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Indledning 
 

Specialundervisning i matematik er gennem de seneste årtier blevet genstand for stadigt større interesse 

fra såvel samfundsside som fra forskere og praksisudøvere. Hidtil har fokus ellers ligget mest på danskfaget, 

hvor især indsatser overfor læsevanskeligheder har været udført med stor succes.  

 

Dette bachelorprojekt føjer til tendensen af mere fokus på de elever, der har det svært med 

matematikfaget i folkeskolen. Formålet med opgaven er, med udgangspunkt i min egen undren, at 

diskutere og belyse aktuelle problemstillinger og handleperspektiver på området, særligt med det sigte at 

kvalificere mit kommende virke som matematik- og specialundervisningslærer. 

 

Feltet, specialundervisning i matematik er interessant at beskæftige sig med af mange årsager. 

Begrundelserne kan overordnet set deles ind i to kategorier, der svarer på spørgsmålene; Hvorfor 

beskæftige sig med matematik? og Hvorfor beskæftige sig med matematikvanskeligheder? 

Det nemme svar på det første spørgsmål er; ’fordi vi skal’.  

Lidt sværere bliver det straks, når matematikken berettigelse som fag skal begrundes. Uden at gå ind i en 

større dannelsesteoretisk diskussion kan der fremføres flere argumenter for at beskæftige sig med 

matematik i skolen. For det første kan der argumenteres med udgangspunkt i individet, hvor matematikken 

kan ses som et praktisk nytteredskab til at klare hverdagsting som f.eks. økonomi, den kan ses som en 

udvikling af den enkeltes evner til ræsonnement, logisk tænkning og problemløsning og endeligt kan 

matematikken ses i et demokratisk dannelsesperspektiv, hvor matematisk, teknologisk og refleksiv viden1 

er et nødvendigt udgangspunkt for en kritisk, demokratisk stillingtagen. (Skott, 2009: 487) Derudover kan 

matematikken ud fra et samfundsmæssigt perspektiv begrundes ved dens betydning for borgernes 

indtægtsmuligheder og landenes indbyrdes konkurrence i f.eks. udvikling af teknologi og løsning af 

miljømæssige, medicinske og økonomiske problemstillinger. (Andersen, 2001:91) 

 

Det øgede fokus på matematikvanskeligheder viser sig f.eks. i fælles mål 2009, hvor der, i faghæftet for 

matematik, for første gang er et længere afsnit om ”Elever med særlige behov”. Her tydeliggøres det bl.a. 

at ”Elever med vanskeligheder i faget matematik bør have særlig opmærksomhed af matematikuddannede 

lærere” (UVM, 2009: 49)  

Resultaterne af folkeskolens afgangsprøver 2011/12 viser også tydeligt behovet for en øget 

opmærksomhed på de svageste elever i matematik. En opgørelse over karakterfordelingen i de forskellige 

fag viser bl.a. at hele 4274 elever ud af i alt 63.083, har fået karateren -3 eller 00 i matematisk 

problemløsning. Til sammenligning har 1878 (ud af 63.711) fået samme karakterer i læsning. (UVM, 2012)  

Udover de førnævnte dannelses- og samfundsmæssige begrundelser for vigtigheden af at kunne 

matematik, kan også nævnes de personlige, affektive konsekvenser ved ikke at kunne det. Det lader nemlig 

til, at der ofte følger store selvværdsproblemer med det at være dårlig til tal og matematik;  

” I hele min ungdom følte jeg, at jeg kiksede i alt. De andre kunne tage en normal 

studentereksamen, gå på vaskeri og finde vej.” (Christiansen, 2010: 6) 

                                                            
1 Ole Skovsmoses opdeling af begrebet mathemacy, der forklarer matematikkens betydning for dels at bevare det 
etablerede samfund og dels at give individerne mulighed for at stille kritiske spørgsmål til netop det etablerede 
samfund – parallelt begreb til sprogfagenes begreb literacy. (Skott, 2009) 
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At lade stå til overfor disse elever, der risikerer at gå igennem livet med store matematikproblemer, 

harmonerer derfor heller ikke særligt godt med den overordnede formålsparagraf for folkeskolen, hvor det 

følgende nedslag kan fremhæves: ”…lyst til at lære mere…fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling… 

tillid til egne muligheder..”. (Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, kap. 1 §1).   

 

Under disse matematikspecifikke perspektiver ligger desuden et større og mere fundamentalt perspektiv på 

specialundervisning; nemlig ideen om den inkluderende folkeskole.  

Essensen i begrebet inklusion præciseres i Salamanca erklæringen som Danmark og andre af FN’s 

medlemslande har forpligtet sig på:  

 ”de, der har særlige uddannelsesmæssige behov, skal have adgang til almindelige skoler,  

som skal være i stand til at imødekomme deres behov ved at anvende en pædagogik,  

der er centreret omkring det enkelte barn”. 

 

Desværre er der mange ting, der tyder på, at der er langt igen før inklusionsidealet nærmer sig virkelighed 

på matematikområdet. Den eksisterende planlægning og udførelse af specialundervisning i matematik er 

mange stedet præget af at være ustruktureret, langsommelig, ineffektiv og baseret på en manglende 

interesse for og viden om feltet. Med det resultat, at mange elever går gennem folkeskolen uden at man 

opdager deres særlige behov, uden at de bliver taget alvorligt eller uden at få kvalificeret undervisning. 

(Lindenskov, 2009; 212) 

 

Udgangspunktet for denne opgave er netop min egen oplevelse af selv samme problematikker som 

beskrevet ovenfor. På mit arbejde som lærervikar har jeg mødt indtil flere af de elever, som, på trods af at 

de er langt inde i deres skolegang, har store problemer med matematikken og samtidig virker til at have et 

så dårligt forhold til faget, at det har konsekvenser for deres selvtillid og lyst til at lære. Eksempler på dette 

er de to elever, jeg bruger som case-eksempler i opgaven – Lars, der virkede fysisk utilpas ved 

matematikarbejde, som han i øvrigt var mester til at undgå og Line, der mødte mig med udsagnet: ”Jeg er 

bare totalt matematik-idiot, du behøver ikke prøve at hjælpe mig, for jeg KAN ikke finde ud af det”. 

 

Oplevelserne med elever som Lars og Line er en del af min motivation for denne opgave. Jeg er blevet 

interesseret i at forstå og kunne hjælpe disse elever – med deres faglige vanskeligheder og deres 

tilsyneladende meget dårlige personlige forhold til faget og det at lære nyt. 

 

Sideløbende med dette har jeg fattet interesse for ideen om tidlig indsats overfor børn med særlige behov. 

Især i forbindelse med læsning har man haft stor succes med tidlige forebyggende indsatser (EVA, 2007: 9) 

og der er blandt forskere på det matematikdidaktiske område også en rimelig enighed om at indsatser 

overfor elever med matematikvanskeligheder skal iværksættes ”Så hurtigt som muligt”. (Lunde, 2012: 118)  

 

På dette grundlag finder jeg det interessant at undersøge hvordan en tidlig indsats kan have betydning for 

elever, der er i risiko for at havne i samme position som Lars og Line ovenfor. Derfor spørger jeg: 
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Problemformulering 
 

Hvordan kan en tidlig foregribende indsats påvirke den alsidige personlige udvikling og den 

matematikfaglige udvikling hos elever, der viser tidlige tegn på matematikvanskeligheder? 

 

Læsevejledning  
 

Formålet med dette afsnit er at give læseren et overblik over opgavens enkelte dele, for dermed at gøre 

det nemmere at se sammenhængen og følge ’den røde tråd’ gennem opgaven. 

Opgaven består af en indledende del, en hoveddel bestående af tre problembearbejdninger (benævnes 

pb.), der alle undersøger relevante underspørgsmål for besvarelsen af den overordnede 

problemformulering og desuden en afsluttende del med konklusion og perspektivering.  

 

Opgaven består altså af fem dele; DEL A, B, C, D og E 

 

DEL A: I denne del indledes opgaven med et afgrænsnings- og metodeafsnit og en præcisering af, for 

opgaven, centrale begreber. 

 

DEL B: Denne del udgør problembearbejdning 1, hvori jeg søger at komme frem til en forståelse af, hvad 

der er på spil for elever med matematikvanskeligheder. Dette gøres ved at undersøge delproblemet:  

Hvordan kan man forstå elever som Lars og Line fra case eksemplerne? 

Her tages der udgangspunkt i en beskrivelse af mine oplevelser i matematikundervisningen med to elever 

fra hhv. 4. og 8. klasse - Lars og Line, der begge viser tegn på at have både faglige vanskeligheder og et 

negativt og anstrengt forhold til matematikken.  

Problemet undersøges ved først at undersøge fænomenet matematikvanskeligheder ud fra bl.a. Lundes 

opdeling af årsagsforklaringer i medicinske/neurologiske, kognitive/psykologiske, didaktiske og sociologiske 

perspektiver. (Lunde 2012) Derfra sættes fokus på, det Lunde kalder, de psykologiske faktorer, hvorunder 

jeg mere dybdegåede undersøger faktorerne selvopfattelse og motivation, som de fremføres i (Skaalvik & 

Skaalvik, 2007). Ud fra teorierne analyseres og fortolkes der på case-eksemplerne. 

   

 

DEL C: Denne del udgør problembearbejdning 2, hvori jeg ud fra den opnåede forståelse i 

problembehandling 1 arbejder med delspørgsmålet: 

Hvilke fordele og ulemper er der for elevernes alsidige personlige udvikling og deres matematikfaglige 

udvikling ved udførelse af en tidlig indsats?  

I problembearbejdningen diskuteres dermed både for og imod tidlig indsats. Her fremføres synspunkter fra 

flere sider, der argumenterer for de positive virkninger af en tidlig indsats både i forhold til de faglige 

perspektiver og i forhold til elevens alsidige udvikling. Derudover fremhæves forskellige risikopunkter. Bl.a. 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013



Marlene Bech  Professionsbachelor matematik 13. maj 2013 
UCSJ lr290403 

Side 4 af 47 
 

problematiseres, med udgangspunkt i Tom Ritchies udlægning af den narrative teori, den nødvendige 

udvælgelse af eleverne til de tidlige tiltag. 

Til slut samles op på afsnittet med nogle overvejelser omkring hvordan en tidlig indsats må udføres og 

hvilke aspekter man især må medtænke og have fokus på, hvis de anførte risici og ulemper skal undgås 

eller minimeres. 

 

DEL D: Denne del udgør problembearbejdning 3.  

Dette afsnit handler, med udgangspunkt i en konkret elev, om hvordan man, ud fra et matematikfagligt 

fokus, kan arbejde i praksis med udførelsen af den tidlige indsats i henhold til overvejelserne i 

problembehandling 2.  

Hele problembearbejdningen har empirien, der består af en test af eleven Jonas som udgangspunkt. 

Herudfra arbejdes der i to dele; en der omhandler anvendelsen af teorien om regnehulsperspektivet og en 

der giver konkrete forslag til kortlægning og indhold af undervisningen af Jonas, samt mere generelle ideer 

til hvordan indsatsen kan udføres optimalt.   

 

DEL E: I denne del konkluderes og perspektiveres der. 

Begrebsafklaring og afgrænsning  
I problemformuleringen taler jeg om en tidlig foregribende indsats. Valget af ordet foregribende skal her 

præciseres. Overordnet dækker begrebet tidlig indsats over to forskellige former for intervention. Enten 

taler man om en generel forebyggende tidlig indsats, hvor tiltagene målrettes et ’fagligt løft’ af alle elever 

uanset matematikfaglige niveau. Disse former for tidlig indsats udføres ofte helt nede i børnehaven eller i 

folkeskolens yngste klasser2.  

Derudover dækker begrebet tidlig indsats også over den form for intervention, hvor man giver særlig hjælp 

til en gruppe af børn, der lader til at have begyndende vanskeligheder. Indenfor AKT-området bruger man 

samme opdeling af indsatstyper; forebyggende, foregribende og indgribende. Her beskrives foregribende 

indsatser som: 

 ” ..aktiviteter som igangsættes fordi skolen har konstateret 

begyndende problemer som kræver en særlig indsats for ikke at udvikle sig og blive 

forværret.” 3 

Det er efter samme betydning, at ordet er valgt til problemformuleringen i denne opgave, hvor ordet altså 

henviser til målgruppen: elever, der viser tidlige tegn på matematikvanskeligheder.  

 

Af problemformuleringen fremgår det, at opgaven har et dobbelt sigte med undersøgelsen af, hvordan en 

tidlig indsats kan påvirke eleverne. Dels fokuseres der på det, jeg kalder ’den alsidige personlige udvikling’ 

og dels på den matematikfaglige udvikling. Her skal først præciseres hvad jeg forstår ved udtrykket ’alsidig 

personlig udvikling’. 

Udtrykket ’alsidig udvikling’, der også optræder i folkeskolens formålsparagraf, behandles nærmere i 

faghæfte 474, hvor der lægges vægt på at:  

                                                            
2 F.eks. MIO (matematikken, individet, omgivelserne) eller projektet ’Matematikskibet’ på Tikøb skole.  
3 Side 9 i Forstudie til evaluering af AKT-indsatsen i folkeskolen (2010). Danmarks Evalueringsinstitut. 
4 Elevernes alsidige udvikling, Fælles Mål 2009. UVM. 
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”at eleverne i den danske skole skal udvikle alle sider af deres personlighed, dvs. at de skal 

udvikle sig emotionelt, intellektuelt, fysisk, socialt, etisk og æstetisk.” 

