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Indledning 

”Formålet med regne- og matematikundervisningen er at bibringe eleverne kundskaber og 

færdigheder (…)” (Undervisningsministeriet, 1958). Sådan begynder formuleringen af fagformålet i 

1958 for det opdelte fag i regning og matematik. Folkeskolefagenes fagformål har ændret sig en del 

gennem tiden, og er hver især naturligvis et udtryk for samtidens fagsyn og samfund. Dette gælder 

også for matematik som undervisningsfag der af flere omgange har udviklet og reformuleret nye 

fagformål. Undervisningsfaget får sit navn ”matematik” med folkeskoleloven af 1993, og i 1995 

forklarer fagformålet at eleverne skal blive i stand til at forstå og anvende matematik i forskellige 

sammenhænge. Desuden skal elever ”erfare, at matematik både er et redskab til problemløsning og 

et kreativt fag” (Undervisningsministeriet, 1995). Heri indbefattet at faget skal fremme elevernes 

fantasi og nysgerrighed. 

I dag er én af hensigterne med matematikundervisningen at ”eleverne skal (…) udvikle matematiske 

kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i 

matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- 

og samfundsliv” (Undervisningsministeriet, 2017). Eleverne skal altså blive matematisk kompetente 

i den forstand at de kan begå sig i flere forskellige situationer, hvor matematikken må gøre sig 

gældende. Som det fremgår af nutidens ministerielle intentioner med fagets læseplan, er det tydeligt 

at kompetenceorienteret matematikundervisning har vundet indpas. Denne kompetencetænkning er 

funderet i KOM-rapporten fra 2002 (Niss & Jensen, 2002) som blev aflagt efter projektet 

Kompetenceudvikling og Matematiklæring. KOM-rapporten præsenterer blandt andet en 

kompetencebeskrivelse indenfor matematikkens faglighed som gør op med den mere traditionelle 

opfattelse af matematikken som værende færdighedsbaseret ud fra en pensumlignende tankegang. 

KOM-rapporten beskriver hvad det vil sige at være matematisk kompetent, og forklarer at det ”består 

i at have viden om, at forstå, udøve, anvende, og kunne tage stilling til matematik og 

matematikvirksomhed i en mangfoldighed af sammenhænge, hvori matematik indgår eller kan 

komme til at indgå” (Niss & Jensen, 2002). 

Selvom der findes en række regler og bestemmelser på mange af folkeskolens områder herunder 

indenfor matematikfaget, er det min erfaring gennem praktikforløb og arbejdet med elever som vikar 

og tutor at der ikke findes en konsensus omkring hvad matematikfaget i virkeligheden drejer sig om, 

og hvad der kan forventes af matematikundervisningen. Dette kommer til udtryk gennem skiftende 
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krav fra ministeriel side, læreres forskellige faglige prioriteringer og syn på matematik, forskellige 

fokus i læremidler samt forskellige opfattelser hos eleverne. 

Efter et længerevarende undervisningsforløb jeg gennemførte på mellemtrinnet i matematik, spurgte 

jeg ind til nogle af elevernes holdning til undervisningen. I spørgsmålet om hvorvidt eleverne foretrak 

opgaveløsning eller nogle af de matematikaktiviteter vi også plejede at lave, blev jeg mødt med et 

helt stålfast svar: ”Matematik!”. Da jeg ikke fandt dette svar fyldestgørende på mit spørgsmål, spurgte 

jeg yderligere ind til hvilken slags matematik, den pågældende elev mente. Her mødte jeg igen et 

klart svar: ”I Trix” (red. lærebogen). Dette svar kom i en tone der angiveligt tydede på, at eleven ikke 

forstod nødvendigheden af mit yderligere og opklarende spørgsmål. Her oplevede jeg at vi tydeligvis 

ikke havde den samme forståelse af, hvad matematik i det hele taget dækker over. Eleven satte 

lighedstegn mellem matematik og Trix (red. lærebogen), og opfattede ikke de matematiske aktiviteter 

der lå udenfor bogens opgaver som værende reel matematik til trods for at de fandt sted, mens der var 

matematik på skemaet. 

Denne elevs udtalelse og mine øvrige oplevelser af opfattelsen af matematikfaget er umiddelbart i 

strid med de ministerielle intentioner om at matematikfaget skal udvikle elevernes matematiske 

kompetencer, således at de kan gøre brug af matematikken i forskellige situationer; altså også udenfor 

matematikbogen. Det er desuden også i modstrid med de tanker jeg har omkring matematikfaget i 

kraft af min uddannelse som matematiklærer, da man netop gør op med den traditionelle 

færdighedstænkning i matematikfaget med indførelsen af de matematiske kompetencer i 

matematikfagets læseplan. Derfor undrer jeg mig over de modsatrettede opfattelser der findes 

omkring matematikfaget, og er blevet nysgerrig på de sammenhænge der er mellem ministerielle 

intentioner, matematiklæreres intentioner og udmøntning i praksis sammenholdt med elevers 

opfattelse af matematikfaget. Dette fører mig frem til den følgende problemformulering. 

 

Problemformulering 

Hvordan er samspillet mellem den intention ministeriet har med matematikfaget i folkeskolen, den 

måde læreren opfatter og omsætter faget på i praksis og den måde hvorpå eleven opfatter faget? 
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Læsevejledning 

Efter dette bachelorprojekts afdækning af undersøgelsesområde i indledningen og 

problemformuleringen vil jeg redegøre for min metodiske tilgang og videnskabsteoretiske perspektiv. 

Efterfølgende beskrives de teoretiske perspektiver og analysebegreber der relaterer sig til 

undersøgelsen, og kan belyse undersøgelsesområdet fra forskellige vinkler. Herefter følger en 

præsentation af empiri som danner udgangspunkt for denne undersøgelse. Mit analyseafsnit er inddelt 

i underafsnit der fremhæver forskellige pointer med dertilhørende diskussion. Afslutningsvist vil jeg 

vurdere min undersøgelse metodekritisk, for dernæst at kunne konkludere på min 

problemformulering og udvide problemfeltet i en perspektivering. 

 

Metode 

I undersøgelsen af dette bachelorprojekt har jeg gjort mig nogle overvejelser omkring min metodiske 

tilgang. Undersøgelsen baserer sig på den kvalitative metode da jeg vil undersøge de opfattelser der 

hersker omkring matematik i folkeskolen. For at strukturere og målrette min undersøgelse i 

indsamlingen og analysen af min empiri har jeg udarbejdet et undersøgelsesdesign. Jeg vil i det 

følgende uddybe og argumentere for mit valg af metode og mit undersøgelsesdesign med det primære 

udgangspunkt i interviews samt hvordan observationer bruges som supplerende 

undersøgelsesmetode. 

 

Kvalitativ metode 

Kvalitative metoder henviser til videnskabelige måder at undersøge noget på hvor man interesserer 

sig for ”hvordan noget gøres, siges, opleves, fremtræder eller udvikles” (Brinkmann & Tanggaard, 

2015 A, s. 13). Den kvalitative metode benyttes for at give et nuanceret og detaljeret sæt data ved 

undersøgelse af en mindre gruppe af mennesker, hvorimod den kvantitative metode forsøger at skabe 

en bredere forståelse gennem et omfangsrigt sæt data som typisk kan systematiseres i numeriske 

værdier (Brinkmann & Tanggaard, 2015 A). 

Den kvalitative metode er oplagt i undersøgelsen af opfattelser på matematikfaget da det må betragtes 

som værende helt individuelle oplevelser og tanker, der gøres herom. Det er ikke relevant for mit 
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bachelorprojekt at undersøge eksempelvis udbredelsen eller hyppigheden af såkaldte fagsyn hvorfor 

den kvantitative metode ikke benyttes. 

 

Undersøgelsesdesign 

Mit udarbejdede undersøgelsesdesign tager med udgangspunkt i den kvalitative metode fat i 

forskellige tilgange til undersøgelse. I de følgende afsnit vil jeg redegøre og argumentere for mit valg 

af interview og observation som metoder. Jeg kombinerer de to metoder til undersøgelse af det 

samme; nemlig opfattelsen af matematikfaget. En sådan triangulering hvor ”man anvender to 

forskellige metoder til at undersøge det samme fænomen” (Frederiksen, 2015, s. 200) kan bidrage 

med en mere sikker viden på området, og en mere komplementær viden der dækker bredt 

(Frederiksen, 2015). Med interviewmetoden som grundlag mener Tanggard og Brinkmann også at 

det er ”en god ide at kombinere interviewforskning med andre undersøgelsesmetoder (…), der kan 

give et skarpere blik for, hvad mennesker rent faktisk gør (i modsætning til interview, hvor folk jo 

primært fortæller om, hvad de gør)” (Brinkmann & Tanggaard, 2015 B, s. 33). Således vælger jeg 

altså observation som supplerende metode til at belyse hvad matematiklæreren rent faktisk gør i 

praksis. 

Jeg indsamler empiri til min undersøgelse fra to forskellige folkeskoler hvor jeg hvert sted har 

observeret en vilkårlig matematikundervisning i 4. klasse i henholdsvist en og to lektioner, hvorefter 

jeg har interviewet den pågældende matematiklærer samt tre elever fra den observerede 4. klasse. På 

den måde har jeg empiri fra to observationer af matematikundervisning, samt interviews med to 

matematiklærere og seks elever. Min undersøgelse tager udgangspunkt i 4. klassetrin da eleverne på 

dette tidspunkt har fået en grundbog i matematik som kan give eleverne en mere nuanceret oplevelse 

af matematikken, i forhold til den måde arbejdsbøger normalt præsenterer matematikken på. Eleverne 

i denne alder er oftest i stand til at reflektere på et rimelig abstrakt niveau uden at være tilbageholdne 

i sine udmeldinger som man måske ellers kan støde på ved ældre elever fra større klassetrin. 

