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1 Indledning 

I vejledningen for faget matematik i folkeskolen er et af fokuspunkterne elevernes sproglige udvikling. Ele-

vernes mundtlige og dialogbaserede arbejde er vigtigt for at øge læringspotentialet i matematikundervisnin-

gen. Dette ses også i de kompetencemål, der er lavet som en del af de Fælles Mål for faget matematik, hvor 

ræsonnement og tankegangskompetencen, kommunikationskompetencen og repræsentation og symbolbe-

handlingskompetencen handler om elevens mundtlige færdigheder i matematik. Ræsonnement og tanke-

gangskompetencen handler om at kunne stille og besvare matematiske spørgsmål. Kommunikationskompe-

tencen handler om at kunne forklare og forstå matematikholdige emner både gennem mundtlige, skriftlige 

og visuelle kommunikationsformer. Repræsentation og symbolbehandlingskompetencen handler om, at ele-

ven skal kunne beskrive matematik igennem dens mange forskellige repræsentationer, hvad enten det er en 

tabel, en definition, et regnestykke osv. (Undervisningsministeriet, Vejledning for faget matematik, 2016). 

For at eleverne kan deltage i samtalen om matematik, er det altså vigtigt, at de kender til mange forskellige 

repræsentationsformer. Hvordan eleverne skal arbejde med matematiske repræsentationer varierer efter 

klassetrin. I indskolingen skal der være fokus på konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer. 

Herefter skal der arbejdes med sammenhængen mellem hverdagssprog og det matematiske symbolsprog for 

til sidst at arbejde med det avancerede matematiske symbolsprog i udskolingen  

(Undervisningsministeriet, Vejledning for faget matematik, 2016).  

Arbejdet med elevernes mundtlighed i matematik er yderligere beskrevet i fagformålet for matematik stk. 2, 

hvor der står: ”Elevernes læring skal baseres på, at de selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med 

andre kan erfare, at matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber 

til problemløsning, argumentation og kommunikation” (Undervisningsministeriet, Matematik - Fælles Mål, 

læseplan og vejledning, 2017). Her pointeres det, at matematiklæringen skal ske gennem dialog, og at ele-

verne gennem matematikken skal få redskaber, der skal hjælpe deres kommunikation med andre om og med 

matematik. Der er altså et stort fokus på elevens brug af sprog og elevens forståelse heraf. Det er særligt 

denne forståelse, som vi er optaget af. I vores praktik på fjerde årgang havde vi derfor særligt fokus på ele-

vernes begrebsforståelse i matematikundervisningen, og hvordan denne udviklede sig undervejs i forløbet. 

Vores interesse for elevernes brug af det talte og skrevne sprog startede i samarbejdsprojektet ”Stilladser-

ende matematikundervisning”, vi deltog i på vores første studieår (foråret 2014). Projektet var ledet af Lars 

Reidar Salomonsen og Winnie Østergaard, undervisere i henholdsvis matematik og dansk som andetsprog, 

og handlede om elevers brug af repræsentationer og sprogbrug i matematikundervisningen. Projektet blev 

afsluttet ved en masterclass med blandt andet John Polias og Ruth Mulvad, hvor der var fokus på vores re-
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fleksioner over egen praksis samt over elevernes sprogbrug og repræsentationer. Herigennem opstod inte-

ressen for elevernes brug af begreber, og hvilke redskaber læreren kan benytte for at få indblik i elevens 

forståelse. Dette leder os frem til vores problemformulering. 

1.1 Problemformulering 

Hvordan kan begrebskort, med særligt fokus på repræsentationer, bruges til at få indblik i elevers begrebs-

forståelse? 

1.2 Afgrænsning af problem 

Vi vil i dette projekt fokusere på elevers brug af repræsentationer gennem deres arbejde med begrebskort 

samt undersøge, hvordan begrebskortet kan bruges til evaluering af elevernes begrebsforståelse. Projektet 

vil ikke omhandle forskellige feedbackformer, trods begreberne evaluering og feedback sjældent ses adskilt. 

Projektet vil kun fokusere på begrebskortet som evalueringsværktøj af elevernes begrebsforståelse og vil ikke 

komme ind på alternative evalueringsformer. 

1.3 Læsevejledning 

Som læsevejledning til dette bachelorprojekt har vi udarbejdet figur 1, der viser strukturen over projektet. 

Projektet er delt op i syv dele. Første del er indledning med tilhørende problemformulering, afgrænsning af 

problem og selve læsevejledningen. Her indikerer den røde pil, at problemformuleringen har indflydelse på 

alle afsnittene i opgaven, da den danner grundlag for alle de valg, der er taget i forbindelse med dette projekt.  

I anden del af projektet fremgår de metodiske overvejelser lavet for projektet. Dette afsnit er delt op i tre 

dele efter Dahler-Larsen (2008). De tre afsnit er henholdsvis metode som videnskabsteori, metode som un-

dersøgelseslogik og metode som teknik til at genere og behandle data.  

I tredje del af projektet bliver den genererede empiri beskrevet. I afsnittet er der forklaringer af, hvordan 

empirien er indsamlet samt en præsentation af den genererede empiri.  

Efter empirien i figur 1 er der indsat et skema. Dette skema viser seks underspørgsmål, vi har stillet for at 

hjælpe med at besvare problemformuleringen. Selve skemaet er delt op i analyse og diskussion. I den fjerde 

del af projektet har vi stillet spørgsmål, der arbejder med analysen af den genererede empiri. Hvert spørgsmål 

er delt op i 2 dele, hvor der i den første del redegøres for den teori, der skal bruges til besvarelsen af spørgs-

målet, og den anden del er analysen til besvarelse af spørgsmålet. 
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I den femte del af projektet bliver tre problemstillinger diskuteret på baggrund af data, teori og analyse fra 

de tre første spørgsmål.  

Den sjette del af projektet er en metodeevaluering, hvor vi vil evaluere metoden og komme med forslag til 

forbedringer, hvis processen skulle gentages. 

Den syvende og sidste del af projektet er konklusionen, hvor der konkluderes på, hvordan begrebskortet kan 

bruges til at få indblik i elevers begrebsforståelse, og hvordan begrebskortet kan bruges i forskellige lærings-

miljøer. 
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Figur 1 - Projektets struktur 
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2 Metodiske overvejelser 

Der findes mange forskellige fremgangsmåder i undersøgelsen af et givent problemfelt. Dahler-Larsen (2008) 

har lavet en tredeling af metodebegrebet. Han deler metoden op i metode som videnskabsteori, metode 

som undersøgelseslogik og metode som teknik til at generere og behandle data. Han har ikke lavet en dybere 

forklaring af opdelingen, men vi vil her komme med vores bud på en fortolkning af denne tredeling. Viden-

skabsteori kan defineres som spørgsmålet om, hvad det vil sige at bedrive videnskab (Fuglsang, Olsen, & 

Rasborg, 2013). Metode som undersøgelseslogik forstår vi som den metodiske ramme for, hvordan projektet 

gribes an, eksempelvis Blooms taksonomiske niveauer. Metode som teknik til at genere og behandle data 

forstår vi som de overvejelser, der ligger bag det empiriske grundlag for projektet.  

2.1 Metode som videnskabsteori 

Det er nødvendigt at overveje, hvilken videnskabsteori der arbejdes med i projektet, da den kommer til at 

have indflydelse på de resultater, vi analyserer os frem til. Vi har valgt at basere projektet på den hermeneu-

tiske videnskabsteori, og opbygger det derfor ud fra den hermeneutiske cirkel. Hermeneutikken er en del af 

den fortolkende retning inden for videnskaben (Fuglsang, Olsen, & Rasborg, 2013).  

 

Figur 2 - Den hermeneutiske cirkel (Holst & Damsgaard , 2010) 

Hermeneutik betyder at fortolke, forklare og oversætte, og er en del af de grundlæggende vilkår for den 

verden vi lever i. Vi mennesker fortolker alt, vi oplever, i den kontekst vi kender. Det betyder at ethvert 

udsagn eller handling kan fortolkes på mange forskellige måder. Dette er netop grunden til, at projektet er 

opbygget ud fra princippet om den hermeneutiske cirkel, der er en betegnelse for arbejdet mellem del og 

helhed. Figur 2 viser den hermeneutiske cirkel, og hvordan en del kun kan forstås ud fra den helhed, den er 

en del af, og omvendt kan helheden kun forstås ud fra dens forskellige dele. Den viser også hvordan forfor-

ståelsen påvirker måden, vi fortolker på (Fuglsang, Olsen, & Rasborg, 2013). Hermeneutikken kan hjælpe med 

at finde meningen i udsagn og handlinger set ud fra den kontekst, de opleves i. I projektet er de forskellige 

dele repræsenteret ved underspørgsmålene, som vi har opstillet for at hjælpe med at besvare problemfor-

muleringen. Det er dele, der er nødvendige at svare på for at finde svar på den egentlige problemformulering. 
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Da vi bygger projektet på den hermeneutiske videnskabsteori, er vi opmærksomme på, at vores syn på kon-

teksten vil være baseret på de teoretikere, vi har udvalgt. Yderligere vil konklusionerne bygge på vores for-

forståelser og vil derfor være vanskelige at overføre til en anden kontekst. Det vil derfor være svært at finde 

objektive og genelle sandheder.  

Den videnskabsteoretiske vinkel på projektet er altså vores overordnede syn på viden. Vi vil nu dykke ned i 

metoden som undersøgelseslogik, som er den metodiske ramme for, hvordan netop dette projekt gribes an.  

2.2 Metode som undersøgelseslogik  

Vi har grundlæggende valgt at bygge projektet op efter niveauerne fra Blooms taksonomiske trappe. Blooms 

taksonomi er ofte visualiseret som en trappe, netop fordi niveauerne gradvist stiger i taksonomisk niveau, jo 

længere man kommer op ad trappen. Blooms taksonomi starter på et meget refererende og forklarende 

niveau og ender med et perspektiverende og handlende niveau. De taksonomiske niveauer bygger hele tiden 

oven på hinanden, hvilket passer godt til vores videnskabsteoretiske vinkel og den hermeneutiske cirkel. De 

taksonomiske niveauer kan ses som dele, der er afhængige af helheden, og omvendt er helheden afhængig 

af de enkelte dele. Fordelene ved at benytte Bloom er, at der lettere kan skabes en rød tråd gennem projek-

tet, da det ene afsnit bliver forudsætning for det næste. Projektet bliver desuden mere fokuseret, og for 

læseren lettere at læse, da afsnittene hænger sammen (Rienecker & Jørgensen, 2014). 

 

Figur 3 - Blooms taksonomiske niveauer (Heger & Føge, 2010) 

Som nævnt i afsnit 1.3 har vi opstillet seks spørgsmål, der skal bidrage til besvarelse af problemformuleringen. 

For at besvare spørgsmålene vil vi under hvert spørgsmål først præsentere relevant teori og derefter analy-

sere spørgsmålet. På denne måde arbejder vi med den hermeneutiske cirkel, da vi præsenterer teori og her-

efter anvender teori sammen med empiri. Efter dette præsenterer vi igen noget teori for herefter at anvende 

det sammen med udvalgt empiri. Sådan fortsættes spiralen til alle underspørgsmålene er besvaret. Teorien 
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bliver kun redegjort første gang, den bruges til besvarelsen af et spørgsmål. Vi blander altså den hermeneu-

tiske spiral og Blooms taksonomi. Underspørgsmål 1-3 indeholder en taksonomi på kendskabs- og forståel-

sesniveauet, når der redegøres for teorien, efterfulgt af et analyserende niveau, når teorien bruges til at 

analysere empirien. Underspørgsmål 4-6 befinder sig på et mere vurderende og diskuterende niveau. Inden 

hvert spørgsmål vil der desuden være en indledning, hvor der argumenteres for spørgsmålets relevans og for 

valg af teori. Disse afsnit befinder sig også på et vurderende niveau. Slutteligt vil projektet indeholde en me-

todeevaluering, hvor vi overvejer og kritiserer vores metode. Dette afsnit befinder sig ligeledes på et vurde-

rende niveau, jf. Blooms taksonomiske trappe. 