 

Elevens alsidige udvikling er altså et meget bredt udtryk, der ligger ud over den rent faglige 

uddannelsesmæssige del af elevens udvikling. 

Her i opgaven har jeg forsøgt at indsnævre begrebet ved at tilføje ’personlige’, for på den måde at 

fremhæve, at mit fokus i opgaven hovedsageligt ligger på de individuelle aspekter ved elevens person, 

identitet og egenopfattelse. 

 

Gennem hele opgaven bruger jeg udtrykket ”matematikvanskeligheder” om det at have svært med 

matematik på den ene eller den anden måde. Udtrykket er valg som en bred betegnelse, i modsætning til 

smallere betegnelser som f.eks. dyskalkuli eller talblindhed af flere årsager. For det første er der ikke ret 

meget klarhed om begrebet dyskalkuli, hvad det er og hvad det skyldes og for det andet er perspektivet bag 

udtrykket hovedsageligt medicinsk og individorienteret, hvilket nemt udelukker andre faktorer, som f.eks. 

de sociologiske eller didaktiske (se pb. 1). Min forståelse af begrebet matematikvanskeligheder lægger sig 

op ad Lundes formulering: 

”Det siger i for sig ikke andet end at vi har en elev, der ikke er i stand til at kunne klare matematik, som vi 

forventer”. (Lunde, 2012; 20)  

Under dette er jeg desuden opmærksom på, at matematikvanskeligheder kan optræde i forskellige grader, 

hvor jeg ikke udelukker, at især de sværeste tilfælde (personer, der f.eks. ikke kan læse deres eget 

telefonnummer) lider under en eller anden form for neurologisk defekt.   

Metode/ Teori- og empirivalg 
I opgaven inddrages og anvendes forskellig teori og empiri de steder, hvor det er relevant for 

problembearbejdningerne. Her skal gives et overblik over hvilke overvejelser, der er gjort i forhold til valg af 

teori og behandling af empiri. 

 

Hele opgaven har grund i et kategorialt dannelsessyn5, der tænker i en dialektisk sammenhæng mellem det 

faglige stof - det der skal læres og det subjektive - elevens udvikling af sine potentialer. I 

problemformuleringen skal det dobbelte fokus på elevens alsidige personlige udvikling og den 

matematikfaglige udvikling ligeledes forstås ud fra dette kategoriale perspektiv. Det er tanken, at den 

personlige og faglige udvikling ses som komplementære størrelser, hvor elevens alsidige udvikling har 

betydning for den faglige udvikling og omvendt. 

Overordnet har jeg valgt at have et meget psykologisk fokus gennem opgaven, hvor jeg koncentrerer mig 

om forhold som elevens selvværd, selvtillid, motivation, narrativer og identitet. Dette valg er netop taget 

med udgangspunkt i dobbelte mål for problemformuleringen, fordi de nævne psykologiske forhold både 

kan ses som en direkte del af elevens alsidige personlige udvikling og også har stor betydning for den 

faglige udvikling (Jf. mit konstruktivistiske læringssyn, der præsenteres nedenfor, hvor erkendelse er 

afhængig af elevens egne operationer). Mit fokus på de psykologiske forhold, vil altså, på en gang, ramme 

begge sider af min dobbelte problemformulering. 

 

                                                            
5 Klafkis teori om kategorial dannelse. (Graf, 2012) 
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Mit grundlæggende syn på læring, skal kort præsenteres her. Opgaven skrives på baggrund af et 

socialkonstruktivistisk læringssyn, der medtænker elementer fra især den radikale konstruktivisme (egen 

konstruktion af erkendelse gennem handling samt ideen om erkendelse opbygget som mentale skemaer, 

der udvikles gennem adaption) og Vygoyskys teorier (fokus på den sociale kontekst, sprogets centrale rolle i 

begrebsudviklingen og ideen om Zonen for nærmeste udvikling). (Skott, Jess, Hansen, 2009 Delta) 

 

I pb. 1 bruger jeg Lundes opdeling af årsagsforklaringer i medicinske/neurologiske, kognitive/psykologiske, 

didaktiske og sociologiske perspektiver. (Lunde, 2012) Dette brede perspektiv på matematikvanskeligheder 

er valgt på baggrund af et generelt transdisciplinært specialpædagogisk perspektiv, hvor der trækkes på en 

kombination af forskellige teoretiske positioner i samspil. (Alenkær, 2010) Dette er også baggrunden for at 

mange af mine forståelser (analysemodeller i pb 1 og forslag til tiltag i pb 3) tager udgangspunkt i en 

systemisk tænkning, der tænker ”hele vejen rundt” om elevens vanskeligheder. 

Ud fra denne brede forståelse af matematikvanskeligheder vælger jeg i opgaven at gå videre med en mere 

dybdegående undersøgelse af, det Lunde kalder, de psykologiske faktorer. Her har jeg yderligere valgt, at 

jeg vil koncentrere mig om faktorerne selvopfattelse og motivation. Dermed kommer jeg ikke til at 

beskæftige mig direkte med fænomenet matematikangst eller elevens holdning til faget, som ellers også 

kunne være undersøgt. 

 

Den dybere undersøgelse af faktorerne selvopfattelse og motivation vil tage udgangspunkt i Skaalvik & 

Skaalviks beskrivelser af teori om bl.a. selvvurdering og mestringsforventninger . (Skaalvik & Skaalvik, 2007) 

Disse bruges til en analyse og fortolkning af de to case-eksempler, der er udgangspunkt for pb. 1.  

Case-eksemplerne er ikke empiri indsamlet direkte til denne opgaves formål, men består af spontane 

observationer af situationer, som jeg i anden forbindelse har skrevet ned og på den måde fastholdt. Case-

eksemplerne af de to elever bruges i opgaven både som praktisk eksempel på min egen motivation for 

opgavens emne (se indledning) og som empirisk udgangspunkt for analysen i pb. 1. Empirien er valgt til pb. 

1, som kvalitativt eksempel på elevers psykologiske forhold til det at lære matematik. Det er dermed ikke 

tænkt som en kvantitativ, generelt dækkende undersøgelse af fænomenet. 

 

I pb. 2 anvender jeg Tom Ritchies udlægning af den narrative teori pointere nogle af de risici, der også er 

forbundet med den tidlige udskillelse af elever til indsatsen.  

Den narrative teori er valgt i tråd med resten af opgavens psykologiske fokus og tager ligeledes 

udgangspunkt i konstruktivismen. Dette ses i teoriens beskrivelse af at vores forståelse af virkeligheden er 

en konstruktion – en fortælling. Hvilket bruges både i forhold til at forstå individets oplevelse af sig selv i 

forhold til omverdenen ”det personlige narrativ” og til at forstå hvordan socialt konstruerede fortællinger 

eller diskurser er med til at skabe individernes identitet.  

 

I pb. 3 anvendes empiri i form af resultaterne fra udførelsen af en TIM-test på en konkret elev. (Se pb. 3 for 

beskrivelse og begrundelse af den valgte empiri).  

Derudover anvendes der i dette afsnit mere matematikfaglig og handlerettet teori. F.eks. vil jeg præsentere 

Lindenskov og Wengs teori om regnehuller. Denne er valgt fordi den giver et ressourceorienteret 

perspektiv på elevens udvikling, der kan have betydning for elevens oplevelse af matematikken og sig selv – 

og altså have betydning for de psykologiske faktorer. 
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De, i afsnittet anførte handleforslag til videre testning og undervisning, tager udgangspunkt i forskellig teori 

om matematikfaglig udvikling og kognitive vanskeligheder (Lunde, 2002; Levine, 1998 og Høines, 2006). 

Teorien og selve skemaopdelingen i afsnittet er valgt med udgangspunkt i den mulitifaktorelle forståelse af 

matematikvanskeligheder, der anvendtes i pb. 1 samt følgende syn på matematik: 

 

“Matematik er et redskab til at løse dagligdagsproblemer. Det er et systematisk symbolsprog, som 

reflekterer væsentlige dele af virkeligheden - specielt når det gælder måling, tælling, regning, størrelser og 

relationer. Matematik er et redskab til at forstå verden omkring os og til at mestre de problemer, som 

opstår i hverdagen. Det har noget at gøre med social kompetence og det at kunne mestre nye situationer.” 

(Lunde, 2002A s. 14). 

Matematisk kompetence er: 

Et komplementært forhold mellem færdighed og forståelse6, mestring af matematikken som 

sprog/udtryksform og evnen til at ‘matematisere’ og problemløse i virkelighed og hverdag. 

 

  

                                                            
6 Forholdet mellem færdigheder og forståelse kan forstås ud fra modellen om ”Matehmatical proficiency”. Her beskrives 

matematikkompetence som fem sammenvævede tråde, der både indbefatter færdigheder og forståelse. Ideen er at matematisk 
kompetence ikke kan udvikles, hvis en eller flere ”tråde” mangler. (Jess m.fl. 2009, 126) 
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Problembearbejdning 1  
 

Hvordan kan man forstå eleverne fra case-eksemplerne - deres faglige udfordringer og deres 

selvopfattelse? 

 

Cases 
Lars: 

Den første elev er Lars fra 4. klasse, som jeg havde i matematik i en uge. Lars regnede kun meget lidt, i 

stedet var han meget aktiv med alt mulig uhensigtsmæssig adfærd, der gjorde at opmærksomheden 

omkring ham hovedsagelig var negativ. Lars regnede kun, når jeg kunne sidde ved siden af ham og guide 

ham igennem. Når jeg gjorde det, havde han svært ved selv de mest simple opgaver og desuden virkede 

han fysisk utilpas, ukoncentreret og utroligt bange for at lave fejl. 

Line: 

Den anden elev er Line fra 8. klasse, som jeg havde i en matematiktime, hvor klassen skulle regne et sæt 

færdighedsregning. Det var først langt inde i timen, at jeg opdagede at Line slet ikke var begyndt på 

opgaverne. Efter en kort dialog og mit forsøg på at hjælpe Line i gang udbryder hun opgivende; ”Jeg er bare 

totalt matematik-idiot, du behøver ikke prøve at hjælpe mig, for jeg KAN ikke finde ud af det”. 

 

Jeg har senere talt med de to elevers almindelige matematiklærere, der har bekræftet at det indtryk jeg, 

som vikar, fik af eleverne, ikke er langt fra det, de oplever til hverdag. 

 

Matematikvanskeligheder 
Man anslår, at ca. 10-12% af danske grundskole elever har problemer med matematikken (Lindenskov, 

2009) Men der er kun meget få ting på området, man kan finde almen bred enighed om bl.a. forskere og 

matematikdidaktikere. Betegnelserne for fænomenet er mange; dyskalkuli, matematikvanskeligheder, 

dysmatematik, regnehuller osv. Ligeså er definitionerne og beskrivelser af kendetegn. Ingen har hidtil 

fundet en enkelt faktor, der kan forklare årsagen til, at nogle mennesker har sværere ved at lære 

matematik end andre.  

Forskningen kan overordnet inddeles i 4 retninger (Denne inddeling finder man i Olav Lundes bog ”Når tal 

gi’r kaos” og lignende hos Arne Engström (Lindenskov, 2009; 218):  

1) Medicinske/neurologiske forklaringsmåder 

2) Kognitive/psykologiske forklaringsmåder 

3) Didaktiske forklaringsmåder 

4) Sociologiske forklaringsmåder 

 

Indenfor den medicinske/neurologiske retning er man optaget af talforståelsen og de hjernestrukturer, 

man mener, er knyttet hertil (ligesom bestemte strukturer i hjernen er designet til sprog). Forskerne finder 

sammenhænge mellem aktivitet i forskellige områder af hjernen og matematikvanskeligheder.  

Området lader til at være meget komplekst, idet matematiske processer er komplicerede og styres mange 

steder i hjernen, samtidig med at forstyrrelsen matematikvanskeligheder kan komme til udtryk på et væld 

af forskellige måder. (Lunde, 2012) 
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Indenfor den kognitive/psykologiske retning beskæftiger man sig dels med forstyrrelser i psykologiske 

affektive processer som f.eks. manglende motivation eller angst og negative holdninger til faget og dels 

med forstyrrelser i de kognitive funktioner som tanskestrategier, perception og hukommelse. Især har 

Snorre Ostad været optaget af elevernes brug af strategier, hvor man ser tydeligt mønster i, at elever med 

matematikvanskeligheder allerede fra 1. klasse næsten udelukkende bruger primitive backupstrategier, der 

kun i ringe grad ændres over tid til retrievalstrategier7. Ifølge Ostads fund hænger denne strategiudvikling 

sammen med det at bruge indre tale, som også synes mangelfuld hos mange med 

matematikvanskeligheder. (Ostad, 2007) I forhold til de affektive, psykologiske aspekter omkring 

matematikvanskeligheder ses det, at mange elevers læringsforløb forstyrres af angst, manglende 

motivation, dårlig selvopfattelse og følelsesmæssige blokeringer. (Lunde, 2012) 

 

Indenfor de didaktiske forklaringsmåder beskæftiger man sig med de forhold, der, i skolens struktur og 

undervisningens tilrettelæggelse og indhold, direkte kan skabe vanskeligheder for nogle børn. Især 

kritiserer man den traditionelle individfokuserede tænkemåde, der medfører kompensatorisk undervisning 

uden noget fokus på skolens tilpasning til elevernes forskellighed. Især fremhæves den manglende 

kortlægning af elevernes strategier og misforståelser og manglende tilpasning af undervisningen til det 

enkelte barns læringsmåder. (Lunde, 2012)  

Gier Botten mener at de didaktiske årsager kan forklare de fleste tilfælde af matematikvanskeligheder, han 

skriver (oversat af Lindenskov): 

”Min erfaring er, at når elever lærer matematik gennem terpning af regler om formler, uden 

at de forstår sammenhænge, mål og mening, vil de få en grundlæggende forkert holdning til 

faget. Denne holdning vil så igen virke tilbage på muligheden for at lære faget.” (Lindenskov, 

2009; 218). 