Jeg har transskriberet og anonymiseret de gennemførte interviews. Således gøres de forskellige 

interviews til tekster, og bliver dermed til genstand for analyse. 
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Interview som metode 

Interview som kvalitativ metode benyttes i undersøgelsen af elevers og læreres opfattelse af 

matematik og matematikundervisning da det er en metode til at få adgang til at høre om menneskers 

oplevelser af forskellige fænomener i deres livsverden (Brinkmann & Tanggaard, 2015 B). Den 

omtalte livsverdens er blot den verden vi kender og møder i hverdagslivet; altså også matematikken. 

Denne undersøgelse baserer sig på det semistrukturerede interview som er ”en interaktion mellem 

forskerens spørgsmål, hvoraf nogle er planlagt og nedfældet i en interviewguide på forhånd, og 

interviewpersonens svar” (Brinkmann & Tanggaard, 2015 B, s. 36). Interviewguiden skal hjælpe 

intervieweren med at strukturere sin undersøgelse og holde fast i det som undersøgelsen egentlig vil 

undersøge. Jævnfør Glasdam (2016) mener den norske professor Kvale at man i interviewsituationen 

kan opnå en vis forståelse for interviewpersonen gennem en såkaldt ”bevidst naivitet”, hvor man som 

interviewer må være nysgerrig og lydhør. Interviewerens nysgerrighed kommer netop til sin ret i det 

semistrukturerede interview hvor man kan spørge yderligere ind til interviewpersonens svar. Det 

semistrukturerede interview skaber i øvrigt rum for afvigelser der må siges at være relevante i forhold 

til problemformuleringen. At gennemføre interviews i forlængelse af en observation kan fordre nogle 

interessante pointer, og således ”kan den observerede situation bruges som afsæt for et opfølgende 

interview” (Kampmann, 2017, s. 97). 

De to interviewguides jeg har udarbejdet til dette bachelorprojekts undersøgelse af henholdsvis 

elevers og læreres opfattelse af matematikken, skelner mellem forsknings- og interviewspørgsmål. 

Forskningsspørgsmålet er det som undersøgelsen reelt vil have svar på, og søger dermed forklaringer 

på bestemte fænomener eller sammenhænge. Interviewspørgsmålene skal ifølge Tangaard og 

Brinkmann (2015 B) være livsverdensnære og konkrete, samt sørge for at holde samtalen i gang og 

motivere interviewpersonerne til at fortælle om deres oplevelser. Således vil svarene på 

interviewspørgsmålene også indirekte svare på det egentlige forskningsspørgsmål dog skyldes 

opdelingen mellem de to typer af spørgsmål at et ”godt og relevant forskningsspørgsmål sjældent 

fungerer som et godt interviewspørgsmål” (Brinkmann & Tanggaard, 2015 B, s. 40). Derfor bliver 

de metodiske overvejelser særligt vigtige i forsøget på at analysere sig frem til en konklusion på 

problemformuleringen. 
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Gruppeinterview med elever  

Mine data omkring elevers opfattelse af matematikfaget er blandt andet indhentet i interviews med 

elever fra 4. klasse. Mine kriterier for udvælgelse af elever indebærer et antal på tre elever fra hver af 

de observerede klasser. Jeg vurderer at tre elever er passende til et fokuseret men nuanceret sæt data 

der kan støtte min undersøgelse. Eleverne er valgt ud fra at de generelt har noget på hjerte og ikke er 

tilbageholdne. Jeg vælger desuden at der skal være en nogenlunde jævn fordeling af køn da jeg ikke 

ønsker et sæt data der kun baserer sig på enten drenge eller piger. Ligeledes vælger jeg at de udvalgte 

elever skal repræsentere en jævn fordeling af det faglige niveau, da det ikke er væsentligt for min 

undersøgelse at se på hverken fagligt dygtige elever eller fagligt svage elever. Selve udvælgelsen er 

op til klassens matematiklærer som jeg har gjort opmærksom på mine kriterier. 

Alle interviews med elever er organisereret som gruppeinterviews da det kan give en vis tryghed for 

eleverne at deltage sammen. Dette kan være givtigt da det i nogle sammenhænge kan være svært at 

få børn til at sige særligt meget om et bestemt emne (Kampmann, 2017). Gruppeinterviews giver en 

dynamisk samtale hvis eleverne bruger hinandens svar som afsæt for egne svar, og dermed også 

responderer på hinandens (ibid.). Dynamikken skaber rum for betænkningstid hos den enkelte da der 

ikke er et konstant fokus rettet mod den enkelte. 

Den udarbejdede interviewguide (se bilag 1) er som benævnt opdelt i forsknings- og 

interviewspørgsmål. Jeg er opmærksom på at stille nogle simple og forståeligt formulerede 

spørgsmål, så selve spørgsmålet ikke bliver en hindring for at få eleverne i tale. Spørgsmålene er 

enkle i den forstand at de er forholdsvist nemme at svare på for alle, da der ikke kan svares rigtigt 

eller forkert. Nogle af spørgsmålene appellerer endda til at eleverne kan få lov til at gætte, med 

formuleringer som lyder: ”Tror du at (…)?”. 

 

Interview af matematiklærer 

Til undersøgelse af matematiklæreres opfattelse af matematikfaget har jeg indsamlet empiri fra 

interviews med matematiklærere på 4. klassetrin. Jeg har gennemført disse interviews efter endt 

observeret matematikundervisning med den pågældende matematiklærer, så mine observationer 

dermed kunne bruges som afsæt til interviewet sammen med min udarbejdede interviewguide 

(Kampmann, 2017). 
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Jeg informerer ikke om hvad mit bachelorprojekt og min undersøgelse går ud på, da jeg vil undgå 

forudindtagede svar på mine spørgsmål. Jeg har blot oplyst at jeg vil undersøge matematikfaget i 

praksis, og hvordan eleverne har det med matematik. Således ønsker jeg altså ikke at påvirke 

matematiklærernes svar og empirien til min undersøgelse, så undersøgelsen får lav bekræftbarhed og 

i virkeligheden ikke undersøger det den gerne vil; nemlig matematiklærernes opfattelse af 

matematikfaget. Dog må det antages at de pågældende matematiklærere undervejs i interviewet bliver 

mere bevidste om undersøgelsens fokus, hvorfor det kan formodes at de i nogen grad svarer efter 

diskursen om hvad den gode og kompetenceorienterede matematikundervisning måtte bestå i. Af 

denne årsag er det vigtigt for min undersøgelse at interviews og observationer af praksis 

sammenholdes. 

Min interviewguide til interviews med matematiklærerne (se bilag 2) skelner ligeledes mellem 

forsknings- og interviewspørgsmål. Jeg forsøger at tage fokus fra den enkelte lærer ved at inddrage 

spørgsmål omhandlende de rammer der er for læreren. Dette kan være med til at gøre interviewet 

mindre personligt da mit fokus i undersøgelsen er på professionen som matematiklærer. Det er i ligeså 

høj grad vigtigt for min undersøgelse at blive opmærksom på de faktorer der spiller ind i denne 

praksis. 

 

Observation som metode 

At observere indebærer at iagttage opmærksomt og bruges som kvalitativ metode i dette 

bachelorprojekts undersøgelse til at se nærmere på matematiklærerens omsætning af matematikfaget 

i praksis. Herunder de klasserumspraksisser der findes i folkeskolens matematikklasserum, som må 

være et udtryk for et samspil mellem matematiklærerens og elevernes opfattelse af faget. Desuden 

observeres også undervisningens forløb med fokus på undervisningsaktiviteter som må være et udtryk 

for lærerens faglige prioriteringer og deraf syn på matematik. Min observationsguide hjælper med at 

holde det rette fokus (se bilag 3). 

Undersøgelsen benytter sig af deltagerobservation der forsøger ”at belyse og forstå menneskelige 

oplevelser (..) og det sociale livs karakteristika” (Szulevicz, 2015, s. 84). Således bliver det en 

særdeles anvendelig metode til at undersøge de klasserumspraksisser der udspiller sig i 

matematikklasserummet. I deltagerobservation indgår observatøren i den pågældende praksis som 

observeres (Szulevicz, 2015). Som observatør indgår jeg i den praksis der finder sted i 
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matematikundervisningen i de pågældende klasser på 4. klassetrin. Jeg indgår så at sige i den forstand 

at jeg er fysisk til stede i klasselokalet. Ligeledes er der også ved deltagerobservation tale om ”at den 

observerede kontekst eksisterede, før forskeren begyndte sine observationer af den” (Szulevicz, 2015, 

s. 83). Matematikundervisningen finder jo sted flere gange ugentligt. 

Med deltagerobservation kan jeg åbne feltet op og få en indsigt i den praksis der udspiller sig i 

matematikklasserummet, på en måde som ellers kan være vanskeligt at skaffe sig viden omkring hvis 

man ikke er til stede. Desuden giver observationen en fordel ved at jeg får et kendskab, der gør mig i 

stand til at stille kvalificerede spørgsmål med i de efterfølgende interviews, som kan udgangspunkt i 

den observerede praksis (Brinkmann & Tanggaard, 2015 B). 

