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1. Indledning  
Nogen vil måske tro, at lærerens mest centrale opgave er at styrke og udvikle elevernes               

faglighed; dansklæreren skal lære eleverne dansk og matematiklæreren skal lære          
eleverne matematik. Dog står der i folkeskolens formål §1, at læreren i samarbejde med              

forældrene også skal  
... give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre           

uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk              

kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til             
deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte           

elevs alsidige udvikling. (Børne- og Undervisningsministeriet, Folkeskolens       
formål, 2020).  

For at udvikle elevernes faglighed stilles der derfor krav til, at læreren bl.a. skal have               

fokus på relationsarbejde, undervisningsdifferentiering, at skabe et trygt klasserum, give          
plads til den enkelte elevs læring og alsidige udvikling og meget mere. “En forudsætning              

for optimal læring og udvikling i skolen er, at eleverne er motiverede for skolearbejdet.”              
(Skaalvik & Skaalvik, 2015, s. 7), og hvis eleverne ikke er motiveret for at gå i skole og                  

at lære, kan vi ikke leve op til folkeskolens formål. Dertil står der i læseplanen for                

matematik, at “Eleverne skal i faget matematik 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” (Børne- og undervisningsministeriet, Matematik        

læseplan, 2019, s. 5). For at udvikle de matematiske kompetencer kræver det, at elever              

har de grundlæggende færdigheder på plads, som Ifølge EMU - Danmarks           
læringsportal, bl.a. er talforståelse. Dette leder os frem til en undren omkring, hvordan             

elevernes lyst til at lære mere kan sættes i forbindelse til de grundlæggende             
færdigheder inden for matematik. Derfor har vi opstillet følgende problemformulering: 

1.1 Problemformulering 
Hvilke sammenhænge er der mellem elevers talforståelse og deres motivation for faget            

matematik? Og hvilke potentialer og udfordringer er der i arbejdet med elevers            
talforståelse i matematikundervisningen? 
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2. Afgrænsning 

Ud fra ovenstående interesse og opstillede problemformulering er vi i dette           
bachelorprojekt interesserede i, at undersøge elevers tidlige talforståelse og hvordan          

det kan påvirke skolelivet og have indflydelse på eventuelle vanskeligheder senere hen.            

Ved begrebet talforståelse arbejdes der ud fra en forståelse af, at en veludviklet             
talforståelse er, når en elev kan arbejde med tal som matematiske størrelser i             

forskellige kontekster. Vi er interesseret i undersøgelsen af elevers talforståelse i           
indskolingen, fordi talforståelse er en af de grundlæggende færdigheder inden for           

matematik. Beherskelse af denne bliver afgørende for udviklingen af elevers          

matematiske kompetencer indenfor alle fagets områder (Emu, Danmarks læringsportal,         
regnestrategier og talforståelse, 2020). Opgavens teori og analyse er derfor afgrænset           

til elever i indskolingen. Vi har i forbindelse med bachelorprojektet haft et samarbejde             
med en skole i Helsingør Kommune, hvor vi har indsamlet empiri fra en 2. klasse               

vedrørende deres talforståelse og motivation for faget. I forbindelse med undersøgelse           

af elevernes motivation tages der udgangspunkt i selvbestemmelsesteoriens        
grundantagelse om menneskets medfødte lyst til at være aktiv og udfolde sig. Der             

lægges særlig vægt på behovet for at opleve kompetence, da dette spiller sammen med              
undersøgelsen af sammenhængen mellem talforståelse og motivation. Dertil inddrager         

vi teori om beliefs. I starten af 90’erne startes en specifik forskning indenfor beliefs, der               

går i to retninger. Den ene er en mere psykologisk retning, hvorimod den retning som er                
relevant for denne opgave, er den mere matematikdidaktiske retning, som fokuserer på            

synet på eller opfattelsen af matematik.  

2.1 Matematikfaget  
Dette bachelorprojekt er skrevet ud fra en forudsætning om, at matematikundervisning i            

folkeskolen skal leve op til folkeskolens formål (Børne- og Undervisningsministeriet,          
Folkeskolens formål, 2020) og fagets formål i matematik (Børne- og          

Undervisningsministeriet, Matematik læseplan, 2019). Herunder at undervisningen skal        

planlægges, gennemføres og evalueres ud fra Fælles mål for matematik (Børne- og            
Undervisningsministeriet, Matematik Fælles Mål, 2019) samt de seks matematiske         

kompetencer: problembehandling, modellering, ræsonnement og tankegang,      
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repræsentation og symbolbehandling, kommunikation og hjælpemidler (Børne- og        
Undervisningsministeriet, Matematik læseplan, 2019). 

