indfaldsvinkel, idet hver elev efter kodningen fik ét 

tal, som kunne anvendes til at rangering af eleverne (Allerup 2005). 

Udvælgelse af elever 

Vi testede samtlige elever på Bakkeskolen igen, og inddelte på baggrund af IK3 eleverne i grupper 

med 20% i hver. De laveste 20% er da, ud fra TMTM2014’s kategorisering, lavtflyvende, og de 

højeste 20% er højtflyvende. Vi valgte også at inddele den store midtergruppe med 60 % af eleverne 

i tre grupper: nedre middelgruppe, middelgruppen og en øvre middelgruppe. 

Efter afkodningen blev resultaterne af IK3 sammenlignet med resultaterne af IK1 og IK2 for at 

identificere den faglige udvikling hos eleverne. 

Datakvalitet 

Validiteten er et udtryk for, om man måler det ønskede med en test, såsom IK3 (Højgaard 2008). 

Testen kan give et indblik i, hvordan en elev har løst specifikke opgaver på et bestemt tidspunkt, hvor 

eleverne ikke har haft mulighed for støtte (udover oplæsning) eller bruge hjælpemidler. Samtidig 

måler vores test, ligesom IK1/IK2, ikke områderne statistik og sandsynlighed, da vi prioriterede 

sammenlignelighed med IK1/IK2. Jf. Nissen, Kyed & Baltzer kan fagspecifikke tests ikke stå alene, 

og i den samlede bedømmelse af eleven skal man sammenholde resultatet med elevens engagement, 

motivation, kreativitet og evne til alternativ tænkning. Tests giver et kvantificerbart resultat, men 

måler kun elevens potentiale i en given kontekst (Nissen, Kyed & Baltzer 2011). 

For at valider IK3 kunne vi have søgt om adgang til resultaterne af de nationale tests, som dog 

foretaget et år tidligere end IK3, og hvorfor elevernes interne placeringer potentielt kunne være 

anderledes (Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling 2016). 

Reliabiliteten (pålideligheden) “drejer sig om at gøre bedømmelsen så gennemskuelig og upersonlig 

som muligt” (Højgaard 2008, s. 45). For at sikre at vurderingerne af testene blev så ens som muligt 

udarbejdede vi for IK3 en detaljeret rettevejledning. Samtidig havde alle elever lige lang tid til at 
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gennemføre testen (80 minutter). Ift. reliabiliteten angiver Ministeriet for børn, undervisning og 

ligestilling (2016) også, at det omhandler, hvorvidt eleverne ville få samme resultat, hvis de tog testen 

to gange, hvilket vi ikke har haft mulighed for at undersøge. 

Vores population er meget lille, og derfor at det vanskeligt at generalisere ud fra vores test. Der tages 

derfor forbehold for, at undersøgelsen kun omhandler eleverne på 4. årgang på Bakkeskolen, og at 

udgangspunktet kun er kontrol- og interventionselevernes resultater. 

 

Observation 

Vi valgte at observere for at opnå indsigt i interventionselevernes deltagelse i matematik. Først 

beskrives, hvordan vi observerede og herefter datakvaliteten. 

Vi observerede de udvalgte elever i en tilfældig matematiktime hver, hvor vi ikke havde indflydelse 

på aktiviteter eller situationer i undervisningen. Vores tilgang var systematisk, hvor vi registrerede 

vores observationer i et kategoriseringsskema (Bilag 2, 6 & 10), som var udformet med fokus på 

elevernes deltagelse i matematik. Vi observerede med et bestemt blik og via lukkede kategorier, 

hvilket har udeladt andre registreringer, f.eks. kvaliteten af interaktionerne (Gjøsund & Huseby 

2000). 

Datakvalitet 

Vores rolle som observatører var ikke-deltagende, da vi forsøger at agere som fluen på væggen, men 

det kan ikke udelukkes, at vores tilstedeværelse har påvirket feltet (Gjøsund & Huseby 2000). 

Samtidig kan vores ikke-deltagende tilgang øge kvaliteten af observationerne, da den primære opgave 

netop var at observere (Bjørndal 2014). 

Det syn og den position vi indtager som observatører bestemmer, hvad vi ser. Det er derfor ikke 

muligt at foretage fuldstændigt objektive observationer (Olesen 2001). Ifølge Gjøsund & Huseby 

(2000) skaber det en usikkerhed ift. det observerede, men det er en nødvendighed for at kunne 

beskrive det observerede. Vi er således bevidste om, at vores observationer er præget af vores fagsyn 

(Hillersdal & Nørtoft 2015). 
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Interview 

For at skabe transparens og systematik i vores interview med de højtflyvende interventionselever og 

deres matematiklærer er vi gået ud fra Kvale & Brinkmanns (2009) tilgang til interviewundersøgelser. 

I løbet af dette afsnit vil vi redegøre for vores tanker bag interviewet og begrundelse 

for interviewspørgsmålene ift. problemformuleringen. 

Tematisering 

Formålet med interviewene var at undersøge elevernes syn på matematik, TMTM2014 samt synet på 

sig selv i matematik. Dette giver indblik i elevernes selvtillid og motivation ift. deltagelse i 

undervisningen og løsning af opgaver. Interviewet bidrager også med viden ift. hvordan eleverne 

løser udvalgte opgaver fra IK3. Dette giver det os mulighed for at undersøge, hvordan eleverne regner 

og om de præsterer anderledes i en anden kontekst. Interviewet med elevernes matematiklærer giver 

os indsigt i hendes opfattelse af eleverne samt den generelle gennemførelse af 

matematikundervisningen i klassen. 

Design 

Interviewet med eleverne blev gennemført på deres skole, hvilket også gør sig gældende for 

interviewet med læreren. Ved gennemførelsen af interviewene med eleverne har vi været 

opmærksomme på, at respondenterne var børn. Man skal ifølge Kvale og Brinkmann (2009) være 

særligt opmærksom på ikke at stille ledende spørgsmål til børn, hvilket vi har bestræbt os på ikke at 

gøre, men det er svært at undgå i et semi-struktureret interview.  I vores interviewguide (bilag 15) 

stiller vi f.eks. spørgsmålet, beskriv en situation [i matematik], som er sjov/spændende, og vi stiller 

ligeledes et modsatrettet spørgsmål, beskriv en situation, som er kedeligt/ svært. Den semi-

strukturerede tilgang medfører et forudbestemt formål og struktur. Dette giver fleksibilitet, mens 

interviewguiden skaber struktur og sikrer indsamling af empiri. Samtidig giver det ifølge Kvale og 

Brinkmann (2009) en kvalitet, da intervieweren sikrer, at de relevante svar bliver uddybet nærmere. 

Dette gør sig ligeledes gældende for interviewet med matematiklæreren. 

Datakvalitet 

Reliabiliteten omhandler ifølge Kvale og Brinkmann (2009) troværdigheden og konsistensen af vores 

forskningsresultater. Ved en høj reliabilitet kan andre forskere genskabe de samme resultater ud fra 

f.eks. den samme interviewguide. Reliabiliteten afhænger da, om respondenterne potentielt ville give 

et andet svar til andre interviewere. Det semi-strukturerede interview medfører opfølgende og 
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uddybende spørgsmål. Mængden og dybden af disse spørgsmål vil variere naturligt afhængigt. 

Intervieweren, interviewguiden og undersøgelsesdesignet er transparent, hvilket gør at andre forskere 

har mulighed for at foretage en lignende undersøgelse vha. disse. Ift. transskriberingernes reliabilitet 

kan der være forskellige tolkninger og fejlsætninger, som kan påvirke forståelsen af det 

transskriberede interview (Kvale & Brinkmann 2009). 

Validiteten omhandler sandheden og styrken af et udsagn og belyser, hvorvidt metoden undersøger 

det tilsigtede (Kvale & Brinkmann 2009). Vi har bevidst valgt at nuancere vores spørgsmål under 

interviews med eleverne, da børn er lettere at påvirke og bringer derved validiteten i fare (Kvale & 

Brinkmann 2009). Derudover giver vores semi-strukturerede interviewguide mulighed for, at 

eleverne kan uddybe deres svar, hvilket kan forbedre validiteten af deres svar. 

 

TMTM2014’s empiriindsamling 

For at besvare vores problemformulering er det nødvendigt at inddrage empiri fra TMTM2014, da 

det kan give os et billede af både interventions- og kontrolgruppeelevers udvikling. TMTM2014 

valgte at benytte et RCT-design, hvormed det var muligt at undersøge effekten af 

interventionsforløbet (Tonnesen 2016). Vi har haft adgang til testbesvarelser, testresultaterne og 

kodninger af alle elevers IK1 og IK2. Databehandlingen (ift. kodning af tests) er foretaget af 

specialuddannede lærerstuderende (Tonnesen 2016), og da er kodningen så ensartet som muligt, 

hvilket højner reliabiliteten. 

Ved interventionsforløbets start blev foretaget en screeningstest (bilag 5, 9 & 13) af 

interventionseleverne. Testen er fra Lindenskov & Weng (2013) og bruges til at afdække og 

undersøge elevers forhold til matematik og deres faglige forudsætninger. Det er interventionslærernes 

notater, vi har anvendt ift. motivation og syn på matematik. Da de afspejler elevernes synspunkter, 

antager vi, at det er interventionselevernes egne udsagn, der har noteret.  

Vi har haft adgang til videoobservationer og observationer, som studentermedhjælpere fra 

TMTM2014 selv har foretaget under interventioner og i klasserummet. Disse noter er foretaget 

ustruktureret, hvilket gør, at vi har udvalgt de relevante sekvenser (disse er vedlagt som bilag 3,7 & 

11). 
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Resultater 
I dette afsnit vil vi præsentere resultaterne af elevernes læring ud fra IK1, IK2 og IK3. Vi 

sammenligner elevernes testresultater fra forskellige tidspunkter i forløbet for at få et overblik over 

elevernes udvikling. 

Ved IK1 identificerede man 13 højtflyvende elever, herunder blev 3 udtrukket til intervention. Alle 

elever gennemførte IK1, IK2 og IK3. 

I afsnittene om interventionsforløb og 2,5 år efter interventionsforløbets afslutning præsenteres blot 

resultaterne. I opsummeringen til slut forholder vi os til kvaliteten af disse resultater. 

 

Interventionsforløbet 

Her beskrives resultaterne af IK1 og IK2, hvor det var muligt at score 65 points: 

Navn IK1 IK2 

Anton 54 59 

Bertram 51 55 

Clara 50 53 

Tabel 3: Oversigt over points i IK1 og IK2 hos interventionseleverne. 

Ovenstående Tabel 3 viser, alle eleverne har fået bedre score i IK2 end i IK1. Nedenfor har vi 

grupperet elevernes præstationer i grupper med 20% i hver ud fra IK2. Der er blot én højtflyvende 

interventionselev i den højtflyvende gruppe i IK2, og de resterende to højtflyvende 

interventionselever er i den øvre middelgruppe. 5 ud af 10 kontrolgruppeelever er stadig kategoriseret 

som højtflyvende, 4 ud af 10 er i den øvre middelgruppe og 1 i den lavtflyvende gruppe. 

 
Point Kontrol- gruppeelever Interventions- gruppeelever 

Lavtflyvende 0-43 1 
 

Nedre middelgruppe 43-47 
  

Middelgruppen 48-51 
  

Øvre middelgruppe 52-55 4 2 

Højtflyvende 56-65 5 1 

Tabel 4: Overblik over IK2 og elevernes interne placeringer. 
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2,5 år efter interventionsforløbets afslutning 

Efter kodningen af IK3 har vi udarbejdet en fordeling over elevernes scores for at give et overblik 

over deres præstationer 2,5 år efter interventionsforløbets afslutning: 

Figur 2: Oversigten ovenfor viser grupperingerne ved IK3 og placeringer af interventions- og 

kontrolgruppeelever. Alle elever i IK3 er rangerede ud af x-aksen, mens y-aksen angiver antal point 

i IK3. 

Nedenfor præsenteres de højtflyvende interventions- og kontrolgruppeelevers resultater fra IK3: 

 
Point Kontrol- gruppeelever Interventions- gruppeelever 

Lavtflyvende 0-19 
 

1 (Clara) 

Nedre middelgruppe 20-28 
  

Middelgruppen 29-36 3 1 (Bertram) 

Øvre middelgruppe 37-46 
  

Højtflyvende 47-78 7 1 (Anton) 

Tabel 5: Oversigt over placering af interventions- og kontrolgruppeelever. 
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Det var i IK3 muligt at score 78 points. 

 Der findes én højtflyvende interventionselev, som nu vil blive kategoriseret som værende 

lavtflyvende (Clara med 18 point ud af 78 mulige. Hun brugte 73 ud af 80 minutter). Der 

er ingen kontrolgruppeelever i denne gruppe. 

 

 En højtflyvende interventionselev ligger i middelområdet (Bertram med 34 point. Han 

brugte 57 ud af 80 minutter). 3 ud af 10 kontrolgruppeelever i denne gruppe. 

 

 En højtflyvende interventionselev ligger stadig blandt de 20 % bedst præsterende (Anton, 

som fik 51 point ud af 78 mulige. Han brugte 45 ud af 80 minutter). 7 ud 10 

kontrolgruppeelever befinder sig i denne gruppe. 

 

Præsentation af udvalgte opgaver 

I det følgende vil vi præsentere udvalgte besvarelser fra IK2 og IK3, der er sammenlignelige. Dette 

gør vi for at illustrere en del af den udvikling de tre interventionselevers har gennemgået siden 

interventionsforløbets afslutning. Derudover vil vi inddrage interventionselevernes besvarelser på 

opgaverne under interviewet og sammenholde disse med IK2 og IK3 besvarelserne. Dette gør vi for 

at undersøge interventionselevernes præstationer i en anden kontekst. 
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Antons opgavebesvarelser 

 

Figur 3 

Figur 3 angiver en opgave, hvor eleverne skulle vise, hvordan man kan dele 16 æbler ligeligt på så 

mange måder som muligt. Til trods for at opgaveformuleringen i IK3 tydeligere viser, at der skal 

angives flere måder, besvarer Anton på præcis samme måde som i IK2. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 

I opgaven skal eleverne skrive, hvor mange rektangler en kasse er opbygget af. Anton svarede 4 

i både IK1 og IK2. I IK3 svarede han 6, som er korrekt. 
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Bertrams opgavebesvarelser 

 

 

Figur 5 viser en opgave, hvor eleverne skulle tegne et rektangel, som var dobbelt så stort, som det i 

forvejen tegnede. I både IK2 og IK3 var Bertrams rektangel 3 gange så stort. Under interviewet bliver 

Bertram stillet samme opgave, hvor han løste opgaven korrekt (Bilag 8, 11.25-11.52) 

 

 

Figur 6 viser, at Bertram i IK2 svarede, at en kasse er bygget af fire rektangler, hvilket ikke er korrekt. 