 

Videnskabsteoretisk tilgang 

Jeg anvender hermeneutikken som videnskabsteoretisk tilgang i min analyse i dette bachelorprojekt 

da jeg løbende fortolker på min indsamlede empiri. Når en tekst betragtes med det hermeneutiske 

perspektiv, fortolkes teksten i lyset af forforståelsen (Glasdam et al., 2016). Således påpeges det at 

teksten ikke i sig selv betyder noget, men betyder det den formår at fremkalde hos læseren (ibid.). 

Jeg genlæser eksempelvis udskrifterne af mine interviews af flere omgange for derigennem at få det 

interessante frem. Ifølge Glasdam hævder filosoffen Ricoeur at alle menneskelige handlinger og spor 

herefter kan forstås som tekster, og derfor også udlægges som genstand for tekstanalyse (ibid.). 

Ricoeur (1999) hævder i øvrigt at læsningen er den konkrete handling hvori tekstens bestemmelse 

fuldbyrdes. Det er nemlig i læsningen at både forklaringen og fortolkningen finder sted. Med denne 

tilgang fortolker jeg på min indsamlede empiri i en processuel forståelse da jeg gennem fortolkning 

opnår nye forståelser, som jeg herefter fortolker på og så fremdeles. 
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Teori 

Fra beliefforskningen til at se på deltagelsesmønstre 

Belief er et begreb der knytter sig til forestillinger og betragtninger af matematikfaget eksempelvis 

fra lærerens perspektiv. Jeg benytter det engelske term belief i denne opgave da der ikke findes en 

tilstrækkelig oversættelse af begrebet. Desuden anvendes det engelske term også i dansk litteratur. 

Skott har af flere omgange forsket indenfor det matematikdidaktiske område og herunder hvordan 

matematikfaget betragtes af lærere. Med ønsket om at gøre op med den sejlivede opgavediskurs 

omkring matematikfaget var man bekymret for, om de traditionelle betoninger kunne udfordres og 

suppleres med en mere procesorienteret tilgang i undervisningen (Skott, 2008). Med 

beliefforskningen har man undersøgt relationen mellem lærerens praksis i klasseværelset og lærerens 

belief om undervisning og læring i matematik. Med denne forskning antager man at lærerens mening, 

om hvad der er vigtigt for faget, er afgørende for hvad der læres og hvordan der undervises. En sådan 

antagelse har dog ikke tilstrækkelige argumenter, og der opstår således et cirkulært argument hvor 

man udleder lærerens belief ud fra den matematiske aktivitet, mens man forklarer den matematiske 

aktivitet på baggrund af lærerens belief (ibid.). Grundet den nævnte kritik og ud fra betragtningen om 

viden og praksis som værende stabile mentale konstruktioner der bor i individet, er forskningen 

udvidet ved at undersøge lærerens undervisning i en kontekst (ibid.), og ved at betragte læreren som 

en del af flere praksisser hvor man må se på deltagelsesmønstrene (Skott et al., 2013). Det er 

afgørende at betragte og forstå lærerens handlinger ud fra de fællesskaber som læreren indgår i, samt 

i hvilken kontekst praksissen udføres (Skott, 2008). Praksis er et socialt fænomen der skal ses i 

kontekstuel sammenhæng, da vi indgår i forskellige overlappende praksisser (ibid.). Tanken om at 

læreren indgår i flere forskellige praksisser, benytter Skott (2013) også i sin forskning om 

deltagelsesmønstre hvor han forsøger at forstå de udviklede praksisser i skolen, og hvordan læreren 

bidrager til og deltager i den praksis, der opstår i matematikklasserummet. I teorien om 

deltagelsesmønstre må man altså undersøge de forskellige praksisser der udspiller sig omkring 

læreren. Klasserummet betragtes derfor som dynamisk, og giver mulighed for at forstå og fortolke 

lærerens måde at handle på i et mere nuanceret perspektiv. Således giver en sammenligning af 

lærerens perspektiv af sig selv som lærer i forhold til praksis en bedre forståelse for lærerens 

handlinger (Skott et al., 2013). 
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Praksisbegrebet skal desuden udvides, så det også omfatter forholdet mellem en individuel lærer og 

en bestemt diskurs (Larsen & Østergaard, 2015). Selvom de fleste lærere kender til den 

reformorienterede diskurs med forestillinger om kompetenceudviklingen, udspiller der sig mange 

forskelligartede praksisser i matematikundervisningssituationerne i folkeskolen. Forskningen viser 

nemlig at nogle lærere faciliterer en såkaldt traditionel matematikundervisning, efter diskursen om 

tilegnelse af matematik som en færdig pakke der skal læres, mens den samme lærer også 

implementerer elementer fra den såkaldte reformdiskurs der mener at matematikken bør tilegnes og 

forstås relationelt (ibid.). Disse elementer af relationel forståelse i matematikundervisningen 

indsættes i isolerede ”lommer”, men undervisningen ender stadig med at være en indføring i 

matematikkens algoritmer. En sådan misforståelse af tilegnelse af matematik gennem forståelse er 

altså et udtryk for lærerens deltagelse i forskellige praksisser med forskellige diskurser med risiko for 

at arbejde ud fra modsatrettede diskurser (Skott et al., 2013). 

 

Traditioner og diskurser omkring matematikundervisningen 

Matematikundervisningen har gennem tiden været præget af forskellige diskurser og ikke mindst 

diskussioner herom, der forsøger at påvirke undervisningens indhold og metode. Der har hersket en 

konstant vekslen mellem at rette matematikundervisningen efter en traditionel færdighedstræning og 

efter en reel forståelse af matematikken. Diskussionen omkring forholdet mellem 

færdighedstræningen og forståelsen er stadig aktuel i diskussionerne omkring matematikfaget i dag 

(Skott et al., 2014 A). 

Skemp (1976) beskæftiger sig også med denne diskussion og skelner således mellem den 

instrumentelle forståelse og den relationelle forståelse af matematikken. Det er vigtigt at begge 

dimensioner betragtes som værende forståelser da det trods alt opfattes som en forståelse af 

matematikken, hvad enten det er en instrumentel forståelse eller relationel forståelse man kan 

appellere til. Dette fastslår han til trods for hans overvejelse omkring at graden af forståelse for selve 

matematikken ved den instrumentelle forståelse må være minimal. Dog må forståelsen afgøres af 

individet da en elev der behersker en mekanisk eller instrumentel tilgang til matematikken, også vil 

være af den overbevisning at have forståelse for det pågældende emne (Skemp, 1976). Den egentlige 

definerede forskel mellem den instrumentelle og relationelle forståelse består i at man ved den 

instrumentelle forståelse forstår hvordan man skal gøre og også kan udføre den anviste handling, 
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hvorimod man ved den relationelle forståelse forstår meningen og selv er i stand til at finde ud af 

hvordan man skal gøre (ibid.). 

Selvom denne skelnen i måden at betragte matematikfaget på kan være nyttig i anskuelsen af praksis, 

mener Skemp (1976) dog at det også kan belyse nogle vanskeligheder. Der opstår et problem med 

undervisningen og læringen hvis matematiklæreren og eleven ikke befinder sig indenfor samme 

diskurs. Hvis eleven eksempelvis søger efter en relationel forståelse af matematikken, og læreren 

underviser efter den instrumentelle forståelse, så opstår der frustrationer da hverken elev eller lærer 

kan imødekomme hinanden. Dette gælder naturligvis også omvendt. Ligeledes hvis læremidlet og 

læreren forsøger at formidle matematikken efter forskellige diskurser (ibid.). 

Skott (2013) omtaler diskurserne ved matematikfaget som værende et udtryk for praksis. Han 

beskriver den traditionelle form for matematikundervisning som en instruktion der er domineret af 

proceduremæssige kompetencer. Denne opfattelse bakkes i øvrigt op af Mellin-Olsens teori om den 

meget udprægede opgavediskurs der finder sted omkring matematikfaget i skolen (Niss, 2007). 

Denne tilgang præger læreres, elevers og studerendes forestillingsverden om matematik. Der er tale 

om en traditionel undervisningsorganisering med et ensidigt fokus på opgaveregning, og en 

facitorientering i den forstand at en opgave kun har en løsning. En matematikopgave er i denne 

forstand karakteriseret ved at være en lukket enhed der kan løses for at lede eleven videre til næste 

opgave eller emne i lærebogen. Opgaverne er oftest opstillet i en særlig rækkefølge, så både elever 

og lærere kan orientere sig om, hvor langt man er nået (ibid.). 

 

Matematik der giver mening 

I dette teoriafsnit benytter jeg forkortelsen RME der henviser til begrebet realistic mathematics 

education, som Freudenthal har været med til at sætte fokus på (Skott et al., 2014 B). Jeg kunne også 

have benyttet teorien om undersøgelseslandskaber (Skovsmose, 1999) i dette projekt til at belyse en 

praksisorienteret og meningsfuld matematikundervisning. Jeg afgrænser dog mit projekt ved at 

beskæftige mig med RME som fagdidaktisk omdrejningspunkt der sætter matematikken i anvendelse. 

Undervisningen skal være meningsfuld for eleverne, og dette gælder naturligvis også 

matematikundervisningen. Det er individuelt hvad man finder meningsbærende, men man kan dog 

næsten ikke komme udenom at undervisningen må rumme eksempler på anvendelser af matematik i 

hverdagen (Alrø et al., 2009). Således bør undervisningen altså angå eksempler hvor matematikken 
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sættes i anvendelse, på en måde som eleverne kan forholde sig til. Dette er til dels også argumentet 

for at benytte sig af RME der omhandler realistisk matematikundervisning. Det realistiske element 

må nemlig henvende sig til elevernes konkrete virkeligheder (Skott et al., 2014 B). Således arbejdes 

der med realistiske situationer som eleverne har hverdagserfaring med, og matematikken kan ses i et 

meningsfuldt perspektiv. Freudenthal påpeger at ideen hos RME er at begynde med et problem i noget 

der har reel omverdenskarakter for eleverne, for dernæst at lade dem systematisere løsninger på 

problemet (ibid.). 