I vores undersøgelse af elevers udvikling af talforståelse, har vi fokus på færdigheds- og              
vidensmål fra kompetenceområdet ‘Tal og Algebra’, som behandler de matematiske          

kompetencer; problembehandling, modellering og ræsonnement og tankegang. Da        

opgaven har fokus på elever i indskolingen, tages der udgangspunkt i de færdigheds-             
og vidensmål der er til elever “efter 3. klassetrin” (Børne- og Undervisningsministeriet,            

Matematik Fælles Mål, 2019). 

2.2 Kommunale retningslinjer  
I et opmærksomhedspunkt i læseplanen for matematik står, at læreren løbende må            

være opmærksom på de elever, der ikke ser ud til at opnå de forventede færdigheder.               
Læreren er sammen med skoleledelsen forpligtet til at indgå i dialog om, hvordan             

elevens faglige udvikling kan støttes for at kunne opnå disse færdigheder (Børne- og             

Undervisningsministeriet, Matematik læseplan, 2019).  
Netop denne opmærksomhed leder videre til den skole, der i forbindelse med dette             

bachelorprojekt er indgået et samarbejde med. Der er i retningslinjer for matematik            
2020 udgivet af Helsingør Kommune beskrevet, hvordan kommunen arbejder mod en           

fælles forståelse og viden om, hvad der virker i matematikundervisning. Herunder           

lægger de bl.a. særlig vægt på flydende og fleksibel tænkning, som skaber effektive og              
kompetente problemløsere samt udvikling af sikker talforståelse og regnestrategier.         

Derudover beskrives det, at talforståelsen er fundamentet i matematisk forståelse          
(Helsingør kommune, 2020). Kommunen har besluttet, at der årligt skal testes på            

elevernes færdigheder og kompetencer i matematik.  
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3. Forskningsoversigt 

I forbindelse med vores bachelorprojekt og vores opstillede problemformulering har vi           
undersøgt, hvilken forskning der er omkring emnerne talforståelse og motivation i           

matematikfaget. Til at undersøge hvilken forskning der er foretaget både nationalt og            

internationalt, har vi bl.a. benyttet KP bibliotek og dertilhørende søgeprogrammer          
såsom EBSCO.com. På databasen EBSCO.com fik vi d. 23. november 2020 214 hits             

på søgeordet numeracy (talforståelse) og 63 hits på kombinationen af søgeordene           
motivation (motivation) og mathematics (matematik). I forbindelse med vores         

undersøgelse har vi kun været interesseret i forskning omkring motivation i matematik            

og ikke motivation generelt, hvilket begrunder søgningen af ordene motivation og           

mathematics i kombination. Interessant er det, at vi på EBSCO.com fik nul hits på              

kombinationen af søgeordene numeracy, mathematics og motivation. Dette kan indikere          
en kløft i forskning af sammenhængen mellem talforståelse og motivation i           

matematikfaget, hvilket gør vores problemformulering relevant.  

Ud fra søgningerne ovenfor fandt vi to forskningsprojekter, som vi vurderer, er relevante             
for vores problemformulering. Det første er et nationalt projekt fra Pernille Bødtker            

Sunde, der omhandler sammenhængen mellem regnestrategier og       
matematikvanskeligheder og det andet projekt er TIMSS, en international undersøgelse          

der bl.a. undersøger danske elevers præstationer i matematik.  

3.1 Strategier i addition: Mønstre og perspektiver 

Pernille Bødtker Sunde forsker i sin Ph.d. afhandling Strategies in Single-Digit Addition:            

Patterns and Perspectives, som også omtales med den danske titel Strategier i            

addition: Mønstre og perspektiver, regnestrategier hos børn i 1. til 4. klasse. Her fulgte              
hun 147 elever fra 1. til 4. klasse og afdækkede deres regnestrategier gennem             

interviews i starten af forløbet og sammenlignede besvarelserne med elevernes          
matematiske færdigheder i slutningen af forløbet. Sundes forskning viste, at hvordan           

eleverne regner, er vigtigere end hvor rigtigt de regner. Hun konkluderer, at elever som              

benytter tælle-strategier til simple additions stykker i 1. klasse, klarer sig dårligere i de              
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mere komplicerede regningsarter i 4. klasse (Sunde, 2019). Sundes Ph.d. afhandling           
vandt Ph.d. Cup 2020. 

3.2 TIMSS: Trends in International Mathematics and Science Study 

TIMSS-undersøgelsen er en international komparativ undersøgelse, der foretages i flere          
lande. I Danmark er den nyeste undersøgelse lavet i 2019 hos elever i 4. klasse, både i                 

private og offentlige skoler (Børne- og Undervisningsministeriet, TIMSS-undersøgelsen,        
2020). Resultater fra TIMSS-undersøgelsen 2019 viser et signifikant fald i elevers           

resultater på 4. klassetrin.  

