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Indledning 

Man regner med, at ca. 20 % af alle danske folkeskoleelever har problemer med at forstå og arbejde med 

matematik (Pind & Bjerre, 2018). Hvor stort tallet reelt er, afhænger af hvordan man definerer matematikvan-

skeligheder. Forskning indenfor matematikvanskeligheder i Danmark er meget begrænset sammenlignet med 

andre nordiske lande (Lindenskov, Introduktion til matematikvanskeligheder – baggrund og begreber, 2010). 

På trods af begrænset forskning på området, har det siden 2009 været et fælles mål, at matematiklærere sætter 

mere fokus på elever i matematikvanskeligheder (Undervisningsministeriet, Fælles mål 2009 Matematik, 

2009). Der findes velbelyst evidens for, at det kan få store negative konsekvenser for elever at komme i mate-

matikvanskeligheder, da det kan påvirke elevernes sociale kompetence og bidrage til øget angst, lavt selvværd 

og asocial adfærd (Lunde, Matematikkvansker som spesialpedagogisk tema, 2003).  

Der findes et stort udvalg af test- og interviewmaterialer, som har til hensigt at få indsigt i elevers vanskelighe-

der i matematik, hvormed læreren på baggrund af resultaterne kan tilrettelægge en undervisning, der imøde-

kommer matematikvanskeligheder. På trods af det brede spektrum af kortlægningsværktøjer, så er der ikke 

meget evidens for, at den indsats, der bliver gjort på skolerne, giver store langsigtede resultater (Lunde, 

Rummelighed i matematik Bind A, 2002). Mange af værktøjerne kan fungere som et godt udgangspunkt for 

at få indblik i elevernes faglige udbytte og manglen på samme, men de rummer også flere udfordringer, hvorfor 

der ikke nødvendigvis findes en logisk sammenhæng mellem indsats og effekt; Megen forskning tyder på, at 

fordelene ved test opvejes af de negative virkninger, de medfører (Nordenbo & Heynema, 2020). Hvad angår 

interviewmaterialerne, så skåner disse eleverne for de negative virkninger, som test medfører. Dog er de ofte 

omstændige, tidskrævende og rettet mod enkelte elever, hvorfor man risikerer at stigmatisere elever i kortlæg-

ningsprocessen og ekskludere dem fra fællesskabet i den efterfølgende indsats. Dette kan give et misvisende 

billede af, at det er eleven, der er noget galt med. Men da forskning peger på, at op mod 90 % af matematik-

vanskeligheder hos elever hænger sammen med undervisningen, så må man søge at imødekomme vanske-

ligheder i et bredere perspektiv. Den foreliggende forskning og litteratur på området i samspil med erfaringer 

fra mine praktikker, har motiveret mig til at undersøge, hvad der i matematikundervisningen kan ligge til grund 

for, at eleverne kommer i vanskeligheder og hvordan man kan kortlægge og imødekomme disse som en del af 

den daglige praksis. Jeg fandt det interessant at undersøge hvilke tanker, der ligger bag kortlægningsmaterialer, 

og derefter undersøge, hvorvidt og i så fald hvordan, man kan videreføre disse tanker til undervisningen. I 

forbindelse med et specialiseringsmodul på læreruddannelse blev jeg introduceret for ”Diagnostiske test”. Di-

agnostiske test er specialiseret til at få indblik i misopfattelser og delvise begreber med henblik på at skabe 

kognitive konflikter. Jeg blev inspireret af de diagnostiske overvejelser bag opgaverne i testmaterialet samt 

tilgangen til at skabe og løse kognitive konflikter omkring eventuelle misopfattelser og ønskede at undersøge 

nærmere, hvordan man kan implementere diagnostisk undervisning, og hvad en implementering af diagnostisk 

undervisning kan bidrage til i forhold til at kortlægge og imødekomme matematikvanskeligheder - uden brug 

af test. Dette leder mig frem til følgende problemformulering:  

Problemformulering 
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Hvilke muligheder og begrænsninger kan der være ved at implementere diagnostisk matematikundervisning i 

folkeskolen? Hvordan kan man implementere diagnostisk matematikundervisning i folkeskolen? 

Læsevejledning  

Opgaven er opdelt i fire overordnede dele; Teori og afgrænsning af centrale begreber, metodiske overvejelser 

og begrundelser, analyse af indsamlet empiri og slutteligt en diskussion af muligheder og begrænsninger samt 

udvikling af handletiltag. 

I første del af opgaven forsøger jeg at skabe en fælles referenceramme omkring centrale begreber, som bliver 

anvendt i analysen af empirien og i diskussionen af muligheder og begrænsninger. Jeg har bevidst valgt at lade 

overskrifterne stå i de spørgsmål, som dannede udgangspunkt for at medtage begreberne i opgaven. Først og 

fremmest definerer jeg ”diagnostiske test” af Gard Brekke og begreber om læring i matematik, som den diag-

nostiske tilgang bygger på. Jeg forholder mig kritisk til brugen af test, hvilket udgør grundlaget for at udvikle 

diagnostisk undervisning. Den diagnostiske tilgang bygger på et konstruktivistisk læringssyn, hvorfor de kon-

struktivistiske læringsteorier bliver ståsted for diskussionen om den diagnostiske undervisnings muligheder og 

begrænsninger. 

I anden del af opgaven giver jeg læseren indblik i den metodiske ramme og undersøgelsesfelt for den indsam-

lede empiri, som jeg har brugt til at besvare min problemformulering. Jeg benytter mig hovedsageligt af den 

kvalitative metode til analyse af den indsamlede empiri, men jeg laver bl.a. en kvantitativ optælling af opga-

vetyper i læremidlerne med henblik på at skabe transparens. Når man skal diskutere muligheder og begræns-

ninger, så vil man uundgåeligt have et sammenligningsgrundlag. Derfor analyserer jeg læremidlerne gennem 

Foucaults tredimensionelle diskursanalyse med henblik på at få indblik i hvilken diskurs, der dominerer mate-

matikundervisning. Observationerne fra den afprøvede undervisning blev udført i et feltarbejde med deltager-

observationer og har til hensigt at illustrere, hvordan den diagnostiske undervisnings muligheder og begræns-

ninger kan komme til udtryk i praksis. 

I opgavens tredje del benytter jeg begreberne fra afgrænsningen til at analysere den indsamlede empiri. I dis-

kursanalysen kommer jeg frem til tre dominerende tendenser, som er svært forenelige med den diagnostiske 

diskurs. I analysen af den afprøvede undervisning foretages en opdeling mellem undervisningens indhold og 

tilgang, da både indhold og tilgang er centrale, før man kan tale om diagnostisk undervisning. I undervisnin-

gens indhold vil det især være en analyse af, hvad brugen af diagnostiske opgaver kan bidrage med i forhold 

til at få indblik i elevernes begrebsforståelser, mens undervisningens tilgang vil være funderet omkring meto-

der til kommunikation, gruppearbejde og at skabe kognitive konflikter.  

I den sidste del af opgaven diskuteres den diagnostiske undervisnings muligheder og begrænsninger på bag-

grund af den indsamlede empiri samt forskning og litteratur på området. Diskussionen danner udgangspunkt 

for at udvikle diagnostisk undervisning. I handleperspektivet vil jeg give læseren indblik i et planlægnings-

værktøj til diagnostisk undervisning, som kan bruges som en del af den almene praksis. Diskussionen ender 

ud med en tre-fase-inddelt tilgang til, hvordan man kan praktisere diagnostisk undervisning - uden brug af test.   

I bilag forefindes optælling af klassificering jf. diskursanalysen, skabelon til udformning af diagnostisk under-

visning samt et eksempel på udfyldt skabelon. 

Teori og afgrænsning 
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Hvad er diagnostiske test? 

En diagnostisk test er en skriftlig matematiktest udviklet til elever. Det, der adskiller denne test fra andre test, 

er overvejelserne bag opgaverne, som bygger på, at eleverne ikke kan løse opgaven korrekt, hvis de har mis-

opfattelser omkring de involverede begreber (Brekke, 2002). Formålet med testen er at identificere misopfat-

telser og delvise begreber inden for et specifikt problemfelt med henblik på tilrettelæggelse af videre under-

visning. Mængden af dansk litteratur og materiale omhandlende diagnostiske test taget i betragtning, benyttes 

de kun direkte i ringe grad i Danmark sammenlignet med Norge og Sverige. 