I IK3 besvarede han slet ikke opgaven, men under interviewet angav han, at den består af 6 rektangler 

(Bilag 8, 11.07-11.25). 

Figur 5 

Figur 6 
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Claras opgavebesvarelser 

 

 

 

 

I ovenstående opgave (figur 7) skulle eleverne fortsætter mønstret. I IK2 svarer Clara rigtigt, men 

hun har ikke forsøgt at besvare den i IK3. I interviewet forsøger hun at løse opgaven, men hun løser 

den ved at starte mønstret forfra (Bilag 12, 17.05-17.47). 

 

 

Figur 8 viser igen opgaven, hvor man skal finde så mange måder som muligt hvorpå 16 æbler kan 

deles. Ift. resultatet fra IK2 ses en udvikling, idet Clara har fundet én måde at dele på i IK2 mod 3 i 

IK3. 

Figur 7 

Figur 8 
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Opsummering 

Overordnet kan man se, at de tre interventionselever alle har fået flere point i IK2 end i IK1. Dog 

ville kun 1 ud af 3 interventionselever efter IK2 kategoriseres som højtflyvende - de 2 andre er i den 

øvre middelgruppe. 5 ud 10 kontrolgruppeelever er også stadig højtflyvende, 4 er i den øvre 

middelgruppe og 1 er lavtflyvende. Der skal dog tages højde for, at eleverne i IK1 og IK2 

kategoriseres i meget små grupper, og især i IK2 er der ikke stor pointmæssig forskel på at være i 

middelgruppen, den øvre middelgruppe eller i den højtflyvende gruppe. 

På baggrund af IK3 vises ikke sammenhæng mellem intervention og elevernes senere udvikling. IK3 

har større forskel mellem de grupper, som eleverne kategoriseres ud fra. 

Ud fra interventionselevernes besvarelser fra IK2 til IK3 ses stor forske. Der er tegn på, at Bertram 

præsterer bedre i interviewkonteksten. Ift. de udvalgte opgaver har Anton udviklet sig forskelligt, 

hvor han på den ene side er låst i samme besvarelser, mens han på den anden side har udviklet sig. 

Clara har ligeledes udviklet sig i den ene udvalgte opgave, mens hun i den anden er gået tilbage fra 

IK2, da hun i IK3 og interview ikke besvare denne opgave korrekt. 
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Analyse 

Først præsenteres og analyseres casen om Anton, hvorefter vi vil præsentere og analysere casene om 

Bertram og Clara 

Anton 

I dette afsnit beskrives casen om drengen Anton for derefter at analysere den på baggrund af 

Kirkpatricks begreber: oplevelser, læring, adfærd og resultater. 

Case om Anton 

I efteråret 2014 kategoriseres Anton som højtflyvende på baggrund af IK1, og han udtrækkes 

tilfældigt til et interventionsforløb med en for ham ukendt interventionslærer. Under interventionerne 

fremstår Anton “koncentreret”, da han holder “fokus på opgaverne” samt “deltager aktivt” sammen 

med TMTM2014-læreren (Bilag 3). 

I interviewet fortæller Anton, at “det var meget sjovt at være derhenne, og det var også okay at blive 

taget ud af klassen” (Bilag 4, 11.57-12.20). Samtidig kunne han ikke komme på en situation, hvor 

TMTM2014 ikke havde været sjovt (Bilag 4, 14.46-15.10). Anton fortæller også, at det efter 

interventionsforløbet er “gået godt” i matematik, og han kunne både lide at have matematik dengang 

og i dag (Bilag 4, 13.32-13.43). Resultater af IK2 viser også en fremgang fra IK1 (Tabel 3). 

I foråret 2017 ca. 2,5 år efter interventionsforløbets afslutning er Anton stadig blandt 20% bedst 

præsterende (Tabel 5). 

I klassen observeres det, at Anton er aktivt deltagende, og da klassen skal lave en test, løser de fleste 

én test, mens Anton løser to inden for samme tidsramme. Efterfølgende skal eleverne løse opgaver 

på Gyldendals matematikunivers på nettet. De skal samarbejde i par, hvor Anton vælger at være 

sammen med en anden dreng. Det er Anton, der styrer computeren, læser opgaverne højt og besvarer 

dem inden makkeren når at svare (Bilag 2). 

I interviewet i foråret 2017 fortæller Anton, at matematik er “meget sjovt” (Bilag 4, 01.35-01.43). 

Han synes især, matematik er “sjovt”, når der er “konkurrencer i klassen” (Bilag 4, 01.43-01.50). Det 

angav han også i screeningstesten fra interventionsforløbet (Bilag 5). Samtidig fortæller han, at det 

er “kedeligt, når vi har alle de der breddeopgaver” (Bilag 4, 01.59-02.32). 
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Anton nævner, at han godt kan lide at få ros af læreren, evt. også karakterer, som de fik for testen 

(Bilag 4, 05.54-06.18), og jo tættere han sidder på læreren, jo bedre kan han koncentrere sig, da “der 

er mindre larm” (Bilag 4, 07.48-08.19). 

Anton anser sig selv som dygtig, 8-9 ud af 10 ift. regnearterne i matematik (Bilag 4, 15.57-16.27), 

hvorimod han vurderer sig til 5-6 ud af 10 i geometri. Samtidig siger han, at det ikke er lige så sjovt, 

da det er sværere for ham (Bilag 4, 16.27-16.45). Anton fortæller dog også, at han ikke altid tør række 

hånden op, “fordi jeg var lidt bange for at svare forkert, og alle bare ville grine” (Bilag 4, 08.19-

08.51). 

Oplevelser 

Anton virker glad for interventionsforløbet, hvilket har fremmet hans koncentrationsevne og 

engagement. I 4. klasse virker Anton tryg, føler sig god til matematik og udtrykker, hvis han har 

behov f.eks. en ny test eller hjælp fra læreren. Dog giver han udtryk for en grad af utryghed, idet han 

ikke altid svarer på lærerens spørgsmål i plenum pga. frygt for at svare forkert og klasse-

kammeraternes reaktioner. 

Antons holdninger og præferencer ift. undervisningsformerne er tydelige. F.eks. angiver han 

konkurrenceelementer som sjove, hvorimod de såkaldte breddeopgaver i matematikbogen er 

kedelige, hvorfor hans engagement i forbindelse med løsningen af disse vil være dalende. Anton 

udtrykker, at han generelt set godt kunne lide matematik i 2. klasse, såvel som i 4. klasse, hvilket er 

et udtryk for hans positive meninger og opfattelser om faget (Beyer 1992). 

Anton er præget af den ydre motivation, da han motiveres af konkurrencer, karakterer og ros fra 

læreren (Lankes 2008). Nissen m.fl. (2017- in press) beskriver også spil og at færdiggøre arbejdet 

hurtigt, som Anton gør i klassen, som en motivationsfaktor hos de undersøgte elever. Den indre 

motivation spiller dog også en rolle, idet han kan lide at arbejde med tal, f.eks. gange, plus og minus 

og derved får en oplevelse af at være kompetent og da udvikles selvtilliden. Dette er en modsætning 

til geometri, hvor han føler sig mindre dygtig, og han udtrykker også, at dette ikke er lige så sjovt 

(Beyer 1992). 

Læring 

I dette afsnit gennemgås Antons testresultater fra IK1, IK2 og IK3 yderligere. 

Tabel 3 viser en fremgang hos Anton i interventionsforløbet, idet han har fået flere point i IK2 end 

IK1. Tabel 4 viser, at Anton stadig kategoriseres som højtflyvende efter IK2. Dette i 
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overensstemmelse med Tonnesen (2016), som påviser en effekt hos de højtflyvende elever i 

TMTM2014 umiddelbart efter forløbets afslutning. Det er også i overensstemmelse med resultater 

fra MR, som viser effekt lige efter forløbet (Smith m.fl. 2013). Vi kan dog ikke sige, om det er 

interventionens effekt, som gør, at han stadig er højtflyvende. Han har blot fastholdt niveauet. 

Resultaterne fra IK3 viser, at Anton stadig er højtflyvende (Tabel 5), hvor han er den højtflyvende 

interventionselev med bedst testresultat i IK3. Samtidig kan også spores en udvikling 

opgaveløsningen, f.eks. Figur 4. TIMMS2011 som viser, at elever, som godt kan lide at lære 

matematik, præsterer godt i tests (Mullis m.fl. 2012), hvilket passer ift. Antons test. Det er dog ikke 

til at vide, om Anton ville kunne have scoret endnu bedre, hvis han havde brugt alt tiden, og ikke var 

motiveret af at færdiggøre arbejdet hurtigt. 

Ift. Kirkpatricks taksonomiske niveau Læring er det med udgangspunkt i IK1 og IK2 påvist, at der 

var en effekt af interventionsforløbet og samtidig kan vi ud fra IK3 vise, at han har formået at 

fastholde sin position som højtflyvende. Det er samtidig heller ikke muligt at anslå på baggrund af 

disse test, om Anton er højtbegavet. Ift. Möncks & Ypenburg (2006) er da undersøgt ét element i 

modellen: store intellektuelle evner vha. IK3, og selvom han scorer mange points, har flere 

kontrolgruppeelever endnu flere point. 

Adfærd 

Anton er, som elev, legitim deltager i klassen. IK3 viser, at han har gode matematiske kompetencer, 

som gør ham kompetent til at deltage i de væsentligste aktiviteter. Han er aktivt deltagende i løsningen 

af stillede opgaver og således også centralt deltagende. Anton har altså fuld deltagelse i matematik. 

Antons adgang til praksisfællesskabet er også god, da han er i stand til at løse opgaverne. Samtidig 

virker det til, at han har god forståelse for formål med aktiviteterne, hvilket er et tegn på transparens 

og derved øget adgang, hvorfor det også antages, Antons motivation for at deltage i undervisningen 

er høj (Nielsen 2013). Det virker midlertidigt ikke som om, at Anton har forstået formålet med 

gruppearbejdet, da han selv læser og besvarer alle opgaver uden hjælp fra samarbejdspartneren, hvor 

Antons deltagelse kan mindske muligheden for fuld deltagelse hos kammeraten. Antons deltagelse i 

denne forbindelse kan hænge sammen med, at han motiveres af at gennemføre arbejdet hurtigst 

muligt. 
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Resultater 

I dette afsnit vil vi sammenholde de tre ovenstående niveauer med formålet med TMTM2014 for at 

undersøge, om Anton har haft den ønskede udvikling. 

TMTM2014 sigtede bl.a. mod at styrke elevens faglige niveau (Tonnesen 2016), hvor Anton har 

formået at fastholde sit niveau som højtflyvende. Det gælder ligeledes for 7 ud af 10 kontrolgruppe-

elever, hvilket gør, at dette ikke er muligt at udtale sig om interventionsforløbets effekt hos Anton. 

TMTM2014 ønskede ligeledes at styrke de affektive faktorer, som elevens selvtillid og lyst til at lære 

matematik. Ift. de højtflyvende elever er det især vigtigt, at eleverne ikke mister motivation eller 

udvikler dårlige arbejdsvaner (Tonnesen 2016). På dette område har Anton ligeledes formået at 

fastholde sine positive affektive faktorer i matematik fra 2. klasse til 4. klasse. 

TMTM2014 sigtede derudover mod at sikre elevernes aktive deltagelse i matematik (Tonnesen 2016), 

og her ses det, at Anton stadig har fuld deltagelse i praksisfællesskabet i klassen. 
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Bertram 

Først præsenteres casen om Bertram, hvorefter vi analyserer forholdene omkring interventions-

forløbet ud fra Kirkpatricks begreber: oplevelser, læring, adfærd og resultater. 

Casen om Bertram 

I forbindelse med TMTM2014 blev Bertram vurderet til at være højtflyvende på baggrund af IK1, 

hvorefter han blev tilfældigt udtrukket til at modtage et interventionsforløb med en for ham ukendt 

interventionslærer. 

I efteråret 2014 (2. klasse) blev observeret stor forskel på Bertrams ageren under interventionerne og 

i klassen, hvor han i interventionsforløbet arbejdede “koncentreret og fokuseret”, blev følgende 

observeret i klassen: Bertram “sad på bordet, under bordet, og bare ikke kunne sidde stille” (Bilag 

7). 

I interviewet fra 2017 fortæller Bertram om TMTM2014: “Det var bare sjovt fordi, så havde man 

bare sin egen lærer på en måde” (Bilag 8, 07.57-08.11). Han fortæller også, at han ikke havde noget 

imod at blive taget ud af klassen (Bilag 8, 08.19-8.33), og samtidig vurderer Bertram selv, at han 

under interventionsforløbet fagligt blev “en lille smule bedre” (Bilag 8, 08.41-08.58). I IK2 scorede 

han også flere points end i IK1 (Tabel 3). Ifølge Bertrams screeningstest er matematik et af hans 

yndlingsfag i 2. klasse. Der han også, at det er svært at koncentrere sig i lang tid ad gangen (Bilag 9). 

Det observeres, at Bertram er stillesiddende under en lærerstyret klassesamtale, han smiler ikke, 

sidder for sig selv og han er passiv under elevernes egen gruppedannelse (Bilag 6). I selve 

gruppearbejdet skal hans gruppe ud og måle genstande med en lineal, hvor gruppen går ud og måler 

genstande uden lineal indtil, at læreren afbryder og beder dem om at hente en lineal (Bilag 6). 

Bertrams matematiklærer pointerer i forlængelse af dette, at han “er ret stille” og at det “har været 

svært for ham, at komme op og spørge om hjælp” (Bilag 14, 08.03-09.27). Derudover beskriver hun 

Bertram således: “Jeg ved ikke om man ligefrem kan sige sløv, men det går langsomt, alting går meget 

langsomt” (Bilag 14, 15.11-16.36). Bertrams klasse har i perioden efter interventionsforløbet haft 

skiftende lærere i matematik, hvor den nuværende lærer har haft ansvaret for undervisningen i 5 

måneder (Bilag 14, 02.32-04.00). 