I 2020 blev Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning (NCUM) indviget.           
Centeret skal bl.a. bidrage til den opgave TIMSS-undersøgelsens resultater         

konkluderede, der er. NCUM ser, at der er et “... behov for en koordineret indsats for at                 
styrke børns lyst til og forudsætning for matematiklæring fra før skolestart og for at              

styrke lærernes muligheder for at tilrettelægge og gennemføre matematikundervisning i          

indskolingen på et solidt fagligt og matematikdidaktisk grundlag.” (Aarhus universitet,          
2020). Undersøgelsen viser, at der er sket et markant fald i dygtigheden hos eleverne i               

4. klasse. Selvom undersøgelsen er foretaget på 4. klassetrin, peger NCUM på en             
indsats i matematiklæringen allerede fra før skolestart og de første skoleår; “Det gælder             

allerede i indskolingen, hvor børnenes nysgerrighed for matematik i sig selv og som             

middel til at beskrive og forstå verden kan vækkes” (Aarhus universitet, 2020).            
Derudover omtales såkaldte trends, der også er fundet i undersøgelsen af bl.a.            

rammefaktorer, trivsel og motivation. En af disse trends er “At flere elever udtrykker, at              
de ikke kan lide faget matematik” (Aarhus universitet, 2020). Om den danske            

tilbagegang i forhold til TIMSS-undersøgelsen påpeger NCUM, at matematik er vigtigt           

for samfundet og for den enkelte, fordi hvordan man klarer sig i matematik sættes i               
sammenhæng til, hvordan du senere vil klare dig ift. succes i uddannelsessystemet og             

senere på arbejdsmarkedet. Ydermere mener NCUM, at dygtigheden i matematik er           
vigtigt for demokratiet, “Det er vigtigt for samfundet fordi fortsat demokratisk udvikling            

kræver, at befolkningen i almindelighed kan forstå og tage aktiv og kritisk del i debatter,               

der involverer brug af matematik.“ (Aarhus universitet, 2020). 
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4. Metodeafsnit og undersøgelsesdesign 

4.1 Metode triangulering 

Vi har i forbindelse med dette bachelorprojekt valgt at undersøge vores           
problemformulering ud fra en metodetriangulering. Ved en metodetriangulering benytter         

vi flere typer af primærdata, som supplerer hinanden. På denne måde sikrer vi en              
grundig analyse, der belyser undersøgelsen fra flere perspektiver (Andersen, 2013). Vi           

har i dette undersøgelsesdesign fokus på en specifik elevgruppe til undersøgelsen af            

vores problemformulering. Vi er derfor opmærksomme på reliabiliteten af         
undersøgelsens udfald og hvorvidt konklusionen kan benyttes generelt.  

Herunder er vores tre valgte metoder opstillet og begrundet. 

4.1.1 ‘Talforståelse 2’  

Eleverne i vores caseklasse på vores samarbejdsskole i Helsingør Kommune har i            

august og november gennemført en test omhandlende talforståelse. Tidsfaktoren i          

vores undersøgelse strækker sig derfor over ca. 3 måneder. Testen er af udviklerne             
bag, navngivet ‘Talforståelse 2’. Testen bruges i denne opgave som kvantitativ data,            

hvor vi vil undersøge og analysere elevernes udvikling af deres faglige niveau inden for              
talforståelse og deres motivation for faget. Resultaterne fra testene kan ses i bilag 1,              

hvor elevernes niveau er vist vha. et søjlediagram. Derudover ser vi nærmere på             

testens smileyvurdering, hvor elevernes motivation er belyst vha. cirkeldiagrammer,         
som kan ses i bilag 2. Testen er udviklet for at teste elevers talforståelse i 1. klasse.                 

Grundet Covid-19 og nedlukningen af de danske folkeskoler i foråret 2020 nåede            
caseklassen ikke at gennemføre testen i 1. klasse og har derfor først taget testen i               

begyndelsen af 2. Klasse. Vi er opmærksomme på, at dette kan påvirke testens             

resultater. Testen er udviklet af en matematikvejleder og matematikkonsulenten i          
Helsingør Kommune og er stadig under udvikling. Vi er bevidst om, at dette også kan               

have betydning for testens validitet.  
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4.1.2 Personligt delvist struktureret interview 

I forbindelse med gennemførelsen af den første test i august foretog vi efterfølgende et              
delvist struktureret interview med udvalgte elever fra klassen. Her indsamlede vi           

kvalitativ data omhandlende elevernes beliefs om matematik og deres motivation for           
faget. Eleverne er udvalgt med fokus på at have repræsenteret alle tre niveauer af              

motivation fra testen; rød, gul og grøn. Efter gennemførelsen af den sidste test i              

november foretog vi igen personlige delvist strukturerede interviews med de samme           
elever. Her var formålet at spørge ind til elevens beliefs med udgangspunkt i de samme               

spørgsmål fra det første interview samt undersøge deres regnestrategier. 
I vores interviews tog vi udgangspunkt i en spørgeguide med de emner, vi ønskede at               

belyse og udvalgte undervejs hvilke spørgsmål, der ville være relevante for den enkelte             

elev. Spørgeguiden udviklede vi i fællesskab, men til selve interviewet var der kun en af               
os tilstede. Elevernes besvarelser fra interviewet bruges i analysen i sammenhæng med            

testresultaterne. Her benytter vi inferens, hvilket betyder, at vi på grundlag af en udvalgt              
gruppe fortæller noget generelt om klassen som helhed (Andersen, 2013). Her er vi             

opmærksomme på reliabiliteten, da vores personlige interviews kun dækker en lille           
gruppe elever. 