Når man undersøger feltet ”diagnostisk undervisning”, så finder man kun begrænset litteratur. Dog bliver ter-

merne brugt af bl.a. norske Gard Brekke og danske Bettina Dahl (Dahl, 2007). Her bliver den diagnostiske 

undervisning defineret som det, der ligger efter diagnostiske test. De beskriver fire faser i diagnostisk under-

visning:  

1. Identificere misopfattelser og delvise begreber hos eleverne (diagnostiske test) 

2. Tilrettelægge undervisningen, således eventuelle misopfattelser eller delvise begreber bliver fremhæ-

vet. Man kalder dette at skabe en kognitiv konflikt 

3. Løse den kognitive konflikt gennem diskussioner og refleksioner i undervisningen 

4. Bruge det udvidede begreb i andre sammenhænge 

Forskellen mellem den eksisterende litteratur og denne opgave er, at den eksisterende litteratur giver guidelines 

til, hvordan de diagnostiske test kan benyttes i undervisningen, mens jeg i denne opgave vil undersøge, hvordan 

den diagnostiske tilgang til matematikken kan integreres som en del af den daglige matematikundervisning - 

uden brug af test. 

Test i matematik - Hvorfor/hvorfor ikke? 

Der findes både argumenter for og imod at bruge test til kortlægning af matematikvanskeligheder. Undersøger 

man forskning på området, så er det uden tvivl evidens for argumenterne imod test, der er mest velbelyst. ”Der 

er ikke evidens for, at eleverne lærer mere efter at have været igennem centralt udformede test. Det betyder 

ikke, at test er virkningsløse, men fordelene opvejes af de negative virkninger” (Nordenbo & Heynema, 2020). 

Blandt de negative konsekvenser ved test, ses bl.a. manglende motivation, tendens til udenadslære og mang-

lende selvværd. Fordelen med test er, at de kan give læreren information om elevernes præstation, som læreren 

kan bruge til at tilrettelægge undervisning. Udfordringen er dog at evidens peger på, at testresultater kun sjæl-

dent bliver brugt i undervisningen og at testresultater ofte er utilstrækkelige til at danne grundlag for tilrette-

læggelse af undervisning, der imødekommer vanskeligheder (Lunde, Rummelighed i matematik Bind A, 

2002). 

I mine undersøgelser af hvilke redskaber læreren har til rådighed i kortlægning af matematikvanskeligheder, 

så deler disse sig i to kategorier: Skriftlige tests eller interviews. Skriftlige tests ses bl.a. ved de udbredte 

”MAT-prøver”. Af interviews findes bl.a. ”Screeningstest” af Lindenskov og Weng (Lindenskov & Weng, 

Matematikvanskeligheder tidlig intervention, 2016). En udfordring ved brug af test- og interviewmateriale er, 

at størstedelen af kortlægningsmaterialet opfordrer til, at man iværksætter en individuel indsats mod elevens 

vanskeligheder. I denne proces kan det være en udfordring at undgå at ekskludere elever. Derfor vil inklusi-

onsprincippet også være et argument imod brugen af test og indsatser målrettet enkelte elever. Jeg læner mig 

op ad definitionen af inklusion fra Center for inklusion, hvor inklusion er at tilpasse rammerne til eleverne og 

ikke omvendt. Med andre ord handler inklusion om at støtte ”helheden” (klassen) og ikke blot elever med 

særlige behov (Struve, 2009).  
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Hvordan lærer elever? 

Alle undervisningstilgange bygger på en bestemt holdning til spørgsmålet; Hvordan lærer elever bedst? Dette 

kaldes også for læringssyn. Jeg har valgt konstruktivismen, fordi det repræsenterer et aktuelt syn på læring. 

Dette ses også i folkeskolens formålsparagraf: ”Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer 

for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse (..)” (Undervisningsministeriet, 

Folkeskolens formål, 2020). Den konstruktivistiske læringssyn ligger i ordet ”udvikler”, der henviser til 

at kundskab ikke er noget man får, men noget man konstruerer.  

Konstruktivismen 

I skolesammenhænge kommer konstruktivismen til udtryk i forestillingen om, at man ikke kan overføre viden 

til eleverne, men at eleverne derimod er aktive aktører i læringsprocessen. Både mental- og socialkonstrukti-

vismen bygger på forestillingen om individets aktive konstruktion af viden; Men hvor mentalkonstruktivismen 

siger, at kundskab er konstrueret alene af individet, så siger socialkonstruktivismen, at kundskab er socialt 

konstrueret (Imsen, 2015).  

Mentalkonstruktivismen 

Den mest dominerende fortaler for mentalkonstruktivismen er Jean Piaget. En central del i forståelsen af men-

talkonstruktivismen i denne undersøgelses henseende er forståelsen af, hvordan mennesket tilpasser mentale 

strukturer, ved at tolke ydre hændelser og revurdere gamle forståelser. Piaget taler om mentale skemaer, som 

er et billede af menneskets indre repræsentationer, og mentale strukturer, som er når mentale skemaer sættes i 

relation med hinanden. Inputs kan tolkes ved assimilation eller akkommodation. Assimilation sker, når vi for-

tolker noget nyt gennem de skemaer, vi har i forvejen. Akkomodation sker, når vi oplever at de gamle skemaer 

ikke er tilstrækkelige, hvorfor der vil opstå en reorganisering og udvidelse af skemaerne. Det er netop akko-

modationen, der er grundlaget for læring. Piaget taler også om ligevægtsprincippet, som opstår når et barn står 

overfor noget, det ikke kan få til at passe med de eksisterende skemaer og derfor akkommoderer en ny tolkning. 

Piaget skelner mellem figurativ og operativ viden. Figurativ viden er læring af fakta, som ikke knyttes til en 

mental struktur. Modsat er operativ viden barnets egne erkendelser (Imsen, 2015, s. 171-212). 

Socialkonstruktivismen 

Socialkonstruktivismen forbindes ofte med Lev Vygotsky. For socialkonstruktivismen ses kundskab som no-

get, man bliver enig om i et socialt samvær gennem samtale. Modsat mentalkonstruktivismen, som mener at 

kundskab udvikles gennem handling, så mener socialkonstruktivismen, at kundskab konstrueres gennem 

sproglig påvirkning og social interaktion. Vygotsky taler om, at der findes en zone mellem det, eleven kan 

magte alene og det, eleven kan magte med hjælp fra f.eks. en lærer eller jævnaldrende. Det er netop denne 

zone, som kaldes zone for nærmeste udvikling, en lærer kan udnytte ved at stimulere eleven til et aktivt sam-

arbejde med andre (Imsen, 2015, s. 215-250). 

Jeg vil i analysen og diskussionen lade mig inspirere at Piaget og Vygotskys tanker og begreber om kognition 

samt sproglig og social interaktion.  

Hvad vil det sige at kunne matematik? 

Før man kan arbejde med elevers vanskeligheder i matematik, må man først gøre sig klart, hvad det vil sige at 

kunne matematik og som udledning heraf; Hvad vil det sige ikke at kunne matematik? Jeg læner mig her op 

ad Gard Brekkes begreber, som tager afsæt i et konstruktivistisk læringssyn, hvorfor disse begreber er forene-

lige med tankerne bag det konstruktivistiske læringssyn (Brekke, 2002). 
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Fakta kundskab dækker over informationer og definitioner, som er nyttigt at lære, men som ikke følger af 

noget andet. Fakta kundskab kan indenfor konstruktivismen sammenlignes med figurativ viden, som er faktuel 

viden, der ikke knyttes til mentale strukturer. 

Færdigheder defineres i flg. Gard Brekke som veletablerede procedurer i flere trin. Procedurer er defineret 

som en fastlagt måde at gøre noget på, ofte ved hjælp af formelle regler. En færdighed kunne f.eks. være at 

have en veletableret procedure for at gange eller dividere tocifrede tal. Færdigheder vil oftest også opstå som 

figurativ viden, da det tit handler om en metode, som eleven ikke selv har erfaret. 

Begrebsstrukturer dækker over kendskab til matematiske begreber og deres netværk. En elev, som har en 

udviklet begrebsstruktur, vil ofte føle matematikken mere meningsfuld, fordi begreber ikke opleves som iso-

lerede områder af matematikken. Begrebsstrukturer hænger i høj grad sammen med konstruktivismens begreb 

om mentale strukturer, der handler om at sætte begreber og erfaringer i netværk med hinanden. 

Strategier er defineret ved evnen til at vælge hvilke færdigheder, der skal bruges, for at løse et bestemt mate-

matisk problem. Strategier vil i modsætning til færdigheder ofte være udformet af elevens egne erfaringer. 

Derfor kan strategier også betegnes som operativ viden jf. konstruktivismen. 

Et andet begreb, som blandt andre Brekke bruger, er kognitiv konflikt. Når elever oplever en kognitiv konflikt, 

så opdager de, at deres tankemønster ikke længere er tilstrækkeligt og derfor må ændres. Dette er også let 

sammenligneligt med konstruktivismen, hvor en kognitiv konflikt kan sammenlignes med ligevægtsprincippet 

og ændringen af tankemønsteret med akkomodation af mentale skemaer. 

Hvad er matematikvanskeligheder? 