Bertram fortæller selv, at matematik i skolen “er fint nok”, hvor det kan “være sjovt, men nogle gange 

er det også kedeligt”. Bertram nævner at skrive tabellerne med kridt i skolegården som en sjov 
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oplevelse, hvorimod “hvis vi bare skal sidde og lave regnestykker” i bogen som en kedelig oplevelse 

(Bilag 8, 01.41-01.54). Bertram fortæller også, at han har nemmest ved at koncentrere sig, “når vi får 

lidt luft en gang imellem”, hvor især rytmen “20-5-20-5” er god. “Så arbejder vi i 20 minutter og så 

pause i 5, så skulle vi arbejde i 20 minutter og så 5 minutters pause”. (Bilag 8, 03.51-04.15). 

Endvidere fortæller Bertram, at det “ikke så tit” at han rækker hånden op i matematiktimerne, selvom 

han “for det meste” kan svaret (Bilag 8, 04.49-05.08). 

Ud fra IK3, som er foretaget i 4. klasse, placeres Bertram i middelgruppen (Tabel 5), men i interviewet 

kan Bertram løse de opgaver, som han ikke løste i IK3 (Figur 5 & Figur 6). 

Oplevelser 

Det observeres i 4. klasse, at Bertram ikke smiler og ikke fremstår glad, og samtidig er han meget 

passiv under gruppedannelsen i klassen, hvilket kan tyde på utilpashed. Dette er med til at mindske 

Bertrams engagement i undervisning. Ift. interventionsforløbet i 2014 nævner Bertram, at det var 

sjovt, hvilket jf. Beyer kan have haft en positiv indvirkning på læringspotentialet i 

interventionsforløbet. 

Bertram har tydelige holdninger og præferencer, idet han f.eks. besidder en negativ holdning til at 

arbejde med standardopgaver i bogen. Denne præference kan jf. Beyer (1992) påvirke hans 

læringspotentiale, men omvendt kan de aktive opgaver uden for bogen ligeledes fremme det. 

Bertrams meninger og opfattelser omfatter selve holdningen til faget matematik, som han omtaler 

som værende “fint nok”, og kommer flere gange til at koble hans holdninger til undervisnings-

formerne til hans meninger om faget. Dette er en modsætning til i 2. klasse, hvor matematik var et af 

hans yndlingsfag. 

Det tyder på, at Bertram primært motiveres indre faktorer. Pga. hans klare præferencer ift. 

undervisningsformerne, må autonomi være et centralt behov, da han foretrækker at være udenfor og 

lave matematik samt have mange pauser, hvis han selv kunne vælge. Bertram vil også gerne lave 

gruppearbejde, og i den observerede klasseundervisning motiveres han netop af de sociale 

tilhørsforhold. Dette angives også i Nissen m.fl. (2017 in press) som motiverende. Der kan være flere 

årsager til, at Bertram er passiv, men muligvis har læreren ikke formået at motivere ham gennem de 

faktorer, som er vigtige for Bertram. Dette kan jf. Bailey m.fl. (2016) være et eksempel på de stabile 

faktorer (bl.a. motivationen), som kan være årsagen til en forsvindende effekt af interventionsforløb. 
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Læring 

I dette afsnit vil vi uddybe og analysere Bertrams testbesvarelser yderligere. 

Forskellen i testresultaterne af IK1 og IK2 viser altså en fremgang (tabel 3), men jf. TMTM2014 

kategoriseringer, er Bertram ikke længere højtflyvende i IK2. Som resultaterne viser, placeres 

Bertram ud fra IK3 i middelgruppen. Han kan dog i interviewet sagtens svare på de opgaver, som vi 

stiller ham fra IK3, hvilket kan tyde på, at resultaterne fra IK3 ikke er i overensstemmelse med 

Bertrams egentlige niveau. 

Bertram siger også i interviewet, at han synes, det er kedeligt blot at sidde og regne opgaver, hvilket 

kan have svækket hans motivation og interesse i forbindelse med løsningen af testen. TIMMS 2011 

viser, at de elever, som ikke kan lide at lære matematik også præsterer dårligere (Mullis m.fl. 2012), 

hvilket Bertram kan være et eksempel på. Eleverne fik ikke nogle pauser, mens de lavede testen, men 

han valgte at stoppe efter 57 minutter, selvom de havde 80 minutter til rådighed. Ift. Bertrams udsagn 

om behov for pauser, kan dette også have påvirket testresultaterne. 

På baggrund af sammenhængen mellem IK3 og hans opgavebesvarelser i interviewet, lever han i IK3 

altså ikke op til hans potentiale, hvorfor vi antager at han er i vanskeligheder pga. han ikke lever op 

til hans fulde potentiale. Bertrams vanskeligheder kunne da både være psykologiske, pga. manglende 

motivation, og didaktiske, pga. opbygningen af undervisningen (Jess m.fl. 2015). 

Adfærd 

I 2. klasse er Bertram højtflyvende med udgangspunkt i IK1 og IK2, hvilket er gode forudsætninger 

for at deltage i klasseundervisningen, men han bliver dog også beskrevet som en elev, der har svært 

ved at koncentrere sig. Hans deltagelse er legitim, idet han er elev. Eftersom Bertram har svært ved 

at koncentrere sig om det faglige i undervisning, antages det, at hans deltagelse er perifer - i hvert 

fald nogle gange, da han ikke deltager i de væsentlige aktiviteter i undervisningen og forstyrrer de 

andre elever. Bertrams adgang til undervisningen er mindre end i interventionsundervisningen, idet 

han konstant har adgang til interventionslæreren i interventionerne og derved er adgangen konstant 

til en mere kompetent anden (Tanggaard 2012). I klassen må han dele matematiklæreren med hele 

klassen, og da mindskes adgangen, hvorved man kan forestille sig, at motivationen da mindskes fra 

det ene praksisfællesskab til det andet, idet motivation forbindes med netop at have adgang til 

praksisfællesskabet (Nielsen 2013). 
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I 4. klasse er Bertrams faglige placering i praksisfællesskabet med udgangspunkt i IK3 ikke svarende 

til placeringen i IK1 og IK2, men ud fra interviewet må det antages, at han har gode forudsætninger 

for fuld deltagelse i undervisning. Det observeres, at Bertram er meget passiv. Især ved 

gruppedannelse, hvor han ikke reagerer på lærerens beskeder eller opsøger de andre elever, gør ham 

til perifer deltager. I gruppearbejdet går eleverne går rundt og måler genstande uden lineal, som 

læreren havde bedt dem om at medbringe; de forstod ikke aktiviteten. Deres adgang til aktiviteterne 

er da mindsket, og formål og mål med aktiviteten har ikke været transparente nok, hvorfor at 

motivationen da ikke er fuldkommen. 

Således er deltagelsen væsentligt ændret, og hans adfærd er meget passiv i 4. klasse ift. i 2. klasse. 

Han har er legitim perifer deltager i både 2. og 4. klasse, men årsagerne til at han er perifert deltagende 

er meget forskellige. Som nævnt i læringsafsnittet antages det, at Bertram er i vanskeligheder, men 

pga. af ovenstående kan vanskeligheder også være knyttet til sociologiske årsager pga. hans sociale 

position (Jess m.fl. 2015). 

 

Resultater 

Formålet med TMTM2014 vil i dette afsnit blive sammenholdt med Bertrams udvikling for at 

undersøge om den ønskede udvikling har fundet sted. TMTM2014 sigtede som nævnt mod at forbedre 

elevens selvtillid og lyst til at lære matematik (Tonnesen 2016). Matematik var i 2. klasse et af 

Bertrams yndlingsfag til trods for, at Bertram fremstod ukoncentreret og urolig under 

klasseundervisningen. I 4. klasse udtrykker han, at matematik tit er kedeligt, hvorfor TMTM2014 

umiddelbart ikke har haft den ønskede effekt på længere sigt ift. Bertrams selvtillid og lyst til læring. 

Vi antager endvidere, at Bertram pt. er i et regnehul pga. han er gået i stå i læringen. Han er i 

vanskeligheder og disse både kan kobles til de psykologiske, sociologiske og didaktiske årsager (Jess 

m.fl. 2015). 

Derudover var formålet med TMTM2014 at styrke elevens aktive deltagelse i matematik (Tonnesen 

2016), hvilket ikke gør sig gældende i Bertrams tilfælde. Læreren betegner ham som sløv, hvilket 

bliver understøttet af observationerne af ham i klasserummet, hvor han er passiv og med 

udgangspunkt i situeret læring kan Bertram beskrives som legitim perifer deltager. 

TMTM2014 sigtede ligeledes mod at styrke elevens faglige niveau (Tonnesen 2016). Ved at 

sammenholde Bertrams besvarelser i IK3 med de andre elever på årgangen, giver det ham en 
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placering i middelgruppen. Samtidig kan han dog svare på opgaverne i interviewet. Det er et tegn på, 

at Bertram kan præstere bedre i andre kontekster end testsituationer, muligvis også i 

interventionssituationer ift. almenundervisning, hvor han har bedre adgang til en lærer, altså en mere 

kompetent anden. Det kan heller ikke udelukkes, at de mange skiftende matematiklærer har påvirket 

Bertrams faglige udvikling, dog har 3 ud af 4 kontrolgruppe elever i samme klasse formået at 

fastholdes om højtflyvende. 
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Clara 

I denne analysedel præsenteres casen om Clara, hvorefter den vil blive analyseret ud fra Kirkpatricks 

begreber: oplevelser, læring, adfærd og resultater. 

Casen om Clara 

Clara bliver kategoriseret som højtflyvende ud fra IK1 i 2014 og samtidig får hun flere point i IK2 

efter interventionsforløbets afslutning end i IK1. 

Clara fortæller i interviewet, at hun synes, det var sjovt at deltage i TMTM2014-projektet, men at det 

var “lidt mærkeligt i starten” at blive taget ud af klassen indtil, at “man så vænnede man sig til det” 

(Bilag 12, 11.57-12.19), og hun “arbejdede koncentreret” i interventionsforløbet (Bilag 11). 

Derudover fortæller Clara, at hun “synes det gik bedre” i matematik efter interventionsforløbet (Bilag 

12, 12.27-12.12.39). I screeningstesten fra starten af interventionsforløbet har Clara angivet, at hun 

“lidt” godt kan lide at have matematik (Bilag 13). 

I IK3, ud fra TMTM2014’s opdeling, kategoriseres Clara som lavtflyvende (Tabel 5). Under en 

lektion, hvor eleverne skal lave breddeopgaver i 30 min, observeres det, at Clara først deltager i en 

gruppe på fire, hvor der ikke arbejdes fagligt. Efterfølgende bliver der dannet en stor lærerstyret 

gruppe, som gennemgår opgaverne på tavlen. Clara sidder passiv og noterer opgaveresultater i sit 

hæfte, når de er skrevet op på tavlen (Bilag 10). 

Under interviewet fortæller Clara, at hun helst vil arbejde “sammen med andre”, da “det er sjovt” og 

man kan “hjælpe hinanden” (Bilag 12, 09.13-09.56). I forlængelse af dette påpeger Claras 

matematiklærer også, at Clara arbejder bedst, når “hun har nogen at arbejde sammen med” (Bilag 

14, 09.52-10.02). Hendes matematiklærer pointerer endvidere, at Clara “bliver meget usikker, når 

hun sidder med tingene alene”, og hun har en tendens til at gå i stå, hvis “der lige pludselig var noget, 

hun ikke kunne komme videre med selv” (Bilag 14, 10.02-11.00). Clara siger selv, at hun har nemt 

ved at koncentrere sig, når “der bare er helt stille i klassen, og man ved hvad opgaverne går ud på” 

(Bilag 12, 08.08-08.28). Samtidig fortæller Clara, at hun er “usikker” ved at række hånden op i 

klassen, da hun er i tvivl om svaret er “rigtigt eller forkert” (Bilag 12, 08.28-09.13). 

Clara fortæller, at hun godt at lide at lave opgaver i skolegården, f.eks. hvor de slår med terninger og 

øver tabeller (Bilag 12, 01.21-02.02) eller hvor “man skal måle ting” (Bilag 12, 04.10-04.42), men 

opgaver i et tykt hæfte, “hvor vi bare skal lave minus-regnestykker eller plus-regnestykker”, er 

kedelige (Bilag 12, 02.02-02.17). 
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Perioden efter interventionsforløbet har i Claras klasse været præget af skiftende lærere i matematik, 

hvor den nuværende lærer har haft ansvaret for undervisningen i 5 måneder (Bilag 14, 02.32-04.00). 

På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er bedst, placerer Clara sig på 4 ift. hvor god hun opfatter sig selv til 

matematik. Hun lægger sig på 4, da hun “føler tit der er nogle opgaver, der er svære” (Bilag 12, 

13.26-13.52). 

Oplevelser 

Clara virker glad og har det sjovt med sine kammerater i klasseundervisningen, hvilket skaber gode 

betingelser for at være tryg i undervisningen og derved opnår hun større engagement. I forlængelse 

af dette fortæller Clara, at hun er tilbageholdende med at række hånden op, da hun er usikker på 

rigtigheden af svaret. Denne usikkerhed kan jf. Beyer hæmme elevens koncentrationsevne på kort 

sigt, men hvis den er længerevarende, som i hendes tilfælde, så kan den blokere for læringen jf. Beyer. 

Dette kan også pege på, at de vanskeligheder, som Clara er i, er psykologiske (Jess m.fl. 2015). Ift. 

interventionsforløbet fortæller Clara, at det var underligt at blive taget ud af almenundervisningen i 

starten, hvilket kan have haft negativ betydning for hende læring og engagement i interventionerne 

(Beyer 1992). 

Claras holdninger og præferencer ift. undervisningsformerne minder om Bertrams. Clara synes, at 

det er sjovt at øve tabeller med terninger eller måler forskellige ting. Det er kedeligt, når de arbejder 

i tykke hæfter med mange opgaver, hvilket altså henholdsvis påvirker engagementet positivt og 

negativt. Ift. Claras meninger og opfattelser ift. matematik synes generelt, at faget er sjovt, hvilket 

hun også syntes om TMTM2014. Dette kan dog tyde på ændringer over tid, da hun i 

interventionsforløb blot angav, at hun kunne lide matematik “lidt”. 

Clara udtrykker primært, at hun bliver motiveret, når hun samarbejder med andre, hvilket Nissen m.fl. 

(2017 in press) også angiver som motiverende faktor. Ligeledes spil motiverer spil/leg hende også. 