Vi har desuden udarbejdet vores egen model, som fremgik i læsevejledningen. Den illustrerer, som nævnt i 

afsnit 1.3, projektets opbygning og sammenhængen mellem afsnittene og problemformuleringen. Vi har ud-

arbejdet denne model for at give læseren et indblik i projektets struktur og opbygning. Vi vil bruge udklip fra 

denne model undervejs i projektet, så læseren hele tiden kan følge med i, hvilken del af projektet der læses, 

og hvordan den hænger sammen med helheden. På denne måde bygges projektet op efter den hermeneuti-

ske cirkel, jf. figur 2. Vi har valgt at udarbejde denne model, og bruge udklip fra den undervejs gennem hele 

projektet, for at skabe overblik og overskuelighed for læseren, og for at tydeliggøre, hvordan afsnittende 

hænger sammen ift. Blooms taksonomi og den hermeneutiske cirkel.  

Vores overordnede syn på viden giver grundlag for at dykke mere ned i, hvordan det afspejler sig i dette 

projekt, og hvordan projektet gribes an. Det er nu muligt at argumentere for, hvilke data der skal bidrage til 

besvarelse af problemformuleringen. 

2.3 Metode som teknik til at generere og behandle data  

Kvantitative data er ofte en stor mængde data, som bestræber sig på at kunne konkludere meget generelt.  

Kvalitative data er derimod fokuseret mod en lille mængde data, hvor kvaliteten er vægtet højt. (Rienecker 

& Jørgensen, 2014)  

Vi har i dette bachelorprojekt udelukkende valgt at arbejde med kvalitative data. Fordelene ved kvalitative 

data er, at de giver dyb indsigt i et afgrænset felt. Kvalitative data kan desuden bruges til at forstå interakti-

oner og give indblik i mere uskrevne værdier i den kontekst, de er indsamlet i. Vi er opmærksomme på, at 

ulemperne ved at bruge kvalitative data er, at det kan være svært at generalisere konklusionerne, vi kommer 

frem til, da de sandsynligvis kun vil gælde i den kontekst, vi har beskæftiget os med (Dahler-Larsen, 2008). 

Vores data består af to dokumenter fra praksis og et ustruktureret interview. Et dokument kan beskrives som 

en nedtegnelse af personers tanker, handlinger eller skaberværker og kan derfor defineres som en skriftkilde 

med relevans for forskeren (Christoffersen & Johannessen, 2012). Vi benytter dokumenter som empiri til at 
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kunne analysere elevernes begrebsforståelse og udviklingen heraf. Dokumenterne fra praksis består af to 

elevers individuelle begrebskort, indsamlet i en 5. klasse. Dokumenterne er suppleret med et interview af en 

enkelt elev, der forklarer sit begrebskort. Det vil i afsnit 3 blive uddybet, hvordan interviewet blev foretaget 

i praksis, og hvordan eleverne udarbejdede begrebskortene og lærerens rolle i denne forbindelse. 

Fordelene ved at bruge dokumenter fra praksis som data er, at det giver mange eksemplarer, da alle elever i 

vores 5. klasse har udarbejdet et begrebskort. Begrebskortene som evalueringsværktøj giver os indblik i ele-

vernes begrebsforståelse, begrebsudvikling og brug af repræsentationer, som er det, vi ønsker at undersøge, 

jf. problemformuleringen. Dokumenterne kommer fra egen praksis, hvilket kan være en fordel, da vi på for-

hånd har kendskab til den kontekst, vi undersøger. Dette kan dog også være en af de store begrænsninger, 

når vi skal behandle vores data, da vi kender eleverne og har været personligt involveret i den undervisning, 

dokumenterne udspringer af (Nielsen, Nielsen, & Mølgaard, 2014). 

Det kvalitative interview er karakteriseret ved, at det har en struktur og et formål (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Denne struktur kan være mere eller mindre fast. Som tidligere nævnt har vi valgt at lave et ustruktureret 

interview. Det er et mere uformelt interview, der har åbne spørgsmål, som ikke nødvendigvis er tilrettelagt 

på forhånd. Interviewet tilsigter at bære præg af en samtale. Fordelene ved dette er, at det skaber en afslap-

pet atmosfære, hvor eleven trygt kan tale. Det giver også mulighed for, at vi kan stille spørgsmål, som de 

opstår i den enkelte situation. Faren ved det ustrukturerede interview er dog, at vores relation til eleven kan 

påvirke hans svar og åbenhed i interviewsituationen (Christoffersen & Johannessen, 2012). Vi ser desuden 

også en ulempe i, at det kan være svært at reproducere interviewet i en lignende situation med andre elever. 

Vi filmede eleven, da han blev interviewet om sit begrebskort. Det gjorde vi, så vi kunne se, hvordan han 

brugte det skriftlige produkt i sin mundtlige præsentation af det og for at kunne genkalde interviewet. For-

delen ved at filme eleven er altså, at de får mulighed for at bruge sproget som ledsagelse til handling. Om-

vendt kan det også begrænse eleven, at interviewet blev filmet. Situationen bliver mere formel, og dette kan 

måske begrænse eleven i hans forklaringer, da eleven kan opfatte interviewet som en test af sin faglighed. 
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3 Empiri 

 

Figur 4 - Udklip fra projektets struktur 

Vi har nu beskrevet de metodiske overvejelser for dette projekt, hvilket leder os hen til den genererede em-

piri, jf. figur 4, som skal bidrage til besvarelse af problemformuleringen. Dette afsnit er opdelt i tre dele. I 

den første del indgår der en beskrivelse af, hvordan begrebskortet som evalueringsværktøj blev introduce-

ret for eleverne, og hvordan begrebskortene efterfølgende blev udarbejdet i praksis. Begrebskortene er en 

del af vores empiri, da de kan give et indblik i elevernes brug af repræsentationer og udviklingen heraf. Vi 

søger en mere dybdegående forståelse af elevernes begrebskort, og derfor har vi valgt, i anden del, at ind-

drage et interview af en elev, der forklarer sit begrebskort. Interviewet giver os mulighed for at spørge ind 

til relationerne mellem begreberne, eleven har valgt at skrive på begrebskortet. Vi har i forbindelse med 

interviewet valgt at benytte Kvale og Brinkmanns (2015) syv faser i en interviewundersøgelse til at beskrive 

processen i forbindelsen med planlægningen, gennemførslen og bearbejdelsen af interviewet med en elev. 

I den tredje del præsenterer vi læringsmålene for det forløb, som den øvrige empiri er genereret i. Lærings-

målene indgår som empiri, da de bliver inddraget i en refleksion over, hvilke læringsmål der kan evalueres 

via et begrebskort og i en diskussion af, hvordan læringsmiljøet påvirker brugen af begrebskort. 

3.1 Dokumenter fra praksis 

Eleverne har i løbet af vores undervisning genereret et dokument i form af et begrebskort. Eleverne har ar-

bejdet med deres begrebskort tre gange. Første gang, eleverne skrev på deres begrebskort, var efter én uges 

undervisning, anden gang efter tre ugers undervisning og tredje gang efter seks ugers undervisning. Eleverne 

lavede begrebskort på papir, da skolen ikke havde computere let tilgængelige. For at have overblik over, 

hvilke ændringer og tilføjelser eleverne laver på begrebskortene, skulle de skrive med forskellige farver hver 

gang. Første gang brugte eleverne en blyant til at skrive med, anden gang en blå farve og tredje gang en rød 

farve. Yderligere fik eleverne at vide, at de ikke måtte viske ud på deres begrebskort, men i stedet blot sætte 

et kryds over det, de ville ændre. Herved kan vi også se deres rettelser. 

Selve forberedelsen til at skrive på begrebskortet var forskellig fra gang til gang. Da det var første gang, ele-

verne skulle arbejde med begrebskort, lavede underviseren sammen med eleverne et fælles begrebskort 

over temaet regningsarter. Dette var for at introducere eleverne til, hvordan et begrebskort adskiller sig fra 

eksempelvis et mindmap. Dette vurderede vi var vigtigt, da det var første gang eleverne blev introduceret 
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for brugen af begrebskort, og det ved første øjekast kan minde om et mindmap. Herefter lavede undervise-

ren, i samarbejde med eleverne, et mindmap over temaet rumfang, hvorefter eleverne individuelt gik i gang 

med at lave et begrebskort over emnet rumfang. Eleverne fik at vide, at de skulle forsøge at sætte begreberne 

fra mindmappet i relation til hinanden, men at de gerne måtte tilføje eller undlade nogle begreber. 

Vi vil i dette projekt gå i dybden med begrebskort udarbejdet af to elever. Af hensyn til elevernes anonymitet 

har vi ændret deres navne og kalder dem for Jakob og Lea. Begrebskortene kan findes i bilag 1 og 2. 

Begrebskortet giver os, som tidligere nævnt, mulighed for at få indblik i elevens repræsentationer. Den in-

terviewundersøgelse, der skal give os en dybere forståelse for elevens begrebskort, vil nu blive præsenteret. 

3.2 Interview med elev 

Vi bruger det kvalitative forskningsinterview som empiri til at besvare problemformuleringen. Kvale og Brink-

mann (2015) præsenterer syv faser i en interviewundersøgelse. Vi vil nu forklare vores egen interviewunder-

søgelse ud fra disse syv faser. 

Tematisering handler om formålet med undersøgelsen. Det overordnede formål med vores undersøgelse er 

at få indblik i elevens begrebsforståelse og undersøge, hvordan eleven bruger begrebskort, og hvilken læring 

der kommer ud af det. 

Design er planlægningen af undersøgelsen, som i vores tilfælde fandt sted inden praktikken på fjerde årgang. 

Argumenter for valg, der er truffet i den forbindelse, er præsenteret i afsnit 2.3 omhandlende de metodiske 

overvejelser. 

Interview er den fase, hvor interviewet gennemføres. Vi interviewede eleven, efter han havde færdiglavet sit 

begrebskort. Eleven blev nu bedt om at forklare, hvad han havde skrevet. Undersøgelsen var i høj grad styret 

af, hvad eleven sagde i denne præsentation. Herefter spurgte intervieweren ind til hans forklaringer for at 

afdække og udfordre hans begrebsforståelse. 

Transskribering af interviewet med Jakob kan findes i bilag 3.  

Analyse af transskriberingen findes i afsnit 4.3.1.  

Verifikation er hvor undersøgelsens validitet, reliabilitet og generaliserbarhed fastslås. Verifikationen af vores 

undersøgelse vil finde sted i metodeevalueringen i afsnit 6.  

Rapportering er dette bachelorprojekt, hvor undersøgelsen bliver kommunikeret. 
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Både begrebskortet og interviewet er blevet til i en undervisningskontekst, hvor eleverne har arbejdet med 

et forløb om rumfang. Læringsmålene for dette forløb vil nu blive præsenteret. 

3.3. Læringsmål for undervisningsforløbet  

Dokumenterne og interviewet er, som tidligere nævnt, genereret i egen praksis. De kommer fra vores fjerde 

års praktik, hvor vi planlagde og gennemførte et forløb om rumfang. Forløbet blev planlagt med udgangs-

punkt i planlægningsmodellen, som er udarbejdet af undervisningsministeriet til planlægning, gennemførsel 

og evaluering af målstyret undervisning. Den giver mulighed for at arbejde systematisk med læringsmål, så-

ledes at læringsmålene bliver styrende for de øvrige valg angående forløb, emner og undervisningsaktiviteter 

(Undervisningsministeriet, Kom godt i gang med arbejdet med læringsmål, 2017). Læringsmålene er anvendt 

i vores praktik og er også beskrevet i vores praktikopgave (Simonsen & Christensen, 2016). Læringsmålene 

var følgende:  

▪ Eleverne kan anslå rumfanget af rummelige figurer 

▪ Eleverne kan måle rumfanget af figurer med brug af konkretmaterialer gennem eksperimenterende 

arbejde  

▪ Eleverne kan gennem eksperimenter med centicubes finde frem til regnealgoritmen 𝑙 ∙ 𝑏 ∙ ℎ = 𝑉 for 

beregning af en kasses rumfang  

▪ Eleverne kan anvende regnealgoritmen 𝑎 ∙ ℎ = 𝑉, hvor 𝑎 er arealet af grundfladen, for beregning af 

figurer med samme grundflade igennem hele figuren 

▪ Eleverne kan beregne og udvælge enheder, som letter kommunikationen, når der tales om rumfang 

▪ Eleverne kan sætte begreber fra et mindmap i relation til hinanden 
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4 Problemformuleringens underspørgsmål 1-3 

Vi har nu præsenteret vores metodiske overvejelser og de tilhørende overvejelser for den genererede empiri. 