Jeg vil i denne opgave begrænse forståelsen af matematikvanskeligheder til misopfattelser og delvise begreber 

(Brekke, 2002). Når man taler om, at ca. 20 % af eleverne i folkeskolen har matematikvanskeligheder, så 

rammer man de 20 % af eleverne, der klarer sig dårligst på et aldersvarende niveau. Når jeg taler om misop-

fattelser og delvise begreber, så skal begreberne forstås i en bredere sammenhæng; Misopfattelser og delvise 

begreber er ikke i sig selv matematikvanskeligheder, men det kan være starten til vanskeligheder, hvis de ikke 

imødekommes i tide. Delvise begreber opstår, når en elev endnu ikke har udviklet et solidt matematisk begreb 

og dertilhørende begrebsstrukturer. Misopfattelser er systematiske ”fejl”, som er næsten umulige at undgå. De 

bygger på en konsekvent tænkning hos eleven. Misopfattelser sker ofte, fordi elever overgeneraliserer fra et 

begreb til et andet i et forsøg på at skabe mening ud fra tidligere erfaringer. Forskning antyder at 70-80 % af 

de fejl, som elever begår, skyldes misopfattelser (Lunde, Matematikkvansker som spesialpedagogisk tema, 

2003).  

I denne opgave vil jeg have fokus på at imødekomme de elever, hvis vanskeligheder kan imødekommes med 

didaktiske tiltag. Da elevernes vanskeligheder ikke nødvendigvis hænger sammen med undervisningen, vil det 

ikke altid være tilstrækkeligt at arbejde med didaktiske tiltag. Det er derfor vigtigt at pointere, at denne opgaves 

tiltag bør suppleres af en kortlægning af, hvorfor vanskelighederne i matematik er opstået. 

Metodiske overvejelser og begrundelser 

Formål med indsamlet empiri 

Når man skal argumentere for muligheder og begrænsninger ved en bestemt tilgang, så vil man uundgåeligt 

sammenligne med en anden tilgang. Jeg ønskede at gøre denne sammenligning synlig ved at undersøge hvilke 

tendenser, der dominerer den matematikundervisning, som jeg sætter den diagnostiske undervisning op imod 

gennem en diskursanalyse. Jeg undersøger dette ved en kvalitativ metode, fordi det giver mig mulighed for at 
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opnå indsigt i forhold, der er svære at kvantificere (Aarhus Universitet, 2020). Realistisk set ville jeg ikke 

kunne foretage nok observationer til at kunne generalisere tendenser for matematikundervisning. Dog forsøgte 

jeg at gøre undersøgelserne så repræsentative som muligt, ved at vælge fire klasser, som adskilte sig på para-

metrene klassetrin, lærer og skoleform, for at opnå størst mulig variation og skabe de bedste forudsætninger 

indenfor undersøgelsesrammen til at afdække de mest centrale pointer.  

Da jeg ikke fik mulighed for at afprøve diagnostisk undervisning, har jeg været nødsaget til at lade min empiri 

begrænse sig til et undervisningsforløb, som blev udført i forbindelse med et tidligere projekt på læreruddan-

nelsen. Det er observationer fra netop dette forløb, der danner udgangspunkt for inspirationen til problemfor-

muleringen. Den oprindelige plan var at videreudvikle og udvide denne undervisning til at imødekomme en 

hel klasse og derefter afprøve undervisningen i fire klasser, men da det ikke har været muligt, vil jeg blot 

udvikle et undervisningsforløb og argumentere for overvejelserne bag.  

Overordnet for den indsamlede empiri er det matematiske emne ”Brøker, procent og decimaltal”. Jeg har valgt 

at begrænse analysen til ét matematisk emne, da dette vil gøre det lettere at sammenligne og udlede tendenser. 

Årsagen til at jeg har valgt emnet omhandlende brøker, procent og decimaltal er, at mange misopfattelser 

opstår, når man udvider et matematisk begreb (Brekke, 2002). I dette tilfælde bliver hele tal udvidet til at 

omfatte brøk, procent og decimaltal. Klassetrinene 4., 5. og 6. er valgt, fordi de tre repræsentationer findes 

omtalt i færdigheds- og vidensmålene for alle tre klassetrin i forenklede fælles mål (Uddannelsesministeriet, 

2019). 

Diskursanalyse 

Diskursanalysen er foretaget på tre læremidler, som stammer fra de fire forskellige klasser, som jeg efter planen 

skulle have afprøvet undervisning i. Læremidlet fra 4. klasse er Format 4 af Madsen, Anesen og Winther. 

Læremidlet fra 5. klasse er Format 5 af Anesen og Winther fra 2010. Læremidlet fra 6. klasserne er Kontext+6 

af Poulsen og Lindhardt fra 2016.  

Når man ændrer på en tilgang til matematikken, så ændrer man både de sociomatematiske og sociale normer i 

et klasserum. De sociomatematiske normer er knyttet til matematikkens faglige indhold, mens de sociale nor-

mer er knyttet til forventninger mellem klasserummets deltagere, herunder forventning til undervisningsmeto-

der/-former og elevernes rolle (Skott, Jess, & Hansen, 2008, s. 134-173). Det vil skabe udfordringer at ændre 

på tilgangen til matematikken, både for læreren og eleverne, da det kræver en genforhandling af klasserummets 

normer. Den dominerende tilgang til matematikundervisningen præges af en bestemt diskurs. Diskurs er en 

institutionelt funderet måde at tænke på, som bl.a. er påvirket af samfundet, institutionen og læreren. I et læ-

remiddel kan diskursen komme til udtryk gennem valg af opgaver, emner, metoder osv. En metode, til at 

undersøge en given teksts diskurser, er Foucault tredimensionelle analysemodel (Schmidt, 2017, s. 75-99). 

Analysemodellen tager først og fremmest udgangspunkt i en tekst, som analyseres i lyset af den diskursive 

praksis og den sociale praksis. Den diskursive praksis dækker over de diskurser, som teksten trækker på. År-

sagen til den tredimensionelle opbygning er, at den omgivende samfundsmæssige kontekst altid vil påvirke 

den diskursive praksis, hvoraf en given tekst er udsprunget. Jeg vil i analysen vise, hvordan tre forskellige 

læremidlers diskurser gennem Foucaults tredimensionelle analysemodel. En diskursanalyse er en kvalitativ 

metode, da en diskurs kan komme til udtryk på mange forskellige faconer og derfor kan være vanskeligt at 

gribe kvantitativ an. I denne opgave vil jeg forsøge at udlede gennemgående tendenser for lærermidlerne, 

hvorfor jeg så vidt muligt vil underbygge disse tendenser med optællinger og eksempler for at skabe transpa-

rens og øge validiteten (Schmidt, 2017, s. 144-146). 

Jeg har valgt at sætte den diagnostiske diskurs overfor den traditionelle diskurs. Man kan diskutere, hvorvidt 

”traditionel undervisning” er den rigtige betegnelse for diskursen, da det - jeg betegner som traditionelt - 
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gennem tiden har domineret i bølger (Skott, Jess, & Hansen, 2008, s. 447-472). For at undgå misforståelser, 

så vil følgende tabel give et billede af, hvilke faktorer, jeg forbinder med diskurserne: 

Den diagnostiske diskurs Den traditionelle diskurs 

Diagnostiske opgaver Ikke-diagnostiske opgaver 

Synlig opgaveløsning Fokus på resultater 

Skabe kognitiv konflikt Mange gentagende øvelser 

Fokus på begreber og be-

grebsstrukturer  

Fokus på faktakundskab og 

færdigheder 

Fokus på at synliggøre fejl Fokus på at undgå fejl 

Diskussion og refleksion   Effektivitet 

Til at underbygge klassificeringen, vil jeg supplere læremiddelanalysen med elevbesvarelser fra samme lære-

middelmateriale.  

Feltarbejde og deltagerobservationer 

Observationerne fra den udførte undervisning er udført på en skole i Østjylland med tre elever i 6. klasse, som 

blev udpeget af læreren som værende i matematikvanskeligheder. Undervisningen strækker sig over fire un-

dervisningsgange á 60 min. Undervisningen er til dels udført af undertegnede og til dels af medstuderende. 

Observationerne har til hensigt at få indblik i muligheder og begrænsninger ved den diagnostiske undervisning, 

samt at danne grundlag for udvikling af et didaktisk planlægningsværktøj. Metoderne, vi brugte til indsamling 

af observationer, var feltarbejde og deltagerobservationer (Jensen & Vallgårda, 2019). Feltarbejde er når man 

møder de personer, man ønsker at observere, i deres arene. I vores tilfælde er observationerne foretaget på 

elevernes skole. Konteksten vil altid have en betydning, hvorfor det mest reelle billede af elevernes læring vil 

fremkomme, hvis man bibeholder så meget af konteksten som muligt. Når man går ind til et feltarbejde, må 

man forsøge at være udforskende og nysgerrig. Da vi ikke på forhånd havde erfaringer med brugen af den 

diagnostiske tilgang, havde vi gode forudsætninger for at gå undrende til værks. Når man udfører feltarbejde, 

så er det uundgåeligt at benytte sig af deltagerobservation. Dette sker, når man på skift bevidst eller ubevidst 

varetager rollen som deltager og som observatør. Dette vil sætte observatøren i en bevægelse mellem involve-

ring (deltager) og distancering (observatør). Da observationer altid vil være subjektive fortolkninger af virke-

ligheden, så vil observationerne kun kunne fortælle noget om eleverne set udefra. Derfor valgte vi løbende at 

samtale med eleverne om deres oplevelser af aktiviteterne og samarbejdet. Vi afsluttede ligeledes undervis-

ningsforløbet med elevernes evaluering af forløbet. Jeg vil i det følgende beskrive, hvordan observationerne 

foregik i praksis vha. Reymond L. Golds fire typologier på mulige observatørroller (Schmidt, 2017, s. 32-34). 