 

De sociologiske forklaringsmåder tager udgangspunkt i relationerne mellem eleven og dennes kontekst, 

altså det der ”er omkring” eleven. Sociologien søger bl.a. årsager til matematikvanskeligheder i elevens 

kulturelle baggrund, de samfunds- og skolestrukturer eleven er en del af og de sociale relationer eleven 

indgår i. Man ved, at matematikken er et meget kultur- og kontekstafhængigt fag og at dette kan give 

problemer for etniske minoritetselever og andre elever, der kommer fra et hjem og en kultur, der er 

anderledes end den de møder i skolen. Vanskelighederne opstår da, fordi eleverne har svært ved at tilegne 

sig matematikkens fagsprog og begreber og fordi de ikke i ret høj grad kan trække på den uformelle og 

kulturelt betingede viden, de har udviklet før de kommer i skole. (Lunde 2012)(Jess m.fl., 2009) Sociologien 

fremhæver ligeledes elevens relationer til undervisningen, de andre elever og til læreren. 

Uhensigtsmæssige mønstrer disse relationer kan medføre tilstande hos eleven, der hæmmer hans fortsatte 

læring. (Lunde 2012; 71) 

 

Sammenfattende kan man sige at matematikvanskeligheder er en multifaktorielt problem, der kan komme 

til udtryk på et utal af forskellige måder – elever med matematikvanskeligheder har nogle fællestræk, men 

alle er samtidig forskellige fra hinanden. 

                                                            
7 Strategier baseret på information fra langtidshukommelsen. 
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”Den oppfatningen som i Norden synes å være mest dominerende, er at dysmatematikk er et 

multifaktorelt problem og at det oppstar i samspillet mellom elevens 

innlæringsforutsetninger og matematikkens innhold og undervisningsform. Ettersom 

vanskene kan manifestere seg pa ulike måter, kan en ensidig fokusering på én eller noen få 

av forklaringsmåtene være lite hensiktsmessig.” (Ostad, 2007; 302) 

 

Fra en praktikers synspunkt, hvor man især er interesseret i at kunne kortlægge hvori og på hvilke områder 

elevens vanskeligheder består og hvordan man bedst kan hjælpe eleven videre, kan det desuden være 

relevant at kigge på de forskellige kendetegn, der ofte er karakteristiske for elever med vanskeligheder. 

 

Ved indlæring generelt: 

- Problemer med hukommelsesfunktionen – samspillet mellem kort- og langtidshukommelse samt 

bearbejdning i arbejdshukommelse (især den visuo-spatiale arbejdshukommelse). Vanskeligheder 

med at fremkalde talfakta, begreber, procedurer og tidligere erfaringer. (Lunde, 2012; 33) 

- Begrænset overførselsværdi af færdigheder - automatisering. Jf. Ostads begreber tunge 

(isolerede) og lette (fleksible) forestillinger i forbindelse med lagring i langtidshukommelsen. 

(Lunde, 2012; 34) 

- Problemer med sprogfunktion. Svage proceduremæssige færdigheder (f.eks. tælling), svært ved 

sekvenser (ordinalitet), svage positions- og relationsbegreber. (Problemer med komorbiditet – det 

kan være svært at afgøre hvad der er primær og sekundær vanskelighed) (Lunde 2012; 84) 

- Svag visuospatial funktion. Evnen til at danne mentale billeder – positioner, mental tallinje og 

geometri.  

- Problemer med eksekutive funktioner. (At få ideer, planlægge, sekvensere, fastholde 

opmærksomhed, udføre, vurdere og justere). 

 

Specifikke for matematik: 

- Generelt svagt udviklet talforståelse. Kardinal/ordinaltal, positionssystem(Lunde, 2012; 46) 

- Dårligt emotionelt forhold til matematikken - matematikangst. Ringe motivation for at lærer nyt.  

- Svagt udviklet uformel erfaringsverden fra førskoletiden. (Lunde, 2012; 39) 

- Uhensigtsmæssig strategianvendelse. Ensidig anvendelse af de mest primitive back-up strategier. 

Ingen øgning i anvendelsen af retrival-strategier (fakta-strategier). 

 

Psykologiske faktorer 
I dette afsnit vil jeg forsøge at opnå en dybere forståelse af eleverne i de to små case-eksempler. Ud fra mit 

begrænsede kendskab til Lars og Line kan jeg ikke sige meget detaljeret om deres faglige vanskeligheder. 

Det, der interesserede mig mest, var dog også deres tilsyneladende fuldstædig opgivende og næsten 

angstprægede holdning til faget. Derfor skal jeg herfra beskæftige mig mere indgående med det, der i 

ovenstående blev præciseret som de psykologiske eller emotionelle årsager til og kendetegn ved 

matematikvanskeligheder.  

De psykologiske faktorer, der er i spil i forhold til matematikvanskeligheder er elevens; indstilling til faget, 

selvopfattelse, motivation og evt. angsttilstande. Området er komplekst, fordi det er svært at lokalisere og 

udskille direkte årsag/virkningssammenhænge. 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013



Marlene Bech  Professionsbachelor matematik 13. maj 2013 
UCSJ lr290403 

Side 11 af 47 
 

”Er det psykologiske årsager som gør, at eleven er urolig, ukoncentreret, let bliver træt og 

modløs, mangler tro på sig selv, der gør at eleven fra skolestart gør, at eleverne ikke trives 

med matematik? Eller er disse reaktioner en følge af nederlag i matematiktimerne?” (Jess 

m.fl. 2009; 16) 

Forholdet mellem de psykologiske faktorer og den faglige læring kan altså betegnes som dialektisk, hvor de 

psykologiske faktorer påvirker læringen og graden af succes med læringen påvirker de psykologiske 

faktorer. 

 

 

 

 

 

Kompleksiteten øges yderligere, hvis man medtænker hvordan de tre andre områder af årsagsforklaringer 

(medicinsk/neurologisk, didaktiske og sociologiske) kan påvirke cirklen. Nedenstående figur er min egen 

model, der viser den for min opgave centrale sammenhæng mellem de psykologiske faktorer hos individet 

og matematikken/læringen, samt nogle vigtige relationer til faktorer fra de andre områder. Modellen skal 

forstås i stil med en systemisk ”økologi” model, hvor alle pile betegner muligheder for påvirkning, såvel 

negativ som positiv. Modellen er naturligvis en forsimpling af virkeligheden, der kunne indtegnes uendeligt 

antal relationer, men jeg har valgt dem, jeg finder relevante for overblikket i min opgave. 
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Vi kan forstå Lars og Line på den måde, at de kommer ind i en negativ spiral hvor alle de relationelle pile 

repræsenterer mulige negative påvirkninger.  

I kommende afsnit stiles der, som sagt, fokus på den centrale dobbeltrelation mellem psykologiske faktorer 

og matematikken/indlæringen. I den forbindelse undersøges den centrale del af modellen - faktorerne 

selvopfattelse og motivation og deres relation til den faglige udvikling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De psykologiske faktorer, selvopfattelse, selvværd og motivation 
For at få en forståelse af de psykologiske faktorers påvirkning af elevens læring og omvendt, må jeg først 

nærmere ind på begreberne selvopfattelse, selvværd og motivation. Til dette bruger jeg Skaalvik & 

Skaalviks forståelser af de forskellige begreber fra bogen ”Skolens læringsmiljø – selvopfattelse, motivation 

og læringsstrategier”.  

Her betegnes selvopfattelse som et samlebegreb, der indbefatter alle aspekter af en persons opfattelser, 

vurderinger og forventninger i forhold til sig selv.  

”…at en persons selvopfattelse er vedkommendes fundamentale referenceramme, og at man 

altid handler ud fra en implicit eller eksplicit forestilling om, hvilken slags person man er”. 

(Skaalvik & Skaalvik, 2007; 85) 

Indenfor selvvurderingstraditionen skelner man mellem selvvurdering, som er selvopfattelse på bestemte 

områder og selvværd som er individets generelle opfattelse af sig selv. Selvopfattelsen opstilles her som en 

multidimensional, hierarkisk model, hvor selvværdet bestemmes af selvopfattelsen på områderne 

akademisk, social, emotionel og fysisk selvvurdering, som igen bestemmes af selvvurderingen på endnu 

mere afgrænsede områder: 
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(Skaalvik & Skaalvik, 2007; 103) 

 

Selvværd beskrives som en persons generelle accept eller værdsættelse af sig selv. At have højt selvværd 

betyder ikke, at man ophøjer sig selv over andre, eller føler sig perfekt, men at man accepterer og 

respektere sig selv, som man er, uafhængigt af umiddelbare ydre hændelser og andres vurdering af en. 

Selvværdet har stor betydning for vores mentale sundhed og anses for at være et vigtigt aspekt ved 

livskvalitet. Det er derfor ikke noget, man, som lærer, etisk kan forsvare ikke at være opmærksom på, når 

man har med elevers alsidige udvikling at gøre.  

 

Motivation beskrives som en drivkraft, der har betydning for adfærd - både for retning, intensitet og 

udholdenhed. I forhold til læring, er motivation baggrunden for elevens valg af aktiviteter, hans indsats og 

udholdenhed ved opgaver, der er vanskelige for ham. En persons motivation kan ikke umiddelbart 

observeres, det kan kun hans adfærd. Adfærden rummer et hav af mulige fortolkninger af personens 

motivation og den siger ingenting om de dybereliggende årsager til personens motiv som f.eks. uopfyldte 

behov eller personens mål. (Skaalvik & Skaalvik, 2007) 

 

 

  

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013



Marlene Bech  Professionsbachelor matematik 13. maj 2013 
UCSJ lr290403 

Side 14 af 47 
 

Matematikerfaringernes påvirkning af selvopfattelsen 
I ovenstående afsnit er de enkelte begreber under de psykologiske faktorer udbredt og defineret. I dette 

afsnit vil jeg se nærmere på hvordan erfaringerne fra et fag, i denne sammenhæng matematik, kan påvirke 

elevens selvopfattelse.  

 
I skolesammenhæng interesserer vi os mest for elevens selvopfattelse indenfor området ”Akademisk 

selvvurdering”, hvilket, jævnfør modellen i ovenstående afsnit, er et samlet udtryk for elevens 

selvvurdering i de enkelte fag. Elevens selvvurdering i faget matematik vil altså spille en rolle i forhold til 

den akademiske selvvurdering.  

Det viser sig desuden, at der er en klar sammenhæng mellem akademisk selvvurdering og selvværd. 

Forskning viser, at elever, der vurderer sig højt i skolen, generelt også har højere selvværd. (Skaalvik & 

Skaalvik, 2007; 143)Vi har altså dannet et billede af en sandsynlig ”kæde” af selvopfattelse, der hedder: 

selvvurdering i matematik påvirker akademisk selvvurdering påvirker selvværd. Sandsynligheden for, at et 

afgrænset niveau påvirker et mere generelt niveau, kan forklares ved hjælp af begrebet ”psykologisk 

centralitet”. Med udtrykket beskrives hvordan et område, der er værdifuldt for personen selv eller regnes 

som værdifuldt i personens miljø mere sandsynligt vil påvirke et højere og mere generelt niveau af 

selvopfattelse. (Skaalvik & Skaalvik, 2007; 134) Faget matematik er altså mere tilbøjeligt til at påvirke den 

akademiske selvvurdering, hvis matematikken er psykisk central for eleven og ligesådan er sammenhængen 

mellem akademisk selvvurdering og selvværd. Generelt kan man antage, at det akademiske område er 

psykisk centralt for mange elever, fordi skolefagene generelt tillægges stor værdi elevernes nære miljø (på 

skolen og i mange familier). Lige sådan vil matematikken for mange være central for den akademiske 

selvvurdering, alene pga. den værdi den tillægges som skolens næststørste fag. Konklusionen må altså 

blive, at selvvurdering i faget matematik, gennem den akademiske selvvurdering, har stor betydning 

selvværdet hos mange elever. 

     

Skaalvik og Skaalvik beskriver, hvordan selvopfattelsen kan påvirkes af flere faktorer. De mest centrale er; 

tidligere mestringserfaringer, egen og andres vurdering, social sammenligning og attribution af 

præstationer. 

Elevens selvopfattelse kan altså påvirkes i matematikundervisningen af følgende faktorer: 

- Tidligere mestringserfaringer: Har eleven overvejende erfaringer med at mislykkes med de 

opgaver han stilles i matematikundervisningen, vil selvopfattelsen i faget blive negativ. Negative 

mestringserfaringer har især stor betydning i begyndelsesfasen, når man skal lære noget nyt. 