Vi bevæger os nu videre til at besvare problemformuleringens underspørgsmål. Underspørgsmålene skal til-

sammen danne besvarelsen af problemformuleringen. 

4.1 Spørgsmål 1: Hvilke repræsentationer bruger eleverne på de-

res begrebskort? 

 

Figur 5 - Udklip fra projektets struktur 

Vi stiller dette spørgsmål for at undersøge, hvilke repræsentationer elever benytter på begrebskortet, og 

hvordan de fortæller noget om elevernes begrebsforståelse. Det teoretiske grundlag og empiri til besvarelsen 

kan ses på figur 5. For at besvare dette spørgsmål vil vi benytte Skipper-Jørgensens (2007) teori om begrebs-

kort til at argumentere for, hvad et begrebskort er, hvad det kan, og hvordan det kan bruges i undervisnings-

sammenhæng. Til at analysere elevernes sprog og deres begrebsudvikling inddrager vi tre forskellige teore-

tikere, Vygotsky (1971), Høines (1999) og Wahl Andersen (1999). Vi bruger Vygotsky (1971) som baggrund 

for Høines’ (1999) teori om sprog af 1. og 2. orden, da hun lægger sig meget op af Vygotskys (1971) teori om 

begreber og begrebsudvikling. Hun tilføjer dog, at det er muligt at lave begreberne om, således at videnska-

belige begreber/sprog af 2. orden kan blive til dagligdagsbegreber/sprog af 1. orden. I analysen vil vi bruge 

Høines’ (1999) fortolkning, når vi analyserer elevernes sprog. For at argumentere for elevernes begrebsfor-

ståelse bruger vi Wahl Andersen (1999), da han behandler kundskabsbegrebet og opererer med forskellige 

lag i elevernes begrebsopfattelse. Yderligere vil vi beskrive repræsentationskompetencen, og i forlængelse 

heraf inddrage Duval (2006) og hans klassifikation af forskellige registre i matematikprocesser. Dette bruger 

vi for at få indblik i, hvilke registre eleverne opererer i, og hvordan de bevæger sig inden for og mellem de 

forskellige registre. Den sidste teoretiker, vi bruger, er Lehrer (2003), som skal bidrage til at få indblik i ele-

vernes overordnet forståelse af begrebet rumfang på baggrund af otte måleaspekter.  
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4.1.1 Begrebskort som et evalueringsværktøj  

Begrebskortet er et evalueringsværktøj til evaluering af elevers begrebsforståelse. På figur 6 ses et eksempel 

på et begrebskort. Der er i begrebskortet fokus på relationen mellem de forskellige begreber, hvilket stiller 

krav til eleverne om, at de kan se sammenhænge. Begrebskortet kan ikke være enten rigtigt eller forkert, 

men er et udtryk for elevens opfattelse af et afgrænset emne (Skipper-Jørgensen, 2007).  

Begrebskortet som evalueringsmetode kræver en grundig 

introduktion, og læreren kan med fordel udarbejde de 

første begrebskort sammen med eleverne, fælles på klas-

sen. Eleverne kan starte med at skrive begreberne på små 

sedler, da disse kan flyttes rundt. Eleverne kan herved ar-

bejde med begrebernes placering på begrebskortet, in-

den de tegner det på papir eller skriver det ind elektro-

nisk. Eleverne kan også brainstorme over et begreb i fæl-

lesskab, inden begrebskortet udformes. En anden mulig-

hed er, at læreren udleverer en liste med begreber som in-

spiration til eleverne, eller eleverne kan i par eller grupper organisere begreberne i fællesskab, inden de skri-

ves ind i deres begrebskort (Skipper-Jørgensen, 2007).  

Fordelen ved at evaluere elevernes begrebsforståelse på denne måde er, at begrebskortene kan skabe over-

blik for eleverne, når begreberne relateres til hinanden og til matematikken i virkeligheden. Elevernes læring 

og progression bliver synlig for dem selv og for læreren. Eleverne vil også opleve, at fagområderne i mate-

matikundervisningen hænger sammen, hvis begrebskortet bliver brugt som en gennemgående evaluerings-

metode. Tidligere begrebskort vil med fordel kunne bruges til at indlede nye forløb for at understøtte denne 

sammenhæng. Ved at arbejde på denne måde vil eleverne således opleve matematikken som en spiral-for-

ståelse i stedet for en lineær forståelse (Skipper-Jørgensen, 2007). 

Som nævnt i starten af dette afsnit evaluerer begrebskortet på elevernes forståelse og ikke på færdigheder. 

Det følgende afsnit vil derfor omhandle elevernes begrebsforståelse og udviklingen i denne. 

4.1.2 Elevers begrebsudvikling og begrebsforståelse 

Vygotsky (1971) beskriver to former for begreber, som han kalder dagligdagsbegreber og videnskabelige be-

greber. Dagligdagsbegreber er de begreber, eleverne møder i deres daglige interaktioner og aktiviteter 

(Smidt, 2009). Videnskabelige begreber er begreber, der er opstået i en formaliseret undervisning, altså be-

greber udvalgt af læreren afhængigt af undervisningen. Det vil sige at, eleven ofte bliver præsenteret for 

Figur 6 - Eksempel på et begrebskort for en brøk (Skipper-
Jørgensen, 2007) 
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teorien bag begrebet af læreren, og de videnskabelige begreber har derfor ikke gennemgået den sammen 

udviklingsproces, som dagligdagsbegreberne har (Vygotsky, 1971).  

Høines (1999) har to begreber, hun kalder for sprog af 1. orden og sprog af 2. orden. De minder meget om 

Vygotskys (1971) tanker om videnskabelige begreber og dagligdagsbegreber. Hun beskriver sprog af 1. orden 

som sprog, hvor elevens begrebsudtryk har udviklet sig på samme tid som begrebsindholdet. Det vil sige, at 

elevens muligheder for at kunne repræsentere sin viden om et begreb har udviklet sig sammen med elevens 

egentlige viden om begrebet (Høines, 1999). Sprog af 2. orden er derimod, når begrebsudtrykket ikke står i 

direkte kontakt med begrebsindholdet og derfor må oversættes gennem sprogbrug af 1. orden. Ifølge Høines 

(1999) er alt nyt sprog af 2. orden, og det er derfor vigtigt at arbejde på at udvikle sproget.  

For at udvikle sproget har Høines (1999) beskrevet tre faser for, hvordan der kan arbejdes med at formatere 

sprog af 2. orden til sprog af 1. orden. 

1. I første fase skal der, i samarbejde med eleverne, arbejdes med uformel matematik, således at ele-

verne etablerer nye kundskaber inden for kendte sprogstrukturer. På denne måde får eleven en bre-

dere forståelse af allerede kendte begreber, og det vil blive nemmere at sætte sprog af 2. orden i 

relation med elevens sprog af 1. orden. 

2. I anden fase skal der arbejdes med det nye sprog. Her er målet at få generaliseret sproget af 2. orden. 

3. I tredje og sidste fase skal der arbejdes med det matematiske symbolsprog. Hvis der har været en 

grundig bearbejdelse af fase 1 og 2, vil symbolsproget fungere som sprog af 1. orden for eleverne. 

Ved at arbejde efter Høines’ (1999) tre faser kommer der fokus på elevernes begrebsforståelse. Wahl Ander-

sen (1999) kalder begrebsforståelse for begrebsopfattelse for ikke at forveksle det med kundskabselementet 

forståelse. Han sammentænker kundskabsbegrebet og elevernes begrebsopfattelse med evaluering. Indblik 

i de forskellige elementer af kundskabsbegrebet kan være med til at gøre læreren bevidst om, hvilket element 

der evalueres på for derved at kunne træffe nogle kvalificerede valg om, hvilken evalueringsform der passer 

til det, der evalueres. De fire kundskabselementer er fakta, færdighed, forståelse og fortrolighed. Fakta er 

den instrumentelle læring, hvor der ikke umiddelbart eksisterer refleksion eller indsigt. Færdighed kan be-

skrives som udenadslære, hvor indsigten udelukkende handler om, hvordan operationer udføres. Forståelse 

er niveauet, hvor eleverne kan reflektere over sammenhænge. Som et resultat af elevernes tilegnelse af 

fakta, færdighed og forståelse kommer fortrolighed. Her kan eleverne arbejde med problemløsning og vælge 

hensigtsmæssige strategier (Wahl Andersen, 1999). 

Wahl Andersen (1999) knytter, i grove træk, en række handlinger til de forskellige kundskabselementer. Det 

illustreres i figur 7.  Illudere er, når eleven løser matematikopgaven som en rebus. Hvis resultatet eksempelvis 
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bliver negativt, ved eleven, at tallene oftest skal byttes om. Beskrive er, når eleven kan vælge den rigtige 

regningsart. Algoritmen læres udenad, og eleven lærer at knytte bestemte kendetegn til bestemte opgave-

typer. Forklare er, hvis eleven kan begrunde løsningen af sin opgave og forklare, hvordan metoden fungerer. 

Når eleven kan argumentere ligger der en dybere forståelse for, hvorfor den valgte metode er mest hensigts-

mæssig. Heri ligger også en vurdering og personlig stillingtagen (Wahl Andersen, 1999).  

Kundskaber og handlinger er en markering af ele-

vernes begrebsdannelse. Wahl Andersen (1999) 

har sammenfattet kundskab, handling og be-

grebsopfattelse, som kan ses i figur 7. Hvis eleven 

ingen begrebsopfattelse har, kan eleven ikke 

nævne afgørende træk ved et begreb eller 

komme med eksempler. Ved en spinkel begrebs-

opfattelse kan eleven nævne et eller flere afgørende træk ved et begreb, men har svært ved at se, hvordan 

begrebet adskiller sig fra andre begreber. Ved en udenadslært begrebsopfattelse kan eleven gentage lære-

rens forklaring, men kan ikke bruge begrebet eller komme med eksempler. En elev med en rutinepræget 

begrebsopfattelse vil kunne anvende begrebet, men kan ikke generalisere brugen af begrebet til nye situati-

oner. Hvis eleven har en klarificerende begrebsopfattelse, kan eleven forklare begrebet med egne ord. Eleven 

kan desuden komme med eksempler og sammenligne begrebet med andre begreber.  Det sidste lag i be-

grebsopfattelsen er den nyskabende begrebsopfattelse. Her kan eleven anvende begrebet på nye måder 

(Wahl Andersen, 1999).  

Elevernes handlinger kan være udtryk for deres begrebsforståelse, og som vores problemformulering anty-

der, vil vi skaffe os viden om elevernes begrebsforståelse ved at analysere de forskellige repræsentationer, 

der fremgår af deres begrebskort. I det følgende bliver der derfor redegjort for repræsentationskompetencen 

og Duvals kategorisering af forskellige matematiske repræsentationer.  

4.1.3 Repræsentationer i matematikundervisning 

I matematikundervisningen skal der arbejdes med forskellige kompetencer. En af kompetencerne er repræ-

sentationskompetencen. Denne kompetence handler om at kunne forstå og betjene forskellige repræsenta-

tioner inden for matematikken. Yderligere skal eleverne kunne forstå indbyrdes forbindelser mellem forskel-

lige repræsentationsformer og i forlængelse heraf kende til deres styrker og svagheder. Dette skal lede frem 

til, at eleverne kan udvælge den mest hensigtsmæssige repræsentationsform efter formålet (Niss, et al., 

2002). 

Figur 7 - Sammenfatning af kundskab, handling og begrebsopfattelse 
(Wahl Andersen, 1999) 
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Duval (2006) laver en opdeling af de matematiske repræsentationer. Han har udarbejdet et skema, der kan 

ses på figur 8. Det viser, hvilket register forskellige repræsentationsformer opererer i. Vi har tilføjet de røde 

tal for lettere at kunne referere til de forskellige registre.  

Det første register er et sprogligt multifunktionelt register. De repræsentationsformer, der kendetegner 

dette register er eksempelvis matematiske beskrivelser, analyse og tolkninger lavet i hverdags- eller fagsprog. 