Det er desuden hensigten ved RME at eleverne systematiserer og forfiner sine fremgangsmåder, så 

de fremadrettet kan genkende og håndtere lignende situationer. Ligeledes skal eleverne involveres i 

problemløsningsprocesser, for at få erfaringer med at gribe matematikken an (ibid.). Denne tilgang 

til matematikken står i kontrast til den tidligere nævnte opgavediskurs. 

 

Rammesætning af klasserumspraksisser 

Klasserumspraksisser er betinget af forskellige rammer. I undervisningssituationer er det eksempelvis 

alment accepteret at man som lærer må tilrettelægge situationer og udvælge problemer, der kan danne 

grundlag for elevaktiviteter som er relevante for tilegnelsen af den pågældende intenderede 

matematiske viden (Blomhøj, 1995). I denne forbindelse beskæftiger Brosseau sig med teorien om 

den didaktiske kontrakt der handler om de gensidige forventninger, der undertiden opbygges mellem 

elever og lærere i undervisningen (Skott et al., 2014 C). Således opbygges der altså i en 

institutionaliseret undervisning et særligt forhold i det fælles møde med faget i skolen (Blomhøj, 

1995). Generelt beskriver Brosseau at de gensidige forventninger i klasserummet henleder til at 

eleven forventes at lære, og at læreren forventes at undervise. En sådan didaktisk kontrakt er ganske 

implicit i den forstand at den hverken nedskrives eller italesættes (Skott et al., 2014 C). Hvis 

forestillingen er at viden kan overføres fra lærer til elev svækkes kommunikationen, og Brosseau 

fastslår i øvrigt at denne overførsel ikke kan lade sig gøre. Eleverne lærer i stedet at afkode lærerens 

forventninger, og vil heraf udvikle en bestemt opfattelse af hvad matematik er og hvordan 

matematikundervisningen ser ud. 

Brosseau er i høj grad inspireret at konstruktivismen i forbindelse med tilegnelse af læring (ibid.), og 

anbefaler at man introducerer situationer i undervisningen, hvor eleven kan konstruere personlig 

viden. Der bør således gøres plads til selv at konstruere den matematiske viden som den pågældende 
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situation påkræver. Denne tilgang kan vi spejle i Skemps (1976) beskrivelse af den relationelle 

forståelse at matematikken der fordrer eleverne til at forstå meningen i matematikken. 

Forskningen viser at elever forbinder det at lære noget - ikke mindst i matematik - med at være en 

god og koncentreret elev (Steffensen & Østerby, 2018). Man kan desuden snakke om fagenes 

underforståede normer man som elev skal navigere efter for at præstere godt. Således kan den 

didaktiske kontrakt ligeledes omhandle hvordan man er ”en god elev”. Bernstein betragter faget ud 

fra hele systemet som er med til at producere og formidle bestemte former for tænkning, altså fra 

forskning over læreplaner til klasselokalet (ibid.). Således argumenterer han ligesom Skott for at man 

bør betragte skolen og matematikfaget ud fra et kontekstuelt perspektiv. Teorien om ”den skjulte 

læreplan” henviser til det som eleverne utilsigtet lærer, samtidig med at de også lærer det der fagligt 

er intenderet. Dermed mener Bernstein at man kan sige, at elevernes forståelse af matematiklæring er 

formet af skolens sociale orden der omhandler elevernes disciplin og lydhørhed (ibid.). 

 

Empiri 

Som tidligere nævnt gør jeg mine gennemførte interviews tilgængelige for analyse og fortolkning 

gennem transskribering. Mit empiriske materiale i dette bachelorprojekt omfatter altså de 

transskriberede interviews samt mine observationsnoter fra praksis der benyttes som supplerende data 

til de forskellige interviews. Da jeg har anonymiseret mine interviews optræder eleverne ved 

benævnelsen E med efterfølgende nummerering. Matematiklærerne har benævnelsen L med hertil 

knyttet nummerering. Jeg er som interviewer benævnt ved I. Ligeledes benytter jeg mig af tekster fra 

Undervisningsministeriet herunder matematikfagets læseplaner gennem tiden til at analysere nogle 

af de interessante pointer omkring opfattelser af matematikfaget. Desuden er inddragelsen af 

læremidlerne Matematrix og KonteXt+ relevante som empiri for at sætte opfattelserne af 

matematikfaget i perspektiv. 
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Analyse 

”Rutinen er vigtig” 

I denne del af analysen undersøger jeg, hvilke syn på matematikken jeg møder i folkeskolen. I min 

undersøgelse af matematiklærernes beliefs (Skott, 2008) svarer lærerne ikke direkte på hvad de mener 

er det vigtigste ved matematikfaget. Jeg bliver mødt med følgende svar fra den ene lærer: ”Det er at 

børnene kan lide det”, mens den anden lærer opklarende spørger ind til, om jeg mener det vigtigste i 

forhold til faget matematik eller i forhold til at undervise i matematik. Den første lærers svar angår 

mere undervisningsformen og metoden end selve indholdet i matematikfaget. Efter nærmere 

præcision møder jeg en enighed om at de grundlæggende færdigheder og de tilhørende rutiner er det 

vigtigste ved matematikfaget. Denne holdning er også gennemgående i elevernes svar til hvad de 

mener er det vigtigste ved matematik: 

E4: ”At lære at regne.” 

E2: ”Ja at plusse, gange og dividere.” 

Eleverne peger endda på at matematik er et særdeles vigtigt fag da matematikken bliver nødvendig i 

flere sammenhænge. På spørgsmålet om hvorfor man har matematik i skolen, svarer nogle af eleverne 

følgende: 

E3: ” (…) hvis man nu får et brev med nogle regnskaber eller sådan noget, så skal 

man også kunne læse hvis man har regninger (…).” 

E7: ”For at lære alt muligt ude i den virkelige verden (…). Ligesom det der med at 

være ude at handle (…).” 

Således bliver matematikken et redskab til at kunne begå sig i virkeligheden hvorfor matematikken 

betragtes som værende nødvendig. Med argumenterne for vigtigheden af at kunne tjekke regnskaber 

og handle tages der igen udgangspunkt i at regning må være det essentielle i matematik. Argumentet 

om at benytte regning udenfor skolen går helt tilbage til fagformålet fra 1958 hvor regne- og 

matematikundervisningen forventedes: ”At opøve og anvende de færdigheder i regning som eleverne 

får brug for uden for skolen, i familie, samfund og erhverv” (Undervisningsministeriet, 1958). 

Ved at betragte regnefærdigheden og rutinerne herom som det vigtigste ved 

matematikundervisningen bærer både elevernes og lærerens beliefs omkring faget præg af at være 
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karakteriseret ved den instrumentelle forståelse af matematikken som Skemp (1976) beskriver i sin 

teori. Denne tilgang befinder sig i den traditionelle og færdighedsprægede diskurs som Skott (2013) 

omtaler som værende domineret af proceduremæssige kompetencer. 

I dette projekt udvider jeg min undersøgelse ved også at belyse læreren fra forskellige perspektiver 

og i forskellige praksisser, så jeg får det mest nuancerede billede og opnår en bedre forståelse for 

lærerens handlinger (Skott et al., 2013). Jeg undersøger derfor også lærerens forståelse af sig selv og 

sin rolle som lærer ved at se på lærernes prioriteringer ved tilrettelæggelsen af undervisningen i 

matematik. Den ene lærer påpeger sin førsteprioritet ved matematikundervisningen: 

L2: ” At prøve at få ungerne til at være lidt nysgerrige. Og det der med lysten til at 

løse problemer.” 

Denne fremhævelse minder om diskursen omkring folkeskolens nuværende intentioner. Folkeskolens 

formålsparagraf præciserer nemlig at folkeskolen blandt andet skal: ”Give eleverne kundskaber og 

færdigheder, der (…) giver dem lyst til at lære mere” (Undervisningsministeriet, 2006). Således kan 

den pågældende matematiklærer angiveligvis være styret af de ministerielle krav til folkeskolens 

virke. Desuden findes ideen om at gøre eleverne nysgerrige også i matematikfagets intention fra 1995 

hvor det daværende fagformål formulerede: ”Undervisningen skal give eleverne mulighed for 

indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed” (Undervisningsministeriet, 1995). I interviewet 

spørger jeg også ind til lærerens prioriteringer i tilrettelæggelsen af undervisningen, og samme lærer 

svarer: 

L2: ”Det vigtigste er jo selvfølgelig nok at man sætter nogle mål op, for de emner 

man nu vælger og så prøve at få dem løst (…).” 

Dermed stemmer han sig enig med ministeriets generelle fokus på at målrette undervisningen. Dette 

afspejler reformdiskursen der gerne vil udvikle elevernes kompetencer gennem målsætninger (Larsen 

& Østergaard, 2015). Matematiklæreren deltager således i flere praksisser der har forskellige 

intentioner. Som matematiklærer i folkeskolen er han underlagt ministeriets krav til folkeskolen og 

matematikundervisningen. Desuden deltager han også i praksissen i matematikklasserummet hvor 

hans intention er, at matematikfaget skal gøre eleverne nysgerrige, så de får lyst til at løse problemer. 