Som tidligere nævnt fortæller matematiklæreren, at Clara kan føle sig usikker og Clara selv angiver, 

at hun ikke er dygtig til matematik, hvilket kan medføre mangel på oplevelse af kompetence og derved 

mindsket motivation i undervisningen - dette kan også ses som en psykologisk forklaring på 

vanskelighederne hos Clara i 4. klasse (Jess m.fl. 2015). Clara siger desuden også, at hun arbejde 

bedst, når der er ro i klassen, hvilket Nissen m.fl. (2017 in press) har identificeret som motiverende. 
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Læring 

I dette afsnit vil vi analysere Claras testresultater i IK1, IK2 og IK3 yderligere. 

Tabel 3 viser fremgang fra IK1 til IK2, hvilket er en lille stigning, som også ifølge Tonnesen (2016) 

og Smith m.fl. (2013) ville være forventeligt efter kort tid, dog er hun i IK2 ikke placeret i den 

højtflyvende gruppe men den øvre middelgruppe (Tabel 4). 

Ud fra TMTM2014 kategoriseringer anses Clara som lavtflyvende i IK3. Clara besvarer opgaver 

korrekt i IK2, som hun dels ikke svarer på i IK3 og dels besvarer forkert i interviewet efterfølgende 

(Figur 7). Figur 8 viser dog fremgang fra IK2 til IK3, men da der er gået 2,5 år mellem testene, må 

man også forvente, at Claras svar ændres. 

Det må antages ud fra IK3, at Clara er i regnehuller, da hun er blevet bremset i hendes faglige 

udvikling, jf. IK3. Hun vanskeligheder i klassen, da hun ikke kan løse samme mængde opgaver som 

de andre elever på årgangen. Smith m.fl. (2013) og Bailey m.fl. (2016) havde også fundet 

forsvindende effekter, men det er dog ikke forventeligt, at højtflyvende elever kategoriseret som 

lavtflyvende kun 2,5 år efter. 

Adfærd 

I observationerne fra 4. klasse ses det, at Clara er en legitim deltager i klassens sociale fællesskab, da 

hun er anerkendt i fællesskabet som elev, hvilket jf. Lave & Wenger er et fundament for læring. Det 

anslås, at Clara er perifer deltager, eftersom hun ikke producerer viden selv. I gruppearbejdet i starten 

af undervisningen, taler hun kun om private forhold og ikke matematik eller de opgaver, som skal 

løses. Hendes faglige viden, med udgangspunkt i IK3 og interview, viser ringe forudsætninger for at 

deltage aktivt i de væsentligste opgaver i praksisfællesskabet. Gruppearbejdet kan dog bidrage til, at 

hun er omgivet af mere kompetente andre, som kan støtte hende. Idet hun er omgivet af mere 

kompetente andre, vil hendes adgang til praksisfællesskabet også blive større, da hun netop kan få 

hjælp. 

Clara larmer ikke og forholder sig stille og roligt, da hun sætter sig op til katederet, hvor læreren 

sidder, og viser god forståelse for de regler, som er i praksisfællesskabet. Hun følger med i samtalerne 

og skriver resultaterne ned i hæftet løbende. Muligvis er der mangel på transparens ift. aktiviteternes 

formål, og Clara har ikke forstået formål med aktiv deltagelse, hvilket ikke bidrager til hendes 

motivation. Hun får svarene på opgaverne foræret og behøver ikke bidrage for, at det ser ud som om, 

at hun er deltagende. 
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Claras situation og placering i praksisfællesskabet må antages at være væsentligt ændret fra 2. til 4. 

klassetrin. Hun er gået fra at have fuld deltagelse til at være legitim perifer deltager med manglende 

kompetencer til at deltage i de vigtige aktiviteter i praksisfællesskaber. Samtidig er adgangen 

mindsket og Clara har derved ringere forudsætninger for at være motiveret. 

Clara anses derfor som værende i vanskeligheder, hvilket som tidligere nævnt kan skyldes 

psykologiske årsager pga. lav selvtillid og motivation eller det kan skyldes didaktiske årsager, da 

undervisningen ikke støtter Clara og hendes behov (Jess m.fl. 2015). 

Resultater 

I dette afsnit sammenholdes de tre første niveauer med TMTM2014’s formål for at undersøge om den 

ønskede udvikling er indtruffet hos Clara. 

TMTM2014 sigtede bl.a. mod at styrke elevens selvtillid og lyst til matematik (Tonnesen 2016). Clara 

blev i 2. klasse kategoriseret som værende højtflyvende, men i 4. klasse er hun usikker på egne evner 

i matematik. Der er ikke sket en styrkelse af Claras affektive faktorer ift. matematik bortset fra, at 

hun i screeningstesten blot angav, at hun “lidt” godt kunne lide matematik og i dag siger hun, at det 

er sjovt. Det tyder dog på, at hun har mangel på selvtillid i matematik, hvilket kan være tegn på 

psykologiske årsager til hendes vanskeligheder (Jess m.fl. 2015). 

TMTM2014 ønskede samtidig at styrke elevens faglige niveau (Tonnesen 2016), hvilket i Claras 

tilfælde ikke er lykkedes 2,5 år efter forløbets afslutning. Clara præsterer i IK3 blandt de 20% 

dårligste, hvilket ikke gør sig gældende hos nogen af kontrolgruppeeleverne. TMTM2014 har derfor 

ikke haft den ønskede faglige effekt 2,5 år efter interventionen ift. Clara. 

Derudover sigtede TMTM2014 mod at fastholde elevens aktive deltagelse i matematik i den 

almindelige undervisning (Tonnesen 2016). Claras deltagelse i 4. klasse må anslås at være passiv, da 

både observationer og lærerudtalelser angiver dette. 
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Opsummering på oplevelser 

TMTM2014 ønskede at styrke elevernes selvtillid og lyst til matematik (Tonnesen 2016), hvilket er 

årsagen til, at vi ønskede at undersøge interventionseleverne affektive faktorer. Overordnet har 

interventionselevernes affektive faktorer udviklet sig forskelligt. 

Alle tre elever var generelt positive over for interventionsforløbet, hvilket jf. Kirkpatrick er en 

essentiel, hvis interventionsforløbet skal opnå den ønskede effekt. Clara følte dog, at det var mærke-

ligt i starten. 

De tre interventionselever har tydelige præferencer og holdninger ift. undervisningsformerne. Både 

Anton, Bertram og Clara synes, det kan være kedeligt at arbejde i bøger og lave mange regneopgaver 

efter hinanden. Bertram og Clara udtrykker, at de foretrækker opgaver uden for bøgerne og gerne, 

hvor de samtidig kan være aktive. Anton prioriterer derimod konkurrenceelementer i undervisningen. 

Anton har 2,5 år efter interventionsforløbet fastholdt sine positive meninger og opfattelser om 

matematik. Det samme gør sig gældende for Clara og Bertram, der synes, at matematik generelt er 

“fint nok”. 

Bertrams og Clara har behov for sociale tilhørsformer ift. gruppearbejde, som Nissen m.fl. (2017 in 

press) også angiver som motivationsfaktor. Anton er også meget påvirket af den indre motivation ift. 

‘oplevelse af kompetence’, da han synes, at det er sjovest, når han er god til det, som de arbejder med 

i matematik. Claras usikkerhed kan også anskues ud fra dette behov, og hendes selvtillid er ikke 

blevet styrket, hvilket også kan være årsagen til hendes vanskeligheder (Jess m.fl. 2015). Anton er, 

modsat Bertram og Clara, præget af den ydre motivation, da han er meget konkurrenceminded.  

Ud fra den situerede læring kan det også konkluderes på baggrund af elevernes adgang til 

undervisningen, at det primært er Anton, som er motiveret for deltage i matematikundervisningen. 

Vi kan på baggrund af vores udvalgte interventionselever konkludere, at der generelt ikke er sket en 

styrkelse af de affektive faktorer hos de 2 ud af de 3 højtflyvende elever, som vi har undersøgt. 
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Opsummering på læring 

Ud fra IK1 og IK2 påvises en udvikling hos alle interventionselever og 9 ud af 10 kontrolgruppe-

elever, og resultaterne af IK2 var: 

 1 ud af 3 interventionselever og 5 ud af 10 kontrolgruppeelever var højtflyende 

 2 ud 3 interventionselever var i den øvre middelgruppe sammen med 4 ud af 10 kontrolgruppe-

elever. 

 1 kontrolgruppeelev var lavtflyvende. 

IK3 viste, at kun 1 ud af 3 højtflyvende havde formået at fastholde placeringen som højtflyvende elev 

2,5 år efter interventionsforløbets afslutning.  

De generelle testresultater kan dels skyldes deres faglige niveauer og dels at testsituationer, 

klasseundervisning og en-til-en interventioner er forskellige situationer, hvor eleverne har forskellig-

artet deltagelse og motivation. F.eks. er Bertram især ikke positiv overfor mange opgaver i streg og 

har brug for pauser for at kunne koncentrere sig. Anton anser det at blive hurtigt færdig som 

motiverende, ligesom Nissen m.fl. (2017 in press) også skriver, hvorfor han måske kunne have 

præsteret endnu bedre, end han gjorde i IK3, idet han ikke brugte al tiden. 

På baggrund af de 3 interventionselevers resultater i IK3 ses, ligesom Smith m.fl. (2013) og Bailey 

m.fl. (2016) en forsvindende effekt over tid. Vores resultater viser endvidere, ligesom TIMMS 2011, 

at Bertram, som ikke kan lide at lære matematik, præsterer dårligere i tests (Mullis m.fl. 2012). 
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Opsummering på adfærd 

På baggrund af vores analyser af de tre højtflyvende interventionselever kan vi konkludere, at 

eleverne deltager på meget forskellig vis. 

Den eneste af eleverne, der har fuld deltagelse i klassens praksisfællesskab er Anton, hvorimod både 

Bertram og Clara er legitime perifere deltagere, som dog tager sig meget forskelligt ud. Clara vil 

umiddelbart se fuldt deltagende ud, men hun får ikke selv produceret noget, da hun blot skriver af fra 

tavlen. Bertram, som også er perifer, er gået fra at være meget udfarende til at være passiv i 

undervisningen, og han formår ikke at deltage i flere aktiviteter i klassen. Den manglende adgang til 

praksisfællesskabet kan være årsagen til, at Bertram og Clara er perifere. Claras manglende adgang 

kan skyldes, at opgaverne er for svære og ikke er tilpasset hendes faglige niveau, hvorimod adgangen 

hos Bertram er svækket pga. manglende transparens ift. mål og krav ved aktiviteter. 

Hvis Claras praksisfællesskab havde bedre adgang, kunne vanskelighederne mindskes, set i et 

sociologisk og didaktisk perspektiv. Ligeledes vil Bertrams manglende adgang også kunne anskues 

didaktisk, da det er opgavetypen, som ofte mindsker hans deltagelse tilbage, jf. hans egne udsagn. 
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Konklusion 
Vi har i denne opgave undersøgt de 3 højtflyvende interventionselever Anton, Bertram og Claras 

udvikling 2,5 år efter TMTM2014-interventionsforløbenes afslutning. På baggrund af denne 

undersøgelse sammenholdes resultaterne af vores analyse med vores problemformulering og 

formålene ved TMTM2014. 

TMTM2014 sigtede mod at styrke interventionselevernes selvtillid og lyst til at lære matematik, altså 

de affektive faktorer (Tonnesen 2016). Alle tre interventionselever havde generelt et positivt forhold 

til interventionsforløbet. 2,5 år efter TMTM2014 har interventionseleverne stadig et godt forhold til 

matematik, hvor Clara dog mangler selvtillid, da hun er meget usikker på, om hun gør det rigtige i 

matematik. Ud fra situeret læring er Antons adgang til hans praksisfællesskab væsentligt bedre end 

Bertram og Clara, hvorfor det også antages, at Antons motivation for deltagelse i klassens 

matematikundervisning er væsentligt bedre end de to andres. 

TMTM2014 sigtede også mod at styrke elevernes aktive deltagelse i almenundervisning. På baggrund 

af observationer og interviews med lærer og interventionselever, er der ikke blevet registreret en 

stigning i 2 ud af 3 interventionselevernes aktive deltagelse. Bertram har bevæget sig fra at være 

ukoncentreret i 2. klasse til at være “sløv” og passiv i 4. klasse. Clara har flyttet sig fra at være 

højtflyvende i 2 klasse, hvor vi antager, at hun har været fuld deltager til at være legitim perifer 

deltager i 4. klasse. Anton har derimod fastholdt sin aktive deltagelse i klassen, hvor han både i 2. og 

4. klasse er fuld deltager, hvilket også er i overensstemmelse med større adgang og derved motivation 

ift. de to andre. Dette ligger i forlængelse af Bailey m.fl.s (2016) studie, hvor interventionsforløb ikke 

har en længerevarende effekt, da de bliver påvirket af stabile faktorer såsom elevens kognitive evner 

og forhold i hjemmet (Bailey m.fl. 2016). 

TMTM2014 sigtede mod at styrke interventionselevernes faglige niveau, og for hele projektet var en 

statistisk signifikant effekt umiddelbart efter interventionsforløbet hos de højtflyvende 

interventionselever (Tonnesen 2016). 2,5 år efter interventionsforløbet tester vi samtlige elever på 4. 

årgang på Bakkeskolen igen med en ny test (IK3), som viser, at de tre højtflyvende interventions-

elever præsterer på vidt forskellige niveauer. Anton fastholder sit niveau som højtflyvende, Bertram 

er i middelgruppen og Clara er blandt de lavtflyvende. Ved en sammenligning af højtflyvende 

interventionselever og kontrolgruppeelever ses, at 7 ud af 10 kontrolgruppeelever stadig er 

højtflyvende, og de resterende 3 er i middelgruppen. Dette ligger i forlængelse af Smith m.fl.s (2013) 
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undersøgelse af den faglige effekt af MR, hvor der ikke kunne spores en statistisk signifikant effekt 

et år efter endt interventionsforløb. 

På baggrund af vores resultater fra Bakkeskolen kan vi altså ikke konkludere, at TMTM2014 har haft 

den ønskede effekt på netop de tre højtflyvende interventionselevers affektive faktorer, deltagelse i 

klassen og faglige udvikling. 

 

Handleperspektiver 
På baggrund af vores analyse af tre cases om højtflyvende interventionselever på Bakkeskolen, har 

vores undersøgelse vist, interventionsforløbene ikke havde den ønskede effekt på alle tre 

interventionselever. Dette afsnit vil derfor omhandle, hvorledes man kunne have optimeret 

interventionselevernes udbytte af interventionsforløbet ift. de affektive faktorer og motivation, læring 

og deltagelse i almenundervisningen. Vi vil inddrage Wahlgrens (2013) transferfaktorer mhp. at 

forbedre overgangen mellem interventionsforløb og almenundervisning, da det ud fra situeret læring 

er to meget forskellige læringssituationer. Transferfaktorerne vil herunder blive koblet til de begreber, 

vi har anvendt i vores analyse: oplevelser, læring og adfærd. Vi vil dog undlade at inddrage resultater, 

da dette blot er evalueringen af de tre andre niveauer. 