4.1.3 Fokusgruppeinterview 

I forbindelse med gennemførelsen af den sidste test i november foretog vi efterfølgende             

delvist strukturerede fokusgruppeinterviews. Her opdelte vi klassen i tre grupper med           

fem til seks elever i hver gruppe. Vi sammensatte grupperne med henblik på at have en                
god gruppedynamik, herunder både socialt og verbalt. Ligesom ved de personlige           

interviews havde vi på forhånd lavet en spørgeguide. Til dette interview havde vi bl.a.              
en talsnak om, hvordan tal bringes i anvendelse. Derudover var vores spørgsmål            

inspireret af Penny Munns forskning om elevers talforståelse, som nævnes senere i            

opgaven, hvor vi bl.a. spurgte ind til, hvorfor man skal lære matematik i skolen. Til               
fokusgruppeinterviewet var vi begge til stede; én som ordstyrer og én til at tage notater.               

Vores formål med fokusgruppeinterviewet var, at eleverne her skal forholde sig til            
hinandens oplysninger og synspunkter, hvilket kan sammenlignes med den samtale,          

der finder sted i et klasserum. På denne måde ønskede vi at skabe et interview, hvor                
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rammerne var mere naturlige og tilsvarende elevernes normale samtaler i          
matematikundervisningen. 
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5. Præsentation af teori 
I nedenstående afsnit vil vi beskrive relevant udvalgt teori, som vi gennem            

undersøgelsen af den opstillede problemformulering har benyttet. Først vil vi beskrive           
teori om talforståelse herunder den begyndende talforståelse og tællestrategier. Senere          

matematisk læsning og talnavne som også dækker over teori om positionssystemet.           
Derudover vil der præsenteres teori om tal i anvendelse samt regnestrategier. Til sidst i              

afsnittet vil der præsenteres teori om motivation og beliefs.  

5.1 Talforståelse  

5.1.1 Begyndende talforståelse og tællestrategier 

Biolog og psykolog Jean Piaget konkluderede i 1953 ud fra en undersøgelse af             
talforståelse hos børn i 5-6 års alderen, at der bliver etableret et grundlag for              

talbegrebet, inden børnene starter på at arbejde med tal og dét at tælle (Piaget, 1953).               

Dette konkluderer han ud fra, at børnene i undersøgelsen blev bedt om at tage              
tilsvarende antal blå klodser frem, som det antal røde klodser der lå på bordet. Her               

bemærkede Piaget, at de 5-årige børn typisk løste        
opgaven ved at lægge en række af blå klodser, som          

var lige så lang som den røde uden at tænke på           

antallet. De 6-årige børn løste typisk opgaven ved at         
lægge en blå klods oven på en rød og lavede dermed           

en en-til-en-korrespondance i antallet. Dog mente de       
6-årige typisk, at der var flest klodser i den række som           

var længst trods større afstand mellem klodserne. For        

at kunne arbejde meningsfuldt med tal mener Piaget,        
at børn skal være fortrolige med      

en-til-en-korrespondance og konservation; at kunne se      
at en mængde bevarer sin størrelse selvom elementerne        

flyttes.  

 
Forsker i matematikundervisning, Karen Fuson, har beskrevet tre udviklingstrin i barnets           

måde at tælle på: 
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1. Talremsen som en streg: barnet efterligner lydene uden at adskille dem;           
entotrefire…  

2. Talremsen som en ubrydelig liste: barnet adskiller ordene men ser remsen som            
ubrydelig: en, to, tre, fire…  

3. Talremsen som en kæde: barnet kan bryde remsen og tælle videre uden at starte              

forfra; … tre, fire, fem … (Fuson,1988) 
 

Forsker i læsefærdigheder og talforståelse hos yngre børn Penny Munn undersøgte i            
1957 skotske børn i 4-5 års alderens talforståelse gennem et interview med            

matematiske spørgsmål. Her konkluderede hun, at børnene generelt kunne         

tælleremsen, men havde svært ved at tælle genstande. Derudover undersøgte Munn           
børnenes forestillinger om at tælle ved at spørge ind til, hvorfor man skal tælle. Her               

svarede de fleste børn, at de gjorde det, fordi de havde lyst eller for sjov. Munn mener                 
dette skyldes, at tælleaktiviteter ofte bliver sat i forbindelse med leg, og ikke bruges til fx                

at bestemme et antal (Munn, 1997).  