Ifølge Skotts teori om at se på flere af de praksisser der udspiller sig omkring læreren (Skott et al., 

2013), er jeg nødt til at sammenholde lærerens forståelser med praksis for at opnå en bedre forståelse 

for lærerens handlinger. Ud fra den observerede praksis bruges meget af undervisningstiden på 
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tavleundervisning og opgaveløsning som i øvrigt er kendetegnet ved opgavediskursen omtalt af 

Mellin-Olsen, der bidrager til en forestilling om matematik som et fag, hvor man regner opgaver 

(Niss, 2007). Dette er kun afbrudt af en aktivitet i skolegården hvor der spilles matematikstikbold. 

Hvis man bliver ramt af bolden, skal man løbe ud af banen, hen til læreren og udregne et regnestykke 

som læreren tildeler. Først når man har regnet rigtigt, kan man spille matematikstikbold igen. 

 

Diskussion 

Som følge af ovenstående analyse er der flere aspekter jeg stiller mig nysgerrig overfor. Det er 

interessant at begge matematiklærere ikke umiddelbart forstår mit spørgsmål angående deres syn på, 

hvad det vigtigste ved matematikfaget er. Der er tilsyneladende et større fokus på lærerens valg af 

metoder og aktiviteter i undervisningen frem for det matematiske indhold. Dette kan tolkes som om 

at lærerne sjældent tager stilling til det matematiske indhold og tilegnelsen af dette. De forholder sig 

måske ikke engang til det indhold lærebogen præsenterer. Hertil kan være flere årsager, men det må 

dog være mindst ligeså interessant hvad man gerne vil lære eleverne som hvordan man vil gøre det. 

Matematiklærerne fremhæver hyppigt de grundlæggende færdigheder som værende vigtige, og ikke 

en eneste gang i løbet af begge interviews nævnes kompetencebegrebet som ellers præger den 

nuværende diskurs, som ministeriet forstår matematikken ud fra på baggrund af forskningen omkring 

de matematiske kompetencer (Niss & Jensen, 2002). Måske hænger mange lærere fast i diskursen 

omkring færdighedstræningen hvilket kan bekræfte at den traditionelle undervisning og 

opgavediskursen er sejlivet i folkeskolens matematikundervisning (Skott, 2008). 

Det er interessant at dvæle ved folkeskolens formålsparagraf i diskussionen af hvilke diskurser der 

præger folkeskolens virke. Den indledende formulering om at folkeskolen skal ”give eleverne 

kundskaber og færdigheder” (Undervisningsministeriet, 2006), er styret af diskursen om 

færdighedstænkningen da det helt eksplicit er beskrevet, at eleverne skal have kundskaber og 

færdigheder. Ligeledes bærer formuleringen præg af at skolen skal forære eleverne disse færdigheder, 

i den forstand at færdighederne er en færdig pakke, som matematiklærere kan give til eleverne (Larsen 

& Østergaard, 2015). Denne tankegang kender vi fra Skemp (1976) og hans beskrivelse af den 

instrumentelle forståelse. Således er der fra ministeriel side ikke lagt op til at eleverne selv skal 

konstruere den faglige viden, hvilket taler i mod Brosseau, der er fortaler for, at læreren faciliterer 
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bestemte situationer i undervisningen, hvor eleverne selv får mulighed for at tilegne sig viden gennem 

konstruktion (Skott et al., 2014 C). 

Sluttende stiller jeg mig undrende overfor forholdet mellem lærerens forestillinger om sin egen rolle 

som lærer og lærerens ageren i praksis. Det kan virke mærkværdigt at læreren giver udtryk for 

intentionen om at vække elevernes nysgerrighed, samtidig med at undervisningen til dels stemmer 

overens med opgavediskursen, som bidrager til en forestilling om, at man blot regner opgaver i 

matematik. Hvad enten det er i form af stikbold, hvor man kan risikere at udregne et regnestykke som 

en slags ”straf” hvis man bliver ramt af bolden, eller i form af at løse opgaver og regnestykker i 

lærebogen. Spørgsmålet må være om man overhovedet kan stille sig nysgerrig overfor regnestykker, 

hvis den udbredte forestilling er at man regner opgaver og blot følger lærerens instruktioner (Skemp, 

1976). Således kan en betragtning af lærerens deltagelsesmønstre i forskellige praksisser give os et 

indtryk af at der hersker modsatrettede diskurser og praksisser (Skott et al., 2013). 

 

”Plusstykker sidder først fast når du har lavet det tusind gange” 

Ved en nærmere analyse af lærernes forståelse af matematikfaget bliver jeg klar over at der eksisterer 

flere modsatrettede diskurser. 

I interviewet med den ene matematiklærer bliver jeg mødt med en klar prioritering af at 

matematikfaget også skal gøres praktisk og omsættes til virkeligheden. Det er desuden en lærer der 

udtrykker, at undervisningen skal være sjov, så eleverne finder glæde ved faget: 

L1: ” Så har jeg forskellige spil eller går ud og laver et eller andet. Det skal være 

sjovt.” 

Ligeledes tilføjer samme lærer at hun ikke bruger synderligt meget af sin forberedelsestid på, at kigge 

i læremidlerne da hun prioriterer højere: 

L1: ”(…) at finde på hvad vi kan lave af sjove ting.” 

Denne tankegang knyttes til hendes forestilling om hvordan den ideelle undervisning i matematik ser 

ud, som hun mener kombinerer tavleundervisning og det praktiske. Hun uddyber: 

L1: ” Altså jeg tror på at plusstykker for eksempel, helt almindelige plusstykker, 

jamen det sidder først fast når du har lavet det tusind gange. Så der er bare noget 
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ren rutine i det (…). Så når de forstår systemet i det, jamen så laver vi det om det 

til noget praktisk og omsætter det til virkeligheden.” 

Matematiklæreren giver således udtryk for en forbindelse mellem det praktiske og det sjove, og på 

den anden side en forbindelse mellem tavleundervisningen og rutinen ved at lave regnestykker. 

Lærerens måde at omtale rutinerne ved matematikken relaterer sig til den instrumentelle forståelse 

der er præget af proceduremæssige kompetencer (Skott et al., 2013), mens hun efterfølgende 

pointerer, at man bør beskæftige sig med at omsætte matematikken til noget praktisk, hvor man kunne 

tale om, at eleverne får mulighed for at sætte matematikken i forhold til virkeligheden og dermed 

tilegne sig det faglige indhold gennem en relationel forståelse (Skemp, 1976). Først når eleverne har 

lært rutinerne og altså mestrer matematikken kan det omsættes til noget praktisk og virkelighedsnært. 

Således indsættes delelementer af den relationelle forståelse i en ellers traditionel undervisning, der 

prioriterer rutiner og færdigheder ud fra tanken om den instrumentelle forståelse for matematikken. 

Læreren befinder sig altså i forskellige praksisser med modsatrettede diskurser omkring 

matematikfagets læring og undervisning. Som Skott (2013) påpeger er ideen om at matematik skal 

forstås relationelt misforstået, hvis man som lærer blot forsøger at implementere denne tilgang i 

isolerede ”lommer” i den traditionelle undervisning, der ikke faciliterer den egentlige måde at forstå 

matematikken relationelt på. 

Lærerens prioritering af det praktiske element i matematikundervisningen kan tolkes som en måde at 

sætte matematikken i anvendelse på som tankegangen bag RME taler for. Men når læreren hævder at 

matematikken skal trænes til rutiner, inden matematikken gøres praktisk gennem anvendelse, 

modsiger hun Freudenthal og teorien om RME der jo netop gør en dyd ud af, at man først og fremmest 

må beskæftige sig med en hverdagslignende situation, som eleverne kan forholde sig til og 

herigennem sætte matematikken i spil for dernæst at systematisere og opstille løsninger på det givne 

problem (Skott et al., 2014 B). 

Lærerens belief om at matematikfaget skal gøres praktisk passer ind i de ministerielle intentioner. Det 

nuværende fagformål for matematikfaget fastslår at undervisningen skal medvirke til at eleverne: 

”kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-

, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv” (Undervisningsministeriet, 2017). På den måde kan 

en praksisorienteret undervisning klæde eleverne på til deres aktuelle og fremtidige liv hvor de møder 

matematikrelaterede situationer. Dette kan tolkes som om at læreren er bevidst om hvilke krav der er 

til hende som matematiklærer i folkeskolen. 



Stella Malling Poulsen Professionsbachelorprojekt 4. juni 2018 

Lv14s068 Læreruddannelsen, Vordingborg Professionshøjskolen Absalon
   

Side 21 af 32 
 

Diskussion 

Som følge af at lærerens forståelse af matematikundervisning er præget af forskellige og 

modsatrettede diskurser samt prioriteringen af at inddrage praksiselementer, stiller jeg mig undrende 

overfor hvad læreren helt præcist forbinder med det praktiske element. Jeg må sammenholde lærerens 

udtalelser om sine lærerfaglige prioriteringer ved faget med praksis, for at forstå lærerens handlinger 

ud fra deltagelsesmønstre (Skott et al., 2013). I forbindelse med min undersøgelse observerede jeg 

matematikundervisningen ved den pågældende lærer en enkelt lektion. Den observerede praksis 

indebar tavleundervisning og opgaveløsning i lærebogen. Dette afspejler altså ikke praksiselementet, 

men bekræfter dog lærerens fokus på at træne matematikken i den instrumentelle forståelse (Skemp, 

1976). I interviewet bemærker jeg at læreren både fremhæver det sjove element i form af spil og lege 

i undervisningen, mens hun også fremhæver praksisdelen. Hun udtaler endda selv omkring 

opbygningen af undervisningen: 

L1: ”Jeg kører altid tavleundervisning først og så arbejder de, og så den sidste halve 

time ofte (…), der leger vi... leger matematik.” 