Det andet register er et visuelt multifunktionelt register, og i dette register ses eksempelvis tegninger og 

geometriske figurer. Det tredje register er et sprogligt monofunktionelt register og de repræsentationer, der 

hører til her er, matematik beskrevet, analyseret og tolket i symbolsprog. Det kan eksempelvis være algorit-

mer, beregninger og beviser. Det fjerde register er et visuelt monofunktionelt register, og repræsentations-

formerne her er grafer og diagrammer (Duval, 2006). 

 

Figur 8 - Duvals (2006) registre for forskellige matematiske repræsentationer 

De vanskeligheder, der oftest er i matematik, er vist på figur 8 i form af pile. De buede pile illustrerer en 

omformning af en repræsentationsform i det samme register. Det kan eksempelvis være at bevæge sig fra 

brøker til decimaltal eller procent, eller at gå fra at have et diagram til at plotte dataene ind i en graf. De lige 

pile på figur 8 illustrerer en transformation altså et skift fra et register til et andet. Når der sker en transfor-

mation, kan der enten være tale om en kongruent transformation eller en ikke-kongruent transformation. 

Den kongruente transformation er illustreret ved de stiplede linjer på figur 8 og betyder, at der er en én til 

én overensstemmelse imellem repræsentationsformerne. Den ikke-kongruente transformation er vist ved 

de fuldt optrukne pile og er, når der ikke er en én til én overensstemmelse af en repræsentation i to registre 

(Duval, 2006). Et eksempel på en kongruent transformation kan være forskriften på en graf og den tegnede 

graf. Forskriften hører til i det tredje register og den tegnede graf hører til i det fjerde register.  

3 

4 

2 1 
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Transformation er på et højere niveau end omformning og er ofte grunden til, at matematik er svært at læse 

(Lindhardt, 2011). Grunden til den højere kompleksitet er, at en ændring i registre kræver en genkendelse af 

det samme objekt set gennem to forskellige repræsentationer.  

De repræsentationer, der fremgår af elevernes begrebskort, er alle i tilknytning til begrebet rumfang, som 

undervisningsforløbet omhandlede. Lehrer (2003) beskriver otte måleaspekter, som læreren skal være be-

vidst om, i arbejdet med elevernes forståelse for måling. Der vil nu blive redegjort for de otte måleaspekter.  

4.1.4 Elevers forståelse af måling 

Det er vigtigt, at der i skolen arbejdes med elevernes forståelse af rummet, herunder længde, areal, grader 

og volumen, og ikke kun hvordan målinger heraf i praksis kan udføres. For at eleven kan opnå en fundamental 

forståelse for måling, skal de arbejde med de følgende otte måleaspekter (Lehrer, 2003). 

1. Enhed-egenskabs relation betyder, at der er en sammenhæng imellem den enhed og egenskab, der 

måles. Elever benytter ofte en forkert enhed, når det kommer måling af andre ting end længde, altså 

areal, volumen og vinkler.  

2. Iteration indikerer, at en enhed kan opdeles og placeres i forlængelse af hinanden for at måle en 

længde. 

3. Side-ved-side handler om, at der ikke må være huller mellem enhederne, men at enhederne placeres 

i forlængelse af hinanden. 

4. Identiske enheder betyder, at hvis enhederne i målingen er identiske giver summen af dem størrelsen 

på genstanden. 

5. Standardisering er læren om de måleenheder, vi benytter for at lette kommunikationen imellem hin-

anden. 

6. Proportionalitet er læren om den omvendte proportionalitet, der eksisterer mellem enhedens stør-

relse og antallet af enheder, genstanden måler.  

7. Additivitet indikerer, at hvis en genstand opdeles, er længden af genstanden summen af de opdelte 

linjestykker. Hvis eksempelvis B er et punkt på Linjen AC, så er |AB| + |BC| = |AC|. 

8. Brugen af et nulpunkt betyder, at længden mellem 0 og 10 er det samme som længden mellem 30 og 

40. 

Læreren skal være bevidst om disse måleaspekter for at kunne forstå og udfordre elevernes forståelse af 

måling. 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017



Aske Elgaard Christensen, A130035  Professionsbachelor 2017 
Camilla Simonsen, A130208  UCN Læreruddannelsen Aalborg 
 

Side 19 af 43 
 

4.1.5 Elevernes brug af repræsentationer på deres begrebskort 

Der er nu redegjort for relevant teori til besvarelse af spørgsmålet. For at svare på spørgsmålet tages der 

udgangspunkt i to begrebskort, som er udarbejdet af to elever i 5. klasse. Leas begrebskort kan ses i bilag 1, 

og Jakobs begrebskort kan ses i bilag 2. 

Leas begrebskort  

Overordnet set har Lea lavet et begrebskort, der ligner eksemplet på figur 6 fra afsnit 4.1.1. Hun har arbejdet 

med relationerne mellem de forskellige begreber således, at det er tydeligt, hvilke begreber der hænger sam-

men, og hvilken relation de har til begrebet rumfang. Lea har lavet et meget skriftligt begrebskort med kun 

få visuelle repræsentationer. Hun kommer med eksempler som hovedsageligt er begrundet skriftligt. Eksem-

plerne bærer præg af at være ren matematik. Begrebskortet indeholder altså ikke nogle virkelighedsnære 

repræsentationer.  

Hvis begrebskortet belyses ud fra Duvals (2006) teori om forskellige matematiske registre, viser det, at Lea 

opererer med forskellige repræsentationsformer i forskellige registre, og desuden viser hun, at hun kan be-

væge sig mellem de forskellige registre. Nedenstående udklip, fra elevens begrebskort, er et eksempel på, 

hvordan eleven kan bevæge sig mellem tre registre. 

På figur 9 til venstre ses et udklip af Leas begrebskort, hvor hun opskriver algoritmen til beregning af en 

kasses rumfang og giver et eksempel med tal. Hun arbejder her i det monofunktionelle sproglige register. På 

figur 9 midt for forsøger Lea at forklare, hvad bogstaverne L, B og H i algoritmen står for. Hun bruger formu-

leringer som ”så lang er den”, ”så meget går den ud ad” og ”så mange enheder er der”. Denne repræsentation 

hører til i det multifunktionelle sproglige register.  

Yderligere understøtter Lea sin forklaring med en tegning af en kasse, hvorpå hun har indtegnet længden, 

bredden og højden. Udklippet heraf ses til højre på figur 9. Denne repræsentation befinder sig i det multi-

funktionelle visuelle register. Udover denne tegning har eleven yderligere én tegning, der ligeledes hører til 

 

Figur 9 - Udklip fra Leas begrebskort 
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dette register. Generelt bevæger Lea sig altså primært i det multifunktionelle sproglige register og slet ikke i 

det monofunktionelle visuelle register.  

Foruden algoritmen giver Lea eksempler på, hvordan rumfang kan måles. Her foreslår hun, at rumfang kan 

måles med vand, sand, jord og centicubes. Til vand skriver hun, at det er ”umiddelbart nemmere at måle 

med”. Vi kan ikke konkludere, hvorfor Lea vurderer vand til at være nemmere at måle med frem for eksem-

pelvis centicubes, men en formodning kan være, at hun er opmærksom på, at der ikke må være huller i det, 

der måles. Lehrer (2003) kalder dette måleaspekt for side-ved-side. Det kan dog også være, at Lea mener, at 

metoden i praksis var lettere at udføre. Lea viser desuden, at hun kender til nogle enheder, der kan lette 

kommunikationen, hvilket Lehrer (2003) kalder for standardisering. Lea laver nogle omregninger mellem en-

hederne, eksempelvis skriver hun på sit begrebskort, at ”1𝑙 = 1000 𝑐𝑚3”. Her gives et eksempel på viden 

om den omvendte proportionalitet i målinger.  

Hvis vi ser nærmere på Leas sprog, indeholder begrebskortet både sprog af 1. orden og sprog af 2. orden. Vi 

antager, at hendes sprog af 1. orden er ord som ”sværere”, ”nemmere”, ”går ud ad” osv. Der er meget sprog 

af 2. orden på begrebskortet, eksempelvis ”overfladeareal”, ”isometrisk papir”, ”højde”, ”længde”, ”bredde” 

osv. Det er dog svært at vurdere, om det er henholdsvis sprog af 1. eller 2. orden, Lea har på sit begrebskort, 

da vi ikke har mulighed for at udfordre hendes forståelse yderligere. 

Vi vurderer, at Leas begrebskort befinder sig på et beskrivende niveau, jf. Wahl Andersens (1999) definition 

heraf, da hun kan vælge den rigtige regningsart til beregning af rumfang. Begrebskortet giver os ikke mulig-

hed for at afgøre, om Lea kan forklare, hvordan denne metode fungerer. Ud fra dette spinkle grundlag vil Lea 

have en udenadslært eller rutinepræget begrebsopfattelse.   

Jakobs begrebskort  

I modsætning til Leas begrebskort har Jakob lavet et begrebskort uden relationer mellem de forskellige be-

greber, han har noteret. Han har blot noteret deres relation til det overordnede begreb rumfang. Jakob har 

ligesom Lea primært skriftlige repræsentationer på sit begrebskort, men har dog forsøgt at forklare, hvordan 

rumfang kan måles ved hjælp af en tegning, der kan ses på figur 10. Her skriver Jakob ”når du skal bruge 

vandet skal du bruge – et glas kig vor meget der er i og find det ved at tælle vor meget vandet fylder. Her kan 

du se hvad du skal bruge – og find en ting du vil måle hvis vi siger du bruger dette og hæl det over – fyld op til 

toppen” suppleret af to tegninger af henholdsvis et måleglas og en vandhane, der fylder et måleglas op.  
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Figur 10 - Udklip fra Jakobs begrebskort 

Set i lyset af Duvals (2006) teori om matematiske registre er beskrivelsen på figur 10 fra det sproglige multi-

funktionelle register, hvorimod tegningerne er fra det visuelle monofunktionelle register. Ligesom på Leas 

begrebskort har Jakob repræsentationer fra tre forskellige registre, nemlig det sproglige og visuelle multi-

funktionelle register og det sproglige monofunktionelle register.  

Det visuelle multifunktionelle register kan ses på figur 11, hvor Jakob har lavet en tegning af en kasse med 

tilhørende bogstaver for henholdsvis længde, bredde og højde. På figur 11 ses det ligeledes, hvordan Jakob, 

ligesom Lea, har forsøgt at forklare regnealgoritmen for rumfanget af en kasse. Begge elever har yderligere 

noteret forskellige enheder, såsom 𝑐𝑚3 og 𝑚3. Vi vurderer, at denne repræsentationsform hører til det 

sproglige monofunktionelle register, da det er et symbol for en måleenhed.  

Hvis vi analyserer Jakobs begrebskort for at finde ud af, hvilke af Lehrers (2003) otte måleaspekter han op-

fylder, viser det, at Jakob har en forståelse for den omvendte proportionalitet. Det vurderer vi, fordi han har 

skrevet ”1000𝑐𝑚3 = 1𝑙𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 → 1𝑑𝑚3”. Vi vurderer yderligere, at Jakob har en forståelse for brugen af nul-

punktet. Vi laver denne vurdering på baggrund af hans forklaring i figur 10, hvor han fortæller, hvordan der 

aflæses hvor meget vand, der er i måleglasset for herefter at lægge genstanden, der skal måles, i vandet og 

til sidst aflæse, hvor meget vandet er steget. Han er altså opmærksom på, at det er lige meget, om vandet 

bevæger sig fra 0 → 10 ml, eller om det går fra 30 → 40 ml. Til sidst viser Jakob, at han kan benytte enheder 

til at lette kommunikationen, og har altså et kendskab til den standardisering, der findes inden for emnet. 

 

Figur 11 - Udklip fra Jakobs begrebskort 
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Ligesom hos Lea er det svært at analysere, om Jakobs repræsentationer er sprog af 1. orden eller sprog af 2. 

orden. Vi vurderer dog, at hans brug af repræsentationer er sprog af 2. orden, da han ikke har forstået brugen 

af tal i enheder, eksempelvis i 𝑐𝑚2, 𝑐𝑚3, 𝑚2 og 𝑚3. Dette kan ses, da han også har skrevet 𝑚𝑙2, 𝑚𝑙3, 𝑑𝑙2 og 

𝑑𝑙3. Vi vurderer yderligere, at Jakobs brug af fagbegreber inden for emnet rumfang er sprog af 2. orden, da 

det er begreber introduceret i undervisningssammenhæng. Dette er begreber såsom ”isometrisk papir” og 

”volume”, hvorimod begreberne ”sand”, ”vand” og forskellige forklaringer hører til i sprog af 1. orden. 