(Skaalvik & Skaalvik, 2007; 110) 
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- Egen og andres vurderinger: Elevens vurdering af sig selv i matematik vil i høj grad afhænge af 

hvordan hans adfærd vurderes af de signifikante andre8 i hans miljø. Ifølge teorier om 

”spejlselvet” vil selvopfattelse dannes ud fra hvordan andre mennesker reagerer på (spejler) vores 

adfærd. (Skaalvik & Skaalvik, 2007; 116) 

- Social sammenligning: En del af vores selvopfattelse dannes ud fra vores direkte sammenligninger 

af vores egne præstationer med andres. Social sammenligning er en relativ vurderingsform, hvor 

successkriteriet er at være den bedste i en gruppe. Dette vil i sagens natur medføre, at kun nogle 

få elever i en klasse oplever en positiv selvopfattelse – kun nogle få kan være de bedste. Det er 

altså mere hensigtsmæssigt at elevernes selvvurdering er baseret på absolutte kriterier ud fra 

individuelle mål. (Skaalvik & Skaalvik, 2007; 113) 

- Selvattribution: Vores selvopfattelse afhænger ikke blot af vores direkte erfaringer, men også af 

hvordan vi forklarer eller attribuere årsagen til vores egen adfærd. Det er altså afgørende for en 

elevs selvopfattelse i matematik hvordan han attribuere hhv. succeser og nederlag i faget. Man 

skelner mellem interne og eksterne samt kontrollerbare og ikke kontrollerbare forklaringer. 

 
(Skaalvik & Skaalvik, 2007; 129) 

 

Det mest hensigtsmæssige attributionsmønster for elevens selvvurdering og hans fremtidige 

mestringsforventninger og motivation i faget er, at der attribueres til kontrollerbare forhold som 

indsats og strategi. Derimod vil attribution til evner vil kunne true elevens generelle selvværd og 

være ødelæggende for hans indsats og udholdenhed i fremtiden. (Skaalvik & Skaalvik, 2007; 129) 

Jo ældre elever bliver, jo mere tilbøjelige er de til at attribuere til evner fremfor indsats. (Skaalvik 

& Skaalvik, 2007; 190) 

                                                            
8 F.eks. forældre, dagplejemødre, lærere og venner. 
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Hvordan selvopfattelsen – gennem motivation – påvirker indlæringen 

 
 

Ved indlæring har man brug for det, der kaldes læringsfremmende adfærd – dvs. retning mod det, der skal 

læres, høj indsats og udholdenhed. Som tidligere nævnt er det netop motivationen, der er bestemmende 

for denne adfærd.  

Skaalvik & Skaalvik taler man om tre forhold, der har betydning for motivationen; individets behov, 

selvopfattelse og mål. 

Grundlæggende er vi motiverede af at opfylde mangelbehov og vækstbehov9, hvilket bl.a. også indbefatter 

behovet for en positiv selvopfattelse og selvværd. Behovet for oplevelse af selvværd medfører ofte i 

læringssammenhænge en motivation for at beskytte netop selvværdet, hvilket frembringer 

læringshæmmende adfærd i mange afskygninger. Udover dette ved vi, at positive mestringsforventninger 

virker direkte positivt på motivationen, det har betydning for både valg af aktiviteter, indsats og 

udholdenhed. (Skaalvik & Skaalvik, 2007; 179)    

Foruden behov og selvopfattelse styres motivationen også af individets mål. Her taler man dels om 

konkrete mål (fx at opnå et bestemt gennemsnit) og dels om målorientering, der udgør en mere 

grundlæggende motivation. Der skelnes her mellem opgaveorientering og jegorientering. Ved 

opgaveorientering er læring et mål i sig selv. Ved jegorientering er det vigtigere hvordan man bliver 

opfattet af andre. Dvs. målet for den jegorienterede er enten at demonstrere højere kompetence end 

andre (offensiv målorientring) eller ikke at fremstå som dårlig og mindre kompetent (defensiv 

jegorientering). Den defensive jegorientering vil ofte medføre læringshæmmende adfærd. (Skaalvik & 

Skaalvik, 2007; 205) 

 

Lars og Line – selvopfattelse og motivation 
Lars: 

Lars’ adfærd i matematikundervisningen kan karakteriseres ved følgende udtryk; lav indsats med 

matematikopgaverne, forstyrrende adfærd, angst/urolighed ved opgaveløsning og bange for at lave fejl. 

Lars’ lave indsats kan fortolkes ud fra Covingtons teori om beskyttelse af selvværdet. (Skaalvik & Skaalvik, 

2007; 188) Ovenfor så vi, at mennesker har et grundlæggende behov for at værdsætte sig selv, og dermed 

også beskytte selvværdet, hvis det er truet. Hvis vi forudsætter, hvad man kan finde meget sandsynligt, at 

Lars har negative forventninger til at mestre matematikopgaverne, vil det udgøre en risiko for Lars at yde 

en indsats. Dette fordi et nederlag ovenpå indsatsen vil betyde at nederlaget skyldes dårlige evner, hvilket 

                                                            
9 Maslows behovspyramide (Skaalvik & Skaalvik, 2007; 168) 
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har langt større konsekvenser for hans selvværd. Lars’ adfærd kan altså tolkes som en motivation for at 

undgå attribution til evner og dermed at beskytte sin følelse af selvværd.  

”Indsats er derfor at sammenligne med et tveægget sværd. Hvis læringsopgaverne skal lykkes for 

en, må man yde en vis indsats, men samtidig er det truende at yde en så stor indsats, at svage 

evner er den eneste tolkningsmulighed, hvis det mislykkes for en.” (Skaalvik & Skaalvik, 2007; 192) 

 

Lidt i samme stil kan adfærden tolkes ud fra Rosenbergs teori om psykologisk selektivitet (Skaalvik & 

Skaalvik, 2007; 184) Her beskrives fem selektive mekanismer, der har til formål at beskytte selvværdet. I 

Lars’ tilfælde er to mekanismer relevante at fremhæve, nemlig ”Selektivt valg af situationer og aktiviteter” 

og ”Selektivt valg af værdier”. Rosenberg mener at vi, i det omfang vi har mulighed for at vælge, vil opsøge 

de situationer og aktiviteter, hvor vi vurderes positivt. I Lars’ tilfælde er der ikke tale om en egentlig 

valgfrihed, idet han er tvunget til at gå i skole og have matematik, men hans adfærd kan dog tolkes som et 

fravalg af matematikopgaverne og i stedet et tilvalg af andre aktiviteter f.eks. af social karakter (som netop 

i en matematiktime opfattes uhensigtsmæssig). Ligesådan kan Lars’ adfærd tolkes som et ”selektivt valg af 

værdier”. Vi så i afsnittet om selvopfattelse, at graden af påvirkning fra selvvurderingen på et specifikt 

område til det generelle selvværd afhænger af, i hvor høj grad det specifikke område er psykisk centralt for 

personen – altså hvilken værdi det tillægges. Ifølge Rosenberg vil vi være mere tilbøjelige at sætte pris på 

de områder, hvor vores selvvurdering er høj. En devaluering af matematikfagets værdi vil altså, for Lars’ 

vedkommende, kunne tjene som en beskyttelse af hans selvværdsfølelse, hvilket f.eks. kan komme til 

udtryk ved manglende interesse for de opgaver han stilles i faget. 

Teorien om beskyttelse af selvværd kan komplementeres af teorien om mål-orientering, beskrevet i 

foregående afsnit. Ud fra denne kan vi forstå Lars som en overvejende jeg-orienteret elev – hvis mål for 

succes altså drejer sig om, hvad andre synes om ham. For Lars vil det da være vigtigere at skjule 

inkompetence (defensiv jeg-orientering) end rent faktisk at lære noget. Dette kan også forklare Lars’ 

urolighed og det, at han virker bange for at lave fejl. Idet hans mål, ud fra denne forståelse, vil være at 

undgå, at jeg og hans klassekammerater opfatter ham som dårlig til matematik. Skaalvik & Skaalvik 

beskriver et adfærdsmønster, der ligner det, man kunne observere hos Lars: 

”Forskningen har systematisk vist, at defensiv jegorientering forudsiger lavere indsats, 

udholdenhed og præstationer, større angst, tendens til at undgå at bede om hjælp, når man 

har brug for det, anvendelse af megen energi for at skjule problemer og lidet adækvate 

læringsstrategier.” (Skaalvik & Skaalvik, 2007; 205) 

 

Line:  

Lines adfærd i case-eksemlet adskiller sig fra Lars’ på flere punkter. Line er også inaktiv i forhold til 

matematik opgaverne, men hun er ikke aktiv på andre måder - hun er nærmest usynlig i klasserummet. Da 

jeg ’får øje på hende’ er hun meget hurtig til at afsløre sin egen meget negative selvvurdering i matematik – 

hun er meget overbevist om, at hun ikke kan matematik og ikke kommer til at lære det. Hvor Lars virkede til 

at bruge meget energi på at beskytte sin følelse af selvværd, virker Line meget passiv, hun lader til at have 

givet op. Dette adfærdsmønster kan forstås ud fra teorien om tillært hjælpeløshed. Begrebet tillært 

hjælpeløshed beskrives som en tilstand man kan komme i, hvis man gentagne gange har været udsat for 

ubehagelige situationer, man ikke føler kontrol over. Lines adfærd kan altså tolkes som en tilstand af tillært 

hjælpeløshed, der er opstået, fordi hun gennem længere tid har oplevet nederlag i matematikken, som hun 

ikke selv har haft følelsen af at kunne kontrollere. I forhold til denne kontrollerbarhed kan vi igen vende 
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tilbage til skemaet på side ?. Hvor vi så en opdeling af muligheder for attribution i kontrollerbare og ikke 

kontrollerbare forhold. Line kan have oplevet, at hendes grad af indsats ikke har betydet noget for 

resultatet af hendes arbejde (hvis opgaverne f.eks. konsekvent har været for svære). Derfor attribuerer Line 

nu sine nederlag til manglende evner (ukontrollerbar) og sandsynligvis sine få succeser til faktorer udenfor 

hende selv f.eks. held eller usædvanligt lette opgaver. Tilstanden af tillært hjælpeløshed har i sin natur 

store konsekvenser for elevens udholdenhed, når hun møder vanskeligheder og motivation for at 

beskæftige sig med matematikken i det hele taget. 

”Eleven opfører sig som om han tænker: ,,Der er kun lidt at vinde ved at arbejde og der er 

ingenting at miste ved at lade være med at forsøge.””. (Skaalvik & Skaalvik, 2007; 196) 

 

Konklusion på problembearbejdning 1 
Gennem pb. 1 er nu givet et bredt indblik i fænomenet matematikvanskeligheder, dets årsager og 

kendetegn. Desuden blev forholdet mellem de psykologiske faktorer og den matematikfaglige indlæring 

undersøgt nærmere og ud fra dette blev adfærden vi så hos case-eksemplerne Line og Lars analyseret og 

fortolket.  

Konklusionen på denne del af opgaven er, at elevernes faglige vanskeligheder må forstås som et 

multifaktorelt problem, der opstår i samspillet mellem elevens individuelle læringsforudsætninger og den 

undervisningsmæssige kontekst. Fænomenet har sammenhæng med forskellige årsagsforklaringer - 

neurologiske, psykologiske, didaktiske og sociologiske.  

I forhold til de psykologiske faktorer kan det konkluderes, at faktorerne selvopfattelse og motivation har 

betydning for den alsidige udvikling af elevens positive selvværd og generelle lyst til at lære og samtidig har 

stor betydning for den faglige udvikling. Relationen mellem selvopfattelse/motivation og den faglige 

indlæring/udvikling kan beskrives som en dobbeltvirkning eller en spiralvirkning. Den adfærd, jeg så hos 

eleverne i case-eksemplet, kan grundlæggende forklares ud fra en negativ udgave af denne spiral. Deres 

manglende indsats i de observerede timer kan forklares ud fra teorier og beskyttelse af selvværd og tillært 

hjælpeløshed. 

Af problembearbejningen blev det ligeledes tydeligt at faktorer som positive mestringserfaringer og 

attribution til indsats og strategi er afgørende vigtige for elevens positive alsidige og faglige udvikling. 

 

  

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013



Marlene Bech  Professionsbachelor matematik 13. maj 2013 
UCSJ lr290403 

Side 19 af 47 
 

Problembearbejdning 2 
 

Hvilke fordele og ulemper er der for elevernes alsidige personlige udvikling og deres matematikfaglige 

udvikling ved udførelse af en tidlig indsats?  

 

I indledningen tegnedes et billede af den nuværende almindelige indsats overfor elever med 

matematikvanskeligheder som utilstrækkelig og ineffektiv. (Lindenskov, 2009; 212) Dels kan indholdet og 

organiseringen af specialundervisningen problematiseres og dels er det generelle billede, at proceduren 

omkring indsatsen er så uorganiseret og langsommelig, at indsatsen eksekveres alt for sent.  

Gennem pb. 1 har jeg nu arbejdet mig frem til en nærmere forståelse af, hvad der er på spil for elever som 

mine case-elever Lars og Line. Konklusionen var bl.a., at elever med matematikvanskeligheder er i fare for 

at komme ind i en negativ spiral af dårlige mestringserfaringer, negativ selvopfattelse, ringe motivation, 

manglende indlæring/faglig udvikling  igen dårlige mestringserfaringer.. osv. I forhold til dette billede, er 

det meget tydeligt, at tidspunktet for hvornår man sætter ind med ekstra hjælp til disse elever har stor 

betydning.  

Vi så i pb. 1, at de tidlige mestringserfaringer har størst betydning for elevens selvopfattelse i faget og 

ligeledes så vi, at elevernes alder/erfaringer har betydning for, hvordan de attribuerer deres nederlag og 

succeser. Jo længere man kommer ind i sin skoletid, jo mere tilbøjelig er man til at attribuere til evner, 

fremfor indsats og strategier, hvilket betyder, at der er større risiko for at finde flere og mere massive 

selvværdsbeskyttende motiver hos de ældre elever. Jævnfør denne forståelse, er der altså ikke meget, der 

taler imod at starte indsatsen tidligt, inden eleverne oplever for mange nederlag i forhold til deres 

klassekammerater og inden de holder op med at tro på, at det er muligt for dem at lære matematik. 