Feltarbejde og deltagerobservationer er en kvalitativ metode til indsamling af empiri. Denne metode gav os 

mulighed for at få øje på små detaljer i undervisningen, som vi kunne stykke sammen til en større helhed. Den 

kvalitative metode gav os mulighed for at få indblik i elevernes forståelser og metoder ved brug af kommuni-

kation mellem deltagerobservatørerne (os, som undervisere) og undersøgelsessubjekterne (eleverne) (Jensen 

& Vallgårda, 2019).  

Feltarbejde 

Feltarbejdet var en løbende praksis, som blev vurderet og revurderet i et samarbejde mellem eleverne og læ-

rerstuderende samt lærerstuderende imellem. Formålet med undervisningen var todelt; Vi ønskede dels at give 

eleverne bedre forudsætninger for at kunne dygtiggøre sig i matematik og dels at indsamle empiri til en mere 

almen og generel viden om diagnostisk undervisning. Undervejs i forløbet inddrog vi elevernes forslag og 

initiativer. Eleverne blev fra undervisningens start informeret om, at formålet ved undervisningen var at 
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afprøve og videreudvikle en undervisningstilgang, som skulle udfordre eleverne, så de kunne blive så dygtige, 

de kunne jf. nationale mål for folkeskolen. Grundet etiske overvejelser om bl.a. stigmatisering fik eleverne at 

vide, at de var tilfældigt udvalgt blandt de elever, som ønskede at deltage.  

Deltagerobservationer 

Vi gik ind til undervisningen med en semistruktureret tilgang til observationsstudiet. Da vi var fire undervisere 

til stede, havde vi mulighed for at indtage forskellige observatørroller. Med udgangspunkt i sociologen Rey-

mond L. Golds fire typologier på mulige observatørroller, vil jeg argumentere for, hvordan vi på skift varetog 

forskellige roller. I hver undervisning uddelegerede vi roller mellem os og skiftede roller i de forskellige un-

dervisningsgange; En primær underviser, en sekundær underviser og to observatører. De to observatører be-

fandt sig i feltet ”Observatører, der deltager”, idet observatørerne var til stede i undervisningen, men kun havde 

begrænset direkte interaktion med eleverne. Den primære og den sekundære lærer indtog roller, som befinder 

sig mellem ”deltagere, der observerer” og ”deltager”. Dette sker fordi de to lærere indtager lærerrollen eksplicit 

for eleverne med forskning for øje, hvorfor lærerne ikke udelukkende er ”deltagere” (Schmidt, 2017, s. 32-

34).  

Da alle observatører har en selektiv perception, så vil én person ikke kunne observere alt. Derfor afsluttede vi 

alle undervisninger ved at samle og sammenligne observationerne med henblik på at samle fragmenter af un-

dervisningen. På denne måde kunne vi optimere graden af validitet og reliabilitet af vores observationer 

(Schmidt, 2017). Observationerne bestod hovedsageligt af elevernes udsagn (citater), men også observationer 

på elevernes nonverbale interaktioner.  

Analyse af empiri  

Diskursanalyse 

I analysen af læremidler og elevbesvarelser vil jeg først og fremmest lave en diskursanalyse af de tre læremidler 

med inspiration fra Foucault tredimensionelle analysemodel. Jeg vil ud fra udvalgte karakteristiske for hen-

holdsvis den diagnostiske og den traditionelle diskurs udlede tendenser i de tre læremidler. Jeg vil underbygge 

tendenserne med eksempler på opgaver.  

Foucaults tredimensionelle analysemodel 

Tekst 

I diskursanalysen vil ”Tekst” i denne opgave udgøres af læremidlerne: Format 4, Format 5 og Kontext+6. 

Analysen er begrænset til kapitlet omhandlende ”Procent, brøker og decimaltal”.  

Diskursiv praksis 

Jeg vil i det følgende analysere læremidlernes tendenser indenfor tre områder, underbygge disse med opgave-

eksempler og slutteligt afgøre, hvilken diskurs der dominerer læremidlerne. 

Tendens 1: Fokus på faktakundskab og færdigheder 

Den første tendens omhandler det faglige fokus i læremidlerne. En optælling i læremidlerne viser, at 33,3 % 

af opgaverne i Format 4, 68,4 % i Format 5 og 42,9 % i Kontext+6 træner elevernes færdigheder gennem brug 

af procedurer (se Bilag 1). Det er altså opgaver, som kan løses med en procedure uden nødvendigvis at have 

forståelse for det involverede begreb. Særligt i format 4 og format 5 tillægges eleverne en procedure ved brug 

af faktabokse, som er medvirkende til at sætte fokus på færdigheder. Et eksempel, der underbygger denne 

udledning, er følgende opgavebesvarelse fra en elev i 5. klasse (til højre): 
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Formålet med opgaven er, at eleven skal tælle genstande på et billede og derefter afgøre, hvor stor en brøkdel 

f.eks. mænd udgør af mennesker i alt. Derefter skal eleven lægge brøkerne sammen og givetvis få 1 svarende 

til 100 %. Denne elev viser ikke begrebsforståelse for brøker, da hun blot tæller antallet af genstande og sætter 

dem tilfældigt ind i en brøk uden nærmere eftertanke. Tankevækkende er det, at samme elev regner flere op-

gaver med brøker - både før og efter ovenstående opgave - korrekt. Meget tyder altså på, at eleven har tillært 

sig en procedure for regning med brøker fx gennem faktaboksen ovenfor (til venstre), uden at have en egentlig 

begrebsforståelse for brøker. 

Tendens 2: Diagnostiske og ikke-diagnostiske opgaver 

En diagnostisk opgave er som beskrevet en opgave, hvor man ud fra elevernes svar kan få indikationer på, 

hvilke begreber den enkelte elev har udviklet og hvilke udfordringer eleven har i processen frem mod et solidt 

begreb. Som vi så i forrige tendens, så har en forholdsvis stor del af opgaverne i læremidlerne fokus på at træne 

færdigheder. Elevernes svar fortæller altså hovedsageligt noget om deres brug af procedurer og færdigheder, 

og kun i ringe grad noget om elevernes reelle forståelse for begreberne. Den del af opgaverne, som eleverne 

kan løse med en procedure eller indlært faktakundskab, vil ikke være diagnostiske, hvorfor disse kan udelukkes 

i klassificeringen af diagnostiske opgaver. Der kan endog heller ikke uden videre sættes lighedstegn mellem 

opgaver, som har fokus på begrebsforståelse og diagnostiske opgaver. Dette vil jeg tydeliggøre med følgende 

tre opgaveeksempler fra Kontext+6: 

 

I første eksempel (opgave 7) er formålet at træne en procedure, som i dette tilfælde er multiplikation af hele 

tal og brøker. Denne opgave er ikke diagnostisk, da den kan løses med en indlært procedure, som ikke forud-

sætter en begrebsforståelse. I eksempel 2 (opgave 1) skal eleverne afgøre, hvor stor en procentdel af felterne, 

der er er farvet. Opgaven træner elevernes begrebsforståelse, idet procent illustreres som en hundrededel. Op-

gaven er dog ikke diagnostisk, da eleverne blot kan tælle antallet af farvede felter og dermed få et korrekt svar. 

Hvis opgaven skulle være diagnostisk, så skulle en eller flere af firkanterne afvige fra 10x10. Eksempel 3 

(opgave a) er et eksempel på en opgave, der træner elevernes begrebsforståelse og samtidig er diagnostisk. 

Opgaven er diagnostisk, fordi eleven ikke vil kunne tegne et regnestykke korrekt med en misopfattelse, da det 

kræver en solid begrebsforståelse af multiplikation af brøker at kunne lave en korrekt illustration. Ved en 

optælling af diagnostiske opgaver i læremidlerne finder jeg, at 33,3 % af opgaverne i Format 4, 21 % af 
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opgaverne i Format 5 og 48,6 % af opgaverne i Kontext+6 kan klassificeres som diagnostiske (se bilag 1). De 

diagnostiske opgaver i læremidlerne giver ganske vist et billede af, at eleverne har misopfattelser eller delvise 

begreber, men det er kun i ringe grad tydeligt hvilke misopfattelser eller dele af begreberne, der er tale om (læs 

Tendens 3). 