 

Oplevelser 

Som tidligere nævnt maksimeres læringsudbyttet, jf. Kirkpatrick (1998) og Beyer (1992), ved at 

skabe et positivt forhold til læringssituationen. Clara havde, som den eneste af de 3 elever, ikke et 

positivt forhold til interventionerne i starten af forløbet, hvilket kunne have haft indflydelse på 

udbyttet. 

Raymond A. Noe har gennemført et studie, hvor sammenhængen mellem f.eks. læringsudbyttet af 

interventionsforløbet og elevers motivation, indstillinger og holdninger undersøges (Noe 1986). Jf. 

Noe skal man forstå denne sammenhæng for at kunne optimere og vurdere et effektivt 

interventionsforløb (Noe 1986). TMTM2014 og TMF fokuserer meget på de affektive faktorer i 

interventionsforløbet (Lindenskov & Weng 2010) (Tonnesen 2016), og både Anton, Bertram og Clara 

fortæller også om positive forhold og syn på interventionerne generelt set. 
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For at styrke elevernes motivation for interventionsforløbet kunne man ifølge Bjarne Wahlgren 

(2013) fokusere på at få eleven til at se behovet for interventionerne mhp. faglig udvikling og 

anvendelse af det lærte. Eleverne kunne inviteres til en forventningsafstemning, hvor de inddrages i 

planlægningen af interventionsforløbet for at skabe forpligtelser ift. til at anvende det lærte (Wahlgren 

2013) samt indre motivation ift. autonomi (Lankes 2008). Wahlgren (2013) skriver da, at eleverne 

skal udforme egne læringsmål i samarbejde med læreren, hvorved at løbende evaluering med mellem 

lærer og elever samtidig vil være gavnligt. Samtidig kan fokus på mål og evaluering med lærerne 

skabe grobund for den ydre motivation, jf. Lankes (2008). Ift. situeret læring vil for dette også øge 

adgangen og derigennem motivationen (Nielsen 2013). 

Bailey m.fl. (2016) skriver, at det er nødvendigt at arbejde med bl.a. elevernes koncentration for at 

udbyttet af interventionsforløbet ikke skal forsvinde. Dette kan bl.a. gøres ved at give eleven gode 

arbejdsvane samarbejde med matematiklæreren. F.eks. nævnes Bertrams behov for pauser og en fast 

arbejdsrytme for at fastholde hans koncentration. 

 

Læring 

Læringstransfer er et begreb, som anvendes til at belyse, hvor meget læring en elev kan tage med fra 

den ene situation til den anden (Lave & Wenger 2003). Læring er situeret og da koblet til den 

situation, som læringen foregår i (Tanggaard 2012), hvorfor der i forbindelse med interventionsforløb 

er behov for at fokusere på, hvordan overgangen mellem de to praksisfællesskaber kan optimeres 

(Wahlgren 2013), og da vil interventionseleverne altså ikke nødvendigvis kunne anvende det lærte 

fra interventionsforløbet i almenundervisningen. Wahlgren (2013) understreger da også vigtigheden 

af, at der bliver skabt en sammenhæng mellem interventionsforløbets indhold og almenundervisning. 

Der er to forhold, som man skal være opmærksom på: den begrebsmæssige og indholdsmæssige 

sammenhæng (Wahlgren 2013). Det begrebsmæssige omhandler f.eks. teoretisk viden eller regler. 

Ift. TMTM2014 kunne dette være ved læring af regnemetoder i interventionsforløbet, hvor det er 

vigtigt, at de samme regnemetoder bliver brugt i begge situationer. Det skaber gode betingelser for 

læringstransfer. 

Den indholdsmæssige sammenhæng omhandler identiske elementer mellem interventionsforløbet og 

almenundervisningen. Der er overordnet stor forskel på interventionerne, hvor der er én lærer til én 

elev, og almenundervisningen, hvor der er én lærer til 25 elever. Hvis der f.eks. arbejdes 
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problemorienteret eller i grupper i almenundervisning er det vigtigt, at dette genfindes i interventions-

forløbet. F.eks. kunne gruppeinterventionsforløb være en løsning, da det kan skabe bedre muligheder 

for læringstransfer og samtidig opretholdes relationer til klassekammerater. 

 

Adfærd 

Lige så vigtig som motivationen er under selve interventionsforløbet, lige så vigtig er den, når 

interventionseleverne skal ændre adfærden i almenundervisningen efter interventionsforløbet (Noe 

1986). Kirkpatrick (1998) opstiller fire nødvendige kriterier for, at interventionseleven kan ændre 

adfærd: 

1. Eleven skal have lyst til at ændre adfærd. 

2. Eleven skal vide hvad han/hun skal ændre, og hvordan det skal ændres. 

3. Eleven skal arbejde i det rette klima3. 

4. Eleven skal blive belønnet for ændringen (Kirkpatrick 1998; egen oversættelse). 

Almen-matematiklæreren må, ift. punkt 3, ikke ignorere, at interventionseleverne har fået ny læring 

pga. elevernes behov for at blive imødekommet, og da har de mulighed for ændring af adfærd i 

almenundervisningen (Kirkpatrick 1998). Wahlgren fremhæver også, at det lærte i 

interventionsforløbet skal implementeres i almenundervisning (Wahlgren 2013). Dette kan højnes, 

ifølge Wahlgren, hvis interventionslæreren deltager regelmæssigt i den almindelige undervisning i 

perioden efter interventionen, hvor vedkommende kan støtte og opmuntre til at benytte de nye 

(Wahlgren 2013). Ift. Bertram, som under interventionsforløbet observeres som ukoncentreret i 

klassen, kunne interventionslæreren indgå i almenundervisningen efterfølgende og derigennem styrke 

Bertrams deltagelse, hvorved der skabes bedre sammenhæng og da større effekt af 

interventionsforløbet. 

 

 

                                                 
3 Det rette klima forekommer, når underviseren hjælper og opfordre til læringstransfer (Kirkpatrick 1998). 
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Opsummering 

 Interventionseleverne skal inddrages i planlægningen og målsætningen af interventions-

forløbet, da det skaber forpligtigelse og motivation. 

 Skab sammenhæng mellem det lærte under interventionsforløbet og den almenundervisning. 

 Der skal fokuseres på læringstransfer, altså hvordan læring overføres fra et praksisfællesskab 

til et andet. Det er ønskværdigt, hvis interventionslæreren også deltager i almenundervis-

ningen for at skabe bedst mulig sammenhæng mellem de to situationer, og da kan inter-

ventionslæreren støtte interventionseleven i ændret adfærd i klassen. 

 Matematiklæreren skal skabe et undervisningsklima, hvor interventionseleven og 

vedkommendes læring imødekommes ved tilbagevendelse til almenundervisningen, herunder 

motivation til ændring af adfærd. 

 

Perspektivering 
Der investeres i disse år rigtig mange penge i læringsinterventionsforløb og camps, f.eks. Egmont 

Fonden (2015), og i hvert forløb anvendes mange ressourcer. Dette ses i forbindelse med 

TMTM2014, hvor projektet inkluderer videreuddannelse af lærere og selve interventionerne, hvor én 

lærer kun underviser ét barn (Tonnesen 2016). 

TMTM2014 viste statistik signifikant effekt hos de højtflyvende interventionselever men ingen hos 

de lavtflyvende elever. Både Smith m.fl. (2013) og Bailey m.fl. (2016) viser en umiddelbar effekt 

efter forløbene, men en forsvindende effekt af interventionsforløb over tid. Det kunne derfor være 

interessant at lave endnu større undersøgelser af effekterne på længere sigt hos TMTM2014-

interventionseleverne. Perspektiver ved en større undersøgelse kunne vise, om vores resultater fra en 

socioøkonomisk gennemsnitlig skole svarer til de nævnte forskningsresultater. Forhåbentligt kunne 

det samtidig bringe viden om hvilke elementer, som skaber den ønskede effekt ved 

interventionsforløb hos højtflyvende 2. klasseselever i matematik, altså hvilke transferfaktorer som 

er brugbare i interventionsforløb. 
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Bilag 1: Forskningsoversigtsprotokol  

Inklusions- og eksklusionskriterier 

For at finde de mest relevante artikler har vi udarbejdet sorteringskriterier i form af inklusion 
og eksklusionskriterier (Schmidt, 2013). 

Kriterier Inklusionskriterier Eksklusionskriterier 

Elevgruppe Indskoling og mellemtrin, eller 
elever fra 6 til 12 år. 

Udskolings og gymnasieelever - 
eller elever fra 13 og op. 

Fag Matematik ikke matematiske fag. 

Undervisning Interventioner Klasseundervisning og anden 
specialundervisning 

Interventionstype lærer-elev interventioner elev-elev interventioner 

Peer reviewed Ja Ikke peer-reviewed. 

De systematiske søgninger  

I vores søgninger har vi taget udgangspunkt i vores problemformulering og de centrale 
begreber fra denne, som omdrejningspunkt for søgningen. Det er altså følgende ord, vi har 
anvendt: 

● Intervention (intervention, math recovery, early intervention) 
● Elever (students) 
● Folkeskolen (elementary school) 
● Højtflyvende elever (high achievers, gifted students, talented) 
● Matematik (math*, mathematics osv.) 
● Effekt (effects) 
● Langsigtet/langsigtet effekt (long-term effects). 

Idet vi har gennemført en systematisk søgning, har vi anvendt boolske operatorer, såsom 
AND, OR og NOT til at præcisere vores søgning og koble begreberne (Forsmann  & 
Neumann, 2015, s. 6-8). 

For at finde relevante internationale forskningsartikler har vi søgt i Eric og PsycInfo, og de 
ovenstående ord har vi anvendt (og oversat). Oversigten/protokollen findes som bilag X, hvor 
vi har listet hele søgerækken og vores fund. Vi har endvidere prioriteret artikler, som var 
‘peer reviewed’, hvilket betyder, at artiklerne er gennemlæst. 
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Kædesøgning 
Vi har foretaget kædesøgning med udgangspunkt i Nissen, Schmidt & Tonnesen (2017 in 
press), hvor vi har taget udgangspunkt i litteraturlisten fra artiklen til at finde andre artikler. 
Vi har bl.a. fundet TIMMS 2011 undersøgelser (Mullis, Martin, Foy, & Arora, 2012; 327-
328). 

I disse søgninger har vi dog været opmærksom på, at den nyeste litteratur kan udeblive idet 
litteraturlister oftest henviser til ældre litteratur (Forsmann & Neumann, 2015, s. 8). 

Søgninger i ERIC 

Fra 1990. Peer reviewed.  

Intervention AND Math* AND Elementary School 

● 734 find. En anvendeligt: Bailey m.fl. (2016), 
● Evt. Effects of TRIAD on Mathematics Achiement: Long-term Impacts. Clements 

m.fl. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED567218.pdf 
Intervention AND Math* AND Elementary School AND High achieving students 

● 2 fund, ingen relevante 
Intervention AND math* AND elementary School AND high achieving 

● 4 fund, ingen relevante 
Intervention AND math* AND elementary School AND talented 

● 5 fund, ingen relevante  
Intervention AND math* AND elementary School AND gifted 

● 4 fund, ingen relevante 
Math recovery AND intervention AND elementary school 

● 2 fund, en relevant: Smith m.fl. (2013) 
Math* recovery 

● 6 fund, en relevant: Smith m.fl. (2013) 
Math*, intervention AND long-term effects AND elementary school 

● 3 fund, ingen relevante. 

Søgninger i PsycINFO 

Fra 1990. Peer reviewed. 

Intervention AND math* AND elementary School 

● 706 fund, ingen relevante 
Early intervention AND math* AND elementary school 

● 74 fund, ingen relevante 
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Intervention AND math* AND elementary School AND high achieving students 

● 5 fund, ingen relevante 
Early Intervention AND math* AND elementary School AND high achieving 

● 11 fund, ingen relevante 
Early Intervention AND math* AND elementary School AND gifted 

● 2 fund, ingen relevante 
Intervention AND math* AND elementary School AND gifted 

● 22 fund, ingen relevante 
Early Intervention AND math* AND elementary School AND talented 

● 1 fund, ingen relevante 
Intervention AND math* AND elementary School AND talented 

● 14 fund, ingen relevante 
Math recovery AND intervention AND elementary school 

● 2 fund, en relevant: Smith m.fl. (2013) 
Math* recovery 

● 15 fund, 2 relevante. Smith m.fl. (2013) og en dissertation (ikke mulig at skaffe) 
Math*, intervention AND long-term effects AND elementary school 

● 0 fund 
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Bilag 2: Observationer på Anton 
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Kommentarer (L= læreren, A= Anton) 

Over-
ordnet 

Antal 
elever 

Hele klassen X X                Kommentar 00 
L introducerer og spørger  
A deltager ved at ryste på hovedet ift. Ls spørgsmål.  
Han sidder og tygger på hængderne ved intro af L.  
A sidder med hænderne om sig selv og læner sig mere 
tilbage med bennene oppe.  
Kommentar 05 
A får at vide at han skal uddele mapper. gøres uden at 
forstyrre eller snakke med andre elever.  
Klassen starter på opgaven. de har 20 min.  
A spørger om han må starte lige, da han har fået 
udleveret arket. 
Kommentar 10 
A starter 
Går i stå eller 2 min - sidder med armene over kors - 
starter igen (måske han tænkte) 
Der er helt ro i klassen,  
A vifter/leger med sin blyant mens han arbejder 
Kommentar 15 
Sidemanden får hjælp og taler. – A arbejder videre 
A vender sig om et par gange og kigger bagud men 
arbejder ind imellem  
Kommentar 20 
Sidemanden skal lave @ på computeren. A mister 
fokus og prøver at hjælpe, men ved ikke hvordan man 
gøre. A arbejder videre igen.  
A taler lidt med sig selv (læser højt). Han får hjælp ift 
udførelsen (rette vinkler mm) A arbejder fint videre. A 
begynder at kigge meget rundt. - ingen ser tilbage på 
A. A rækker hånden op igen. 
Kommentar 25 
A skifter ofte stilling. mens han venter på hjælp. Han 
forstår ikke opgaven: skriv en 1/10 af 160.  