Dette synspunkt støttes mange andre steder fra og et af de overvejende argumenter for den tidlige indsats 

har netop at gøre med de psykologiske faktorer, motivation, matematikangst mm. Ann Dowker10 skriver i 

hendes rapport ”What Works for Children with Mathematical Difficulties?”, at der ikke findes en decideret 

kritisk periode I forhold til at lærer matematik, men at mange med tiden udvikler matematikangst 

(mathematics anxiety), som er et uønsket fænomen i sig selv og som bevirker, at den videre indlæring af 

matematikken hæmmes. 

” Therefore, while it is never too late to intervene to help people with their arithmetical 

difficulties, interventions may be particularly effective if they are early.” (Dowker, 2004; 15) 

 

Ligeledes konkluderer Lunde i bogen “Når tal gi’r kaos” at al forskning tyder på, at tiltagene i forhold til 

matematikvanskeligheder bør begyndes ”Enkelt sagt: Så tidligt som muligt.” (Lunde, 2012; 118) Han 

fremhæver i den forbindelse forskellen på organiseringen af specialundervisningen i hhv. Norge11 og 

Finland, som klarer sig markant bedre på det matematiske område i bl.a. PISA undersøgelser. Det ses af 

nedenstående grafer, at langt flere elever i Finland modtager specialundervisning i de første skoleår, 

hvorefter antallet er faldende. I Norge er tendensen lige modsat. Måske er dette en del af årsagen til 

forskellene på elevernes præstationer i de to lande.  

                                                            
10 Dr Ann Dowker, Oxford Uni. står bl.a. i spidsen for forskningsprojektet ”The nummeracy recovery program”. 
11 Sammenligningen er også relevant for os i Danmark, idet danske resultater og forhold ved specialundervisningen 
ligner de norske. 
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(Lunde, 2012; 12) 

 

I forhold til den matematikfaglige udvikling viser flere forskningsresultater, at der ligger en stor gevinst i 

arbejde med børns grundlæggende talforståelse (især automatisering af hentning af enkle talkundskaber 

fra langtidshukommelsen f.eks. anvendelse af retrivalstrategier12). (Lunde, 2012; 119) Det, sammenholdt 

med det faktum, at der er en markant forskel på børns talkundskaber allerede, når de starter i skole 

(Wright, 2006; 1) tydeliggør fordelene i at være opmærksomme og handle på elevernes begyndende 

vanskeligheder allerede på de første klassetrin. 

”Forskningen tyder på at sådanne tiltag vil kunne reducere omfanget af  

matematikvanskeligheder med op til 70%.” (Lunde, 2012; 107) 

 

Udover de rent faglige fordele ved den tidlige indsats, kan også peges på forhold ved elevens generelle 

alsidige, personlige udvikling, der kan påvirkes i en positiv retning. Vi har allerede berørt påvirkningen af 

det generelle selvværd, i forbindelse med elevens faglige selvvurdering og motivation. Derudover kommer 

også andre psykologiske behov i spil i forhold til det at have vanskeligheder, som f.eks. værdien af at føle sig 

set og føle sig som en del af det faglige fælleskab i klassen. Disse meget individuelle perspektiver sættes i 

fokus i en artikel af Christian Quvang, der søger at fremhæve de personlige følelser og oplevelser, der er 

forbundet med det at bevæge sig mellem almen- og specialundervisningen. Han beskriver hvordan mange 

børn med vanskeligheder oplever at blive overset og bare sidde og vente og vente i den almindelige 

undervisning, med de konsekvenser til følge, at eleven føler sig anderledes behandlet og ikke anerkendt. 

(Quvang i Alenkær, 2009; 50) 

Her kan man naturligvis indlede en diskussion om hvorvidt løsningen i disse tilfælde ligger i en 

specialpædagogisk indsats eller om det er forhold ved den ’normale’ undervisning, der skal ses kritisk på. 

Det ændrer dog ikke på, at en tidlig indsats vil kunne opfylde mange af disse elevers behov for at blive set 

og anerkendt i deres vanskeligheder, så de ikke bliver siddende i klasserne i flere år og føler sig mere og 

mere hjælpeløse og anderledes.  

Quvang fremhæver ligeledes den positive effekt af at opleve faglig fremgang i forhold til elevens 

selvopfattelse og relationer til de andre elever i klassen. (Quvang i Alenkær, 2009; 52) Netop denne faglige 

fremgang er en gennemgående og tydelig pointe i forskningen omkring tidlig indsats, idet alle resultater 

viser, at indsatserne nytter noget. 

                                                            
12 Forskellen på backup-strategier og retrivalstrategier er beskrevet i afsnittet om matematikvanskeligheder i pb. 1. 
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Research strongly suggests that: 

Children's arithmetical difficulties are highly susceptible to intervention. 

Individualized work with children who are falling behind in arithmetic has a significant 

impact on their performance. (Dowker, 2004) 

 

Argumenterne for at sætte tidligt ind overfor matematikvanskeligheder, er mange, både i forhold til de 

faglige perspektiver og i forhold til elevens alsidige udvikling. Argumentationen har indtil videre taget 

udgangspunkt i elever som Lars og Line, der sidder i nogle af de ældre klasser med store 

matematikvanskeligheder. Præmissen for argumentationen for den tidlige indsats har altså været, at vi ved, 

at disse elever bliver tabt, hvis vi ikke gør noget. Men i virkeligheden ved vi jo ikke med sikkerhed hvilke 

elever i en 1. klasse, der vil udvikle matematikvanskeligheder. 

Vi ved, at den grundlæggende talforståelse hos eleverne i de små klasser er en god indikator for, om eleven 

er i risiko for at få vanskeligheder senere hen. (Lunde, 2012; 107) Men vi vil uundgåeligt komme til enten at 

yde hjælp til elever, der havde klaret sig fint uden (overflødig bekymring) eller at overse nogle elever, der 

havde haft gavn af hjælpen (oversete vanskeligheder). Antallet af hhv. overflødige bekymringer og oversete 

vanskeligheder afhænger af, hvor vi trækker grænsen for, hvornår vi tilbyder en særlig indsats. Trækker vi 

grænsen lavt, overser vi flere, men trækker vi grænsen højt, vil vi have et større antal overflødige 

bekymringer13.  

Umiddelbart virker det ikke bekymrende, at yde en egentlig unødvendig indsats til nogle elever – det kan 

der vel ikke ske noget ved?  

 

Set ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv, vil situationen kunne problematiseres, idet selve opdelingen 

af eleverne i forskellige kategorier vil have konsekvenser for den enkelte elevs syn på sig selv. I det følgende 

vil Tom Ritchies udlægning af den narrative teori med udgangspunkt i socialkonstruktivismen danne 

grundlag for min forståelse af, hvordan skolens kategorisering af eleven som ”elev der har brug for særlig 

matematikundervisning”, kan påvirke elevens identitetsdannelse og opfattelse af egne muligheder.  

Tom Ritchie beskriver narrativ teori ud fra både et individorienteret psykologisk perspektiv og et mere 

kontekstorienteret sociologisk perspektiv. 

Ritchie forklarer med udgangspunkt i Jerome Bruners konstruktivistiske tænkning hvordan individet skaber 

mening og sammenhæng i tilværelsen ved hjælp af narrative fortællinger. Fortællingerne/narrativerne vi 

skaber om os selv, giver os retning og skaber vores identitet og det er også ud fra disse, at vi forstår og 

strukturerer nye oplevelser og hændelser.  

”Denne sammenkædning af brudstykker til helheder skaber sammenhæng og indhold i 

identiteten. På baggrund heraf kan vi sige, at vi bliver de narrativer, vi fortæller.” (Ritchie, 

2012; 12) 

Denne psykologisk kognitive del af teorien udbredes til også at medtænke et mere kontekstuelt perspektiv, 

der bl.a. tager udgangspunkt i Foucaults diskursbegreb14. Ud fra dette skal individets selvfortællinger og 

identitetsdannelse forstås som skabt af sproget og de diskurser, der er i omverdenen.  

                                                            
13 Elbro beskriver dette dilemma i forhold til forudsigelse af læsevanskeligheder i 1. klasse i bogen 
”Læsevanskeligheder”.(Elbro, 2007; 119) 
14 ”En diskurs er en sum af tanker og udsagn, som indkredser et fænomen på en særlig måde – og dermed udelukker 
andre måder at beskrive samme fænomen. ..Diskurserne bestemmer, hvad og hvordan noget kan siges eller ikke siges. 
Ikke alt kan siges, og ikke alle kan sige noget, fordi de ikke er i den rette position hertil.” (Jerlang, 2009; 155) 
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Sat ind i en skolekontekst betyder dette, at skolen som institution, i kraft af dens værdier, holdninger, 

stemninger, metoder, rutiner, fremgangsmåder mm., definerer forskellige subjektiveringsmuligheder og 

positioner og dermed er medskaber af elevens identitet og selvfortælling. Ligeledes er lærernes holdninger, 

attituder og forståelse af eks. normalitet og afvigelse bestemmende for hvilke fortællinger, der skabes om 

hver enkelt elev.  

”..hvordan de voksnes beskrivelser og kategoriseringer af børn skaber bestemte 

forudsætninger for, hvordan børn opfatter sig selv – eller hvilke selvfortællinger børn kan 

have adgang til. .. og er dermed med til at skabe dets identitet eller selvopfattelse – i grunden 

et alvorligt anliggende, hvor nogle bliver vindere og andre tabere. (Ritchie 2012; 44) 

 

I lyset af ovenstående bliver det tydeligt hvilken definerende magt skolens kategorisering af elevene har. 

Opdelingen af elever i grupperne ”har brug for særlig matematikundervisning” og ”kan klare sig i 

normalundervisningen” er i sig selv med til at beskrive nogle forestillinger om, hvad der er normalt og 

afvigende. Nogle forestillinger, der skaber rammer for hvilke historier eleverne kan fortælle om sig selv. 

Dermed kan vi med den tidlige indsats være medskabere af en identitetsforståelse og selvopfattelse hos 

eleven, der risikerer at hedde ”Jeg er anderledes og dum”, hvilket naturligvis er uønskeligt i sig selv, men 

som også, vil have konsekvenser for elevens motivation i forhold til fremtidigt matematikarbejde. En 

stempling af en elev i første klasse, kan skabe forventninger fra lærer og eleven selv, der risikerer at blive 

selvopfyldende15. Skolen risikerer altså i yderste konsekvens at skabe faglige vanskeligheder for eleven. 

Vanskeligheder, som vi ikke kan vide, om eleven havde fået, hvis ikke han var blevet udskilt til særlige tiltag 

i første klasse. 

 

I ovenstående diskussion fremføres klare argumenter for en anvendelse af tidlig indsats i matematik, men 

der fremhæves samtidig forbehold i forhold til de alvorlige risici, man løber ved den tidlige udskillelse af 

eleverne. For overblikket skyld skal her samles op med en skematisk oversigt over fordele og ulemper/risici 

ved tidlig matematik indsats: 

  

                                                            
15 Rosenthal-effekten: socialpsykologisk lovmæssighed, der viser, at forventninger indfries. (Christiansen m.fl. 2011; 
417) 
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Tidlig indsats Fordele Ulemper/risici 

Alsidig udvikling  

(identitet, selvværd og 

selvopfattelse) 

At eleven undgår at komme ind i 

den dårlige spiral af negative 

mestringserfaringer, der kan 

påvirke selvværdet. 

 

At eleven føler sig set/forstået 

(anerkendt) med sine 

vanskeligheder. 

 

At eleven føler sig fagligt 

inkluderet. 

 

At eleven placeres indenfor en 

socialt konstrueret kategori, der 

kan have betydning for hans 

fortælling om sig selv og hans 

identitetsdannelse. 

 

At eleven stigmatiseres med 

manglende anerkendelse og 

dårligt selvværd til følge. 

Faglig udvikling At eleven undgår at komme ind i 

den ovennævnte dårlige spiral, 

der påvirker motivationen og 

dermed indlæringen. 

 

At eleven får hjælp til den tidlige 

udvikling af talforståelsen. 

 

At eleven får hjælp til at opbygge 

en mere solid erfaringsverden.  

At kategoriseringen skaber 

selvopfyldende negative 

forventninger og derfor skaber 

faglige vanskeligheder for eleven. 

  

Diskussionen her rører ved et centralt dilemma i specialpædagogikken, nemlig forholdet mellem 

synliggørelse og stigmatisering; det forhold, at vi på den ene side er nødt til at synliggøre mennesker ved 

deres mangler, for at de kan få den rette hjælp, men at vi på den anden side risikerer at umyndigøre og 

stigmatisere disse mennesker med etiketter, der kan medføre en oplevelse af manglende ligeværd. 

(Morken 2008; 207) Disse dilemmaer eller spændingsområder vil aldrig kunne løses med et ”enten/eller-

svar”. Derfor skal konklusionen af den ovenstående diskussion heller ikke reduceres til et entydigt ja eller 

nej til tidlig indsats.  

 

Af diskussionen står det klart, at tidspunktet for indsatsen langt fra er den eneste udslagsgivende faktor for, 

hvordan en særlig matematik indsats kan påvirke elevens alsidige og faglige udvikling. Det betyder meget, 

at indsatsen er tidlig, i forhold til opbyggelsen af elevernes talforståelse og i forhold til elevens psykologiske 

forhold til matematikken, men det faktum at indsatsen er tidlig, er ingen mirakelkur alene. Man må i høj 

grad tænke ligeså meget ”hvordan” som ”hvornår”, idet en fejlslagen tidlig indsats kan være lige så eller 

endda mere ødelæggende end en sen eller slet ingen indsats.  