Ligesom på Leas begrebskort vurderer vi, at Jakob har en rutinepræget begrebsopfattelse, men som før 

mangler vi mere empiri for at kunne lave en endegyldig konklusion på elevernes begrebsforståelse. 

4.2 Spørgsmål 2: Hvordan har elevernes begrebsforståelse udvik-

let sig i undervisningsforløbet om rumfang? 
 

 

Figur 12 - Udklip fra projektets struktur 

Vi har nu fået indblik i, hvilke repræsentationer der indgår på elevernes begrebskort, og vil nu fokusere ana-

lysen på, hvordan elevernes begrebskort har udviklet sig undervejs i udarbejdelsen, jf. figur 12. Vi stiller dette 

spørgsmål for at få et dybere indblik i elevernes begrebsforståelse gennem deres brug af repræsentationer 

og for at kunne vurdere, hvordan repræsentationerne og dermed begrebsforståelsen, ændres over tid. 

Herunder vil vi analysere, hvilke tilføjelser og ændringer eleverne har lavet, samt hvordan de har relateret de 

enkelte begreber. For at få indblik i dette vil vi benytte Høines (1999) om elevernes begrebsudvikling, beskre-

vet i afsnit 4.1.2, til at forstå udviklingen af elevens brug af begreber. Derudover benytter vi Duval (2006) om 

forskellige matematiske repræsentationer, beskrevet i afsnit 4.1.3, for at karakterisere elevernes repræsen-

tationer og for at kunne konkludere, om eleven kan lave flere transformationer og omformninger jo længere 

inde i forløbet, de er. 
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4.2.1 Udviklingen af elevernes begrebsforståelse 

Leas begrebskort  

Første gang Lea har skrevet på sit begrebskort, se bilag 1, har hun både skrevet algoritmen, men også hvordan 

rumfang kan måles ved hjælp af konkretmaterialer som centicubes og vand. Anden gang Lea skriver på sit 

begrebskort, laver hun sproglige og visuelle forklaringer til algoritmen, som billederne fra figur 9 også viste i 

analysen fra spørgsmål 1. Den tredje og sidste gang, klassen skrev begrebskort, tilføjer hun, at algoritmen 𝑙 ∗

𝑏 ∗ ℎ = 𝑉 kun kan bruges til firkanter. Hun kan altså nu se nogle begrænsninger ved algoritmen. Dette ek-

sempel viser, hvordan en del af Leas begrebsforståelse har udviklet sig. Tredje gang kan vi desuden se, at Lea 

har arbejdet meget med relationerne mellem begreberne. Det kan ses, da hun har trukket røde streger mel-

lem begreber, som hun tidligere har skrevet på begrebskortet. 

 Når Lea forsøger at forklare begreberne med egne ord og eksempler, prøver hun at 

oversætte noget sprog af 2. orden til 1. orden. Et eksempel på dette kan ses på figur 

13. Her har Lea første gang skrevet ”volum” og relateret det til ”fylde”. Gangen efter 

tilføjer hun, at volumen også har noget med ”indhold” at gøre. Desuden giver hun et 

eksempel, hvor hun har tegnet en kasse med en pil, der forklarer, at det er ”det in-

deni”. Vi vurderer, at Lea har lavet sprog af 2. orden om til sprog af 1. orden ved at 

bruge forklaringen ”det indeni” om begrebet volumen. 

Dette eksempel vil Duval (2006) kategorisere som en transformation. Lea laver en 

transformation, da hun bevæger dig fra ét register til et andet. Begrebet volumen vil 

ligge i det multifunktionelle sproglige register, mens tegningen af kassen ligger i det 

multifunktionelle visuelle register. Anden gang forsøger Lea altså at forklare det mo-

nofunktionelle register gennem det multifunktionelle register, og det visuelle register kommer på. Tredje 

gang tilføjer Lea ikke et nyt register, men fortsætter i det multifunktionelle og monofunktionelle sproglige 

register.  

Jakobs begrebskort  

Det er begrænset, hvor meget nyt Jakob har fået skrevet på sit begrebskort, jf. bilag 2. Han fortsætter med 

kun at sætte nye begreber i relation til begrebet rumfang. Anden gang, han har skrevet på sit begrebskort, 

har han tilføjet nogle enheder. Tredje gang har han vist sin forståelse for den omvendte proportionalitet i 

målinger ved at skrive, at man kan gå fra "1000𝑐𝑚3 = 1𝑙𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 → 1𝑑𝑚3".  

Da han ikke laver nye relationer mellem det, han allerede har skrevet og heller ikke laver yderligere forkla-

ringer, vurderer vi, at meget af hans sprog fortsat er sprog af 2. orden. Det kan dog også være fordi, det er 

Figur 13 - Udklip fra Leas 
begrebskort 
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den første gang, eleverne arbejdede med begrebskortet som metode, at Jakob har svært ved at sætte begre-

berne i relation til hinanden. 

Ser vi på, hvilket register Jakob bevæger sig i de forskellige gange, han har skrevet på sit begrebskort, ses det, 

at han første gang arbejder primært i det sproglige multifunktionelle register dog med den undtagelse, at 

han har en algoritme, der hører til det sproglige monofunktionelle register og en tegning, der hører til det 

visuelle multifunktionelle register. Anden gang noterer han enheder og arbejder derfor primært i det sprog-

lige monofunktionelle register. Den sidste gang tilføjer han en tegning af en kasse, der hører til det visuelle 

multifunktionelle register. Ingen af eleverne kommer altså til at arbejde i det visuelle monofunktionelle regi-

ster. 

4.3 Spørgsmål 3: Hvilke repræsentationer benytter eleven i sit in-

terview? 

 

Figur 14 - Udklip fra projektets struktur 

Vi har nu analyseret, hvordan elevernes brug af repræsentationer ændres over tid som udtryk for, hvordan 

elevernes begrebsforståelse har udviklet sig. For at få en mere dybdegående forståelse for elevernes be-

grebskort vil vi analysere et interview, hvor Jakob fortæller om sit begrebskort og de tilføjelser, han har lavet 

tredje gang, han skrev på sit begrebskort, jf. figur 14.  En transskribering af hele interviewet kan ses i bilag 3. 

Til at belyse og kategorisere Jakobs brug af repræsentationer benytter vi Duval (2006). Til at analysere hvilket 

sprog Jakob bruger, benyttes Høines’ (1999) opdeling af sprog af 1. og 2. orden. Lehrer (2003) bruges til at 

afgøre, hvilke måleaspekter eleven har forståelse for, og hvad dette fortæller om elevens generelle forståelse 

for begrebet rumfang. Vi forsøger desuden at konkludere, hvilket niveau Jakobs begrebsopfattelse befinder 

sig på, jf. Wahl Andersen (1999), for at sammenligne dette med konklusionen fra analysen af hans begrebs-

kort. 
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4.3.1 Brug af repræsentationer i interview 

I interviewet forsøger intervieweren at udfordre Jakobs forståelse ved at stille uddybende spørgsmål til hans 

begrebskort. Det ses eksempelvis i linje tre, hvor intervieweren spørger ind til Jakobs forklaringer om, at der 

findes forskellige enheder, eksempelvis kubikliter og kvadratliter. ”Kan man godt sige kubikliter og kvadrat-

liter?” hertil svarer Jakob nej, og intervieweren beder Jakob om at uddybe ”Nej. Hvad er det dét hedder. 

Hvornår bruger man det?” Jakob svarer ”Det bruger man når man skal måle”, igen udfordres Jakob, ”Ja. Hvad 

bruger man så hvis man skal bruge kubik for eksempel?” Hvortil han svarer ”Øhm længde gange bredde gange 

højde”. Hertil spørger intervieweren ”Ja det er en måde at udregne det men når man siger kubik hvad kan 

man sætte kubik foran?” Interviewerens spørgsmål er blevet til tjekspørgsmål for at finde ud af, om Jakob 

kan finde ud af at bruge begrebet kubik i forbindelse med brugen af enheder. 

Grundet mulighederne i et interview opererer Jakob primært i det sproglige multifunktionelle register men 

forsøger på linje 61-64, jf. bilag 3, at lave en transformation til sproglige monofunktionelle register ved at 

benytte tal i en formel: 

”… l gange b gange h er lige med v det er længde gange bredde gange højde som bliver til volumen 

som er antallet af dem hvis vi siger 1 gange 25 gange 5 så giver det den volumen som der er i…”  

Ses Jakobs sprog ud fra Høines’ (1999) teori om sprog af 1. og 2. orden, jf. afsnit 4.1.2, vurderer vi, at Jakobs 

fagsprog stadig er sprog af 2. orden, men han er i processen, hvor han er ved at omsætte det til sprog af 1. 

orden. Når Jakob siger kvadratliter og kubikliter, viser det, at han ikke har forståelse for, hvad begreberne 

kvadrat og kubik dækker over. Det kan dog være fordi, Jakob har forsøgt at generalisere sin viden om kvadrat 

og kubik til litermål. Om problemet for Jakob er opstået i fase et eller fase to er svært at vurdere. 

I forhold til Jakobs forståelse af måling viser han en forståelse for det, Lehrer (2003) kalder side-ved-side, jf. 

afsnit 4.1.4, da han i linje 47-49, jf. bilag 3, forklarer ”Nej eller jo det kan vi godt men hvis du bare putter 

centicubes ned i så kan der være nogle små lufthuller men når der er vand nede i så er der slet ikke nogen”. 

Yderligere viser han en forståelse for standardisering, da han benytter enheder, men mangler en forståelse 

for enhed-egenskabs relationen, da han blander kubik og kvadrat sammen med liter. Han viser altså en for-

ståelse for, at det er nødvendigt at benytte enheder men ikke for, hvilke enheder der benyttes i forskellige 

situationer.   

I analysen af begrebskortet var det vanskeligt at afdække niveauet af Jakobs begrebsopfattelse, jf. afsnit 4.1.2 

om Wahl Andersens (1999) kortlægning af elevers begrebsopfattelse, da det ikke var muligt at få Jakob til at 

uddybe sine repræsentationer. I interviewet forsøgte intervieweren at få Jakob til at uddybe sine repræsen-

tationer, og i linje 61-64, jf. bilag 3, forsøger han at forklare metoden for at finde rumfanget af en kasse:  
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”Og nej længde gange bredde gange højde det er øh eller l gange b gange h er lige med v det er længde 

gange bredde gange højde som bliver til volumen som er antallet af dem hvis vi siger 1 gange 25 gange 

5 så giver det den volumen som der er i og der siger du så længde gange bredde gange højde og ganger 

det hele” 

 Jakob bevæger sig frem og tilbage i sin forklaring og formår kun at komme med et taleksempel, men ikke at 

forklare metoden. Vi vurderer derfor, at han befinder sig på et færdighedsniveau, da han ikke viser, at han 

kan reflektere over sammenhænge. Konklusionen heraf bliver derfor, at han har en udenadslært eller ruti-

nepræget begrebsopfattelse, hvilket stemmer overens med konklusionen fra afsnit 4.1.5. 

5 Problemformuleringens underspørgsmål 4-6 

Vi har i det forrige behandlet de tre analysespørgsmål og bevæger os nu længere op ad Blooms taksonomiske 

trappe. Vi vil bygge oven på analysedelen, jf. den hermeneutiske cirkel, med de tre sidste underspørgsmål, 

som bærer præg af at være mere diskuterende.  

5.1 Spørgsmål 4: Hvilke læringsmål kan evalueres via begrebskort? 

 

Figur 15 - Udklip fra projektets struktur 

Som nævnt i afsnit 3.3 er undervisningsforløbet om rumfang planlagt og gennemført ud fra en læringsmåls-

styret tænkning. Det skal derfor også evalueres ved at sammenligne elevernes dokumenter med de lærings-

mål, der er opstillet til forløbet. Vi vil dog undersøge læringsmål ift. begrebskort mere generelt, jf. figur 15, 

men inddrager eksempler fra Lea og Jakobs begrebskort. Vi ønsker at undersøge læringsmål generelt, da vi 

har en hypotese om, at det ikke er alle slags læringsmål, der kan evalueres på et begrebskort. Vi stiller derfor 

dette spørgsmål for at undersøge, hvilke typer læringsmål der kan evalueres gennem et begrebskort.  