Mere end 5                  
Grupper med 3-5                  

Parvis            X X X X X X X 
Individuelt    X X X X X X X         

 

Lærerstyret dialog faglig X X                 
Lærerstyret dialog ikke 
faglig 

                 

Give feedback           X X X X X X X 
Støtte/hjælpe   X X X X X X X  X X X X X X X 

Eleven
s 

ageren 

Mate-
rialer 

Kontext i 4.                   
Kopiark                  
Test   X X X X X X X         
Konkrete materialer                  
Computer           X X X X X X X 
Hjælpemiddel, fx lineal   X X X X X X X         
Ingen  X X                

Læring/ 
aktiviteter 

Ens X X                
Differentiering gennem 
materialer 

          X X X X X X X 

Differentiering gennem 
arbejdsformer 

  X X X X X X X         

Differentiering ved mål og 
resultat  

                 

Andet                   

Hele klassen  X X                
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Eleven
s 

interak
tion 
med 

andre 

Gruppe-
ring 

Over 5 elever                  L læser opgaven højt for ham. A  tænker videre, 
mumler/taler med sig selv, og kigger fokuseret på et 
punkt i mens.  
A begynder at bruge fingrene til udregning. spidser 
blyant. Vifter/leger med blyant igen. bevæger sig 
uroligt og kigger rundt.  
Der er stadig ro i klassen, men 2 piger kommer ind i 
klasser - døren er åben og lydniveauet stiger. - A følger 
med i samtalen ved siden af.  
A sidder og kigger på arkene og sidder uroligt. snakker 
med en anden elev. 
Kommentar 30 
A får et nyt opgavesæt, da han allerede er færdig.  
A har fingeren oppe og arbejder igen. bruger lineal.  
Tiden er gået (altså de første 20 min) - uret ringer.  
A er færdig og får ekstra opgave, da de skal arbejde 10 
min videre. A vil gerne have karakterer for opgaverne. 
L gav ham også muligheden for at tegne, ligesom en 
anden pige, som også er færdig. A mente, at en anden 
pige, som også blev hurtigt færdig, skal lave ny opgave 
- L: “det bestemmer man selv”. 3. elev: “Ja Anton”.  
Kommentar 35 
A kigger på meget de andre. 
A skynder sig.  
A slår sig selv med linealen. har nu linealen i munden 
og laver lyder.  
der er ro i klassen 
A kigger igen på drengene til venstre med hånden oppe 
Kommentar 40 
A mister nemt fokus nu - kigger med på de andre, fx L 
når hun sidder og hjælper og taler med andre lever.  
de sidste opgaver sættes i mappen 
10 minutters pause startes.  
Kommentar 45 
Pause  
Kommentar 50 
A kommer tilbage efter pause.  

3-5 elever                  

Parvis      X      X X X X X X X 

Individuelt    X X X X X X X         

Inter-
aktion 

Alene   X X X X X X X         

Makkerinteraktion                  

Samarbejde i grupper                  

Lærerinteraktion  X X   X X            

Støtte                  
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eleverne skal arbejde med computer, 2 og 2 på 
gyldendal - matematik - 4.-6. klasse - “regn løs” 
A og ven snakker meget - sjov - mens computerne 
tændes -A styrer computer, V kigger på.  
Kommentar 55 
A styrer stadig. 10.49 - de har stadig ikke fundet det de 
skal. 
Kommentar 60 
A og V har fundet ind på siden 
A styrer - de taler ikke om opgaverne - de snakker 
privat og fjoller 
A læser opgaverne højt. nogle andre elever klapper. A 
“tak for i klapper af mig.”  
L retter opgaverne fra tidligere mens klassen arbejder.  
Kommentar 65 
A læser og svarer opgaver - V sidder og griner lidt og 
piller i ngoet andet.  
A “Hvilket tal er et primtal?”. A og V ved det ikke så 
de gætter 
A og V mister fokus - de vender rygge ntil computeren 
og taler med en anden elev.  efter 1-2 min vender de 
sig om igen.  
V rejser sig.  
Kommentar 70 
A mister fokus igen og snakker med ny  
de arbejder igen. en anden e råber på m. m arbejder 
tidig selv - ingen hjælp fra v 
Kommentar 75 
V får slet ikke lov til at hjælpe - virker ikke 
ligeværdigt.  
A siger “vi havde alle rigtige “m og v leger, da de er 
færdige med at løse opgaverne  
A/V leger ‘gangsters’ (deres egne ord) og finder 
telefonerne frem. 
V overtager nu musen men computeren står stadig ved 
A.  
Kommentar 80 
Eleverne får lov til at spille frit i 5 min inden frokost.  
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Bilag 3: Observationer af Anton under interventionsforløbet 
Intervention med Anton d. 29. september 2014 
  

• Lytter intenst til opgaveformuleringerne fra interventionslæreren 
• Smiler meget 
• Deltager aktivt i interventionen 
• Sætter nemt ord på sine regnemetoder 
• Arbejder koncentreret under opgaverne 
• Anton går straks igang med opgaverne når de bliver stillet 

  
Intervention med Anton d. 15. december 2014 
  

• Anton er god til at sætte ord på sine regnemetoder 
• Anton virker glad og er meget smilende 
• Virker meget engageret og spørger efter minus-opgaver 
• På trods af at andre er i lokalet, lytter Anton intenst til interventionslæreren 
• Er god til at holde fokus på opgaverne 

 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017



 
Cecilie Carlsen Bach (30130709) Professionsbachelorprojekt Professionshøjskolen Metropol 
Tobias Kjelgaard Mortensen (30130705) Dato: 6. Juni 2017 Institut for skole og læring 

Bilag 
 

 

 61 

Bilag 4: Uddrag af Antons interview 
Interview udført d. 28. april 2017 kl. 08.05 

på Bakkeskolen 
  
01.35-01.43: 
01.35 Interviewer: Det er også lidt svært. Det er også et hårdt spørgsmål at starte ud med. 
Hvad synes du om matematik i skolen? 
  
01.41 Anton: Jeg synes det er meget sjovt. 
  
  
01.43-01.50: 
01.43 Interviewer: Ja. Kan du prøve at beskrive en situation hvor du synes det er sjovt at have 
matematik? 
  
01.48 Anton: Jeg synes det er meget sjovt, når vi laver sådan nogle konkurrencer i klassen. 
  
  
01.59-02.32: 
01.59 Interviewer: Sådan lidt gange prøve agtig. Ja. Er du god til det? Ja. Kan du prøve at 
beskrive en situation hvor du synes at matematik er kedeligt? Eller det er svært? 
  
02.16 Anton: Ja, jeg synes nogle gange det er kedeligt, når vi har alle de der bredde-opgaver. 
  
02.20 Interviewer: Breddeopgaver. Hvad er det for nogle opgaver? 
  
02.23 Anton: Det er sådan nogle opgaver, hvor der bare er mega mange af dem. 
  
02.27 Interviewer: Ja. 
  
02.28 Anton: Også tager de også de ret lang tid at lave. Også såen omkring 52 på to sider. 
  
  
05.54-06.18: 
05.54 Interviewer: Ja. Jeg var også med inde i klassen. Der lavede i også sådan nogle ark, i 
sidste uge. Sådan en test hvor I fik karakter for dem. 
  
06.01 Anton: Nå, ja. Det er også ret sjovt. 
  
06.04 Interviewer: Synes du det er sjovt? Hvordan kan det være at det er sjovt? 
  
06.07 Anton: Fordi så får man sådan at vide om man har gjort det godt. 
  
06.12 Interviewer: Ja. Så du vil gerne have at din lærer fortæller dig hvordan det er gået? 
  
06.16 Anton: Ja, en gang imellem. 
  
  
07.48-08.19: 
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07.48 Interviewer: Hvornår synes du så det er nemt at koncentrere sig? 
  
07.52 Anton: Jeg synes det er ret nemt at koncentrere sig lige nu på grund af jeg sidder tæt 
ved læreren. 
  
07.59 Interviewer: Hvorfor er det godt at sidde tæt på læreren? 
  
08.01 Anton: Det er på grund af at så er der lidt mindre. Hvordan skal jeg sige det. Der er 
mindre larm. 
  
  
08.19-08.51: 
08.19 Interviewer: Ja. Så folk snakker simpelthen mindre oppe ved læreren. Synes du selv at 
du er aktiv i timerne? Rækker du for eksempel hånden op når læreren stiller nogen 
spørgsmål? Eller? 
  
08.37 Anton: Jeg rækker ikke altid hånden op. 
  
08.39 Interviewer: Nej, hvordan kan det være? 
  
08.41 Anton: Fordi jeg var lidt bange for at svare forkert, og alle bare ville grine. 
  
  
11.57-12.20: 
11.57 Interviewer: Michael. Kan du huske hvad du tænkte om at have det her ekstra  
matematik? Hvordan var det for eksempel at blive taget ud af klassen? 
  
12.08 Anton: Altså det var meget sjovt at være derhenne, og det var også okay at blive taget 
ud af klassen. 
  
12.14 Interviewer: Følte du nogen gange at du gik glip af noget nede i klassen, når man ikke 
var der? 
  
12.18 Anton: Næ. 
  
  
13.32-13.43: 
13.32 Interviewer: Hvordan er det gået i matematik efter det her [TMTM2014]? 
  
13.34 Anton: Det er gået godt. 
  
13.36 Interviewer: Ja. Kunne du godt lide at have matematik dengang? 
  
13.39: Anton: Ja. 
  
13.40 Interviewer: Hvad med nu? 
  
13.41 Anton: Kan jeg også godt. 
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14.46-15.10: 
14.46 Interviewer: Hvad kunne gøre at man sagde nej til at få ekstra matematik igen? Kan  
du så prøve at beskrive en situation, hvor du synes det ikke var sjovt at have? Hvor det ikke 
ville være sjovt at have ekstra matematik? 
  
15.06 Anton: Jeg synes altid rigtig det var sjovt at have ekstra. 
  
  
15.57-16.27: 
15.57 Interviewer: Ja. Det lyder også sjovt. Hvor god er du til matematik? Hvis du nu har en 
skala fra 1 til 10. Det er et ret svært spørgsmål. Men hvis du nu har en skala fra 1 til 10, hvor 
1 er det laveste og 10 er det højeste, hvor ville du så lægge dig i matematik? 
  
16.15 Anton: Det er lidt svært at sige. 
  
16.18 Interviewer: Hvis vi nu siger indenfor det her med at gange, plusse, minusse og 
dividere? 
  
16.24 Anton: Så ville jeg nok ligge på en 9-8. 
  
  
16.27-16.45: 
16.27 Interviewer: 9 eller 8. Hvad så hvis det var i forhold til former. Det sagde du var lidt 
svært. 
  
16.31 Anton: 5 til 6. 
  
16.33 Interviewer: 5 til 6. Ja. Hvordan kan det være at du vælger at lægge dig mellem 5 og 6? 
  
16.40 Anton: Det er på grund af. Jeg synes heller ikke det er lige så sjovt, men det er også lidt 
sværere. 
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Bilag 5: Screeningstest af Anton 
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Bilag 6: Observationer på Bertram 
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Kommentarer (B= Bertram L=læreren) 

Over-
ordnet 

Antal 
elever 

Hele klassen X X X X X         Kommentar 00 
L starter med at introducere om lejrskole (helt praktisk).  
B sidder med albuer i bordet og hviler hovedet på 
hånden. Kigger meget ned i bordet. 
Kommentar 05 
B følger med i informationsstrømmen og rækker hånden 
op.  
Han småsnakker ikke uden at få lov - hans sidemand er 
ikke tilstede.  
L skælder ud på klassen fordi klassen småsnakker.  
Kommentar 10 
B sidder meget stille - benene flytter sig slet ikke, og 
armene kun lidt.  
Intro til lejrskole tog ca 10-12 min  
Navneopråb.  
Kommentar 15 
B piller meget ved sin telefon, dog uden at tænde den.  
L introducerer til dagens prgram.  
Der skal laves grupper af 2-3 personer. 1. find 10 ting 
som skal måles - disse skrivesi hæftet. 2. Arbejde i 
bogen. 3. gange opgaver.  
Kommentar 20 
B sidder stille og virker til at følge med. B rækker 
hånden op ved L’s 2. spørgsmål til klassen.  
Gruppedannelse: B er meget passiv. Sidder bare. L 
prøver at hjælpe. Der sker ikke noget. B sidder bare og 
siger ikke noget.  
Efter 2 min rejser B sig og L placerer ham i en gruppe. 
B smiler slet ikke under lærerens plenumsamtale. 
Kommentar 25 
Gruppen går ud. De to andre i gruppen lader B finde 
ting, bl.a. sten. 
Gruppen pjatter lidt- de går rundt og snakker.  
Finder små ting.  
Kommentar 30 
Gruppen går ind igen da de havde glemt lineal. hvordan 
kunne de så måle?  

Mere end 5              
Grupper med 3-5     X X X X X X X   

Parvis               
Individuelt               

 

Lærerstyret dialog faglig     
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Lærerstyret dialog ikke faglig X X X           
Give feedback              
Støtte/hjælpe      X X X X X X   
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rialer 

Kontext i 4.               
Kopiark              
Test              
Konkrete materialer     X X X X X X X   
Computer              
Hjælpemiddel, fx lineal     X X X X X X X   
Ingen  X X X X          

Læring/ 
aktivitet

er 

Ens X X X X X X X X X X X   
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    X X X X X X X   
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n med 
andre 

3-5 elever      X X X X X X   De er inde og måle ting. Måler både bredde og længde.  
De to andre i gruppen snakker mere. B står hurtigt bare 
ved siden af og kigger.  
Bagefter måler B og deler resultatet med de andre.  
Kommentar 35 
L foreslår at de kan gå ud og måle et blad. Gruppen 
bliver inde. De finder en sten, eller de to andre elever 
gør, B står bare og kigger.  
De tager jakke på igen og går ud.  
B har ikke jakke på. 
Kommentar 40 
De to andre finder et blad. B måler det. De skriver alle 
resultatet i deres hæfte.  
B havde målt forkert. De andre retter ham.  
De finder flere ting.  
De har lineal med ud denne gang. 
Kommentar 45 
De skal måle en rist. B måler igen. De andre ser på. 
Risten er længere end linealen så de skal addere længden 
af linealen flere gange. De er ikke enige i længden. Nu 
har de 8 ting.  
B: “jeg gider ikke måle.” han kaster linealen rundt. “du 
rørte den sidst”. Nu måler de andre, B leger med hans 
hætte. Han skriver ikke ned.  
E deltager igen. De to andre går videre. E kommer lidt 
efter. 
Kommentar 50  
Gruppen går ind igen, da de er færdige. Sidemanden er 
kommet nu.  
E opsøger L: “hvad kal vi nu? L giver lov til at hygge 
eller pause eller arbejde. E tager lidt mad og pause . han 
sidder dog bare på sin plads. E går ud efter 1 min.   
Kommentar 55:Pause 
Kommentar 60: 09.02  L beder eleverne står igen. L 
henter eleverne udenfor. E er ikke kommet ind.  