Hun omtaler altså både det sjove element og det praktiske element som undervisningsaktiviteter der 

følger efter den såkaldte tavleundervisning. Da læreren ikke uddyber den praktiske del af 

undervisningen, kunne man tolke det som om at læreren opfatter spil og lege som værende en praktisk 

del af matematikken, da de efter lærerens eget udsagn går ud og laver et eller andet. Elevernes 

udtalelser om hvordan matematiktimen normalt ser ud, taler for at det er sådan, lærerens opfattelse 

omkring praksiselementet er, da den ene elev ligefrem citerer sin egen lærer: 

E2: ”Ligesom L1 (red.) siger: ”Vi skal altid have lidt sjovt til sidst også”. 

E4: ”For så får man også lavet noget andet end at slutte dagen af på en kedelig 

måde.” 

Man kan således diskutere hvad det egentlig vil sige at gøre matematikken praktisk, men hvis man 

følger teorien om RME, må det praktiske matematik altså sættes i anvendelse i forbindelse med en 

situation, der har omverdenskarakter for eleverne (Skott et al., 2014 B). Ud fra Freudenthals teori kan 

det altså siges at læreren taler om det praktiske element i matematikundervisningen ud fra en diskurs, 

der bærer præg af en misforståelse om, hvad praksisnær matematik indebærer. 
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Gangefirkanten og divisionssværdet hitter 

I interviewet med den ene gruppe af elever møder jeg en interessant tilgang til matematik og 

matematikundervisning. Som tidligere nævnt er det en gruppe elever der er af den overbevisning, at 

matematik er et vigtigt fag i skolen. Indledningsvist spørger jeg blandt andet ind til om man kan sige, 

hvornår man er god til matematik, hvortil en elev svarer at man er god til matematik, når man har lært 

det. Således betragtes matematikken ikke som et fag der giver anledning til en processuel og 

dynamisk læring, men derimod som et statisk fag hvor man på et tidspunkt kan hævde, at man har 

lært matematikken. Jeg spørger yderligere ind til undervisningen og om de kan komme i tanke om 

nogle situationer fra matematiktimerne, hvor de stødte på en særlig god måde at lære matematik på. 

Det første svar jeg møder hertil er et stålfast svar og følgende dialog finder sted: 

E6: ”Gangefirkanten.” 

I: ”Hvad for noget?” 

E6: ”Det er øhh.. Det kan E5 (red.) forklare.” 

E5: ”Nej du forklarer det, det var dig der…” 

Herefter går E6 i gang med at forklare fremgangsmåden til den nævnte algoritme, og fremhæver at 

det er en god metode fordi den er nemmere end de andre. Dernæst viser den pågældende elev mig 

metoden ved stille det op skriftligt. Efterfølgende kommer E7 i tanke om en anden særlig god måde 

at lære matematik på, og nævner ”divisionssværdet” for mig. Hun stiller et regnestykke op i 

”divisionssværdet”, men henviser hurtigt til en af sine klassekammerater for at bede om hjælp til at 

forklare metoden for mig. Eleven fortæller mig: 

E7: ”Ja jeg har ikke helt lært den.” 

Det lader til at eleverne er så forankret i deres forestilling om matematik som værende et fag, hvor 

man regner opgaver, at regnemetoder umiddelbart også bliver deres svar på en måde de godt kan lide 

at lære matematik på. De befinder sig ligeledes i den traditionelle forståelse af matematikfaget hvor 

man indfører proceduremæssige metoder for at opøve rutiner. Dette afspejler desuden deres 

matematiklærers forestilling om at det vigtigste ved matematikundervisningen er de grundlæggende 

færdigheder. Den didaktiske kontrakt (Skott et al., 2014 C) kan i dette tilfælde beskrives ved at 

undervisningen er karakteriseret ved, at prioritere faste algoritmer som læreren forventes at gennemgå 

omhyggeligt, og dermed forventes det at eleverne kan løse dertilhørende opgaver. 
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Eleverne lader desuden til at være af den forestilling at den gode matematikundervisning giver 

eleverne en smart og nem måde at regne på. Således kan de følge lærerens instruktioner som Skemp 

(1976) forklarer ved den instrumentelle forståelse. Dette fordrer imidlertid ikke at eleven udvikler 

matematiske kompetencer i, at kunne spørge og svare i og med matematik samt ej heller at kunne 

håndtere matematikkens sprog og redskaber (Niss & Jensen, 2002). Ministeriets intention på området 

der vedrører de matematiske kompetencer, er med udgangen af mellemtrinnet at: ”Eleven kan handle 

med overblik i sammensatte situationer med matematik” (Undervisningsministeriet, 2017). Således 

stilles der gennem kompetencemålet krav til at eleverne ved en given kompleks matematisk situation 

kan handle hensigtsmæssigt ved at gøre brug af sine matematiske kompetencer. Ministeriet præciserer 

i vejledningen for matematikfaget at problembehandlingskompetencen, som omhandler at kunne 

opstille og løse matematiske problemer, angår problemer der ikke kan løses ”med rutineprægede 

færdigheder, men kræver en undersøgende virksomhed” (Undervisningsministeriet, 2018). Det at 

regne er dermed ikke præsenteret eksplicit i ministeriets intentioner, og slet ikke i en sådan grad som 

matematiklærerne og eleverne lægger vægt på. 

Udover forestillingen om den gode matematikundervisning er eleverne også bevidste omkring 

hvordan man lever op til at være en god elev. Eleverne giver i forbindelse med interviews flere gange 

udtryk for det som Bernstein beskriver som ”den skjulte læreplan” (Steffensen & Østerby, 2018). Der 

er en udbredt enighed blandt eleverne der hævder, at man er god til matematik hvis man øver sig, har 

styr på det og ved hvad man laver. Hertil uddybes: 

E5: ”Det er også det der med at man er god til det hvis man tager det seriøst.” 

E7: ”Hvis man lytter efter.” 

E5: ”Og det der med at koncentrere sig.” 

”Den skjulte læreplan” (ibid.) bærer altså præg af at være formet efter diskursen om den traditionelle 

og instrumentelle forståelse af matematikken hvor man løser matematikopgaver på en bestemt måde, 

og altså også som elev forventes at agere på en bestemt måde i klasserumspraksis. Det at koncentrere 

sig og lytte efter er altså af særlig høj vigtighed for eleverne da det er nødvendigt i undervisningen, 

for at kunne følge lærerens instruktioner. På den måde kan man også analysere sig frem til at den 

didaktiske kontrakt i klasserumspraksis omhandler rollefordelingen (Skott et al., 2014 C), hvor 

eleverne forventes at lytte efter samt at tage undervisningen seriøst. Og med denne indgangsvinkel 
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forventes det altså også at læreren står for undervisningen og for at lære eleverne det matematiske 

indhold, da læreren er dén man lytter til for at lære noget. 

 

Diskussion 

Jeg finder det interessant at diskutere elevernes fokus på at lære en algoritme udenad. Det opfattes 

tydeligvis som værende vigtigt at kunne følge lærerens instruktioner da forståelsen af matematik er 

instrumentelt funderet. Jeg har kunne analysere mig frem til at den ene elev der giver sig i kast med 

at forklare ”divisionssværdet”, bremses i forklaringen til mig da hun endnu ikke har lært algoritmen. 

Det kan antages at hun ikke vil fremstå som værende dårlig til matematik, da den udbredte opfattelse 

er at man er god til matematik når man er i stand til at løse opgaver. Man kan diskutere om det i 

virkeligheden er et udtryk for at være god til matematik at kunne følge en algoritme. Denne 

instrumentelle tilgang til forståelse af matematikken kan siges at skabe et tomrum for den relationelle 

forståelse som ellers bidrager til at eleverne forstår meningen med matematikken (Skemp, 1976). 

Man kan i omtalte eksempel sætte spørgsmålstegn ved om den pågældende elev rent faktisk forstår, 

hvad det vil sige at dividere, da hun giver helt op i sin forklaring. Hvis man gøres afhængig af en 

algoritme, så er man i risiko for ikke at kunne dividere hvis man endnu ikke har lært algoritmen. Det 

er interessant at eleven selv nævner ”divisionssværdet” som en særlig god måde at lære matematik 

på, på trods af at hun endnu ikke har lært metoden helt. Man kan undre sig over om hun egentlig har 

forståelse for, hvad division som begreb dækker over, udover at det kan stilles op i 

”divisionssværdet”. 

 

Matematik i skolen - så jeg kan handle i Brugsen 

I undersøgelsen af elevernes opfattelse af brugen af matematik udenfor skolen viser elevernes svar at 

bære præg af en tydelig tendens. Eleverne nævner eksempler på anvendelsen af matematik der 

omhandler; indkøb, opsparing, læsning af regninger, køb af bil, udbetaling af løn, køb af bland-selv-

slik og arbejdet som kassedame. Alle eksempler vedrører en form for administration af penge. Dette 

er umiddelbart en meget snæver opfattelse af matematikkens anvendelse, selvom den må siges at 

skabe en mening med faget for eleverne, der giver udtryk for vigtigheden af matematikfaget. 