5.1.1 Evaluering af læringsmål via begrebskort 

Som det fremgår af afsnit 3.3 er undervisningsaktiviteterne planlagt ud fra seks læringsmål. Det er altså disse 

læringsmål, som begrebskortet forsøger at evaluere på. Vi vil nu reflektere over, hvilke af læringsmålene der 

kan evalueres ved hjælp af begrebskortet som evalueringsværktøj. Vi vil desuden forsøge at konkludere, om 

begrebskort lægger op til at evaluere bestemte typer læringsmål, og hvilke læringsmål der lægger op til al-

ternative evalueringsmåder. 
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Det første læringsmål, ”eleverne kan anslå rumfanget af rummelige figurer”, kan være svært at evaluere ud 

fra et begrebskort. Ordet anslå lægger op til, at eleverne skal gætte på forskellige figurers rumfang. Det er 

altså meget kontekstafhængigt, og derfor vil det være oplagt, at læreren evaluerer mundtligt med eleverne 

undervejs i processen med at anslå figureres rumfang. Læreren vil her få indblik i, om elevernes gæt bliver 

mere realistiske. Lea og Jakobs begrebskort viser ligeledes ikke, om de kan anslå rumfang. 

Det andet læringsmål, ”eleverne kan måle rumfanget af figurer med brug af konkretmaterialer gennem ek-

sperimenterende arbejde”, forsøger Jakob at forklare på sit begrebskort, som det også fremgår af afsnit 4.1.5. 

Han forsøger at forklare metoden til at måle rumfang vha. vand. Ud fra hans forklaring er det stadig svært at 

vurdere, om han kan udføre og forstå metoden. Målet lægger op til at arbejde eksperimenterende i et un-

dersøgelseslandskab, men det er samtidig et færdighedsmål, der lægger op til at evaluere, om eleverne kan 

udføre en bestemt metode. Det gør det vanskeligt at evaluere ud fra begrebskortet. 

Det tredje læringsmål lyder ”eleverne kan gennem eksperimenter med centicubes finde frem til regnealgorit-

men 𝑙 ∙ 𝑏 ∙ ℎ = 𝑉 for beregning af en kasses rumfang”. Det er svært at vide, om det er gennem eksperimenter, 

at eleven har fundet frem til algoritmen, men på begrebskortet vil man dog kunne se, om eleverne har en 

grundlæggende forståelse for algoritmen, og hvorfor denne kun gælder for kasser. På både Jakob og Leas 

begrebskort fremgår algoritmen, og de forsøger begge at forklare den med tegninger og eksempler. 

Det fjerde læringsmål, ”eleverne kan anvende regnealgoritmen 𝑎 ∙ ℎ = 𝑉, hvor 𝑎 er arealet af grundfladen, 

for beregning af figurer med samme grundflade igennem hele figuren”, lægger sig op ad forrige læringsmål, 

og her er det ligeledes muligt at evaluere, om eleverne har en forståelse af algoritmen. Hvis målet herimod 

skal evalueres som et rent færdighedsmål, vil en test eller lignende være oplagt. 

Det femte læringsmål, ”eleverne kan beregne og udvælge enheder, som letter kommunikationen, når der 

tales om rumfang”, vil til dels kunne evalueres ud fra et begrebskort, da det er muligt for eleverne at beregne 

enheder på begrebskortene og forklare, hvordan enheder hænger sammen med andre begreber, hvilket også 

fremgår på både Lea og Jakobs begrebskort. Det er dog svært at se, om eleverne kan udvælge den enhed, 

der lettest formidler størrelsen på genstanden. For at evaluere dette vil begrebskortet eventuelt skulle sup-

pleres med en mundtlig evaluering, hvor læreren går i dialog med eleverne eller lytter til elevernes indbyrdes 

dialog omkring enheder. 

Det sjette læringsmål, ”eleverne kan sætte begreber fra et mindmap i relation til hinanden”, handler direkte 

om, hvordan eleverne udarbejder deres begrebskort, og hvorledes de har sat begreberne i relation til hinan-

den. Begrebskortet er derfor den oplagte evalueringsmetode til dette læringsmål. Det er tydeligt på Leas 

begrebskort, at hun har arbejdet med relationerne mellem begreberne, hvilket ikke fremgår lige så tydeligt 
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på Jakobs begrebskort. Han har forsøgt at forbinde de enkelte begreber til begrebet rumfang, men har ikke 

arbejdet yderligere med de andre begrebers indbyrdes relationer. Vi vurderer derfor, at han ikke har nået 

det sjette læringsmål i lige så høj grad som Lea. 

På baggrund af refleksionen over de enkelte læringsmål vurderer vi, at færdighedsmål er svære at evaluere 

ud fra et begrebskort. Som det også fremgår i afsnit 4.1.1 om begrebskort, evaluerer begrebskortene på 

elevernes begrebsforståelse og ikke på færdigheder. Begrebskort er derfor godt til at evaluere på de lærings-

mål, der handler om elevernes forståelse af begreber. Refleksionen over læringsmålene bevidnede, at det 

ikke er muligt at evaluere alle læringsmål ud fra ét enkelt evalueringsværktøj. For at vurdere om eleverne 

opfylder alle læringsmål, vil man derfor skulle benytte forskellige former for evaluering. 

5.2 Spørgsmål 5: Hvordan påvirker læringsmiljøet brugen af be-
grebskort i undervisningen? 

 

Figur 16 - Udklip fra projektets struktur 

Vi stiller dette spørgsmål for at undersøge, hvordan der kan arbejdes med begrebskort inden for forskellige 

læringsmiljøer, og hvilken indflydelse læringsmiljøerne har på, hvordan begrebskortene bruges i undervis-

ningen, jf. figur 16. Vi har valgt at tænke brugen af begrebskort sammen med læringsmiljøer, hvilket betyder 

at vi forsøger at fremhæve nogle træk ved de enkelte læringsmiljøer og derved ræsonnere os frem til, hvor-

dan begrebskortet vil fungere i denne kontekst. Vi fremstiller læringsmiljøerne i deres yderligheder, men er 

bevidste om, at undervisning i praksis sandsynligvis ikke vil lægge sig op ad udelukkende ét læringsmiljø, men 

bruge aspekter fra flere forskellige. Dysthes (2009) evalueringsbegreb vil blive sammenlignet med, hvordan 

brug af begrebskort passer på hendes syn på evaluering. Dysthes (1997) flerstemmige klasserum vil blive 

brugt til at afdække, om begrebskort passer til dette læringsmiljø. Desuden inddrages Skovsmoses (1999) 

opgaveparadigme og undersøgelseslandskaber, da det er to læringsmiljøer, der står i modsætning til hinan-

den. Her er opgaveparadigmet meget færdighedsorienteret, mens et undersøgelseslandskab er mere forstå-

elsesorienteret. Vi benytter disse, da de er meget forskellige, og derfor finder vi det interessant at diskutere, 

om begrebskortet kan bruges i begge læringsmiljøer og i så fald hvordan. Ydermere vil Høines’ (1999) tre 
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faser, til udvikling af sproget, blive inddraget for at kunne sammenligne, hvordan læringsmiljøerne passer til 

disse faser. 

5.2.1 Evaluering i undervisningen  

Evaluering kan defineres som ”daglige rutiner, systematik, variation og tilbagemeldingskompetence både hos 

lærere og elever” (Dysthe, 2009, s. 43). Dysthe (2009) mener ikke, at man kan diskutere evaluering uden at 

forholde sig til læringssynet. Læreren skal altså have blik for, hvilke kompetencer der evalueres. Hun tager 

udgangspunkt i den formative evaluering med et bredt evalueringsbegreb, hvor der er glidende overgange 

mellem undervisning, evaluering og vejledning. Hun forholder sig ikke kun til individuel evaluering af den 

enkelte elev, men opererer med et begreb hun kalder for klasseevaluering. Det handler om, at læreren i 

fællesskab med eleverne samtaler om, eller måske endda udarbejder, læringsmålene, så de på den måde 

bliver meningsfulde for eleverne. De fremadrettede tilbagemeldinger er vigtige i klasseevalueringen. Det er 

tilbagemeldinger der både gives individuelt og fælles. Eleverne skal øve sig i at bruge tilbagemeldingerne til 

at evaluere sig selv og desuden øve sig i at give tilbagemeldinger til sine klassekammerater, således at de 

udvikler et metasprog om egne og andres præstationer (Dysthe, 2009). 

Indarbejdede rutiner, der løbende afdækker elevernes forståelse og læring, er en grundlæggende pointe i 

klasseevalueringen. Dysthe (1997) beskriver det flerstemmige klasserum som et eksempel på, hvordan ruti-

ner og mønstrer i undervisningen kan struktureres, så der hele tiden foregår en løbende evaluering. Centrale 

træk ved Dysthes (1997) flerstemmige klasserum og Skovsmoses (1999) opgaveparadigme og undersøgelses-

landskab vil blive forklaret i det følgende afsnit. 

5.2.2 Læringsmiljøer 

Det flerstemmige klasserum  

Det flerstemmige klasserum udnytter samspillet mellem skrivning og samtale. Dysthe (1997) peger på, at 

læringspotentialet øges, når læreren bevidst udnytter individuelle, skriftlige tekster som udgangspunkt for 

samtale. Det afgørende for, hvorvidt klasserummet er flerstemmigt og dialogisk er, hvordan læreren bruger 

samspillet mellem skrivning og samtale til at fremme læringen. Undervisningen skal tage udgangspunkt i en 

fælles referenceramme, som skabes gennem dialog. Den fælles referenceramme gør klasserummet dialogisk 

og flerstemmigt. Det kan eksempelvis ske ved, at eleverne laver en kort skriveopgave, som den efterfølgende 

klassesamtale tager udgangspunkt i. Herved tager samtalen udgangspunkt i elevernes erfaringer og forfor-

ståelser. Det er altså et grundlæggende træk ved det dialogiske klasserum, at forståelse og mening opstår i 

sociale sammenhænge (Dysthe, 1997). 
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For at gøre klasserummet dialogisk kan læreren stille autentiske spørgsmål, udnytte elevernes svar og ar-

bejde med en høj værdisætning af elevernes bidrag. Autentiske spørgsmål er åbne spørgsmål, som udfordrer 

elevernes forståelse, og som læreren ikke kender svaret på. Det kan være spørgsmål som ”hvad mener du 

med det?”, ”kan du forklare din opfattelse af?” osv.   

Udnyttelse af elevsvar er, når læreren bruger elevernes svar i det næste spørgsmål og derved får eleven til 

at reflektere over det, vedkommende selv har sagt. Læreren kan også bruge det, eleverne har skrevet eller 

sagt som grundlag for hele klassens dialog. Her laver læreren en høj værdigsætning, som signalerer, at ele-

vernes meninger og pointer er værdifulde for hele klassens læring (Dysthe, 1997). 

Opgaveparadigmet og undersøgelseslandskaber  

Skovsmose (1999) har defineret forskellen på matematikundervisningen i et undersøgelseslandskab og ma-

tematikundervisningen inden for opgaveparadigmet. I et undersøgelseslandskab stiller læreren spørgsmål 

som ”hvad nu hvis…?” og ”hvorfor det?”. Herigennem vækkes elevernes interesse, og de begynder at under-

søge sagen. I et undersøgelseslandskab undrer lærer og elever sig sammen om et matematisk problem. Ele-

verne befinder sig herved i en situation, hvor de inviteres til at stille spørgsmål og undre sig. Grundtrækket 

ved landskabet er, at det frister eleverne til at udforske det.   

Det karakteristiske for samtalen i et undersøgelseslandskab er, at lærerens spørgsmål erstattes af elevernes 

undrende spørgsmål. Elevernes forundring bliver derved styrende for udforskningsforløbet af den givne ma-

tematiske problemstilling (Skovsmose, 1999). 