Parvis               

Individuelt  X  X X X         

Inter-
aktion 

Alene X  X X X         

Makkerinteraktion              

Samarbejde i grupper      X X X X X X   

Lærerinteraktion   X            

Støtte              

Andet              

 

 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017



 
Cecilie Carlsen Bach (30130709) Professionsbachelorprojekt Professionshøjskolen Metropol 
Tobias Kjelgaard Mortensen (30130705) Dato: 6. Juni 2017 Institut for skole og læring 

Bilag 
 

 

 68 

Bilag 7: Observationer af Bertram under interventionsforløbet 
Klasserummet under interventionsperioden d. 29. september 2014 
  
Bertram [red.] virker til at lytte, men han sidder og leger med en elastik under forklaringen. 
Han driller sidemanden (som er Clara). 
Bertram går i gang med opgaven, men begynder at gå rundt i klassen for at låne farver hos 
forskellige i klassen. 
Hver gang der sker noget i klassen, kigger Bertram derhen. 
Han ligger sig under de andre elevers borde, mens de finder farver til ham. 
Bertram rejser sig mange gange for at låne farver samt for at snakke med andre. Læreren 
minder flere gange Bertram om, at han skal sidde på sin plads. Bertram begynder at kravle 
rundt på gulvet, så læreren ikke kan se ham. Derudover begynder han at kaste de andre 
elevers farver tilbage til dem. 
  
Intervention med Bertram d. 27. oktober 2014 
  
Som Morten [red.], snakker de om tabeller, ligheder og forskelle på 2 og 4-tabellen. Han har 
svært ved at se mønstre i starten, men finde dem. 
Det er godt nok en oplevelse at se Bertram [red.] under interventionen og i klasserummet, 
han arbejder koncentreret og fokuseret under interventionen, hvor han i klassen rendte rundt, 
sad på bordet under bordet og kunne bare ikke sidde stille. 
De snakker om plusstykket 7+7+7 og til sidst 6+7+8 og han ser den forskel at de begge giver 
21, men de får bare ikke lige meget hver. 
De spiller kort til sidst. 
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Bilag 8: Uddrag af Bertrams interview 
Interview udført d. 19. april 2017 kl. 09.08 

på Bakkeskolen 
01.41-01.54: 
01.41 Interviewer: ja. Hvad synes du så er kedeligt [i matematik]? 
  
01.43 Bertram: Hvis vi bare skal sidde og lave regnestykker 
  
01.45 Interviewer: Bare og sidde og lave regnestykker. Hvad med det i skulle til at lave nu? 
Hvad synes du om det? 
  
01.49 Bertram: det er kedeligt. 
  
01.50 Interviewer: det er kedeligt? 
  
01.51 Bertram: ja 
  
01.52 Interviewer: Så når I skal arbejde i bogen, så er det kedeligt? 
  
01.53 Bertram: mm 
  
  
03.51-04.15: 
03.51 Interviewer: Nå. Når du har matematik synes du så det er nemt at koncentrere sig i 
undervisningen? Kan du nemt følge med? 
  
03.57 Bertram: altså nogle gange kan jeg og nogle gange kan jeg ikke. Altså jeg kan nok 
mest, når vi får lidt luft en gang i mellem. Vi hørte, med hende der bodil, der kørte vi 20-5-
20-5. 
  
04.08 Interviewer: okay 
  
04.09 Bertram: så arbejde vi i 20 minutter og så pause i 5, så skulle vi arbejde i 20 miutter og 
så 5 minutters pause. 
  
  
04.49-05.08: 
04.49 Interviewer: er det tit du rækker fingeren op, når du er inde i timen? Er du aktiv 
  
04.54 Bertram: nej ikke så tit 
  
04.56 Interviewer: hvordan kan det være?  
  
04.58 Bertram: mm det ved jeg ikke  
  
05.00 Interviewer: kan du godt svare på lærerens spørgsmål?  
  
05.03 Bertram: øhm ja for det meste kan jeg godt. Ja  
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05.05 Interviewer: okay. Men du har ikke lyst til at række hånden op?  
  
05.07 Bertram: nej  
  
  
07.57-08.11: 
07.57 Interviewer: Kan du huske hvad du tænkte om at være med i det projekt [TMTM2014]?  
  
08.00 Bertram: Det synes jeg var sjovt  
08.01 Interviewer: Det var sjovt 
  
08.02 Bertram: Øhm 
  
08.03 Interviewer: Hvordan var det sjovt?  
  
08.05 Bertram: Det var bare sjovt fordi at så havde man bare sin egen lærer på en måde.  
  
  
08.19-08.33: 
08.19 Interviewer: kan du huske hvordan du synes det var at blive taget ud af klassen?  
  
08.23 Bertram: altså hvordan det var?  
  
08.26 Interviewer: ja så kunne du jo ikke være med i klassen 
  
08.29 Bertram: det tænkte jeg ikke så meget over.  
  
08.30 Interviewer: det tænkte du ikke så meget over?  
  
08.31Bertram: nej 
  
  
08.41-08.58: 
08.41 Interviewer: hvordan synes du så det er gået i matematik efter? Hvordan synes du det 
gik i matemaitk da du havde det her. Synes du, du blev bedre til matematik? Eller dårligere 
  
08.55 Bertram: en lille smule bedre 
  
  
11.07-11.25: 
11.07 Interviewer: hvad tænker du om den [opgave 23]? Hvor mange rektangler er en kasse 
opbygget af?  
  
11.12 Interviewer: ved du hvad et rektangel er? 
  
11.13 Bertram: ja  
  
11.14 Interviewer: hvad er et rektangel? 
  
11.15 Bertram: øh det er en firkant der er aflang.  
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11.17 Interviewer: ja, hvor mange tror du så en kasse er opbygget af?  
  
11.21 Bertram: 6  
  
  
11.25-11.52: 
11.25 Interviewer: Så er det de sidste to opgaver. Det er den her, tegn et rektangel hvor arealet 
er dobbelt så stort, hvordan skal det så se ud [opgave 28]? 
  
11.36 Bertram: areal, det er det der er inden i? 
  
11.38 Interviewer: jo 
  
11.39 Bertram: så ville jeg bare tage 1,2,3,4,5,6,7,8 og så vil jeg bare lavet 16.  
  
11.49 Interviewer: ja. Godt. 
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Bilag 9: Bertrams Screeningstest 
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Bilag 10: Observationer på Clara 
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Kommentarer (L=læreren, C = Clara) 

Over-
ordnet 

Antal 
elever 

Hele klassen x x X x          Kommentar 00 
C ankommer kl 07.55.  
08.00 klokken ringer - C har endnu ikke fundet sin plads, 
men står og snakker med 2 andre piger.  
L prøver at få eleverne til at sætte sig. C sidder alle og 
siger ikke noget. hun har albuen i borden og hovedet 
hviler på hånden. l læser navnene op - elever afbryder. 
e’s sidemand kommer 4 minutter for sent.  
Kommentar 05 
L spørger ind til weekenden. C sidder på samme måde 
som før, hæver øjenbrynene en gang imellem - ser lidt 
skeptisk ud. siger ikke noget, kigger bare rundt.  
Kommentar 10 
De snakker stadig om weekenden. C siger ikke noget. 
Sidemanden pakker slim frem. C begynder også at pille i 
det - L beder dem om at pakke det væk.  
C sætter sig igen med albuen i bordet og hviler hovedet 
på hånden.  
Kommentar 15 
L snakker stadig, men begynder nu at introducere til 
dagens program: “breddeopgaver” - 3 sider. 30 min 
arbejde og så pause.  
eleverne må gerne arbejde i grupper 
Kommentar 20 
C bliver inde i klassen. C sætter sig ned til 4 andre piger. 
pigerne snakker meget. går nu i gang. snakker ikke om 
opgaver… læser lidt af opgaverne op.  
pigerne lader som om/prøver at tegne C i hovedet.  
De vender sig om og spørger om viskelæder ud i hele 
lokalet.  
Kommentar 25 
L spørger om pigerne er gået i gang. “nej eller ja”  siger 
en af pigerne. pigerne snakker videre. e taler lidt 
engelsk. Gruppen spørger en dreng om hjælp men går til 
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n med 
andre 

3-5 elever     x X        L i stedet. de andre snakke i mens. C og en anden pige 
rejser sig og går til L. De sætter sig ved L’s bord for at 
fåå hjælp. pigerne hvisker/snakker selvom de sidder ved 
L’s bord.  
Kommentar 30 
Der sidder nu 6 elever + 2 ved siden af - nu er hele 
pigegruppen kommet.  
opgaverne handler om klokken 
C sidder og skriver noget i hæftet - ny pige kommet.  
L: “ hvorfor er jeg den eneste som sidder med en bog?”. 
C snakker ikke men skriver stadig.   
Kommentar 35 
de snakker om opgaverne. C byder ikke ind. L fortæller 
præcis, hvad de skal skrive. C kigger rundt i lokalet - 
ikke i bogen - hjælper ikke med opgaverne.  
L skriver resultater på tavlen – C siger stadig ikke noget.  
Kommentar 40 
C sidder stille og skriver svar ned når de andre har svaret 
og L har skrevet svaret på tavlen.  
L “hvor mange gram er der på 1 kg? - C svarer lavt 100.  
L forklarer om at rykke komma når man ganger med 10, 
100 og 1000.  
Kommentar 45 
L gennemgår slavisk alle opgaver på tavlen.  
C følger med i bogen og hæftet.  
08.48: L “opgave 4 og så pause” 
de samme elever bryder ikke ind.  
De andre rejser sig da de er færdige, C sidder og skriver.  
 
 
 

Parvis               

Individuelt               

Inter-
aktion 

Alene x x  x   X x X X    

Makkerinteraktion   x           

Samarbejde i grupper     x X        

Lærerinteraktion    x   X X  x X    

Støtte              

Andet               
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Bilag 11: Observationer af Clara under interventionsforløb 
Intervention med Clara d. 29. september 2014 
  

• Når hun skal tælle en bunke centicubes, tæller hun med tre-tabellen. 
• Når hun får flere centicubes i bunken tæller hun videre, og starter ikke forfra. 
• Clara arbejder koncentreret med opgaverne 
• Clara lytter aktivt til interventionslærerens opgaveforklaringer 
• Clara tøver lidt når hun svarer på interventionslærerens spørgsmål 
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Bilag 12: Uddrag af Claras interview 
Interview udført d. 3. maj 2017 kl. 09.16 

på Bakkeskolen 
01.21-02.02: 
01.21 Interviewer: Hvad synes du om at have matematik i skolen? 
  
01.24 Elev C: Jeg synes at det er sjovt, fordi nogen gange er det nogle opgaver udenfor nogle 
gange. Ja. det er sjovt at regne. 
  
01.35 Interviewer: Kan du prøve at beskrive en situation, som du synes der er sjov? I 
undervisningen, hvor du sidste havde det sjovt i matematik 
  
01.42 Elev C: Det var hvor at vi skulle udenfor, også sådan nogen med tabeller, hvor man 
havde en terning. Så skulle man trille den hen på et tal, også hvis det var 10, så var det 10-
tabellen og så noget. Også skulle man sige 10-tabellen. 
  
  
02.02-02.17 
02.02 Interviewer: Ja. Kan du så prøve at beskrive en situation, som du synes var kedelig? 
  
02.09 Elev C: Ja, jeg synes det er lidt kedeligt når vi bare får sådan et tykt hæfte, hvor vi bare 
skal lave minus-regnestykker eller plus-regnestykker. 
  
  
04.10-04.42: 
04.10 Interviewer: Nå, nu skal vi snakke lidt om de her bøger [matematikbogen] og de 
materialer I bruger i matematik. Hvad synes du om den her bog som I har arbejdet med? 
  
04.21 Elev C: Jeg synes den er sjov, fordi at, at for eksempel der kommer sådan noget med alt 
mulig med at man skal måle ting. Eller sådan noget. For eksempel siger de for eksempel at 
ham der hedder Anders, så forstår man det mere agtig. Det meget sjovt. 
  
  
08.08-08.28: 
08.08 Interviewer: Kan du komme med et eksempel på at det er nemt at koncentrere sig i 
matematik? 
  
08.12 Elev C: Når det er at der er helt stille ik. Og ja, der bare er helt stille i klasse, og man 
ved hvad opgaven går ud på også bare lave opgaven. 
  
  
08.28-09.13 
08.28 Interviewer: Hvordan er du inde i klassen? Rækker du hånden op, når læreren stiller 
spørgsmål? Eller? 
  
08.35 Elev C: Nogen gange. Altså hvis jeg såen måske kan jeg godt være ikke genert, men 
såen usikker på om det er rigtigt eller forkert. Så er jeg såen lidt. Arhh jeg tror det er tyve, 
men jeg er såen lidt. 
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08.47 Interviewer: Hvad får dig så til at række hånden op? 
  
08.52 Elev C: For eksempel hvis det er Charlotte [Elev C’s matematiklærer] spørger om en 
ting og først giver det 20 og næste gang giver det måske 45. Så tænker jeg at hvis det gav 20 
og jeg havde ret, og jeg tror det gav 45, så rækker jeg hånden op, fordi så tror jeg at det er 
rigtigt. 
  
  
09.13-09.56: 
09.13 Interviewer: Hvordan vil du helst arbejde i matematik? Vil du helst arbejde alene eller 
sammen med andre? 
  
09.18 Elev C: Sammen med andre. Det er sjovt. 
  
09.20 Interviewer: Uhm. Hvorfor? 
  
09.21 Elev C: Fordi så kan man såen. Ja, spørge om andre ting. Er det ikke rigtigt at det var 
20 eller sådan noget ik. Også sidder man sammen også er det meget sjovt. 
  
09.34 Interviewer: Ja. Hvis du nu var lærer og klassen skulle arbejde i grupper. Hvordan ville 
du så lave grupperne? Hvad ville du tænke på, det her det er vigtigt når jeg laver grupper? 
  
09.44 Elev C: Jeg ville sætte en som der var såen god til matematik og en der havde det lidt 
svært med matematik sammen. For så kunne man såen hjælpe hinanden. 
  