I diskussionen tydeliggøres flere forhold, som er særdeles relevante at medtage i overvejelserne. Det er min 

vurdering, at følgende opmærksomhedspunkter er ligeså vigtige for det positive resultat af indsatsen, som 

det faktum, at den udføres tidligt i skoletiden: 
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- Anerkendelse. Det går igen flere steder at eleverne har behov for at blive set, forstået og anset som 

ligeværdige på trods af eventuelle faglige vanskeligheder. Alt dette kan samles under begrebet 

anerkendelse, der således viser sig vigtigt i arbejdet med elever med vanskeligheder. Det 

grundlæggende behov for anerkendelse kan forstås nærmere ud fra Axel Honneths teori om 

samme, hvor han bl.a. pointerer, at manglende anerkendelse i familien, den retslige sfære eller den 

solidariske sfære vil medføre manglende hhv. selvtillid, selvagtelse og selvværdsættelse. (Nørgaard, 

2005)  

- Elevens narrativ og selvopfattelse. Gennem både pb. 1 og 2 er det blevet tydeligt at elevens 

generelle selvforståelse og hans selvvurdering i faget har betydning for såvel den alsidige som den 

faglige udvikling. Derfor er elevens forståelse af sig selv og opfattelse af sine vanskeligheder 

væsentlige at være opmærksom på. 

- Attribution. I forlængelse af dette vil det være relevant at arbejde med elevens 

attributionsmønster. Det er som tidligere nævnt mest hensigtsmæssigt for elevens motivation at 

han attribuerer til indsats og strategi. Men dette sker naturligvis kun, hvis han rent faktisk oplever 

at hans indsats og valg af strategi har en betydning.  

- Lærerens forståelse - specialpædagogiske perspektiv. Jf. pb. 2 er lærerens holdninger og forståelser 

medskabende for elevens egen-fortælling og identitet, derfor er det relevant at læreren har en 

transdisciplinær forståelse af vanskelighederne, så der tages højde for de individuelle OG de 

kontekstuelle faktorer i forhold til vanskelighederne. Dermed undgår man et ensidigt 

stigmatiserende syn på eleven som bærer af mangler og defekter, hvilket åbner for en praksis, der 

tager udgangspunkt i elevens potentialer og ressourcer. (Alenkær, 2010; 33) 

- Præcis udvælgelse. Som før nævnt er udvælgelsen af de elever, man mener, er i risikogruppen for 

at udvikle vanskeligheder et kritisk punkt, hvor man risikerer dels at overse nogle og dels at 

kategoriserer unødigt. Derfor må det fremhæves, hvor vigtigt det er, at udvælgelsen sker på et 

fagligt kvalificeret grundlag og dermed er så præcis som muligt.   

- Faglig fremgang. Hvor indlysende det end må lyde, er et af de vigtigste opmærksomhedspunkter, at 

eleven rent faktisk oplever faglig fremgang ved indsatsen. Positive mestringserfaringer kan være 

afgørende for at bryde den negative spiral af erfaringer, selvopfattelse og motivation omtalt i Pb 1.   

- Samarbejde mellem special- og almenundervisningen. Den systemiske tilgang og det multifaktorelle 

syn på matematikvanskeligheder medfører, at forhold som undervisningsdifferentiering, relation 

mellem lærer/elev og inklusion af eleven i den almindelige matematikundervisning, er ligeså 

afgørende for et godt resultat som selve de specialpædagogiske tiltag.  

 

Konklusion problembearbejdning 2 
Gennem problembearbejdningen er diskuteret fordele og ulemper ved tidlig indsats fra flere perspektiver. 

Mange forhold peger på både faglige og psykologiske fordele ved, at eleven hjælpes tidligt, men samtidig 

opstår en væsentlig risiko for stigmatisering og udvikling af negative selvbilleder og forventninger i 

forbindelse med den uundgåelige kategorisering udvælgelsen af elever medfører.  

Diskussionen førte ikke frem til nogen entydig konklusion af hvorvidt tidlig indsats er fordelagtigt eller ej, 

dette afhænger i lige så høj grad af hvordan den udføres og hvor præcist man kan udvælge eleverne. Der 

afsluttedes derfor med en oplistning af opmærksomhedspunkter for udførelsen, der synes at være lige så 

udslagsgivende for indsatsens succes som det faktum, at den udføres tidligt.  
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Problembearbejdning 3 
 

Af pb. 2 kunne vi konkludere, at det har mange fordele at sætte ind tidligt overfor 

matematikvanskeligheder, men også at succesen i høj grad afhænger af, hvordan man tilrettelægger og 

udfører tiltagene. Derfor skal der her arbejdes videre med følgende: 

 

Hvordan kan man i praksis, med udgangspunkt i en konkret elev, arbejde med den matematikfaglige 

udførelse af en tidlige indsats, i henhold til de overordnede opmærksomhedspunkter/ anbefalinger fra pb. 

2? 

 

Problembearbejdningen indeholder tre afsnit; et der præsenterer og bearbejder testresultaterne i det 

empiriske materiale, et der introducerer et regnehulsperspektiv på matematikvanskeligheder, der er et bud 

på hvordan læreren kan tænke og dermed handle ikke-stigmatiserende samt ressource- og 

udviklingsorienteret og til slut et afsnit der giver matematikfaglige bud på kortlægning, indhold og 

udførelse af en tidlig indsats. 

 

Valg af empiri: 
Det har vist sig at området matematikvanskeligheder er så komplekst, at det kun i meget lille omfang er 

muligt at sige noget generelt om eleverne i denne gruppe – fænomenets årsager er multifaktorelle og 

udtrykket forskelligt fra elev til elev. Skal man derfor sige noget konkret om praksis, er man også nødt til at 

tage udgangspunkt i en konkret elev. Dette er årsagen til at empirien her består af en test og en generel 

beskrivelse af eleven Jonas. 

Testen, der blev taget på Jonas var en færdiglavet test fra materialet TIM. Der testes i de overordnede 

områder talarbejde og regneforståelse. Der testes dermed kun et lille hjørne af elevens samlede 

matematiske kunnen og forståelse, men eftersom elevens talforståelse har vist sig så central for den tidlige 

identifikation af matematikvanskeligheder, vurderer jeg, at det er det mest repræsentative afgrænsede 

område vi kan anvende til tests af denne type. 

Jonas er elev på en specialskole og falder derfor lidt uden for den elevgruppe man oftest taler om i 

forbindelse med tidlig indsats. I dette tilfælde betyder det, at der udover de matematikfaglige 

problemstillinger i højere grad også skal medtænkes andre faktorer som generelt udviklingsniveau og 

generelle indlæringsvanskeligheder. Det er dog min vurdering, at dette ikke har den store betydning i 

forhold til at bruge casen som udgangspunkt for udførelsen af en tidlig indsats, idet mange af de ting vi ser 

hos Jonas ligeså godt kan forekomme hos en elev i en ’almindelig’ første klasse.  

 

Præsentation af case 
Empirien, indsamlet til denne opgave, består af to dele; en primær, som er materiale (video og 

registreringsark) fra udførelsen af en test fra systemet TIM (Tidlig Indsats i Matematik)16 med eleven Jonas 

                                                            
16 (Henriksen og Pedersen, 2009) TIM er et komplet materiale til udførelse af tidlig indsats i matematik. Det består af 
arbejds-/logbøgerne 1, 2 og 3, ud fra hvilke, der kan arbejdes under selve indsatsen og derudover en færdiglavet test, 
der vurderer elevens niveau (1, 2 eller 3). Testen er dermed beregnet til, dels at vurdere om eleven har brug for tidlig 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013



Marlene Bech  Professionsbachelor matematik 13. maj 2013 
UCSJ lr290403 

Side 26 af 47 
 

på 7 år og desuden et sekundært kort interview af Jonas’ faste lærer, der tjener som kilde til 

baggrundinformation om Jonas.  

 

Beskrivelse af Jonas 
Jonas går i en integreret 1./2. klasse på en specialskole bestående af i alt syv drenge med meget forskellige 

profiler og funktionsaldre. Fra J’s faste lærere vides det, at J er noget bag sin alderssvarende udvikling. Af 

interviewet (bilag 1) kan det udledes at Jonas trives godt socialt med de andre drenge, men at han generelt 

er meget stille og tilbageholden og kun nødigt indlader sig på længere samtaler, især ikke med voksne. I 

forhold til matematikken lader Jonas til at være glad for det stillesiddende, individuelle arbejde, mens han i 

forhold til f.eks. fagligt gruppearbejde eller klassesamtaler, er meget fåmælt, især hvis han er usikker.   

 

Resultat af testen:  
Resultatets af Jonas’ test viste, at han generelt ligger svagt indenfor talarbejde (gennemsnitligt på niveau 

1), men at han har det betydeligt nemmere indenfor regneforståelse, hvor han ligger på niveau 2-3. (Bilag 

2) TIM materialet anbefaler, at det samlede niveau afgøres efter elevens laveste resultat under 

regneforståelse, i Jonas’ tilfælde altså niveau 2. Jonas vil derfor, ud fra dette materiale, være kandidat til en 

tidlig indsats. 

Testen har udover at placere Jonas på et givent niveau også givet vigtig information og hans viden og 

strategier indenfor tal og regning, som vil kunne bruges som udgangspunkt for hans fremtidige 

undervisning: 

1. Jonas er sikker i genkendelse og benævnelse af tallene 1-11 (tallene 12-20 kan han hverken 

genkende eller benævne). Det kunne tyde på at han har lidt nemmere ved tallene 20-30? (Deltest 1 

og 2 Bilag 3) 

2. Jonas er meget sikker i sine tælleremser (1-50 - derefter lidt usikker), samt baglænstælling 10-0. 

Det er dog meget tydeligt at remserne huskes som en sang/rim-og-remser og endnu ikke som en 

opremsning af selvstændige tal. Han kan med lidt hjælp hoppe ind vilkårlige steder i remsens lave 

ende, men han er endnu ikke sikker nok til at kunne sige tallet før. Det gør, at tælleremsen ikke er 

ligeså funktionel for Jonas som den kunne være, hvis han kunne se den som en tallinje. (Deltest 3 

og 6 Bilag 3) 

3. Jonas har udviklet fine, men stadig noget mekaniske tællestrategier til addition (tæller videre fra 

største) og subtraktion (tage væk og tælle resten). Han kan operere med begge strategier i hovedet 

uden at flytte på konkreterne (ved subtraktion dog kun med tal mindre end 10). (Deltest 8) 

4. Jonas har problemer med at forbinde mængde og talnavn med det skriftlige symbol.  

Det kunne tyde på at Jonas har problemer i overgangen mellem det konkrete og det abstrakte. Han 

har udemærkede tælle og additionsstrategier, når matematikken foregår konkret og verbalt, men 

kan ikke overføre det til brugen af talsymboler. Han adderer fint 12+4 i kuber – tæller fra største, 

men kender ikke symboler for tal over 11. (Deltest 8 og Deltest 1 og 2 Bilag 3) 

 

                                                                                                                                                                                                     
indsats (det anbefales ved testresultat 1-2) og dels til at angive på hvilket niveau (i hvilken logbog) indsatsen skal 
begyndes. 
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Regnehuller som udgangspunkt for Jonas’ videre udvikling. 
 

Som det blev beskrevet i starten af opgaven, levner teori og forskning omkring emnet 

matematikvanskeligheder umiddelbart flere spørgsmål end svar. Derfor kan det være svært at finde et 

holdepunkt for tiltag i praksis.  

Lindenskov og Weng har indført, det de kalder et regnehulsperspektiv på matematikvaskeligheder, der 

netop giver mulighed for at handle i praksis uden at underkende matematikvanskelighedernes 

kompleksitet. Metaforen regnehuller er et pragmatisk perspektiv, der ser ud over årsagsforklaringer og 

diagnoser og i stedet har fokus på den fremadrettede udvikling. Dette giver os mulighed for at handle og 

hjælpe eleven fremad, uanset om vi tænker i neurologiske, kognitive, psykologiske, sociologiske eller 

didaktiske årsager.  

”Det er ikke typen af tilskrivning, vi opholder os ved, men analysen af vanskelighedernes 

faglige indhold for eleven og af handlinger til at støtte, så risikofaktorer ikke får en negativ 

indflydelse på matematiklæring.” (Lindenskov & Weng, 2009; 222) 

 

Billedet regnehuller rummer flere centrale pointer. For det første ses regnehuller som noget udenfor 

eleven – at være faldet i et regnehul betegner kun, at man er gået midlertidigt i stå i sin matematikfaglige 

lærerproces, hvilket kan ske for alle. Man mindsker risikoen for stigmatisering ved at fjerne vanskeligheden 

fra elevens. 

Lidt i samme stil søger man, for det andet, at skabe en mindre totalitær tanke om 

matematikvanskelighederne, idet billedet af regnehuller også indeholder hele det matematiske landskab 

rundt om hullet.  