Med ministeriets indførsel af Klare Mål i 2001 blev matematikkens anvendelse for alvor sat i fokus 

da ét af kundskabs- og færdighedsområderne gik under betegnelsen: ”Matematik i anvendelse”. Her 
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var intentionen at eleverne først skulle kunne sætte sig ind i og forstå selve den praktiske 

problemstilling, for dernæst at kunne opstille en matematisk beskrivelse af problemet 

(Undervisningsministeriet, 2001). Denne formulering afspejler Freudenthals teori om RME der netop 

påpeger, at man først må anskue den matematiske problematik og derefter opstille og systematisere 

løsningerne hertil (Skott et al., 2014 B). Det er således forholdsvist mange år siden at matematikkens 

anvendelse og de praktiske problemstillinger blev et vigtigt omdrejningspunkt for 

matematikundervisningen. 

En nærmere undersøgelse af de anvendte læremidler i de observerede praksisser sætter elevernes 

udtalelser og opfattelser om anvendelse af matematik udenfor skolen i perspektiv. Jeg undersøger 

læremidlerne; Matematrix og KonteXt+. Matematrix bærer umiddelbart præg af at have en stor 

overvægt af træningsopgaver. Kapitlerne i grundbogen er inddelt i strukturen; teori, øvelser der 

efterprøver teori, opgaver og træningsopgaver og repetitionsøvelser. Således er opfattelsen af 

matematikfaget præget af opgavediskursen (Niss, 2007) da man gerne vil have eleverne til at regne 

opgaver, træne færdigheder og repetere indholdet med lukkede opgaver. Matematrix beskriver sit 

fokus i matematikundervisningen således: ”For at udvikle kompetente matematikbrugere skal 

matematikundervisningen og -læringen altså både have fokus indad på matematikken og udad på 

anvendelse” (Gregersen et al., 2006 A, s. 10). De uddyber i øvrigt at de bruger ordet ”kompetence” i 

betydningen ”ekspertise”. De mener nemlig at hvis man har kompetence betyder det både, at man har 

viden og færdigheder, mens man også er i stand til at handle på en hensigtsmæssig måde (Gregersen 

et al., 2006 A). Det er i øvrigt en interessant formulering at man så at sige kan ”have en kompetence”, 

enten kan man altså have den eller ej. Dette minder om den traditionelle diskurs der findes om 

matematikken, hvor tilgangen er, at man som lærer kan give eleverne en pakke med færdigheder 

(Larsen & Østergaard, 2015). Her kan man ligeledes gennem undervisningen sørge for at eleverne 

kommer i besiddelse af kompetencer, der desuden dækker over viden og færdigheder. At 

sammenholde kompetencer med ekspertise leder i øvrigt tankerne hen på den overbevisning af at 

rutiner er vigtigt i matematik, som den instrumentelle forståelse af matematikken refererer til (Skemp, 

1976). 

Ved gennemgang af Matematrix grundbog til 4. klasse (Gregersen et al., 2006 B) er det i øjenfaldende 

at de praksisknyttede eksempler angår en semi-virkelighed, der befinder sig indenfor 

opgavediskursen (Skovsmose, 1999). Det er altså eksempler der ikke refererer til en reel virkelighed. 

Matematikopgaverne er således pakket ind i en semi-virkelighed der er opfundet til opgaven. Det er 
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bemærkelsesværdigt at næsten en tredjedel af grundbogens sider med praksisknyttede eksempler 

omhandler penge i større eller mindre omfang. 

 

Diskussion 

Efter at have analyseret på de praksisknyttede eksempler fra Matematrix grundbog til 4. klasse er det 

tydeligt at pengeeksempler træder frem som den hovedsagelige forbindelse mellem matematikfaget 

og matematikken udenfor skolen. Således kan elevernes snævre opfattelse af matematikken i 

anvendelse til dels forklares. Det vil naturligvis også afhænge af matematiklærerens evne til at 

facilitere en undervisning der sætter matematikken i anvendelse udenfor skolen og læremidlerne. 

Matematrix er fra 2006 og lever op til ideen om at matematikken bør sættes i anvendelse, dog kan 

man undre sig over om praksiseksemplerne giver et reelt billede af matematikkens ellers brede 

anvendelse. 

Det er interessant at kaste et blik over KonteXt+ som er et læremiddel fra 2014, der veksler mellem 

undersøgelser og opgaver (Andersen et al., 2014 B). Inddragelsen af praksiseksempler spænder meget 

bredt således at matematikken kan ses i mange forskellige sammenhænge udenfor skolen. KonteXt+ 

mener at: ”Matematik er lettest at lære, når det opleves i en sammenhæng, eleverne kan indleve sig 

i” (Andersen et al., 2014 A, s. 5). KonteXt+ bygger desuden på Freudenthals teori om RME, og er 

således inspireret af at matematikken skal læres ”ved at se den gennem genkendelige og mulige 

virkelighedsnære sammenhænge” (Andersen et al., 2014 A, s. 5). Jeg undrer mig over at eleverne der 

benytter KonteXt+ også udelukkende nævner eksempler på, at de kan anvende matematikken udenfor 

skolen i form af administration af penge. Dette kan skyldes at læremidlet og matematiklæreren ikke 

har samme belief om matematikfaget, og derfor formidler matematikken efter forskellige diskurser 

(Skemp, 1976). Dog må matematiklærerens opfattelse af de matematiske færdigheders vigtighed 

antages, at være mere afgørende for matematiklærerens omsætning af faget fremfor læremidlets belief 

om at matematikken bør ses gennem genkendelige og virkelighedsnære sammenhænge. 
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Metodekritik af min undersøgelse 

Jeg vil i dette afsnit forholde mig kritisk til min undersøgelses kvalitet. Jeg vurderer at undersøgelsen 

er troværdig i den forstand, at jeg kan redegøre for tilblivelsen af data, selvom der er begrænsninger 

jeg er opmærksom på (Thagaard, 2015). Jeg havde foretaget nogle bevidste valg vedrørende mit 

undersøgelsesdesign inden undersøgelsens udførsel, og disse kriterier kunne jeg indfri i indsamlingen 

af empiri. Mit metodeafsnit er i øvrigt en nøje redegørelse for hvordan jeg har grebet undersøgelsen 

an. Desuden har jeg ikke relationer til informanterne i undersøgelsen som kan påvirke data og gøre 

min undersøgelses resultater mindre troværdige (ibid.). Mine interviews med elever kan dog være 

forbundet med usikkerhed i forhold til om eleverne svarer det, de oprigtigt tænker, eller om de er 

tilbageholdne, da jeg som interviewer er fremmed for dem. Der er tilmed nogle svagheder forbundet 

med mit valg af gruppeinterviews. De tre elever som indgik i hvert gruppeinterview, kunne komme 

til at kopiere hinandens svar hvorfor nogle af svarene hvor eleverne udviser en konsensus, kan være 

fejlkilder i undersøgelsen af elevers opfattelse af matematikfaget. Svarene havde formegentligt været 

anderledes hvis jeg havde interviewet eleverne enkeltvis. Mine observationer er i øvrigt et 

forholdsvist lille udsnit af den praksis som ellers udspiller sig i matematikklasserummet, og dermed 

ville længerevarende eller flere observationer give et mere dybdegående resultat. Derfor vælger jeg 

at mine observationer blot fungerer som supplerende data i tæt samspil med mine interviews. 

I min vurdering af undersøgelsens bekræftbarhed må jeg se på de tolkninger jeg gennem analyse og 

diskussion kommer frem til (ibid.). Jeg tolker med baggrund i forskellige teoretiske perspektiver der 

kan være med til at begrunde mine tolkninger og forståelser af empirien. Således kan tolkningerne 

betragtes i et nuanceret perspektiv hvorfor jeg vurderer, at bekræftbarheden er forholdsvis høj. Man 

kan også betragte mit kendskab til det studerede miljø som led i at vurdere bekræftbarheden (ibid.). 

Jeg har ikke et decideret kendskab til de undersøgte folkeskoler der ellers kunne give mig en fordel i 

at forstå informanternes situation i min tolkning heraf. Dog kender jeg til folkeskolen som institution, 

og har også indsigt i nogle af de rammer og vilkår der er forbundet med skolekonteksten. På den 

baggrund vurderer jeg at jeg trods alt er i stand til at forholde mig objektivt til de udvalgte folkeskoler 

i undersøgelsen, mens jeg stadig er i stand til at sætte mig ind i de praksisser, der er på spil i 

folkeskolen. 

Når jeg vurderer overførbarheden af min undersøgelses resultater (ibid.) er det essentielt at påpege at 

min undersøgelse af to 4. klasser blot er et lille udsnit af virkeligheden. Dog viser undersøgelsen at 

der er flere tendenser i opfattelserne af matematikfaget i folkeskolen. Jeg har tilmed foretaget min 
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undersøgelse andetsteds end hvorfra jeg ellers har mine erfaringer og undren omkring den manglende 

konsensus i forhold til intentioner, opfattelser og udmøntninger af matematikfaget. Således kan 

resultaterne af min undersøgelse til dels siges at være overførbare til andre danske folkeskoler. 
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Konklusion 

Med dette bachelorprojekt har jeg undersøgt samspillet mellem ministeriets intention med 

matematikfaget i folkeskolen, den måde læreren opfatter og omsætter faget på i praksis og den måde 

hvorpå eleven opfatter faget. Jeg kan på baggrund af min undersøgelse konkludere at der er mange 

væsentlige faktorer, der har indflydelse og afgørende betydning for opfattelsen af faget. 