5.1.2 Matematisk læsning og talnavne 

Man kan ikke arbejde med matematik uden at anvende ord i tale og/eller på skrift               
(Ejersbo & Steffensen, 2013). Derfor er det vigtigt at være fortrolig med sproget i              

matematik, da sproglig forståelse er en forudsætning for at kunne løse opgaver i             

matematikundervisningen (Henriksen, 2014). Kognitionsforskerne Lisser Rye Ejersbo       
og Bo Steffensen beskriver tre centrale områder, der kan give forståelsesproblemer i            

matematik; (Ejersbo & Steffensen, 2013, s. 64) 
1. Navne og referencer 

2. Talnavne og læsning 

3. Ord og begreber  
I forbindelse med talforståelse vil vi herunder uddybe hvilke udfordringer, der kan opstå             

i forbindelse med punkt 2: Talnavne og læsning.  
I matematik skrives tal med tegn og eleven skal derfor afkode fx symbolet ‘3’ til               

sproglyden ‘tre’, når de læser. Dette kan give problemer, da det afviger fra de              

læsestrategier, eleverne ellers er blevet fortrolige med. Fx kan de normalt afkode ordet             
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‘bil’ ved at sammensætte lydene fra bogstaverne ‘b’, ‘i’ og ‘l’ og derudover koble det               
sammen med en visuel repræsentation. Når elever skal lære det danske talsystem,            

tages der udgangspunkt i, at de visuelt skal kunne genkende de ti arabertal; 0, 1, 2, 3,                 
4, 5, 6, 7, 8, 9 (Ejersbo & Steffensen, 2013). Allerede her kan der opstå en udfordring                 

ved, at der ikke er en sammenhæng mellem det visuelle og det talte, hvilket også               

belaster arbejdshukommelsen (Ejersbo & Steffensen, 2013). Ved de flercifrede tal bliver           
eleverne udfordret af flere elementer i det danske talsystem og dets talnavne. Den             

første udfordring opstår ved, at selvom tallene er visuelt korte, når de er repræsenteret              
med symboler, er dets navn langt. Fx når man skriver ‘59’ med symboler modsat, hvis               

det skrives med bogstaver eller siges mundtligt; ‘ni-og-halvtreds’. En anden udfordring           

bunder i, at mange af talnavnene i det danske sprog ikke angiver tallets betydning, fx               
tallet ‘50’= ‘halvtreds’ og ‘90’ =‘halvfems’. Her kan tallet ‘halvtreds’ mistolkes til at betyde              

halvdelen af treds. Dog er ordet halvtreds en forkortelse af det gamle talord             
halvtredsindstyve, som er dannet af halvtredje, sinde som betyder gange og tyve.            

Derved betyder det altså 2½ gange tyve. De sproglige udfordringer med tal fortsætter             

også ved større tal med flere cifre, da tallenes placering og læseretningen ikke stemmer              
overens. Når man fx skriver tallet 59 med symboler placeres det ciffer med den største               

værdi først: ‘fem-ni’, da positionen af femtallet betyder fem tiere. Når vi skal sige tallet               
59 skal vi derimod læse tallet bagfra og nævne det sidste tal først: ni-og-halvtreds.              

Dette er et eksempel i uoverensstemmelse i læseretningen og cifrenes umiddelbare           

værdi (Ejersbo & Steffensen, 2013). Kigger man derimod på tal fra fx Sverige, stemmer              
tallenes navne og position overens: 59 = ‘fem-ti-ni’.  

5.1.2.1 Positionssystem 

I matematik bruger vi titalssystemet, som benytter de ti symboler; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8                   

og 9 (arabertallene). Disse ti symboler bruges til at skrive alle tal, hvor symbolets              

position i tallet afgør dets værdi. Derfor kaldes det et positionssystem. Symbolet ‘5’ har              
altså ikke altid den samme værdi og elever er derfor nødt til at afkode symbolets værdi                

ud fra dets position. Fx i tallet 505 betyder det første ‘5’-tal, at der er fem hundrede,                 
hvorimod det andet ‘5’-tal betyder fem enere. 
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Med udgangspunkt i ovenstående sproglige problematikker og positionssystemet er         
titalssystemet for mange elever svært at lære (Jess, Hansen, Schou & Skott., 2013). 

5.1.3 Tal i anvendelse 

Voksne, som har benyttet tal igennem hele deres liv, er ikke nødvendigvis            

opmærksomme på måden de bruger tal på. Men for børn som er i gang med at lære og                  
udvikle deres talforståelse, kan det være svært at forstå de forskellige måder tal bringes              

i anvendelse (Jess et al., 2013). Generelt skelnes der mellem tre måder at benytte tal               
på: 

1. Kardinaltal: Når tal bruges til at beskrive størrelsen på en mængde, fx der er 26               

elever i klassen. 
2. Ordinaltal: Når et tal bruges til at angive et elements relative placering, fx det er               

den 5. bog i serien. 