Undervisningstimen vil ofte forme sig anderledes, hvis eleverne arbejder inden for opgaveparadigmet. Her 

vil læreren typisk starte med at introducere nyt stof efterfulgt af en gennemgang af udvalgte opgaver, hvor-

efter eleverne selv skal regne opgaver individuelt eller i grupper. I opgaveparadigmet kan desuden findes 

facit-paradigmet, der henviser til, at opgaverne er struktureret således, at der kun er ét rigtigt svar. Opgave-

paradigmet og facit-paradigmet hænger dog ikke nødvendigvis sammen (Skovsmose, 1999). På trods af at 

Skovsmose (1999) er stærk fortaler for undersøgelseslandskaber, fremgår det af hans artikel, at der muligvis 

er nogle elevgrupper, der trives bedst inden for opgaveparadigmets meget faste rammer. Det er derfor vig-

tigt, at læreren er opmærksom på, hvad der sker, når faste strukturer ændres, og når den didaktiske kontrakt 

udfordres (Skovsmose, 1999). 

5.2.3 Læringsmiljøets påvirkning af begrebskortet  

Som nævnt i afsnit 5.2.1 præsenterer Dysthe (2009) et evalueringsbegreb, der handler om at skabe daglige 

rutiner og systematik, der giver en regelmæssig evaluering af elevernes læring. Hun peger desuden på vigtig-

heden af, at eleverne øver sig i at evaluere sig selv. Begrebskortet passer i høj grad på disse kriterier, da det 

lægger op til, at eleverne regelmæssigt laver tilføjelser og ændringer undervejs i et forløb. Derved skabes en 
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rutine, og elevernes læring bliver synlig, når begrebskortet udvikler sig, således det bliver muligt for dem, at 

evaluere sig selv og derved få indblik i egen læring. Dysthes (1997) forslag til et læringsmiljø, der inkorporerer 

rutiner og systematisk evaluering, er det flerstemmige klasserum. Det tager udgangspunkt i elevernes pro-

dukter og erfaringer og stemmer derfor godt overens med den forståelse, Høines (1999) har om elevernes 

begrebsudvikling. Som beskrevet i afsnit 4.1.2 foreslår Høines (1999), i fase 1, at eleverne arbejder med ufor-

mel matematik for at tage udgangspunkt i deres forforståelser og erfaringer. Dysthe (1997) opererer med 

begrebet høj værdisætning, hvor læreren bruger elevernes skrevne produkter som udgangspunkt til klasse-

dialogen. For at lave en høj værdisætning kan læreren eventuelt bruge udklip fra elevernes begrebskort som 

grundlag for en dialog på klassen. Desuden kan tidligere begrebskort bruges til opstart af et nyt forløb, så 

eleverne får en spiral forståelse for sammenhængen i matematik, hvilket Skipper-Jørgensen (2007) fremhæ-

ver som en af fordelene ved begrebskort. Den dialogiske tilgang i det flerstemmige klasserum giver læreren 

god mulighed for at få indblik i elevernes begrebsforståelse, da de autentiske og åbne spørgsmål har til formål 

at udfordre elevernes forståelse. Forståelsen er i fokus i dette læringsmiljø, og brug af begrebskortet i dette 

miljø vil derfor evaluere på netop det kundskabselement, læringsmiljøet forsøger at fremme. På den anden 

side kan det diskuteres, om det giver mening at bruge tid på begrebskortet i et læringsmiljø, hvor der i for-

vejen er stort fokus på at evaluere elevernes begrebsforståelse i samtalen mellem lærer og elev. 

Skovsmose (1999) præsenterer opgaveparadigmet ved at sætte det i modsætning til den eksperimenterende 

tilgang, han kalder for undersøgelseslandskaber. Begge læringsmiljøer er præsenteret i afsnit 5.2.2. Opgave-

paradigmet bryder umiddelbart med Høines’ (1999) forståelse af begrebsudvikling. I opgaveparadigmet un-

derviser læreren i det nye begreb eller emne, hvorefter eleverne laver en række tilhørende opgaver. Her 

starter læreren altså i fase 3, jf. Høines’ (1999) tre faser til introduktion og arbejde med nye begreber. Dette 

læringsmiljø lægger altså ikke op til at arbejde med elevernes begrebsforståelse ud fra Høines’ (1999) forslag 

til, hvordan undervisningen struktureres på. Opgaveparadigmet arbejder meget med elevernes færdigheder, 

og evalueringen i dette læringsmiljø vil sandsynligvis være på elevernes færdigheder. Dette lægger derfor 

ikke umiddelbart op til brug af begrebskort. Det kan dog diskuteres, om det netop er i et læringsmiljø som 

dette, at det er særligt vigtigt at evaluere med begrebskortet for at få indblik i elevernes begrebsforståelse, 

som den daglige undervisning ikke giver et regelmæssigt indblik i.  

Som modsætning til opgaveparadigmet står undersøgelseslandskabet. Et undersøgelseslandskab tager ud-

gangspunkt i elevernes undring og dermed deres erfaringer, hvilket stemmer overens med den måde, hvorpå 

Høines (1999) mener, læreren bør arbejde på i fase 1, beskrevet i afsnit 4.1.2. Et undersøgelseslandskab er 

altså et læringsmiljø, der udfordrer elevernes begrebsforståelse, og begrebskortet vil derfor være en måde 

at få indblik i, om elevernes begrebsforståelse udvikler sig gennem arbejdet i undersøgelseslandskabet. 
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Den didaktiske kontrakt består i sin grundlæggende form i, at der er en gensidig antagelse om, at læreren 

underviser og muliggør læring, og eleven er den, der lærer (Skott, Jess, & Hansen, 2011). Det flerstemmige 

klasserum passer delvist til denne antagelse. Dog brydes kontrakten ved at gøre eleverne til de aktive delta-

gere, eksempelvis når læreren stiller autentiske spørgsmål, tager udgangspunkt i elevernes produkter og når 

eleverne skal øve sig i at evaluere sig selv. Et undersøgelseslandskab bryder fuldstændig den didaktiske kon-

trakt, da undervisningen her i høj grad er styret af eleverne selv og deres nysgerrighed. Opgaveparadigmet 

er det af de tre læringsmiljøer, der ligger tættest op af den didaktiske kontrakt i dens grundlæggende form. 

Her er eleverne dog de aktive, når de laver opgaver efter lærerens oplæg. Den didaktiske kontrakt omfatter 

desuden mange andre gensidige og implicitte aftaler mellem lærer og elev (Skott, Jess, & Hansen, 2011). Der 

kan derfor stilles spørgsmålstegn ved, om den didaktiske kontrakt også påvirker elevernes begrebskort. Den 

didaktiske kontrakt kan eventuelt have indflydelse på, hvad eleverne prioriterer som det vigtigste ved under-

visningen og derved også, hvad de vælger at skrive på deres begrebskort. Eksempelvis kan der være en di-

daktisk kontrakt om, at algoritmer er særlige vigtige for at kunne løse opgaver, og eleverne vil sandsynligvis 

også prioritere dette højt, når de skal udarbejde begrebskortet. Der hersker altså didaktiske kontrakter i alle 

klasser uanset hvilket læringsmiljø, man som lærer har forsøgt at skabe for klassen. 

Som nævnt i starten af besvarelsen til dette spørgsmål vil man som lærer i praksis sandsynligvis blande ele-

menter fra forskellige læringsmiljøer. Vi vurderer, at læringsmiljøer som eksempelvis det flerstemmige klas-

serum og et undersøgelseslandskab lægger særligt op til at arbejde med elevernes begrebsforståelse, og 

derfor passer et begrebskort godt hertil. Omvendt kan det diskuteres, om det ikke netop er i et læringsmiljø 

som opgaveparadigmet, at det er særligt vigtigt at evaluere på elevernes begrebsforståelse, da den daglige 

praksis ikke lægger op til det. I praksis kan og vil begrebskortet dog ikke stå alene og vil i de flestes praksis 

sandsynligvis blive suppleret af andre evalueringsformer. 

5.3 Spørgsmål 6: Hvilke muligheder og begrænsninger er der ved 

brug af begrebskort som evalueringsværktøj? 
 
I problemformuleringens underspørgsmål 1-3 har vi undersøgt, hvordan begrebskortet kan bruges som eva-

lueringsværktøj. Det giver os nu mulighed for at reflektere over mulighederne ved begrebskort og i den for-

bindelse også reflektere over begrænsningerne ved at bruge begrebskort i undervisningen. Vi vil også disku-

tere mulighederne og begrænsningerne ved at inddrage IT i arbejdet med begrebskort. Ved at diskutere mu-

lighederne over for begrænsningerne forsøges der at skabe et helhedsbillede af begrebskortet som evalue-

ringsværktøj. Dette understøtter den hermeneutiske videnskabsteoretiske tilgang i dette projekt, da mulig-

hederne og begrænsningerne er to dele, der tilsammen skaber et helhedsbillede af begrebskortet. 
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Ved at eleverne løbende noterer nye begreber og relationer på et personligt begrebskort kan de følge med 

i, hvordan deres begrebsforståelse udvikler sig og på den måde få indblik i deres egen læringsproces. Når 

eleverne løbende kan udvikle og følge med i deres egen begrebsudvikling, opstår der mulighed for, at ele-

verne får positive mestringsoplevelser. Der er desuden mulighed for, at eleverne kan stilladsere hinanden i 

udarbejdelsen af deres begrebskort, hvis de ser, hvordan andre elever bruger begreberne og sætter dem i 

relation til hinanden. 

Det er oplagt at benytte begrebskort som evalueringsværktøj i Dysthes (1997) flerstemmige klasserum, da 

hun, jf. afsnit 5.2.2, beskriver, hvordan indarbejdede rutiner til evaluering af elevernes forståelse og læring 

er centralt i det flerstemmige klasserum. Ved at eleverne løbende noterer på et begrebskort, kommer der en 

daglig rutine ind i undervisningen, der systematisk evaluerer elevernes begrebsforståelse. I Dysthes (1997) 

flerstemmige klasserum kan læreren yderligere benytte begrebskortet til at lave en høj værdisætning af ele-

vernes arbejde ved at hænge gennemarbejde begrebskort op i klassen. Dette giver både eleverne mulighed 

for at gå tilbage og se deres egne begrebskort, men også mulighed for at se hvordan de andre i klassen har 

udarbejdet deres begrebskort. 

Vi vurderer, at der i brugen af begrebskort som evalueringsværktøj bliver sat fokus på fire forskellige kompe-

tencer. Der er fokus på elevernes tankegang og ræsonnements kompetence, da eleverne skal kunne sætte 

begreberne i relationer til hinanden og på den måde finde ud af, hvordan de forskellige begreber hænger 

sammen. Derudover er der fokus på den kommunikative kompetence, da eleverne skal overveje, hvordan de 

forskellige begreber skal forklares og noteres, så de bliver forståelige. Til sidst er der fokus på repræsentati-

onskompetencen, da elevernes begrebskort viser, hvilke forskellige repræsentationer eleverne kan benytte. 

I brugen af begrebskort som evalueringsværktøj bliver det muligt for læreren at evaluere egen praksis, da 

læreren gennem begrebskortet kan følge med i elevernes udbytte af undervisningen. Hvis mange af eleverne 

har svært ved at sætte et enkelt begreb i forbindelse med resten af begrebskortet, kan dette være en indika-

tion til læreren om, at der skal arbejdes yderligere med dette begreb.  

Udover de muligheder der skabes ved at benytte begrebskort som evalueringsværktøj i undervisningen, er 

der også nogle begrænsninger. Det er tidskrævende i undervisningen, da det kræver en grundig introduktion 

for blot at forstå brugen af begrebskortet, og efterfølgende skal der afsættes tid til, at eleverne udarbejder 

begrebskortene. Samtidig kan det være svært for eleverne at forstå, hvad det betyder, at sætte begreber i 

relation til hinanden, hvilket kan resultere i, at deres begrebsudtryk ikke stemmer overens med deres be-

grebsindhold. Det stiller store krav til, at eleverne kan formulere sig skriftligt for herigennem at vise deres 

begrebsforståelse. Elever, der har svært ved at formulere sig skriftligt, kan derfor blive vurderet til at have en 
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dårligere forståelse af denne grund. Det er derfor også vigtigt, at eleverne er stilladseret under udarbejdelsen 

af begrebskortet. 

Begrebskortet kan blive uoverskueligt for eleverne, da det i praksis kan blive omfattende og ustruktureret. 