”Metaforen ’hul’ tydeliggør, at vanskelighederne knytter sig til enkeltstående områder, og 

der findes intet ’hul’, uden at der er ’noget udenom’.” (Lindenskov & Weng, 2009; 220) 

 

Dette ressourceorienterede perspektiv medfører altså, at der altid vil være noget eleven kan, som der kan 

bygge videre på. Den tredje pointe ved hul-metaforen er, at der altid er flere mulige strategier for at 

arbejde med vanskelighederne. Man kan bygge bro over hullet (kompensere), man kan fylde hullet op 

(lærer det man mangler) eller man kan gå udenom (få den samme forståelse på en anden måde, med andre 

materialer, repræsentationer mm.).  

 

Hvordan kan vi så, ud fra dette regnehulsperspektiv, tænke Jonas’ fremadrettede udvikling? 

Det centrale ud fra et regnehulsperspektiv er, gennem en faglig analyse, at kortlægge Jonas’ styrker og 

svagheder. Fra ovenstående beskrivelse og fortolkning af Jonas’ testresultater er allerede fundet væsentlige 

problempunkter, nemlig den del af Jonas’ talforståelse, der handler om tælleremsens funktionalitet samt 

hans evne til at oversætte mellem mængde/verbalt udtryk og talsymboler. Samtidig med disse svagheder i 

Jonas’ talforståelse tydeliggjorde testen også flere stærke områder hos Jonas (det matematiske landskab 

udenom hullerne). F.eks. var han stærk i tælleremsen helt op omkring 50, han var god til at tælle objekter - 

også uden at røre ved dem og han benyttede sikre strategier til både addition og subtraktion.  

Ud fra regnehulsmetaforen kan vi tænke i flere muligheder for at støtte Jonas’ videre udvikling. Vi kan 

tænke i at fylde ’hullerne’ op. Det ville indebære direkte arbejde med genkendelse/anvendelse af 

skriftsymboler og øvelse i at bruge tælleremsen funktionelt (hoppe ind vilkårlige steder, sætte i rækkefølge, 

tælle baglæns osv.). Vi kunne også tænke i kompenserende muligheder (bygge bro over hullerne). Man kan 
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f.eks. lade Jonas have en tallinje klistret på sit bord, sådan at han ved hjælp af sin tælleremse altid kan finde 

frem til et givent talsymbol. Sluttelig kunne man også tænke i strategien ’at gå udenom hullet’. Her kunne 

man tage udgangspunkt i nogle af de førnævnte stærke områder og f.eks. lade ham arbejde videre med 

sine gode additionsstrategier ved hjælp af konkrete og verbale repræsentationer. På den måde kan man 

undgå, at den svage oversættelse til/fra talsymboler kommer til at hæmme Jonas’ udvikling af strategier og 

matematisk tænkning. 

 

 

Udførelse af en tidlig indsats 
Hvad skal der arbejdes med? Hvordan? 

I den konkrete case om Jonas er det ikke så relevant at tale om en decideret tidlig indsats, idet Jonas går på 

en specialskole og tiltagene derfor vil være en del af den daglige undervisning. Men som før nævnt lader de 

problemstillinger vi møder hos Jonas sig nemt overføre til det almene område. Her skal derfor med 

udgangspunkt i Jonas’ test gives et bud på hvordan en tidlig indsats ville kunne udføres. 

 

Kortlægning 

Ud fra et konstruktivistisk læringssyn er en detaljeret kortlægning et vigtigt grundlag for tilrettelæggelsen af 

undervisningen. Aktiviteterne må tage udgangspunkt i og bygge ovenpå den enkelte elevs forståelser og 

tænkemåder, derfor må kortlægningen kunne give indblik i netop dette.  

Med testen fra TIM har vi fået et generelt billede af Jonas’ behov for specialundervisning og derudover har 

vi kortlagt Jonas’ viden, kunnen og strategier på tal- og regne området. Dette kan hjælpe os til at afgøre 

indholdet af indsatsen på netop dette område, men da matematik er meget mere end tal og de fire 

regningsarter må vi også fokusere på andre aspekter af elevens matematiklæring. 

 

Lunde taler i den forbindelse om vigtigheden af at stille en ”helhedsdiagnose”, der både har fokus på 

elevens lærervanskeligheder og på selve matematikken. (Lunde, 2002A) 

Gennem pb. 1 så vi, at matematikvanskeligheder er et produkt af både individuelle (kognitive funktioner, 

holdninger, erfaringer osv.) og kontekstuelle faktorer (førskole stimulering, tidligere undervisning, sociale 

forhold osv.). Dette stemmer fornuftigt overens med Lundes anbefaling om en kortlægning, der afdækker 

følgende forhold: 

 

1. Der er behov for en matematisk funktionsprofil af eleven. Det vil sige at vi må vide noget om hvad 

eleven kan og ikke kan, specielle misforståelser og regnehuller. 

2. Der er også behov for en kognitiv funktionsprofil . Det vil sige, at vi har behov for at vide noget om, 

hvordan eleven lærer… 

3. Der er behov for en sociologisk funktionsprofil. En beskrivelse af det sociale system, som eleven 

befinder sig i på skolen og hjemme. 

(Lunde, 2012; 109) 

 

En sociologisk funktionsprofil kræver et dybere kendskab til eleven, end hvad jeg har til Jonas i denne 

opgave, derfor er der i det følgende fokusret på de matematiske og kognitive aspekter.  
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Skemaet i det følgende afsnit er opbygget som overblik over, hvad jeg (med udgangspunkt i bl.a. Lunde, 

2002, Levine, 1998, TIM materialet og Høines, 2009) vurderer som de områder af matematikken og de 

kognitive funktioner, der er centrale for matematiklæringen. I skemaet er der givet forslag til på hvilke 

områder og med hvilke tests, der kunne kortlægges yderligere i arbejdet med Jonas.  

 

Indhold 

 

 Kortlægning  Tiltag for Jonas 

Matematisk viden og kunnen:   

Tal  

Talnavne, tælling, mængder 

(kardinalitet), tallinje (ordinalitet), 

positionssystem. 

TIM Træning i genkendelse/navngivning af talsymboler 

(især 11-20). (Eks. stafetleg) 

 

Arbejde med tallenes ordinalitet – tallinje (eks. 

tørresnorsmatematik), tallenes indbyrdes værdi 

(eks.spil krig). 

 

Arbejde med positionssystem – tiere og enere (eks. 

veksle penge). 

 

Knytte tal til hverdagserfaringer – se anvendt 

matematik (måling, penge, optælling, sortering).  

 

Regneforståelse 

Strategier/forståelse for addition 

og subtraktion, 

regnehistorier/problemløsning. 

Evt. begyndende forståelse for 

del/helhed. 

TIM Arbejde med forståelse af tallinje – hoppe frem og 

tilbage + skiptælle med 2, 5 eller 10. Bruge tallinje 

som hjælpemiddel til add./sub. 

 

Arbejde med opdeling af tal (2+4=3+3=1+5), 

tiervenner. (Eks. add./sub. På perlesnor/kebabpind/ 

kugleramme). 

 

Løse/lave regnehistorier – kombination af 

talsymboler og egen notation (tegning) som 

oversættelsesled.  

 

Løse problemløsningsopgaver med egen notation 

(undgå at det svage symbolsprog hæmmer 

matematisk tænkning). (Høines, 2006)  

 

Geometri og mønstre 

Begreb om/ genkendelse af 

former, størrelser og mønstrer.  

 

  

Anvendt matematik 

Dagligdags tal, størrelser og 

begreber (penge, alder, klokken, 

Deltests: 

”Opfattelse af nogle af 

dagliglivets størrelser”,  

Arbejde med tal og regning indenfor 

hverdagsemner/småprojekter. (Eks. om familie, 

højde, alder, optælling/statistik, tabte tænder, min 
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form, plads, retning..) 

Måling (enheder, estimering, 

længde, flader, vægt, fylde) 

Overslag og hovedregning. 

”Kendskab til 

almindelige 

brugsområder for 

tallene” samt ”Måling, 

penge og enheder”. 

(Lunde, 2002B) 

 

vej til skole, penge, købmand, tidsplaner, 

madlavning… osv.) 

 

Arbejde med realistisk fornemmelse for alm. 

størrelser og forudsigelse af resultater, overslag og 

hovedregning. 

   

Problemløsning og 

tankestrategier 

Genkende, forstå, planlægge, finde 

oplysninger, se mønstrer, vælge 

strategi, arbejde systematisk, 

vurdere/justere løsning.. 

Deltest: 

”Problemløsning og 

tankestrategier” 

(Lunde, 2002B) 

Arbejde systematisk med løsning af matematiske 

problemer (mundtlige, Jonas læser ikke ret godt 

endnu) og strategisk tænkning. 

 

Fokus på proceduren; planlægge, vigtig information, 

systematik, udholdenhed, vurdering af resultat.  

 

Opøve strategisk/logisk tænkning gennem f.eks. spil 

(kryds & bolle, fisk, 31, mølle, dam..), materialet logix 

eller gåder og talpuslere. 

 

Kognitiv funktion:   

Sprog og begreber 

Sprogforståelse og produktion. 

Begrebsforståelse. 

Afkode/genkalde symboler. 

Talsymboler: TIM-test. 

 

Deltest ”Sprog og 

begreber” (Lunde, 

2002B; 44) 

 

(Samarbejde m. dansk 

og andre fag). 

Arbejde generelt med Jonas’ 

kommunikationskompetence og hans lyst og mod til 

at dele matematiske tanker og resultater.  

 

Støtte i visuelle repræsentationsformer. Begrebskort 

og orddiagrammer. (Levine, 1998; 119) 

 

Øge ordforråd, især erfaringer med grundlæggende 

matematiske begreber (form, størrelse, plads, 

retning, antal mm.) 

Sortere og beskrive. 

(Lunde, 2002C; 51)  

 

Symbolsprog: 

Styrke oversættelsesled (udvide erfaringsverden og 

styrke sammenhæng mellem denne og 

begrebsindholdet.) Herefter kan symbolsproget vha. 

oversættelsesleddet blive sprog af 1. orden. 

(Høiness, 2006) 

 

Opmærksomhed og 

koncentration 

  

Hukommelse   

Visuel-spatial funktion 

(rumsans) 
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Skemaet ovenfor er udarbejdet med udgangspunkt i nogle generelle ideer om specialundervisningens 

tilrettelæggelse og indhold. Heri er medtænkt pointer fra pb. 1 og 2. 

Ideerne er her kort samlet på listeform: 

 

- Al undervisningen bør bygge på den enkelte elevs faktiske forudsætninger, sådan at eleven kan få 

positive mestringserfaringer og opleve fremgang ved egen indsats. Der må tages højde for, at 

matematikken er et kumulativt fag, hvorfor det er nødvendigt, at eleven får den grundlæggende 

forståelse på plads. (Hansen m.fl., 2006; 96) Dvs. den grundlæggende forståelse for tal, regning, 

metoder og begreber, hvilket ikke må forveksles med mekaniske regnefærdigheder. (Lunde, 

2002C; 8) Der må gives plads til elevens anvendelse og udvikling af egne strategier og symbolsprog. 

(Lunde, 2002C)(Høines, 2006) 

 

- Undervisningen skal være tilrettelagt sådan, at man undgår at gentage den nederlagskontekst 

eleven ellers forbinder med matematikarbejde. Det betyder, at man må gøre noget andet, end det 

eleven hidtil har oplevet f.eks. arbejde med andre typer opgaver og andre materialer. (Hansen 

m.fl., 2006; 94) I den forbindelse bør man ligeledes motivere eleven ved at reducerer arbejdet med 

papir og blyant og desuden benytte sig af legeprægede aktiviteter f.eks. spil. (Lunde, 2002C)  

 

- Fokus i undervisningen bør rykkes væk fra ’et-rigtigt-svar-tanken’ og i stedet ligge på tænkning, 

strategier, begrebsudvikling, elevens kommunikative kompetence samt matematikkens 

sammenhæng med virkeligheden. 

 

- Man bør arbejde med elevens opmærksomhed på egen læring og fremgang. Eleven skal ’lære at 

lære’ gennem metakommunikation og arbejde med f.eks. logbog, egne mål, begrebskort mv. 

(Lunde, 2002C; 29) (Levine, 1998) 

 

- Indholdet må udvælges nøje – ikke alle elever skal lære alt. Der må prioriteres tid til fordybelse og 

såkaldt ’overindlæring’ dvs. automatisering, refleksion og anvendelse af det lærte.  

(Lunde, 2002A; 48) 

 

Organisering 

Mulighederne for organisering af en tidlig indsats er mange. Internationalt har man med programmer som 

Mathematics Recovery17 og Nummeracy Recovery18 gode erfaringer med korte, intensive træningsforløb i 

tal og regning, hvor eleven modtager individuel undervisning af en lærer adskilt fra resten af klassen. Også i 

Danmark høster man erfaringer med denne måde at organisere tidlig indsats på, dette bl.a. med TIM-

materialet (der også har fokus på tal og regning) og med udviklingsprojektet Tidlig Matematikindsats på 

Frederiksberg TMF19 (der har et bredere fokus på flere forskellige matematiske emner). Udover disse korte 

                                                            
17 Se f.eks. Wright, R.J., Martland, J. & Stafford, A.K. (2006): Early Numeracy – assessment for teaching and 
intervention, 2nd edition. Paul Chapman Publishing, London.  
18 Se (Dowker, 2004) 
19 Se f.eks. Lindenskov, L. & Weng, P.: Tidlig Matematikindsats på Frederiksberg, TMF. I fagbladet Matematik nr. 3 
2010. 
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individuelle forløb kan en tidlig indsats også organiseres som f.eks. korte forløb med små grupper af elever 

eller som forløb med en ekstra støttelærer i de almindelige matematiktimer. (Dowker, 2004) 

 

Konklusion på problembearbejdning 3 
Gennem problembearbejdningen er nu, med udgangspunkt i resultaterne fra testen af Jonas og de 

overordnede opmærksomhedspunkter fra pb. 2, givet konkrete matematikfaglige bud på hvordan man kan 

udføre og organisere en tidlig indsats. 