De ministerielle krav og intentioner er styret af samtidens diskurs omkring hvad der er relevant og 

bør prioriteres i den optimale matematikundervisning. Intentionerne er desuden styret af forskningen 

på det faglige område. Indenfor matematikfaget spiller især KOM-rapporten og forskningen bag en 

stor rolle for nutidens ministerielle intentioner med matematikfaget, der ønsker at eleverne skal 

udvikle matematiske kompetencer indenfor matematikkens områder. 

Disse intentioner afspejler dog ikke udelukkende matematiklærernes og elevernes opfattelse af faget. 

Min undersøgelse fastslår at matematiklærerne opfatter de grundlæggende matematiske færdigheder 

og rutiner som værende det vigtigste ved faget. Eleverne stemmer sig nogenlunde enige ved at 

fremhæve regning som det essentielle ved faget. Dette strider således imod den 

kompetenceorientering der præger de nuværende ministerielle intentioner. Det stemmer nærmere 

overens med fagformålet fra 1958 hvor man havde et såkaldt regnefag. Det er bemærkelsesværdigt 

at matematiklærernes og elevernes opfattelse af det vigtigste ved faget leder os 60 år tilbage i tiden. 

Matematiklærernes omsætning af faget i praksis er karakteriseret ved opgavediskursen. Dette 

stemmer fint overens med lærerens prioritering af de matematiske færdigheder og rutiner. Dog strider 

det imod lærernes egne udtrykte ønsker om at gøre eleverne nysgerrige og at omsætte matematikken 

til noget praktisk. Disse uoverensstemmelser kan forklares ved lærernes deltagelse i forskellige 

praksisser og deraf risikoen for at komme til at arbejde ud fra modsatrettede praksisser. Eleverne 

giver udtryk for at faste algoritmer er en særlig god måde at lære matematik på. Dette kan være af 

indflydelse fra lærerens instrumentelle forståelse at matematikken der fokuserer på færdigheder og 

rutiner. Således fordres elevernes kompetenceudvikling indenfor matematikken ikke, da de blot 

følger lærerens instruktioner ved opgavediskursen. Undersøgelsen viser at lærerens opfattelse og 

omsætning af matematikfaget har betydning for elevernes opfattelse af faget. Således er læreren et 

afgørende led mellem eleverne og ministeriets intentioner om hvordan matematikfaget skal udvikle 

eleverne. 
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Perspektivering 

Det er problematisk at der ikke er en konsensus omkring hvad matematikfaget bør bestå i, og at der 

ligefrem er uoverensstemmelser mellem de ministerielle intentioner og matematiklærernes 

prioriteringer i matematikundervisningen, der må siges at påvirke elevernes opfattelse af faget. Man 

kunne overveje hvilke tiltag der kunne bidrage til en større overensstemmelse mellem ministeriets 

intentioner, og hvordan matematikfaget i folkeskolen udspiller sig. Det lader til at der er en form for 

distance fra matematiklæreren og til ministeriet, i den forstand at lærerne ikke forholder sig 

tilstrækkeligt til de fastsatte krav. Her kan man indtage et kontekstuelt perspektiv og tage et nærmere 

blik på de rammer der betinger matematikundervisningen i folkeskolen, og her kunne det være 

interessant at undersøge de forskellige skolekulturer der hersker i de danske folkeskoler. Nytter det 

noget at indføre tiltag på kommunalt niveau eller skal det være op til den enkelte skole, eller måske 

endda bare den enkelte matematiklærer? Det er i hvert fald vigtigt at være sig bevidst om disse 

uoverensstemmelser der er omkring matematikfaget i praksis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stella Malling Poulsen Professionsbachelorprojekt 4. juni 2018 

Lv14s068 Læreruddannelsen, Vordingborg Professionshøjskolen Absalon
   

Side 31 af 32 
 

Referenceliste 
Alrø, H., Skovsmose, O., & Valero, P. (2009). Matematik er noget man bruger til at lave lektier med. 

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik. 

Andersen, M. W., Lindhardt, B., Dalsgaard, R. S., & Poulsen, M. (2014 B). KonteXt+ 4, matematik 

kernebog. Alinea. 

Andersen, M. W., Lindhardt, B., Dalsgaard, R. S., & Poulsen, M. (2014 A). KonteXt+ 4, matematik 

lærervejledning. Alinea. 

Blomhøj, M. (1995). Den didaktiske kontrakt i matematikundervisningen. Kognition & Pædagogik . 

Brinkmann, S., & Tanggaard, L. (2015 B). Interviewet: Samtalen som forskningsmetode. I S. 

Brinkmann, & L. Tanggaard, Kvalitative Metoder. Hans Reitzels Forlag. 

Brinkmann, S., & Tanggaard, L. (2015 A). Kvalitative metoder, tilgange og perspektiver: En 

introduktion. I S. Brinkmann, & L. Tanggaard, Kvalitative Metoder. Hans Reitzels Forlag. 

Frederiksen, M. (2015). Mixed Methods-Forskning. I S. Brinkmann, & L. Tanggaard, Kvalitative Metoder.  

Glasdam, S., Hansen, G. R., & Pjengaard, S. (2016). Bachelorprojekter inden for det pædagogiske område. Hans 

Reitzels Forlag. 

Gregersen, P., Hedegaard, C., Jensen, T. H., Petersen, L. K., & Thorbjørnsen, H. (2006 B). Matematrix 

4, grundbog. Alinea. 

Gregersen, P., Hedegaard, C., Jensen, T. H., Petersen, L. K., & Thorbjørnsen, H. (2006 A). Matematrix 

4, lærervejledning. Alinea. 

Kampmann, J. (2017). Det observationsbaserede interview. I J. Kampmann, K. Rasmussen, & H. 

Warming, Interview med børn. Hans Reitzels Forlag. 

Larsen, D. M., & Østergaard, C. H. (2015). Forståelse af matematiklærernes praksis - et socialt blik. 

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik. 

Niss, M. (2007). Opgavediskursen i matematikundervisningen. MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik. 

Niss, M., & Jensen, T. H. (2002). Kompetencer og matematiklæring. København: Undervisningsministeriet. 

Ricoeur, P. (1999). Hvad er en tekst? I J. Gulddal, & M. Møller, Hermeneutik - en antologi om forståelse. 

Gyldendal. 

Skemp, R. R. (1976). Relational Understanding and Instrumental Understanding. Mathematics Teaching. 

Skott, J. (2008). Contextualising the notion of ‘belief enactment’. Journal of Mathematics Teacher Education. 



Stella Malling Poulsen Professionsbachelorprojekt 4. juni 2018 

Lv14s068 Læreruddannelsen, Vordingborg Professionshøjskolen Absalon
   

Side 32 af 32 
 

Skott, J., Jess, K., & Hansen, H. C. (2014 C). Brosseau og teorien om didaktiske situationer. I J. Skott, 

K. Jess, & H. C. Hansen, Matematik for lærerstuderende, Delta, Fagdidaktik . Forlaget 

Samfundslitteratur. 

Skott, J., Jess, K., & Hansen, H. C. (2014 B). Hans Freudenthal og realistisk matematikundervisning. I J. 

Skott, K. Jess, & H. C. Hansen, Matematik for lærerstuderende, Delta, Fagdidaktik. Forlaget 

Samfundslitteratur. 

Skott, J., Jess, K., & Hansen, H. C. (2014 A). Træk af matematikundervisningens historie i Danmark. I 

J. Skott, K. Jess, & H. C. Hansen, Matematik for lærerstuderende, Delta, Fagdidaktik. Forlaget 

Samfundslitteratur. 

Skott, J., Larsen, D. M., & Østergaard, C. H. (2013). Patterns of participation: a framework for understanding 

the role of the teacher for classroom practice. Congress of European Research in Mathematics 

Education. 

Skovsmose, O. (1999). Undersøgelseslandskaber. FagTema. 

Steffensen, T., & Østerby, H. L. (2018). Hvorfor er matematik så populært i 7.a? MONA Matematik- og 

Naturfagsdidaktik. 

Szulevicz, T. (2015). Deltagerobservation. I S. Brinkmann, & L. Tanggaard, Kvalitative Metoder.  

Thagaard, T. (2015). Teori og data. I T. Thagaard, Systematik og indlevelse - En indføring i kvalitativ metode. 

Akademisk Forlag. 

Undervisningsministeriet. (1958). Undervisningsvejledning for Folkeskolen - Regning og Matematik. Hentet fra 

Digitale læreplaner: http://digitalelaereplaner.dk/l%C3%A6replan/danmark/matematik/1960 

d. 3. juni 2018 

Undervisningsministeriet. (1995). Matematik - Faghæfte. Hentet fra Digitalelæreplaner: 

http://digitalelaereplaner.dk/l%C3%A6replan/danmark/matematik/1995 d. 3. juni 2018 

Undervisningsministeriet. (2001). Matematik - Klare Mål. Hentet fra Digitale læreplaner: 

http://digitalelaereplaner.dk/l%C3%A6replan/danmark/matematik/2001 d. 3. juni 2018 

Undervisningsministeriet. (2006). Folkeskolens formål. Hentet fra Undervisningsministeriet: 

https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/om-folkeskolen-og-

folkeskolens-formaal/folkeskolens-formaal d. 3. juni 2018 

Undervisningsministeriet. (2017). Læseplan for faget matematik. Hentet fra EMU Danmarks læringsportal: 

https://www.emu.dk/modul/matematik-m%C3%A5l-l%C3%A6seplan-og-vejledning d. 3. juni 

2018 

Undervisningsministeriet. (2018). Vejledning for faget matematik. Hentet fra EMU Danmarks læringsportal: 

https://www.emu.dk/modul/vejledning-faget-matematik d. 3. juni 2018 