For at gøre begrebskortet overskueligt kan det laves i fællesskab med læreren. På den måde kan læreren 

hjælpe med at strukturere begrebskortet og stille uddybende spørgsmål til begrebernes relationer. En anden 

måde at gøre begrebskortet mere overskueligt på er ved at fokusere på udvalgte dele inden for emnet rum-

fang, så eleverne laver flere begrebskort frem for ét stort begrebskort. Yderligere kan eleverne starte med at 

lave en liste over, hvilke begreber de kender inden for emnet, som de herefter kan sætte på deres begrebs-

kort. 

Udover at tage tid i undervisningen, for eleverne at få fremstillet begrebskort, er der et stort arbejde i lære-

rens analyse af elevernes begrebskort, og det er derfor vigtigt for læreren at vurdere, om tiden brugt til ana-

lyse af begrebskortene bedre kan udnyttes til anden forberedelse. En måde at reducere lærerens analysetid 

er ved at behandle elevernes begrebskort i undervisningstiden. På den måde sikrer læreren sig også, at ele-

verne ikke bibeholder en eventuel fejlforståelse af et begreb.  

I forhold til brugen af IT i konstruktionen af begrebskort er der både fordele og ulemper. En af de værktøjer, 

der kan benyttes til konstruktion af begrebskort, er programmet Cmap. I programmet er det lettere for ele-

verne at flytte rundt på begreberne, end hvis de udarbejder begrebskortet på papir. Derudover er der flere 

muligheder på computeren end i hånden. I programmet Cmap har eleverne mulighed for at vedhæfte billeder 

og links, og de kan derfor lave forklaringer mundtligt og sætte dem ind i deres begrebskort. Der er desuden 

mulighed for at skjule forklaringer i begrebskortet, som kan være med til at gøre det mere overskueligt. Det 

er dermed ikke sagt, at begrebskortet nødvendigvis bliver overskueligt, blot fordi det laves på computeren. 

Programmet opfordrer desuden eleverne til at lave relationer mellem begreberne, da der automatisk kom-

mer en tekstboks med plads til relationen, når der skal indsættes et nyt begreb på begrebskortet. Det er dog 

vigtigt at overveje værdien i at bruge IT, da det tekniske kan komme til at fylde mere end udarbejdelsen af 

begrebskortet. Læreren skal derfor vurdere, om tiden til at lære programmet kan bruges andre steder i un-

dervisningen, eller om brugen af IT til udarbejdelsen af begrebskortet er med til at gøre begrebskortet til et 

bedre evalueringsværktøj. 
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6 Metodeevaluering 

 

Figur 17 - Udklip fra projektets struktur 

De seks underspørgsmål til problemformuleringen er nu forsøgt besvaret, og metoden for projektet vil nu 

blive evalueret, jf. figur 17. Metodeevalueringen bidrager til en vurdering af undersøgelsens resultater og 

muligheden for en generalisering af disse. 

Det kan påvirke vores undersøgelse, at vi selv har været undervisere i det forløb, hvor dokumenterne og 

interviewet kommer fra. Vi har derved både været forskere og undervisere på samme tid. En anden faktor, 

der kan gøre vores resultater usikre er, at begrebskortet som metode er nyt for eleverne. Trods dette bruger 

vi deres begrebskort til at udlede mange konklusioner om deres begrebsforståelse. Til dette kan det diskute-

res, om elevernes præstation ift. begrebskortet er påvirket af, at det er nyt for dem. En hypotese kan derfor 

være, at analysen af begrebskortet kan vise elevernes begrebsforståelse på et lavere niveau end den egent-

lige begrebsforståelse. For at kompensere for dette kunne vi have anvendt andre evalueringsmåder til at 

kontrollere, om begrebsforståelsen derfra stemmer overens med den begrebsforståelse, de viser gennem 

begrebskortet. Det forsøgte vi at gøre med interviewet, men her kunne intervieweren med fordel have ud-

fordret elevernes begrebsforståelse mere og i højere grad have udnyttet den dialog, som interviewet giver 

mulighed for. 

Generelt har alle vores metodiske valg og fravalg påvirket resultaterne af vores undersøgelse. Valget af litte-

ratur til at belyse problemformuleringen og valget af, hvilke elevers begrebskort der inddrages som empiri 

er eksempler på valg, der har påvirket undersøgelsens resultater. Desuden er vi opmærksomme på, at vi har 

en forforståelse af emnet, jf. den hermeneutiske cirkel, som hele tiden påvirker vores resultater. Disse for-

forståelser ændres undervejs, men vil altid eksistere og påvirke projektets resultater. Derfor vil andre for-

skere, der arbejder med samme problemstillinger, på samme måde, eventuelt finde frem til resultater, der 

er forskellige fra vores. Det betyder, at reliabiliteten for projektet er lav.  

Vi har fået indsigt i elevernes begrebsforståelse og kommet nærmere, hvordan begrebskortet, i samspil med 

repræsentationer, kan bruges i undervisningen. Vi konkluderer derfor, at validiteten er høj. Vi har arbejdet 

kvalitativt med en forholdsvis lille mængde empiri. Undersøgelsens resultater er derfor meget kontekstaf-

hængig, hvilket giver undersøgelsen en lav generaliserbarhed.  
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7 Konklusion 

 

Figur 18 - Udklip fra projektets struktur 

Vi har i bachelorprojektet forsøgt at besvare problemformuleringen: Hvordan kan begrebskort, med særligt 

fokus på repræsentationer, bruges til at få indblik i elevers begrebsforståelse? I konklusionen vil der nu blive 

fremhævet projektets resultater, jf. figur 18.  

Vi oplevede, ud fra repræsentationerne på elevernes begrebskort, at eleverne primært opererede i det 

sproglige multifunktionelle register. Ingen af eleverne opererede i det visuelle monofunktionelle register. 

Dette kan skyldes, at emnet rumfang ikke lægger op til arbejde i dette register på samme måde som eksem-

pelvis arbejdet med diagrammer og grafer.   

Der var stor forskel på, hvordan eleverne arbejdede med relationerne mellem begreberne. Jakob har kun 

relateret de enkelte begreber til begrebet rumfang, hvorimod Lea har mange indbyrdes relationer mellem 

de enkelte begreber. Lea viser yderligere en udvikling i sin begrebsforståelse, da hun fra gang til gang er 

opmærksom på at sætte sine begreber i relation til hinanden. Vi kan ikke konkludere, om Lea har en bedre 

begrebsforståelse end Jakob, da hun kan sætte flere begreber i relation til hinanden, eller om forskellen skyl-

des, at arbejdet med begrebskort er nyt for eleverne.   

I dialogen om begrebskortet, som fremgår i interviewet, har læreren mulighed for at udfordre elevens be-

grebsforståelse og få eleven til at uddybe relationerne mellem begreberne eller manglen heraf. Dog giver 

dialogen om begrebskortet ikke mulighed for, at eleven bevæger sig i de visuelle registre. Eleverne har altså 

mulighed for at bevæge sig i flere registre i arbejdet med begrebskortet. Dialogen er en måde, hvorpå lære-

ren kan få indblik i elevernes begrebskort. Foruden dialogen om begrebskortene kræves det, at læreren bru-

ger tid på at analysere dem for at få maksimalt udbytte af begrebskortene. Læringsmiljøet det flerstemmige 

klasserum og undersøgelseslandskabet har stort fokus på elevernes forståelse, hvorimod der i opgavepara-

digmet er fokus på elevernes færdigheder. Det kan diskuteres, i hvilket læringsmiljø der er behov for at bruge 

begrebskortet som evalueringsværktøj. Færdighedsmål er svære at evaluere ud fra et begrebskort, da be-

grebskortet evaluerer elevernes begrebsforståelse. Et begrebskort kan altså ikke bruges til at evaluere alle 

slags læringsmål, og skal derfor suppleres af andre evalueringsværktøjer. Det flerstemmige klasserum og un-

dersøgelseslandskaber lægger derfor op til brugen af begrebskort i undervisningen grundet fokus på begrebs-

forståelsen, hvorimod opgaveparadigmet ikke umiddelbart lægger op til dette. Det kan derfor diskuteres, om 

det netop er her, der er behov for et indblik i elevernes begrebsforståelse. 
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Bilag 

Bilag 1 - Leas begrebskort  
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Bilag 2 - Jakobs begrebskort 
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Bilag 3 - Transskribering af interview med Jakob 
Jakob:  Mit navn er Jakob og det er tredje gang vi laver begrebskort øhm jeg har nogle enheder en 

enhed som. en enhed liter. Som kan også være kubikliter og kvadratliter og øhm. En enhed  

Interviewer:  Kan man godt sige kubikliter og kvadratliter? 

Jakob:  Nej 

Interviewer:  Nej. Hvad er det dét hedder. Hvornår bruger man det? 

Jakob:  Det bruger man når man skal måle 

Interviewer:  Ja. Hvad bruger man så hvis man skal bruge kubik for eksempel? 

Jakob:  Øhm længde gange bredde gange højde 

Interviewer:  Ja det er en måde at udregne det men når man siger kubik hvad kan man sætte kubik foran? 

Jakob:  Øhm c kubikcentimeter 

Interviewer:  Ja kubik centimeter for eksempel 

Jakob:  Ja 

Interviewer:  Kan du nævne en anden? 

Jakob:  Kubikmillimeter 

Interviewer:  Ja okay 

Jakob:  Kubikdecimeter 

Interviewer:  Yes 

Jakob:  Og øhm kubikmeter 

Interviewer:  Ja, du behøver ikke nævne flere 

Jakob:  Nej. Øhm og så har jeg for at måle en kasse så kan du her der har du så liter øh længden og 

bredden og højden. Så den her streg det er højden den her er bredden og den her er længden. 

og øh så har jeg altså en deci kubikdecimeter  

Interviewer:  Ja 

Jakob:  er det samme som en liter som er 1000 centi kubikcentimeter. 
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Interviewer: Yes 

Jakob:  Og øh for at kunne måle en. et volumen af et rumfang kan du bruge sand vand jord og centi-

cubes som jeg har skrevet her 

Interviewer:  Ja  

Jakob:  Man kan måle 

Interviewer:  Kan man bruge andet? 

Jakob:  Ja øh andre ting som der er flydende og jord og sådan 

Interviewer:  Okay 

Jakob:  Man kunne også bruge 

Interviewer:  Hvad er det vigtige hvis vi skal måle noget? 

Jakob:  Centicubes 

Interviewer:  Nej det jeg mener det er hvis vi nu skal måle to forskellige ting. Hvad er så vigtigt i forhold til 

det som vi bruger hvis vi skal kunne sammenligne hvor store de er? 

Jakob: Øhm 

Interviewer:  Forstår du hvad jeg mener. Hvis vi nu har en flaske hvor vi har skåret halvt over. Og vi vil finde 

ud af hvilken en der er størst hvad er så vigtigt i forhold til det at bruger til at måle med? 

Jakob:  Det øh det ved jeg ikke 

Interviewer:  Hvis nu at vi putter centicubes i den ene 

Jakob:  Ja 

Interviewer:  Og vand i den anden 

Jakob:  Ja 

Interviewer:  Kan vi så sammenligne dem? 

Jakob:  Nej 

Interviewer:  Hvorfor kan vi ikke det? 
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Jakob:  Nej eller jo det kan vi godt men hvis du bare putter centicubes ned i så kan der være nogle 

små lufthuller men når der er vand nede i så er der slet ikke nogen 

Interviewer:  Okay så hvad er vigtigt hvis vi skal kunne sammenligne dem? 

Jakob:  At der begge to er den enhed i som den hele er så der er vand og vand så kan man 

Interviewer:  Ja for eksempel så der er vand og vand lige præcis ja 

Jakob:  Og hvad mere. øhm  

Interviewer:  Var det det nye du havde skrevet på? 

Jakob:  Du kan også tegne. Kan tegnes på isometrisk papir og på centicubespapir prikket papir der kan 

du også lave et rumfang 

Interviewer:  Ja på isometrisk papir 

Jakob: Ja 

Interviewer:  Ja 

Jakob:  Og du kan 

Interviewer:  Var det det vi havde? 

Jakob:  Og nej længde gange bredde gange højde det er øh eller l gange b gange h er lige med v det er 

længde gange bredde gange højde som bliver til volumen som er antallet af dem hvis vi siger 

1 gange 25 gange 5 så giver det den volumen som der er i og der siger du så længde gange 

bredde gange højde og ganger det hele 

Interviewer:  Ja 

Jakob:  Ja det var vidst 
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