Tendens 3: Mange gentagende øvelser med fokus på resultatet 

Den tredje tendens, som afspejlede sig i alle tre læremidler, var mange gentagende øvelser inden for samme 

område, som kun sætter krav til et facit. I kapitlet i Format 4 findes ikke en eneste opgave, hvor eleverne skal 

vise deres beregninger. De skal kun give et facit. Hver opgave indeholder 3-10 øvelser, der kun adskiller sig 

ved at bruge forskellige tal. I Format 5 findes kun 2 opgaver ud af i alt 40 opgaver i kapitlet, hvor eleverne 

skal forklare deres beregninger. For læremidlet Kontext+6 gælder, at langt størstedelen af opgaverne ligeledes 

kun kræver et facit og ingen udregning. I Kontext+6 findes dog, sammenlignet med de andre læremidler, flere 

eksempler på opgaver, hvor eleverne skal vise deres udregning. Udfordringen ved at elevernes metoder til 

udregning ikke er synlige er, at de ikke fortæller noget om hvilken misopfattelse eller dele af begreber, der er 

udfordringer med. 

Opsummering 

Vi kan af den diskursive praksis udlede, at læremidlerne, inden for det valgte kapitel om brøker, procent og 

decimaltal, overvejende består af opgaver, som ikke er hensigtsmæssige i en diagnostisk diskurs. Dette lader 

sig gælde på flere parametre: Opgaverne har effektivitet i fokus, da langt de fleste opgaver kun sætter krav til 

et indiskutabelt facit; en stor del (varierende fra 33-69 %) af opgaverne kan løses med en procedure som ofte 

er synliggjort i læremidlet; en mindre del (varierende fra 21-49 %) af opgaverne er klassificeret som diagno-

stiske i det omfang, at de fortæller, at eleven har misopfattelser eller delvise begreber, men kun i mindre opfang 

fortæller noget om, hvad misopfattelserne og de delvise begreber bygger på, da opgaveløsningerne ikke er 

synlige i størstedelen af opgaverne.  

Den sociale praksis 

Den sociale praksis udgøres af alle omkringliggende faktorer, der har indflydelse på en given diskurs. I forhold 

til læremiddelanalysen kan den sociale praksis være påvirket af samfundet, undervisningsministeriet, forskning 

m.m. Derfor vil læremidler altid være et produkt af den sociale og diskursive praksis (Schmidt, 2017, s. 75-

99). Den sociale praksis udgøres bl.a. af mål for folkeskolen og fagene. Fælles for matematikkens mål i 2010 

og 2016 (læremidlernes udgivelsesår) er, at de er målstyrede og har fokus på viden, færdigheder og kompeten-

cer. Dette kan have påvirket diskursen om effektivitet og målbarheden ved opgaver med fokus på resultater. 

Jeg vil ikke gå i dybden med en analyse af den sociale praksis, da denne er mindre relevant for at kunne besvare 

problemstillingen. Jeg vil blot gøre opmærksom på, at forskellige sociale praksisser er baggrunden for de dis-

kursive praksisser og derfor kan være svære at forandre. 

Afprøvet undervisning 

Den afprøvede undervisning er afprøvet med tre elever omtalt C, J og S. Da vi ikke havde kendskab til eleverne 

på forhånd, var det afgørende først og fremmest at få indblik i, hvor elevernes vanskeligheder indenfor mate-

matikken befandt sig. Opgaven, som vi skrev i forbindelse med den afprøvede undervisning, havde ét krav: Vi 

måtte ikke teste eleverne. Derfor ønskede vi at udforme en undervisning, som tog udgangspunkt i et testmate-

riale - diagnostiske test -, uden at sætte eleverne i en testsituation. Undervisningens progression tager udgangs-

punkt i de fire principper for diagnostisk undervisning jf. Brekke. 

I det følgende afsnit vil jeg præsentere udpluk af aktiviteter fra undervisningsforløbet og tilhørende observati-

oner, der giver indblik i brugen af diagnostisk undervisning samt elevernes misopfattelser. Jeg har opdelt 
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analysen af den afprøvede undervisning i ”indhold” og ”tilgang”. I analysen af indhold, vil jeg analysere på 

undervisningens materiale (de diagnostiske opgaver) og tegn på læring hos eleverne. I analysen af tilgang, vil 

jeg analysere på undervisningsmetodernes påvirkning på eleverne. Velvidende at man i praksis ikke vil kunne 

skelne mellem indhold og tilgang, da de altid vil befinde sig i et spændingsfelt mellem stoffet, læreren og 

eleverne (Gravesen, 2020) 

Analyse af den diagnostiske undervisnings indhold 

Gennemgående for alle fire undervisningsgange var, at vi startede med den samme aktivitet: Lægge tal i ræk-

kefølge efter mængde. Tallene bestod af procent, decimaltal og brøker, og vi ændrede tallene løbende i under-

visningsforløbet på baggrund af elevernes misopfattelser. I det følgende vil jeg fremhæve observationer fra 

første undervisning med eleverne. Tallene, som eleverne skulle lægge i rækkefølge i den første undervisnings-

gang, var: 

100 % 
4

4
  90 %  0,75 

2

3
  0,55 

1

2
 
30

60
  0,5 %  0,35  30 %  0,25  25 %  20 % 

1

4
 
1

3
  

Et eksempel på hvordan den første aktivitet bliver diagnostisk, er brøken 30/60. Mange kan hurtigt gennem-

skue, at ½ er en halv, fordi det er en brøk, man ofte møder. En af de gængse misopfattelser indenfor brøker er, 

at hvert tal repræsenteres af én brøk. 30/60 er altså med, fordi vi ønskede at undersøge, om eleverne forstod 

brøken som 1 ud af 2 (1 udgør halvdelen af 2, 1 divideret med 2 etc.) eller blot huskede på at ½ var en halv, 

fordi de kunne genkende repræsentationen. Et andet eksempel er tallene 0.5 og 0.5 %. Elever, der har svært 

ved at mængdebestemme, vil have svært ved at afgøre, hvilket tal, der er størst. 

De tre elever fik bunken med kort, som de i fællesskab skulle lægge i rækkefølge uden indblanding fra læreren. 

C siger: ”Er brøker ikke mindre end procenter?”. Denne udtalelse bygger på en misopfattelse, som kan være 

opstået i en overgeneralisering fra naturlige tal til irrationelle tal, da selve tallene (tæller og nævner) ofte er 

lavere end selve tallet i procent. Derfor kan brøken 30/60 skabe en kognitiv konflikt hos eleven. Desuden viser 

denne udtalelse også en udfordring i elevens begrebsstukturer, da sammenhængen og omregningen mellem 

brøker og procent er ikkeeksisterende for eleven. J siger: “1 må da være den mindste”, hvortil S svarer: “Nej, 

1 er da en hel”. Når J antager af 1 må være det mindste tal, så kan det være en overgeneralisering, som er meget 

typisk hos elever med vanskeligheder ved mængdebegrebet, fordi talfølger ofte starter med 1-2-3 osv. Et andet 

sted, hvor eleverne viser sig at have vanskeligheder ved forståelsen, er da de skal omregne fra decimal til 

procent. Her bliver eleverne hurtigt enige om at gange med 100. Da vi spørger til, hvorfor de gør dette, er der 

ingen, der ved det. Dette tyder på at forståelsen for procent bliver en tom procedure/figurativ viden fremfor en 

veletableret strategi/operativ viden. 

Til sidst bliver eleverne enige om følgende rækkefølge (mindst fra højre mod venstre): 

 

I talrækkefølgen har eleverne placeret et enkelt kort forkert, nemlig 0.5 %. Eleverne blev hurtigt enige om, at 

dette måtte være en halv (svarende til 50 %). Igen ser vi tegn på, at elevernes begrebsstrukturer mellem deci-

maltal og procent ikke er veletablerede; Procent og decimaltal anses som to forskellige uafhængige størrelser. 

Det kan være svært at forstå, hvordan procent kan være et decimaltal. Det tyder altså på, at eleverne genkender 
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tallet uden at forstå tallets reelle størrelse. Det lykkedes ikke eleverne at placere ¼ og ⅓. Årsagen til at eleverne 

kan placere ⅔ og ikke ⅓ er fordi, at en af eleverne tilfældigvis kan huske, at ⅔ er det samme som 0.66. Det 

tyder altså på, at indlæringen af brøker bliver opfattet som faktakundskab; Fakta, som blot skal huskes og ikke 

følger af noget andet.  

Den videre undervisning havde fokus på at udvikle elevernes forståelse af specielt brøker og derfra udvikle 

begrebsstrukturer mellem procent, brøk og decimaltal. I anden undervisning startede vi igen med en talfølge. 