3. Måltal: Når tal beskriver kontinuerte størrelser som længde, tid og værdi, fx jeg             

kan løbe 100 meter på 15 sekunder. 

Som tilføjelse til de tre ovenstående kategorier kan tal også benyttes i en sproglig              
kontekst, hvor ordet ikke har en numerisk værdi, fx i Fusons første udviklingstrin hvor              

tælleremsen siges som en ubrydelig liste. Derudover kan tal bruges som identifikation,            
hvor den numeriske værdi ikke er relevant, fx i nummerplader (Jess et al., 2013).              

Arbejdet med de forskellige måder tal bringes i anvendelse har til formål, at eleverne              

efterhånden kan benytte tal som en matematisk størrelse, hvor eleven bringer alle            
tallets funktioner ind i forståelsen (Jess et al., 2013).  

Talforståelse er som nævnt en af grundlæggende færdigheder i matematik. En anden            
helt grundlæggende færdighed er regnestrategier. Udvikling af talforståelse og         

regnestrategier anses som fundamentet for at kunne opnå matematisk kompetence.  

5.1.4 Regnestrategier 

Når elever i indskolingen skal arbejde med simpel addition har Fuson opstillet nogle             
udviklingstrin, som beskriver den typiske progression i den regnestrategi eleverne          

benytter (Fuson, 2003). Dette kan både være med og uden konkrete materialer: 
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1. Tæl-alle-strategi: alle elementer i regnestykket tælles, fx 3+4; en, to, tre + en, to,              

tre, fire = en, to, tre, fire, fem, seks, syv. 

2. Tælle-videre-strategi: der tælles videre fra det første tal, fx 3+4: tre + fire, fem,              

seks, syv.  

2b. At tælle videre fra den største addend, fx 3+4: fire + fem, seks, syv. 

3. Derived number facts: brug af udledte talfacts som eleven ofte selv er kommet             
frem til, fx 3+4: tre + tre er seks og så en mere = syv  

 
Som nævnt lavede forsker Pernille Bødtker Sunde i 2019 undersøgelsen Strategier i            

addition: Mønstre og perspektiver, med udgangspunkt i Fusons udviklingstrin. Her          

konkluderede Sunde, at det er vigtigere, hvordan man regner end hvor rigtigt man             
regner, hvis man skal blive dygtig til matematik. Sunde understreger ud fra sin             

forskning, at det kræver en god talforståelse at kunne regruppere eller jonglere med tal,              
når man regner; Det Fuson kalder derived number facts. Sunde undersøgte, hvilken            

regnestrategi elever i 1. klasse brugte ved simple additions stykker med udgangspunkt i             

Fusons tre udviklingstrin. Efterfølgende lavede hun en status på de samme elevers            
matematiske færdigheder i 4. Klasse. Her så Sunde en sammenhæng mellem elevers            

regnestrategi i 1. klasse og deres matematiske færdigheder i 4. klasse. De elever som i               
1. klasse benyttede Fusons tæl-alle-strategi eller tælle-videre-strategi til simple         

additions stykker klarede sig dårligere, når de blev testet i mere indviklet matematik i 4.               

klasse, fx brøker. Dette er interessant, da brøker ikke har en direkte matematisk             
sammenhæng med addition, men Sundes undersøgelse altså viste, at en          

grundlæggende talforståelse påvirker elevers generelle matematiske færdigheder.       
Derfor mener Sunde, at den grundlæggende forståelse er vigtigere end basale           

færdigheder (Sunde, 2019). 

5.2 Motivation  
Knud Illeris har opstillet en læringstrekant, som viser hvilke processer og dimensioner,            

der har indflydelse for udbyttet af læringen. Her optræder drivkraft som en af de              

nødvendige faktorer i tilegnelsesprocessen (Illeris, 2007). Ifølge Illeris opstår         
tilegnelsesprocessen primært på det individuelle plan og spænder sig mellem indholdet           

15 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



 

og drivkraften. Illeris omtaler den personlige drivkraft som en nødvendighed for, at der             
kan opstå læring. Derved er drivkraften en faktor, der opstår hos den enkelte elev og               

kan sættes i forbindelse med begrebet motivation (Illeris, 2007). 
Motivation er altså nødvendig for at igangsætte og vedligeholde en aktivitet og er             

derudover også afgørende for, hvilken aktivitet der igangsættes og hvilken retning           

denne tager (Skaalvik og Skaalvik, 2018). Netop dette danner grundlag for, hvorfor vi er              
nødt til at se nærmere på, hvad motivation er for en størrelse. Da der ikke findes ét                 

entydigt svar på eller forståelse af, hvad motivation er, vil vi i følgende afsnit redegøre               
for den motivationsforståelse vi arbejder ud fra i vores undersøgelse af           

sammenhængen mellem elevers talforståelse og motivation for matematik.  