Jonas viste sig gennem testens resultater at være en mulig kandidat til en tidlig indsats, især fandt vi at 

Jonas havde problemer med talforståelsen, herunder brugen af talsymboler. 

Det blev præsenteret hvordan man kan tænke Jonas’ matematikfaglige udvikling ud fra det 

ressourceorienterede regnehulsperspektiv og vi fandt flere muligheder for udførelse af videre undervisning 

af Jonas, alt efter om man tænker at ’regnehullet’ skal fyldes op eller om man går udenom eller bygger bro 

over. 

På baggrund af Lundes tanker om en helhedskortlægning af eleven blev der opstillet et skema, der rummer 

de vigtigste matematiske og kognitive områder. I det fremførtes konkrete forslag til den videre kortlægning 

samt tilrettelæggelse af Jonas’ videre undervisning bl.a. med fokus på Jonas udvikling af talforståelse, sprog 

og begreber.  

Afslutningsvist blev sammenfattet nogle generelle ideer om undervisningens tilrettelæggelse og nogle 

muligheder for organisering af tidlig indsats blev beskrevet.   
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Konklusion  
Gennem opgaven er det forsøgt at besvare problemformuleringen: 

Hvordan kan en tidlig foregribende indsats påvirke den alsidige personlige udvikling og den 

matematikfaglige udvikling hos elever, der viser tidlige tegn på matematikvanskeligheder? 

 

Dette er sket gennem en undersøgelse af de tre delspørgsmål: 

- Hvordan kan man forstå eleverne fra case eksemplerne? - Deres faglige udfordringer og deres 

selvopfattelse? 

- Hvilke fordele og ulemper er der for elevernes alsidige personlige udvikling og deres 

matematikfaglige udvikling ved udførelse af en tidlig indsats?  

- Hvordan kan man i praksis, med udgangspunkt i en konkret elev, arbejde med den 

matematikfaglige udførelse af en tidlige indsats, i henhold til de overordnede 

opmærksomhedspunkter/ anbefalinger fra pb. 2? 

 

Der er altså arbejdet efter en model der i grove træk ser sådan ud: 

 

 
 

I pb. 1 blev udgangspunktet undersøgt – hvordan kan vi forstå eleverne og deres problemer? Konklusionen 

var her, at elevernes matematikfaglige problemer kan forstås som et mulitifaktorelt problem, hvis årsager 

kan forklares enten medicinsk/neurologisk, kognitivt/psykologisk, didaktisk eller sociologisk. En dybere 

behandling af de psykologiske faktorer selvopfattelse og motivation viste, at forholdet mellem disse og 

elevens videre indlæring kan beskrives ud fra en spiralmodel. Elever med matematikvanskeligheder er i fare 

for at komme ind i en negativ spiral af dårlige mestringserfaringer, negativ selvopfattelse, ringe motivation, 

manglende indlæring/faglig udvikling  igen dårlige mestringserfaringer.. osv.  Hos de to elever fra case-

eksemplerne, kunne den manglende indsats i matematik, i forlængelse af dette, tolkes ud fra teorier om 

beskyttelse af selvværd og tillært hjælpeløshed.  

Gennem pb. 1 blev det altså tydeligt, at det, at have matematikvanskeligheder og dermed dårlige 

mestringserfaringer i faget, kan have store konsekvenser for elevens alsidige personlige udvikling 
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(selvværd, selvtillid og lyst til at lære) og for elevens videre faglige udvikling, der påvirkes af manglende 

motivation i retning af matematikken. 

 

Ud fra den opnåede forståelse i pb. 1 kunne der i pb. 2 konkluderes, at det vil være en fordel for disse 

elever, at man udfører specialpædagogiske tiltag så tidligt som muligt, så man derved mindsker elevernes 

risiko for at komme i den negative motivations spiral. Derudover er der også rent matematikfaglige 

argumenter i denne retning, der taler for tidligt intensivt arbejde med elevernes grundlæggende 

talforståelse og erfaringsgrundlag.  Desuden har det positive konsekvenser for elevernes selvværdsfølelse 

tidligt at blive set og anerkendt med deres vanskeligheder.  

I pb. 2 blev det dog også klart, at man løber en betydelig risiko ved at skulle udvælge elever til den tidlige 

indsats uden at have nogen sikkerhed for at man ’vælger rigtigt’. Ud fra den narrative teori blev det 

påpeget, hvordan der ved denne kategorisering af eleverne, opstår en væsentlig risiko for stigmatisering og 

udvikling af negative selvbilleder og forventninger hos eleverne, der i yderste konsekvens kan være med til 

at skabe matematikvanskeligheder.  

Her kan det altså konkluderes, at der ikke kan svares entydigt på hvordan en tidlig indsats vil påvirke 

elevens alsidige personlige og faglige udvikling. Det kommer i høj grad an på hvordan man gør - hvor god 

man er til at udvælge de rigtige elever, at man rent faktisk er i stand til at lære dem noget og om eleven får 

mulighed for at udvikle en positiv selvopfattelse. 

 

Dette er udgangspunktet for, at der i pb. 3 arbejdes med helt konkrete matematikfaglige bud på, hvordan 

man kan arbejde med udførelse af tidlig indsats. Her er der fokus på en ressource og udviklingsorienteret 

tænkning, repræsenteret ved regnehulsperspektivet. Desuden lægger handleforslagene op til en generel 

helhedstænkning, der inkluderer elevens matematikdaglige evner, hans kognitive læringsforudsætninger og 

de sociologiske forhold omkring eleven.  

Perspektivering 
 

I opgavens pb. 2 kom jeg frem til nogle fokuspunkter for indsatsens udførelse, der var vigtige for den 

positive effekt af den tidlige indsats. Af disse var det især de matematikfaglige perspektiver på den 

praktiske udførelse, der blev udfoldet yderligere. Ud fra de fokuspunkter, der handlede om elevens behov 

for anerkendelse og hans opbygning af positiv selvopfattelse og personlige narrativer kunne man med 

fordel også undersøge det pædagogiske perspektiv på mødet med disse elever lidt nærmere. Hvordan kan 

man arbejde i praksis med, at eleven føler sig anerkendt? Hvordan kan man fremme udviklingen af elevens 

positive selvfortælling?  

En undersøgelse som denne kunne f.eks. tage udgangspunkt i Kirstine Sort Jensens tekst ”Fra fejlfinding til 

anerkendelse – om udvikling af relationskompetence”20, hvor det beskrives hvordan læreren kan arbejde 

med at flytte sig fokus fra fejlfinding til anerkendelse og dermed opbygge relationer, der udgør såkaldte 

positive cirkler. Derudover kunne også den narrative tilgang til arbejdet med eleven undersøges nærmere. 

(Ritchie, 2012) 

 

                                                            
20 I bogen: Hertz, B. & Iversen, F. (red.) (2004): Anerkendelse i børnehøjde. Psykologisk forlag. 
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I pb. 1 kunne det konkluderes, at matematikvanskeligheder opstår i samspillet mellem elevens individuelle 

læringsforudsætninger og den undervisningsmæssige kontekst. Perspektivet her i opgaven har 

hovedsageligt ligget på den tidlige indsats som et specialpædagogisk tiltag, der ligger udenfor den 

almindelige undervisning. Dermed har hovedvægten altså været på elevens individuelle 

læringsforudsætninger. Skal opgaven udbredes, vil det derfor være oplagt at rette kritisk fokus mod den 

undervisningsmæssige kontekst – altså den almindelige undervisning. Kunne man f.eks. forestille sig, at 

man ved opkvalificering af den almindelige undervisning vil kunne reducere eller helt eliminere behovet for 

tidlig indsats som et særligt tiltag? Her ville det være relevant at undersøge forhold som 

undervisningsdifferentiering, klasse/læringsledelse og relation mellem lærer og elev i den almindelige 

undervisning. 
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Bilag 1 
 
Case - eleven J: 
J er den elev TIM-testen blev udført på. J er 7 år gammel og går på en specialskole# i en integreret 1./2. 
klasse bestående af ialt syv drenge med meget forskellige profiler og funktionsaldre. Fra J’s faste lærere 
vides det, at J er noget bag sin alderssvarende udvikling og derudover er en meget stille og til tider 
indadvendt, især i direkte kontakt med voksne. Nedenfor er en kort beskrivelse af hvordan de faste lærere 
oplever J - generelt og i matematikken: 
 
  Din generelle oplevelse af eleven (personlighed, sociale relationer, trivsel osv.) 
Socialt - J fungerer socialt godt i klassen, der er ingen, der ikke vil lege med ham, og der er heller ingen, som 
han ikke vil lege med, Han har en god fantasi, så det er gerne ham, der sætter gang i legene, dog lader han 
de andre bestemme. 
Personlighed - J er en forsigtig dreng, der helst svare ja eller nej til os voksne i klassen, vi kan dog sagtens 
fører en samtale. Når vi er uopmærksomme, er han god til at drille eller tænde op under de andre, det hele 
foregår meget skjult, men er ikke ondsindet. 
J har lidt svært ved hurtige skift til nye ting og holder sig helst til rutinerne 
Trivsel - J trives fra mit synspunkt godt til hverdag, alle i klassen er venner, og han virker tryg. 
 
-          Elevens adfærd i matematiktimerne (ved klassesamtaler, gruppearbejde, individuelt arbejde) Er 
han arbejdsom, aktiv, kommunikerende, stille, omflakkende, ukoncentreret, pjattet, dagdrømmer…? 
J er meget aktiv ved individuelt arbejde. Han virker som om han godt kan lide at sidde og fifle med tallene. I 
Klassesamtaler rækker han KUN hånden op, når han er sikker på, at det ,han vil sige, er rigtigt, men kommer 
med sit gæt, hvis man spørger. I gruppe arbejde siger han intet, og sidder meget passivt. 
 
-          Hvordan opleves eleven i andre fag? (Faglige vanskeligheder i andre fag?, anderledes adfærd, 
motivation eller andet?). 
J opfører sig ikke anderledes i andre timer, det er det samme, der gælder under individuelt arbejde osv. J 
har ikke hverken større eller mindre vanskeligheder ved dansk. 
  
-          Din oplevelse af elevens faglige standpunkt: Hvad har han svært ved/ hvad er han god til? 

(Forskellige faglige områder/ arbejdsformer/kompetencer..)  

J er solid i addition med tallene under 20, han er sikker i tallinjen op til 10, minus er vi kun lige begyndt at 

arbejde med. 

 

-          Hvad har i gennemgået indtil videre og hvordan? (faglige områder, evt. bogsystem, 

arbejdsmetoder osv.) 

Vi har arbejdet med tallinjen ved leg og prik til prik. Plus i bogen matematik-tak, og matematiksproget, 

større, mindre, højere lavere. 
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Bilag 3 
(Beskrivelse/ transskription af videooptagelser – udvalgte eksempler) 

M = Marlene (mig) 

J= Jonas (elev) 

 

Deltest 1: Talgenkendelse 

Jonas hentede følgende tal fra taltavlen: 

Benævnt tal: Jonas hentede: 

13 13 (tæller) 

17 14 

20 - ingen 

7 7 

1 1 

9 9 

 

Deltest 2: Talnavn 

Jonas navngiver tal: 

Talkort: Jonas siger: 

16 26 

6 6 

9 9 

3 3 

8 8 

10 10 

12 20 

11 11 

 

Deltest 3: Tælle videre 

M: Kan du starte fra 10 og tælle videre?...  Ved du hvad der kommer efter 10, når man tæller? 

J: Stille. 

M: Hvad hvis vi siger 8,9,10 

J: Stemmer i: 10, 11, 12, 13, 14 … 21 

 

M: hvad hvis vi starter på en? 

J: Hvad siger vi så? 

M: Så siger vi én.. 

J: 2, 3, 4.. 15 

 

M: Hvad så hvis du skal tælle baglæns? 

J: 10, 9, 8, 7, 0! 

 

Deltest 6: Tal der er en eller ti større 

M: Hvad for en tal er det, der kommer efter 13 Jonas, ved du det? 

J: pause.. øhh..  
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M: Kan du huske hvad der kommer efter 13? 

J: puster.. 

M: Nej, ikke så godt? 

J: Naahj 

M: Hvad så hvis vi siger: 10, 11, 12, 13.. 

J: 14, 15, 16, 17.. (bliver ved til 59) 

 

M: Hvad for et tal kommer bagefter 5? 

J: 6 

 

M: Hvad for et tal kommer bagefter 9? 

J: 10 

 

M: Hvad for et tal kommer bagefter 3? 

J: pause.. 4 

 

Deltest 8: Addition 

Eks: 

M: Hvis vi tager 12 af de gule og fire af de sorte, hvor mange klodser er der så i det hele? 

J: Kigger på klodserne .. 16! 

M: Hvordan vidste du det? 

J: Jeg talte bare til 3 og så øh til 12. 

M: Ok, så der var 12 her (holder på de 12 gule) og hvad tænkte du så? 

J: Ja, og så 13, 14, 15, 16 (pegetæller på de sorte) 

 

Deltest 9: Subtraktion 

Eks: 

M: Hvis nu der er 9 her, og hvis nu jeg så tager 3 (rører ikke ved klodserne), hvor mange er der så tilbage? 

J:  (tæller med øjnene) 6! 
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