Ét af tallene, som eleverne ikke kunne placere, var brøken 23/100. Efter talfølgen lavede eleverne en aktivitet 

i gruppen, hvor de skulle nævne alt det, de vidste om begreberne. Opgaven var stilladseret, men elevstyret. J 

siger: ”Procent er hundrededel og promille er tusindedel”. Læreren beder eleven skrive, hvad han mener, hvor 

han skriver ”1/100” og ”1/1000” og peger dem ud som hhv. procent og promille. Læreren peger på 1/100 og 

spørger, hvad der står. Her skriver eleverne bl.a. ”én hundrededel”, ”1 divideret med 100” og ”1 ud af 100”. S 

siger: ”Det må da være 1 %, fordi 1% er det samme som én hundrededel” og peger på udsagnet på tavlen. I 

det samme rækker J hånden meget ihærdigt i luften, men inden han bliver spurgt, løber han over til talfølgen 

og placerer kortet med ”23/100” og siger: ”Er det ikke rigtigt? Det må da være 23 % så, ik’?”. Dette er et 

tydeligt eksempel på, hvordan eleven har fået en ny viden, der gør ham i stand til at løse en opgave, som han 

ellers ikke kunne løse. Konstruktivismen ville forklare dette med akkommodation: Eleven oplever at de gamle 

mentale skemaer ikke er tilstrækkelige, hvorfor der opstår en udvidelse af skemaerne. Flere gange i undervis-

ningen oplevede vi, at eleverne sprang impulsivt hen til talfølgen, fordi de havde erfaret noget, der gav dem 

viden til at placere et kort eller ændre i rækkefølgen. Dette er et tydeligt tegn på en kognitiv konflikt. 

Analyse af den diagnostiske undervisnings tilgang 

Den diagnostiske undervisning, vi afprøvede på eleverne, var ikke kun anderledes i kraft af indholdet; Også 

tilgangen til opgaverne var anderledes. Den diagnostiske tilgang adskiller sig fra klassens ”normale” matema-

tikundervisning, som vi fik indblik i, gennem udsagn fra eleverne, da vi i den diagnostiske undervisning kun i 

meget få sekvenser arbejdede individuelt, fordi vi havde stor fokus på refleksioner og diskussioner om mate-

matik. Dette betød også, at undervisningen havde kommunikation i fokus fremfor skriftlighed. Desuden ad-

skiller den diagnostiske tilgang sig ved at fokusere på få repræsentative opgaver, fremfor at træne mange op-

gaver inden for et emne. Jeg vil i det følgende give en karakteristik af, hvordan de tre elever oplevedes i den 

diagnostiske tilgang til undervisningen: 

Elev ”S”  

S opleves som tilbageholdende i faglige sammenhænge. I gruppearbejde bliver S ofte fysisk urolig (går lidt 

rundt osv.) er hurtig til at trække sig og observere gruppen. Vi observerede ofte, at S trak sig helt, hvis han 

følte sig usikker. S var især deltagende ved individuelle, skriftlige opgaver. Det var først i de skriftlige opgaver, 

vi fik indblik i hans misopfattelser. S viste sig at have store udfordringer i etableringen af begrebsstrukturer og 

strategier. Han byggede meget af sin viden på procedurer/figurativ viden, hvorfor han ofte blandede rundt i 

brøker, procent og decimaltal. Dette kom ikke til udtryk i det mundtlige samarbejde mellem eleverne, da han 

kun deltog i opgaveløsninger, han var helt sikker i. Vi observerede flere gange, at S trak sig og gav hurtigt op, 

hvis han blev fagligt udfordret. Fagligt er det ikke tydeligt, at S har rykket sig, da han er meget vedholdende i 

sine procedurer og strategier, og derfor ikke opnår udbytte af elevernes eller lærerens inputs. Dette kan jf. 

konstruktivismen være fordi, det er lettere at assimilere (bruge de mentale skemaer, man har etableret) end at 

akkommodere (revurdere eller udvide mentale skemaer).  

Elev ”C” 
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C opleves som en socialt velfungerende pige, der i undervisningen er hensynsfuld og hjælpsom. Vi oplevede, 

at C ved skriftlige opgaver gættede på et svar eller opgav på forhånd. Til tider havde hun held med at gætte 

rigtigt, men da vi beder hende forklare, hvilken metode hun bruger, kan hun ikke give et svar. Fx siger hun til 

en opgave, hvor hun skal lægge to brøker sammen med forskellige nævnere: ”Det kan ikke lade sig gøre”. Når 

eleverne til gengæld skulle løse opgaver i fællesskab, deltog hun aktivt i gruppearbejdet. Det var tydeligt, at C 

befandt sig bedst i mundtligt gruppearbejde fremfor skriftligt individuelt arbejde. Som socialkonstruktivismen 

peger på, så findes en zone mellem læring i gruppearbejdet og læring hos den enkelte elev. For C var der et 

stort spring fra det hun præsterede i gruppearbejdet sammenlignet med det, hun præsterede individuelt. Dette 

formentligt fordi C havde brug for megen bekræftelse og sparring, som hun fik i gruppearbejdet. C giver selv 

udtryk for at have lært mere, end hun plejer, fordi aktiviteterne var anderledes.  

Elev ”J” 

J har læsevanskeligheder, der normalvis har indflydelse på hans matematikvanskeligheder (lærerens udsagn). 

J’s læsevanskeligheder havde ingen synlig betydning for hans udbytte af den diagnostiske undervisning, da 

eleverne kun i mindre grad arbejdede skriftligt. Det var tydeligt, at J især mestrede matematikken, når han 

kunne udtrykke sig mundtligt. I undervisningen opleves J som værende meget motiveret og modtagelig for 

undervisningen. Det var meget tydeligt hos J, når han stod overfor en kognitiv konflikt; Han viste tydelig 

frustration over, at hans tankemønster ikke var tilstrækkeligt, og han viste lige så stor begejstring, når han 

”knækkede” koden. Vi observerer, at J kan have svært ved at lade de øvrige elever få plads i gruppearbejdet, 

da han hurtigt tager styringen. J har svært ved turtagning og opleves meget impulsstyret grundet hans store 

engagement. J viste flere tegn på misopfattelser, som han var meget overbevist om, var rigtige. Grundet hans 

meget aktive deltagelse og selvsikre svar var de to øvrige elever hurtige til at tilslutte sig J’s opfattelser. Dette 

var medvirkende til at hindre matematiske diskussioner, fordi de to øvrige elever ikke stod fast på deres over-

bevisninger.  

Det var tydeligt for os, at den diagnostiske undervisning, som vi praktiserede, både havde sine muligheder og 

begrænsninger for de tre elever samt for underviseren, hvad angår indhold såvel som tilgang. Dette vil danne 

udgangspunkt for diskussionen.  

Diskussion 

I diskussionen vil jeg med udgangspunkt i analysen og den foregående teori diskutere den diagnostiske tilgangs 

muligheder og begrænsninger. Muligheder og begrænsninger vil opvejes med den dominerende diskurs fra 

læremidlerne og traditionelle testmetoder til kortlægning af matematikvanskeligheder. Slutteligt vil jeg disku-

tere validitet og reliabilitet ved valg af empiri og metoder. 

Muligheder 

Læringspotentiale  

Når man ser på diskursanalysen, så kan under halvdelen af læremidlernes opgaver bruges til at fortælle noget 

om elevernes begrebsforståelse. Dette bygger på en opfattelse af, at hvis bare eleverne øver sig nok på en 

færdighed, så vil forståelse komme efterfølgende. Det er svært at finde opbakning til denne opfattelses validitet 

i forskningen (Lunde, Matematikkvansker som spesialpedagogisk tema, 2003). Et af formålene med den diag-

nostiske undervisning er, at elevernes skal skabe deres egne erkendelser i mødet med kognitive konflikter. 

Dette står i modsætning til læremidlerne, der tillægger en procedure fremfor at lade eleverne erfare dem selv. 
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Den diagnostiske tilgang lægger op til, at eleverne arbejder i grupper med et fåtal af opgaver, hvor de får tid 

til at reflektere og diskutere. I observationerne af den afprøvede undervisning, så vi hvordan særligt to af 

elevernes læringspotentiale forløste sig i gruppearbejdet, hvor de fik mulighed for at afprøve deres forestillin-

ger. Det var især gennem diskussionerne, at elevernes misopfattelser og delvise begreber kom til syne. Der 

findes en stor mængde forskning, der peger på, at for at forstå et matematisk begreb, så er det mere gavnligt at 

arbejde med få velvalgte aktiviteter end at arbejde med en lang række øvelser (Brekke, 2002). 