  
11.57-12.19: 
11.57 Interviewer: Ja. Hvad synes du om at være med i matematik? 
  
12.00 Elev C: Jeg synes det var sjovt, fordi man lavede alle mulige ting [utydeligt] 
  
12.05 Interviewer: Hvordan var det at blive taget ud af klassen? 
  
12.10 Elev C: Det var lidt mærkeligt i starten, men så vænnede man sig til det. Okay det nu 
jeg skal gå, eller sådan noget. 
  
  
12.27-12.39: 
12.27 Interviewer: Nej. Hvordan synes du så at det er gået i matematik efter det her ekstra 
matematik? 
  
12.33 Elev C: Jeg synes det gik bedre. 
  
12.36 Interviewer: Ja. 
  
12.37 Elev C: I hvert fald ja. 
  
  
13.26-13.52: 
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13.26 Interviewer: Hvor god er du på en skala fra 1 til 10 til matematik, hvor 1 er det dårligste 
og 10 er det bedste? 
  
13.33: Elev C: 4-5. Måske 4. 
  
13.36: Interviewer: 4? Hvordan kan det være at du lægger dig på 4? 
  
13.41: Det fordi at jeg føler nogen opgaver, jeg føler tit der er nogle opgaver der er svære 
eller sådan noget. 
  
  
17.05-17.47: 
17.05 Interviewer: Det er så fint. Skal vi se hvad der ellers er af opgaver?. Jo, kan jeg få dig 
til at fortsætte det mønster der er hernede? [Opgave 17] 
  
17.18 Elev C: [Tænker og tegner] Hmm. 
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Bilag 13: Claras screeningstest 
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Bilag 14: Uddrag af lærerinterview 
Interview udført d. 3. maj 2017 kl. 08.53 

på Bakkeskolen 
02.32-04.00: 
02.32 Interviewer: Hvor længe har du haft dem [Klassen]? 
  
02.34 L: Jamen jeg har jo haft dem i ca. et halvt år. Ja. Eller det har jeg faktisk ikke en gang, 
men 5 måneder. 
  
02.42 Interviewer: Hvem har de haft inden, ved du det? 
  
02.44 L: Jamen de har haft forskellige lærere. De havde en i et år, også havde de Claus, de så 
har i dansk, havde de så faktisk i matematik så et år. Også har der været skiftet rundt igen. Så 
gik han over og tog dansk, og så har jeg så fået dem fordi så var der ikke nogen 
matematiklærer, så de har faktisk haft vikar i en lang periode fra sidste år, også deres sidste 
lærer, som de havde i dansk, er gået på barsel. Ja, og sådan er det lidt på en skole. Tingene. 
Man skal hele tiden modulerere tingene rundt når der sker noget, så ender man nogen gange 
med at stå og ikke ha’ nogen der så kan dække ind, også gik jeg selv op og sagde til dem, 
prøv og hør, jeg kan godt undervise i matematik. Jeg har undervist i matematik op til de store 
klasser. Dem har jeg dog så ikke haft til eksamen, men har undervist rigtig meget i matematik, 
og var rigtig glad for det. Så jeg sagde det ville jeg godt, hvis det var de stod og manglede en 
lærer, men det betød så bare at så måtte de pille mig ud af noget billedkunst og forskellige 
ting, jeg så havde rundt i de andre klasser. Billedkunst og noget kristendom, og det kunne de 
bedre dække ind med andre i forhold til en matematiklærer. Så det endte med istedet for. De 
havde vikar, august, september, oktober, november-agtigt, hvor jeg så overtog dem, også har 
jeg haft dem derfra. 
  
  
08.03-09.27: 
08.03 Interviewer: Hvordan vil du vurdere Bertram’s [red.] niveau for eksempel? I forhold til 
du startede? 
  
08.07 L: Bertram? [red.] 
  
08.08 Interviewer: Ja. 
  
08.09 L: Altså. I matematik vil jeg sige at han stadig er ret stille. Så han er faktisk en af dem 
der kan være rigtig svær, fordi han er sådan en jeg er nødt til at gå ned til og se hele tiden og 
tjekke, og det kan nogen gange være svært når man har rigtig mange børn i klassen og 
kommer rundt til den enkelte. Der er man nødt til ligesom at nå rundt og tjekke, så når timen 
begynder at blive slut, så er det jeg går rundt til dem jeg ikke har set, og som jeg ikke lige kan 
se hvor langt de der, der går jeg lige rundt og tjekker og såen noget. Men Bertram [red.] har 
helt klart fået et mere positivt forhold til matematik. Jeg synes faktisk ikke han lavede noget, 
da jeg overtog dem. Altså der kunne jeg godt mærke at han ligesom koblede helt ud. Der 
synes jeg i hvert fald at han er kommet på igen. Jeg tror stadigvæk det er en udfordring for 
ham, når han sidder med det alene, men så er der nogen ting, så er det ligesom om det er 
begynd at fange, så er det ikke noget problem, så kan han sagten sidde og lave det selv. Men 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017



 
Cecilie Carlsen Bach (30130709) Professionsbachelorprojekt Professionshøjskolen Metropol 
Tobias Kjelgaard Mortensen (30130705) Dato: 6. Juni 2017 Institut for skole og læring 

Bilag 
 

 

 82 

hvis det er nogen af de der ting som de ikke har haft særlig meget eller han ikke kan huske 
det, så har det været svært for ham, at komme op og spørge om hjælp. 
  
  
09.52-10.02: 
09.52 Interviewer: Og hvad i forhold til Clara [red.], hvornår føler du ligesom at hun arbejder 
bedst? 
  
09.58 L: Når hun har nogen at arbejde sammen med. 
  
10.01 Interviewer: Ja. 
  
  
10.02-11.00: 
10.02 L: Ja. Hun [Clara] bliver meget usikker når hun sidder med tingene alene. Hun kan 
faktisk godt, men hun er også en pige som bliver meget hurtigt distraheret. Der skal det 
mindste til, hun skal bare høre nogen der taler om noget, eller pludselig komme til at kigge på 
et eller andet, altså såen. Så hun ryger meget hurtig væk fra det. Hun er sådan en der skal 
holdes lidt i det. Så når hun kommer op og sætter sig her. Det er noget jeg har opfordret hende 
til. For at hun holder fokus og for lavet det hun skal. Så det har vi prøvet såen at køre ind, 
også at hun har arbejdet sammen med nogen, hvor det er nogen der får arbejdet, og får lavet 
det de skal. Og at hun også spørger om hjælp. Det har været noget vi har arbejdet rigtig meget 
på. Såen så hun ligesom får arbejdet, så hun ikke bare sidder og der er gået halvanden time og 
hun så stadig ikke er kommet igang med opgave 1, fordi at der lige pludselig var noget hun 
ikke kunne komme videre med selv. 
  
  
15.11-16.36: 
15.11 Interviewer: Lige kort, også i forhold til Bertram [red.], vil du sige. Hvordan er dit syn 
på ham? I forhold til.. 
  
15.16 L: I forhold til motivation og sådan nogle ting? 
  
15.18 Interviewer: Ja. 
  
15.22 L: Det var meget. Jamen Bertram [red.] er den her meget stille, sådan lidt, jeg ved ikke 
om man ligefrem kan sige sløv, men det går langsomt, alt ting går meget langsomt. Og det er 
ikke kun hans evner til at sidde og arbejde. Det er bare såen generelt, at han er langsom til at 
tage tingene op af poser og han er lang tid om at bladre op og han er bare sådan en som ikke 
skynder sig. Altså. Ja. Jeg føler helt klart at han er mere motiveret for selve undervisningen nu 
end han har været før, eller i hvert fald for nogle måneder siden. Også fordi jeg kan mærke at 
han søger mig meget mer’, i forhold til at spørge, i forhold til at vise det han laver. Så på den 
måde synes jeg helt klart at det går bedre. 
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Bilag 15: Interviewguide 
Eleven skal medbringe egen matematikbog, evt. matematikmapppen 

Konkrete materialer, som medbringes  

• kortspil  
• terninger  
• centicubes 
• linealer   

Undersøgelses- spørgsmål Interviewguide Kommentarer  

Hvilke holdninger har 
tidligere TMTM-elever til 
faget matematik? 

Generelt om matematik 

Beskriv med egne ord, hvad 
matematik er 

Hvad synes du om matematik i 
skolen?  

• Beskriv en situation, som 
er sjov/spændende 

• Beskriv en situation, som 
er kedeligt, svært?  

Hvad vil du gerne lære mere om i 
matematik ? 

• Hvornår har du nemt ved 
matematik?  

• Hvornår har du svært ved 
matematik?  

Hvad bruger du mest tid på i 
matematik?  

Hvad giver dig lyst til at lære 
matematik?  

Disse spørgsmål stiller vi 
for at få indblik i elevens 
affektive faktorer i 
matematik. 
Spørgsmålet er 
formuleret som et åbent 
spørgsmål, der giver 
eleven mulighed for at 
sætte egne ord på svaret. 
Dette giver evt. 
intervieweren mulighed 
for at spørge ind til 
elevens respons. 

Hvilke holdninger har 
tidligere TMTM-elever til 
matematikbogen og de 
anvendte materialer i 
matematik?  
Hvilket forhold har eleven til 
arbejdsformerne i faget 
matematik? 

Bøger og materialer 
Hvad synes du, om bogen I 
arbejder med i matematik?  

• Find eksempler i bogen 
• Er den let eller svært? 

Tilpas?  
• Hvad med opgaverne?  

Hvad laver I i matematik udover at 
arbejde med bogen? 

Disse spørgsmål stiller vi 
at få indblik i elevens syn 
på matematikbogen, samt 
de anvendte materialer i 
matematik. Det gør vi for 
at undersøge om elevens 
ageren og præstationer i 
matematik er forbundet 
holdningerne til 
materialerne og 
matematikbogen - også 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017



 
Cecilie Carlsen Bach (30130709) Professionsbachelorprojekt Professionshøjskolen Metropol 
Tobias Kjelgaard Mortensen (30130705) Dato: 6. Juni 2017 Institut for skole og læring 

Bilag 
 

 

 84 

• hvad synes du om de ting?  
• Er det kedeligt? Sjovt?  

Træk de konkrete materialer frem 

• bruger i sådan noget i 
matematik?  

• Hvornår bruger i det? 
• Hvad synes du om det?  

ift. hvorvidt eleven bliver 
motiveret for læring 
gennem materialer og 
arbejdsformer. 

Hvilket syn har tidligere 
TMTM-elever på deres 
koncentration og aktivitet i 
matematikundervisningen? 

Undervisningen 
Når du har matematik, synes du så, 
at det er nemt at koncentrere sig? 

• Hvad laver du af andre 
ting? Hvad kan fjerne din 
opmærksomhed?  

Er du til aktiv, altså rækker hånden 
op, når læreren stiller spørgsmål?  

• Hvorfor deltager du? 
hvorfor deltager du ikke?  

Disse spørgsmål stiller vi 
for at få et indblik i 
elevens syn på sig selv i 
matematikundervisning 
ift. aktivitet og 
koncentration. 

Hvilken holdning har 
tidligere TMTM-elever til 
gruppearbejde og 
arbejdsformer i matematik? 

Andre elever 
Hvordan vil du helst arbejde? 
Alene eller sammen med andre?  

• Hvorfor? 
  
Hvis du var lærer, og klassen 
skulle arbejde i grupper, hvordan 
ville du så lave grupperne? 

• hvad er vigtigt i et 
gruppearbejde?  

Disse spørgsmål stiller vi 
for at undersøge elevens 
arbejdsformer i 
matematik. Har 
arbejdsformer evt. nogen 
indflydelse på elevens 
præstationer i matematik 
og væsentligt i 
forbindelse med 
gruppearbejdet i elevens 
øjne. 

Hvilken støtte modtager 
tidligere TMTM-elever fra 
hjemmet, i forbindelse med 
matematik? 

Matematik i hjemmet 
Får i lektion for i matematik?  

• Får I lektier for i 
matematik, som du ikke 
kan nå at lave i skolen?  

Hvad skulle I sidst lave som 
lektier?  

• Kom med eksempler 
• kunne du løse det selv? 
• Hvis nej: Kan du få hjælp 

til lektierne af dine 
forældre? 

Disse spørgsmål stiller vi 
for at undersøge elevens 
forhold til lektier og i 
hvor grad eleven har 
støtte til lektier i 
matematik i hjemmet.  
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•  evt. Kan dine 
forældre godt lide 
matematik?  

• Hvis ja : Hvornår havde du 
sidst lektier for, som du 
ikke kunne lave selv?  

• Hvad gik det ud på? 
• kunne forældrene 

så hjælp?  

Hvor lang tid bruger du på at lave 
lektier?  

• hvor langt tid brugte du 
sidst, du havde lektier for?  

Hvilke erfaringer har 
tidligere TMTM-elever med 
TMTM? og den 
efterfølgende periode? 

TMTM 
Hvem var din lærer?  

Kan du huske, hvad du tænkte om 
at være med i TMTM? 

• Hvordan var det at blive 
taget ud af klassen?  

• Følte du, at du gik 
glip af noget?  

• Tænkte du over, om 
de andre tænkte på, 
at du var væk? 

Hvordan er det gået i matematik 
efter TMTM?  

• ville du gerne have forløb 
igen? 

Disse spørgsmål stiller vi 
for få indblik i elevens 
forhold til matematik, og 
hvordan det har været at 
modtage ‘ekstra 
matematik’ og hvordan 
det er gået efterfølgende. 

Hvordan er tidligere TMTM-
elevers syn på sig selv i 
matematik og hvordan er den 
mest optimale 
matematikundervisningen i 
elevens øjne?  

Elevens syn på sig selv og 
optimale betingelser i 
undervisningen 

Hvis du skulle trylle den perfekte 
matematiktime frem, hvordan 
skulle den så være? 

Er du god til matematik?  
• på en skala fra 1 til 10, 

hvor 1 er det laveste og 10 
er det højeste. 

• Hvorfor? Hvad skal der til 
for at du bliver bedre? 

Disse spørgsmål stiller vi 
for at få indblik i elevens 
syn på sig selv og deres 
reflektive blik på de 
optimale betingelser for 
læring. Spørgsmålene er 
stillet som åbne, for at 
give eleven frihed til at 
formulere sit eget svar. 
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Hvordan vil du beskrive dig selv i 
undervisningen? 

• hvordan opfører du dig? 
har du hånden oppe? 
snakker/larmer du meget i 
timerne osv.  
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