 
Som udgangspunkt for hele motivations begrebsafklaringen er Selvbestemmelses-        

teorien af psykologerne Edward Deci og Richard Ryan, som fra midten af 70’erne             
skelner mellem to grundantagelser om motivation. Den første grundantagelse tager          

afsæt i menneskets medfødte lyst til at være aktiv og udfolde sig (Ryan & Deci, 2000).                

Disse behov styrkes, når følgende tre psykologiske behov opfyldes; behovet for at            
opleve kompetence, tilhørsforhold og selvbestemmelse. I oplevelse af kompetence         

ligger følelsen af, at mestre det en opgave kræver. Nærmere bestemt handler det om at               
have de nødvendige forudsætninger for at kunne udføre en opgave og udfordres på et              

passende niveau. Behovet for tilhørsforhold er den følelsesmæssige tryghed og          

sikkerhed i at høre til eller sammen med de sociale arenaer, man omgås i. Her er det                 
altså relationen til andre mennesker, der er den centrale. Det sidste af de tre behov er                

behovet for selvbestemmelse. Her er der tale om, at man er personligt involveret og              
engageret, så man oplever at have kontrol og ejerskab over sit arbejde. 

Deci og Ryan gør det tydeligt, at det er alle tre psykologiske behov, der skal være                

tilfredsstillet, før mennesket går til udfordringer og arbejde med interesse, nysgerrighed           
og vedholdenhed. Dette giver anledning til at tale ind i Deci og Ryans anden              

grundantagelse om forskellen mellem indre og ydre motivation. Elevernes lyst til at            
arbejde med en opgave beskrives gennem teorien om indre og ydre motivation. 

Når de tre psykologiske behov er tilfredsstillet, vil mennesket handle på baggrund af             

indre motivation. Altså betegner Deci og Ryan oplevelse af kompetence, tilhørsforhold           
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og selvbestemmelse som den indre motivation. Man taler om indre motivation, når man             
på baggrund af lyst og indre glæde og tilfredsstillelse foretager en handling, hvor det er               

indholdet der er skaber motivationen. I skolen vil dette fx være at indholdet i opgaven er                
spændende i sig selv og eleven ikke løser opgaven på baggrund af andet end              

interesse. Hvis man derimod ser på den ydre motivation, handler det i langt højere grad               

om, at handlingen sker på baggrund af fx at ville opnå noget enten som et resultat eller                 
konsekvens af handlingen. I en skolesammenhæng kan dette fx være ønsket om en             

højere karakter, som giver adgang til et bestemt studie. Den indre og ydre motivation              
kan ikke ses som modsætningsforhold, men skal i stedet ses som dynamiske tilstande,             

der udvikles gennem en mindre afhængighed af ydre pres, som fx at lave en opgave på                

baggrund af at undgå straf eller omvendt opnå belønning, men mod en mere indre              
motivation hvor arbejdet kommer af interesse, lyst og tilfredsstillelse (Ryan & Deci,            

2000).  
I denne sammenhæng peger Deci og Ryan også på vigtigheden i, at lærere skaber en               

god relation til eleverne. Det styrker dels behovet for oplevelse af tilhørsforhold og             

elevernes lyst til at arbejde mod den måde læreren arbejder på (Ågård, 2014).  
I et skoleperspektiv er det vigtigt at have forståelse for, at det ikke er den indre                

motivation, der er den ‘rigtige’ og den ydre motivation der er den ‘forkerte’. De to               
motivationsformer kan ikke stå alene og kan med den rette opmærksomhed arbejde            

sammen. Det er en vigtig opgave, at man som lærer ikke udelukkende spiller på              

elevernes ydre motivation, da de kan risikere kun at ville arbejde ud fra ydre pres og                
dermed blive uselvstændige. Modsat kan man som lærer ej heller forvente udelukkende            

at ville opnå indre motivation hos alle elever. Det handler derfor om give eleverne              
realistiske forventninger og strategier til at lave noget, de ikke nødvendigvis fra start har              

lyst til (Ågård, 2014). Det er muligt, at man som lærer gennem ydrestyret motivation kan               

hjælpe eleverne mod en indrestyret motivation, hvis man skaber klare og tydelige            
rammer og forventninger, som kan støtte elevens arbejde. Pointen med dette vil være,             

at eleven går fra at arbejde, fordi der er en ydre forventning om, at eleven skal arbejde,                 
til en accept af nødvendigheden. Senere vil eleven selv komme til den opfattelse og              

måske ende ud i at gøre det af lyst, deraf kommer den dynamiske tilstand i indre og                 

ydre motivation. Med beskrivelse af både indre og ydre motivation og samspillet imellem             
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kommer lærerens vigtige opgave ind i billedet; “Det er vigtigt, at forstå at elever kan               
være præget af forskellige motivationsformer og hvordan man påvirker dem...” (Ågård,           

2014, s. 24).  
 