En undersøgelse foretaget i Norge afprøvede diagnostisk undervisning på en 5. klasse (”konfliktgruppen”) og 

fortsatte den almindelige ”lærebogsundervisning” i en anden 5. klasse (”lærebogsgruppen”). Begge klasser tog 

en test før forløbet, lige efter forløbet og efter sommerferien. Den tydeligste forskel viste sig i testen efter 

sommerferien, hvor lærebogsgruppen scorer lavere end i testen før forløbet, hvorimod konfliktgruppen scorer 

tæt på samme resultat efter sommerferien som lige efter forløbet (Brekke, 2002). Denne test indikerer, at den 

diagnostiske undervisning skaber bedre forudsætninger for langtidslæring. Når eleverne løser en lang række 

opgaver med samme procedure, som de ofte gør i læremidler, så assimileres viden. Assimilation fører ikke til 

læring, da man blot forklarer det nye, med noget man kan i forvejen. Derfor kan begreber blive reduceret til 

figurativ viden, da de ikke er opstået gennem barnets egne erkendelser, og derfor ikke indgår i en mental 

struktur. Når barnet lagrer begreber som figurativ viden i mentale skemaer, som ikke knyttes til hinanden, så 

kan det være sværere at ”finde frem” igen. Modsat er konfliktgruppens langtidsviden bedre, fordi de gennem 

forløbet er blevet præsenteret for opgaver, der skaber en konflikt i deres mentale skemaer. Dette vil bidrage til 

en selvregulerende proces, der søger at få ligevægt i erfaringer og forestillinger gennem akkomodation.  

Sociale processer 

Den diagnostiske undervisning er modsat andre kortlægningsredskaber ikke en særligt tilrettelagt indsats mod 

enkelte elever. Derfor er en anden mulighed ved den diagnostiske undervisning, som en metode til kortlægning 

af elevernes matematiske kunnen, inklusionsprincippet. Mange tiltag, som anbefales mod matematikvanske-

ligheder, er målrettet den enkelte elev. Som definitionen af inklusion antyder, så er det altså ikke målet at 

målrette en indsats mod elever i matematikvanskeligheder, men derimod at støtte læringsfællesskabet.  

Den diagnostiske undervisning arbejder som beskrevet ofte i grupper, da dette er en forudsætning for at kunne 

diskutere og afprøve forestillinger. I flg. Socialkonstruktivismen så er det netop i samspil med andre, at kund-

skab konstrueres gennem sproglig påvirkning og social interaktion, hvorfor der opstår et større læringspoten-

tiale i samspil med andre. Desuden træner eleverne deres kommunikationskompetence. Et af færdighedsmå-

lene i forenklede fælles mål lyder da også, at ”Eleven kan deltage i mundtlig og visuel kommunikation med 

og om matematik” (Undervisningsministeriet, Fælles mål 2009 Matematik, 2009). 

Begrænsninger 

Fagligt fokus 

Den diagnostiske undervisning er som beskrevet et redskab til at træne elevernes begrebsforståelser og -struk-

turer. Undervisningen er dog mindre god til at træne færdigheder og faktakundskab. Derfor vil andre under-

visningsmetoder - f.eks. læremidlerne fra analysen - være mere gavnlige til dette formål. 

Diagnostisk undervisning arbejder ofte med meget få opgaver over længere tid, hvorimod traditionel under-

visning er mere effektiv, hvad angår antallet af opgaver. Dette kan sætte spørgsmål til prioritering i undervis-

ning, idet undersøgelser viser, hvor vanskeligt det er for elever at opbygge solide begreber (Brekke, 2002); Er 

det realistisk, at eleverne kan nå at opbygge solide begreber og strukturer på den tid, der er til rådighed? Des-

uden kan det være vanskeligt for læreren at evaluere elevernes faglige kunnen, da eleverne sjældent arbejder 

individuelt eller skriftligt. 
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Matematiske diskurser 

Som diskursanalysen tydeliggjorde, så er diskursen om god matematikundervisning overvejende domineret af 

effektivitet, målstyring og fokus på færdigheder, hvilket står i modsætning til den diagnostiske diskurs. Vi så 

også i observationer fra den afprøvede undervisning, at eleverne reagerede forskelligt på, hvad de selv kaldte 

en anderledes undervisning. Der er derfor flere indikationer fra analysen, der peger i retning af, at det vil kræve 

ændringer i større eller mindre grad at implementere en diagnostisk tilgang. 

Både i undersøgelserne fra litteraturen og fra den afprøvede undervisningen fra empirien observeres, at fagligt 

svage elever finder mest tryghed ved klare regler og metoder, som vi bl.a. så i læremidlerne (Dahl, 2007). 

Dette så vi specielt hos eleven S, som blev fysisk urolig og utryg i gruppearbejdet. Gruppearbejdet i den diag-

nostiske undervisning fordrer, at eleverne får indblik i hinandens kundskab og derfor tør at bidrage på trods af 

misopfattelser. Det kan være vanskeligt at skabe en atmosfære, hvor fejl er velkomne. Dette kan være medvir-

kende til at fagligt svage elever føler sig utrygge i gruppearbejdet. 

Udover at den diagnostiske undervisning sætter store krav til elevernes samarbejds- og kommunikationskom-

petencer, så sætter undervisningen ligeledes store krav til lærerens kompetencer. Den diagnostiske tilgang er 

dynamisk og tilpasses elevernes forudsætninger undervejs i undervisningen. Det kræver at læreren fralægger 

sig store dele af styringen, men samtidig deltager aktivt i at opmuntre eleverne til at deltage. Et vigtigt aspekt 

i den diagnostiske undervisning er netop, at der ikke er fastsat en løsning på forhånd, hvilket skaber stor ufor-

udsigelighed i undervisningen. Det kan være svært at navigere i som lærer og som elev. Et andet aspekt - som 

både kan påvirke læreren og eleverne - er den uro det skaber, når eleverne arbejder i et dynamisk gruppearbejde 

med mundtlig kommunikation i fokus. Denne uro kan virke forstyrrende og stressende for eleverne og læreren. 

Delkonklusion 

Til enhver undervisning findes både muligheder og begrænsninger. Det afhænger af undervisningens formål 

hvilken undervisningstilgang, der er mest hensigtsmæssig. Mange af de begrænsninger, som forekommer i 

litteraturen og den indsamlede empiri om diagnostisk undervisning, opstår fordi, implementering af diagno-

stisk undervisning strider mod den dominerende diskurs. Disse begrænsninger bør ikke være årsagen til, at 

man vælger en undervisningstilgang fra. For som Foucault skriver, så må en diskurs ikke få så meget magt, at 

der ikke længere sættes spørgsmålstegn ved den (Schmidt, 2017, s. 75-99).  

Diskussion af validitet og reliabilitet 

Validiteten ved diskursanalysen og observationerne er forsøgt øget ved at skabe transparens i undersøgelserne 

ved hhv. en kvantitativ optælling i diskursanalysen og eksempler på udtalelser og aktiviteter i den afprøvede 

undervisning. Metoden, som jeg brugte til at udlede diskurser omkring matematikundervisning, var gennem 

en diskursanalyse af tre læremidler. Man kan ikke udelukkende afgøre klassernes dominerende diskurs ud fra 

læremidlerne, da det er uvist, hvordan læremidlerne bliver anvendt og hvordan klassens normer og praksisser 

ellers forløber. Men da læremidler som tidligere omtalt er valgt aktivt af lærere, så må de til en vis grad afspejle 

den dominerende diskurs for matematikundervisningen.  

Selvom forskningen på området og egen indsamling af observationer tegner et billede af, at den diagnostiske 

undervisning har et større læringspotentiale end den traditionelle undervisning, så må man alligevel forholde 

sig kritisk til undersøgelsernes generaliserbarhed/reliabilitet grundet forskningens omfang. Reliabiliteten er 

søgt øget ved at understøtte resultaterne med forskning på området (Schmidt, 2017, s. 144-146).  

Udvikling af handletiltag 
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Jeg vil i det følgende præsentere et didaktisk planlægningsværktøj til diagnostisk undervisning, som er udviklet 

med inspiration fra de fire faser i diagnostisk undervisning og på baggrund af analysen af muligheder og be-

grænsninger. Desuden vil jeg give et eksempel på, hvordan en diagnostisk undervisning indenfor emnet brøker, 

kunne se ud. Undervisningsforløbet forefindes udspecificeret i bilag. 

Faserne i den diagnostiske undervisning, som findes beskrevet i litteraturen, kan ikke overføres direkte som et 

planlægningsredskab i dette henseende, fordi den tager udgangspunkt i en diagnostisk test. Derfor er faserne 

tilpasset, således udgangspunktet ikke længere er en test. Faserne er reduceret til tre og lyder som følger: 

De tre faser i diagnostisk undervisning 

1. Fremhæve misopfattelser og delvise begreber hos eleverne gennem brug af diagnostiske opgaver 

(skabe kognitiv konflikt) 

2. Skabe diskussioner og refleksioner i undervisningen omkring misopfattelser og delvise begreber (løse 

kognitiv konflikt) 

3. Bruge det udvidede begreb i andre sammenhænge 

Jeg vil i det følgende forklare, hvad de forskellige faser indebærer og give eksempler på, hvordan faserne 

kommer til udtryk i undervisningseksemplet. 

Fase 1 - Skabe kognitiv konflikt 

Fase 1 er alternativet til de diagnostiske test og er herunder forenklet gennem 3 punkter:  

1. Gøre sig klart, hvilket problemfelt indenfor det aktuelle begreb de diagnostiske opgaver skal give ind-

blik i. 

2. Overveje, hvilke misopfattelser og delvise begreber eleverne kan have indenfor det specifikke pro-

blemfelt, og hvordan disse kan komme til udtryk. 

3. Opstille en opgave/aktivitet, hvor man ud fra elevernes svar kan afgøre, om eleverne har misopfattelser 

og delvise begreber indenfor dette specifikke problemfelt af begrebet 

Det er indlysende, at én opgave ikke kan give indblik i elevernes fuldstændige forestillinger om et begreb. 

Derfor må man indsnævre begrebet til et problemfelt. Begreber dækker f.eks. over trekant, koordinatsystem, 

procent. Problemfelt er en del af forudsætningen for at forstå et begreb fuldkommen. Det er en erkendelse man 

skal erfare, for at opnå et solidt udviklet begreb. Det kunne f.eks. være begrebet trekant og problemfeltet (er-

kendelsen) ”Vinkelsummen er 180 grader”. I undervisningseksemplet er fokusbegrebet ”brøker” og problem-

feltets erkendelse ”Størrelsen på brøker”.  

Det kan være gavnligt at overveje på forhånd hvilke misopfattelser, der kan ligge bag elevernes forestillinger, 

da det kan gøre det lettere at blive opmærksom på tegnene herpå. En metode til at få øje på misopfattelser er 

at se på hvilke begreber, der ligger forud for det nye begreb. Dette kan give indblik i, hvordan eleverne forsøger 

at skabe mening i de nye begreber og heraf hvilke overgeneraliseringer, der kan føre til misopfattelser. Til 

begrebet brøker kunne en misopfattelse f.eks. være at jo større tal i tæller og nævner, jo større er brøken. Denne 

misopfattelse kan være afledt af en overgeneralisering fra naturlige tal, hvor f.eks. 4 er større end 2, hvorfor 

det kan virke ulogisk at ¼ er mindre end ½.   

Det tredje punkt i den første fase handler om at bruge forarbejdet fra første og andet punkt til at udforme en 

opgave (eller udvælge en opgave), der kan give indblik i elevernes misopfattelser og delvise begreber. Det 

handler om at finde en opgave/aktivitet, som vil give indblik i de misopfattelser, som man fandt i punkt 2. I 

den eksemplariske opgave, kan eleverne ikke løse opgaven eller løser opgaven forkert, således der skabes et 

naturligt behov for læring. I undervisningseksemplet med brøker går den første aktivitet ud på at lægge brøker 
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i rækkefølge efter størrelse på linje med aktiviteten i den afprøvede undervisning. Det er også vigtigt at over-

veje, hvordan opgaven skal indgå i en aktivitet (individuelt/gruppearbejde, skriftligt/mundtligt). 

Fase 2 - Løse kognitiv konflikt 

Fase 2 handler om at skabe diskussioner og refleksioner i undervisningen omkring misopfattelser og delvise 

begreber med henblik på at løse kognitive konflikter. Der findes en række forskellige metoder, som er gode til 

at skabe diskussioner og refleksioner omkring de nødvendige kognitive konflikter, herunder eksempler til in-

spiration: 

- Concept cartoons, som er forskellige udsagn til et specifikt matematisk problemfelt, hvor eleverne skal 

tage stilling til hvilke udsagn, der er rigtige og forkerte (Berggren & Lindroth, 2020) 

- My favorite no, som er udvalgte opgaver (enten autentiske eller lærerudformet), der viser en forkert 

besvarelse/forståelse, hvor eleverne skal forklare, hvad fejlen er og hvorfor den kan være opstået 

(Implementing "My Favorite No", 2015) 

- ”Overbevis os”, som går ud på, at eleverne får uddelegeret et udsagn, som enten er rigtig eller forkert 

og derefter skal overbevise de øvrige elever om, hvorvidt udsagnet er rigtig eller forkert. 

I undervisningseksemplet benyttes metoden ”Overbevis os”, hvor eleverne i mindre grupper får udleveret et 

udsagn om brøker. Nogle besvarelser er forkerte, mens andre er rigtige. Eleverne skal tage udgangspunkt i det 

udsagn, der står på deres kort og finde argumenter, de kan bruge til at overbevise de øvrige elever om at 

udsagnet enten er rigtig eller forkert. Derefter skal de andre elever afgøre, om de føler sig overbeviste. Et 

eksempel kunne være udsagnet ”1/2 er mindre end 2/4”.  

Der kan bruges forskellige metoder til at skabe diskussioner og refleksioner. Der er dog to vigtige faktorer, 

man skal være opmærksom på, uanset hvilken metode man vælger; 1. Eleverne skal have tilstrækkeligt med 

tid, 2. Eleverne skal i gruppearbejdet arbejde kollaborativt og ikke kooperativt. Kollaborativt arbejde er ken-

detegnet ved at elever i fællesskab løser en opgave og er gensidigt afhængige af hinanden. Modsat er koope-

rativt arbejde kendetegnet ved et samarbejde, hvor en opgave inddeles i mindre delopgaver, 

som uddelegeres til deltagerne, der arbejder på dem uafhængigt af hinanden (Bang & Dalsgaard, 2005). Det 

er en forudsætning for diskussioner, at eleverne arbejder i fællesskab om at finde en løsning.  

Fase 3 - Udvide begrebet 

I fase 3 skal eleverne opnå erfaringer med deres (nye) erkendelser fra fase 2. Dette kan foregå ved, at eleverne 

skal vende tilbage til opgaverne i fase 1 og teste, om deres erfaringer fra fase 2 gør dem i stand til at løse 

opgaven eller evt. ændre på deres besvarelse. Desuden er det også vigtigt, at eleverne får mulighed for at 

afprøve begreberne i andre sammenhænge med andre repræsentationer. Dette kunne f.eks. være ved udvalgte 

opgaver fra læremidler.  

I undervisningseksemplet skal eleverne først vende tilbage til opgaven fra fase 1 og revurdere deres svar. 

Derefter skal eleverne arbejde med opgaver, hvor de visuelt skal vise brøkernes størrelse ved f.eks. at skravere 

dele af figurer. 

I bilag forefindes planlægningsværktøjet illustreret i et skema, som kan benyttes direkte til planlægning og 

evaluering af matematikundervisningen.  

Konklusion  

Indsamlet empiri holdt op imod forskning og litteratur på området gav indblik i den diagnostiske undervisnings 

muligheder og begrænsninger. Mulighederne og begrænsningerne sammenholdes med alternative 
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kortlægningsstrategier og den dominerende diskurs udledt af læremidlerne. Diskursanalysen viste især en un-

dervisning præget af fokus på faktakundskab og færdigheder hvor under halvdelen af opgaverne gik under 

kategorien ”diagnostisk”. Desuden er tilgangen til indholdet præget af mange gentagende opgaver med fokus 

på resultatet, som kan løses effektiv. Eksisterende kortlægningsmaterialer er særligt domineret af test og inter-

views målrettet enkelte elever. Sammenlignet med den dominerende diskurs indenfor matematikundervisning 

og eksisterende kortlægningsmaterialer, giver den diagnostiske undervisning især muligheder i forhold til øget 

læringspotentiale og sociale processer. I forhold til læringspotentialet er der især mulighed for, at eleverne 

konstruerer viden, der bygger på begrebsforståelse og -strukturer og giver indblik i misopfattelser og delvise 

begreber. Desuden kan formålet med at skabe og løse kognitive konflikter bidrage til elevernes erkendelser, 

som kan skabe gode forudsætninger for langtidslæring. Den diagnostiske tilgang giver også mulighed for at 

praktisere inklusionsprincippet gennem øget brug af gruppearbejde, hvor eleverne er indbyrdes afhængige af 

hinanden og træner kommunikationskompetencen. Blandt udfordringerne ved den diagnostiske tilgang findes 

i det faglige fokus og de matematiske diskurser. I forhold til det faglige fokus, så er den diagnostiske under-

visning ikke hensigtsmæssig til læring af faktakundskab og færdigheder. De største begrænsninger opstår i de 

elevstyrede aktiviteter, der bl.a. kan bidrage til uro, utryghed blandt især udfordrede elever og sætte store krav 

til lærerens rolle. Opgaven ender ud med en udformning af et trefaseinddelt planlægningsværktøj, der har til 

formål at fremhæve misopfattelser og delvise begreber hos eleverne gennem brug af diagnostiske opgaver, 

skabe diskussioner og refleksioner i undervisningen omkring misopfattelser og delvise begreber og slutteligt 

at bruge det udvidede begreb i andre sammenhænge. Denne inddeling har til hensigt at give den samme indsigt, 

som det diagnostiske materiale, men uden brug af test. 

At implementere diagnostisk undervisning behøver ikke at være en revolutionerende ændring af den eksiste-

rende undervisning. Mit håb er blot, at opmærksomheden på den diagnostiske undervisning kan skubbe til den 

dominerende diskurs indenfor den matematiske praksis og åbne op for diskussionen om alternative strategier 

til at kortlægge og imødekomme matematikvanskeligheder. 
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