Når det kommer til motivation for skolearbejde, spiller flere teorier ind. Først og             

fremmest er det vigtigt, når man kigger på motivation i en læringssituation at være              
opmærksom på, at jo mere motiverede elever er, jo større en indsats vil de yde. Det har                 

også betydning for den adfærd eleverne vil have i læringssituationerne. Elever der er             
motiveret, har en større tendens til at regulere deres læringsadfærd og benytte            

arbejdsstrategier, der fremmer deres læring. Denne adfærd kan fx udspille sig som en             

hjælpesøgende adfærd, hvor elever selv vil opsøge hjælp, når de støder på            
udfordringer (Skaalvik og Skaalvik, 2018).  

De forskellige teorier, der forsøger at forklare motivation for skolearbejdet, kan besvare            
nogle af de spørgsmål, der kan opstå hos eleverne. Det er blandt andet spørgsmål som,               

kan jeg klarer denne opgave?, hvorfor arbejder jeg med disse opgaver? Og har jeg lyst               

til at lave denne opgave? (Skaalvik og Skaalvik, 2018). De spørgsmål giver anledning til              
at se på teori om mestringsforventning og målorientering. Spørgsmålet som omhandler           

elevens lyst besvares bl.a. i teorien om indre og ydre motivation, som er nævnt ovenfor.  
Teorien om mestringsforventning er udviklet af psykolog Albert Bandura og er med til at              

besvare elevens spørgsmål til sig selv, kan jeg klare denne opgave?.           

Mestringsforventning siger ikke noget om, hvor god eleven føler sig generelt eller på et              
givent område, men om hvorvidt de tror på at kunne klare den opgave, de står overfor.                

Mestringsforventning er opgave- og situationsspecifik, derfor kan elevens        
mestringsforventning variere på baggrund af, hvilke opgaver de stilles, tidsrammen          

opgaven skal løses indenfor, brugen af hjælpemidler de må benytte og hvilke            

arbejdsforhold de har (Skaalvik og Skaalvik, 2018). Denne del af mestringsforventning           
ligger i forventningen om at kunne klare opgaver eleven har lært eller prøvet før, men               

Bandura bruger også begrebet ‘learning Self-efficacy’ om de forventninger, der ligger           
hos eleven om mestringen af at lære nyt stof eller nye færdigheder. Hvis eleverne først               

mister forventningen til at kunne løse en specifik matematikopgave, vil det kunne            
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påvirke eleven til senere at miste forventningen om overhovedet at forstå matematik            
(Skaalvik og Skaalvik, 2018).  

Mestringsforventninger i skolen viser at have stor betydning for elevens motivation for            
skolearbejde samt faglige præstationer. Det kommer sig af, at elever med store            

mestringsforventninger viser at se større værdi i skolearbejdet og yder derfor en større,             

engageret og udholdende indsats (Skaalvik og Skaalvik, 2018).  
I besvarelsen af spørgsmålet hvorfor arbejder jeg med denne opgave? kommer teori om             

målorientering, som beskriver hvilke grunde, eleverne har til ikke eller at arbejde med             
opgaverne. Teorien skelner mellem to typer af grunde, opgaveorientering og          

ego-orientering. Ved opgaveorientering er elevernes fokus på, at de arbejder for at            

lære, forstå og løse opgaver. Hvorimod ved ego-orientering har eleven sig selv i fokus              
og ønsket om at blive positivt vurderet af andre. Forskellen kan beskrives som ønsket              

for at udvikle og ønsket om at demonstrere kompetencer (Skaalvik og Skaalvik, 2018).             
Elever der er opgaveorienterede har en større tendens til at opfatte fejl som en del af                

læreprocessen og vil naturligt søge hjælp, når de møder udfordringer. Det er derfor             

vigtigt at være opmærksom på, hvilke signaler man som lærer og skole sender til              
eleverne om, hvilken forståelse der ligger bag succes (Skaalvik og Skaalvik, 2018).  

5.3 Beliefs 
I dette afsnit vil vi afdække begrebet beliefs. Da beliefs ikke har en ensbetydende og               
fælles definition, vil beskrivelsen gå på de teorier og faktorer vi henviser til, når vi               

benytter ordet.  
              

                

               
              

  
Begrebet beliefs inden for matematikdidaktikken menes at opstå tilbage i 1980’erne,           

hvor der i USA opstod problemer, da undervisningstilgangen i matematik blev mere            

problemorienteret. Disse problemer blev sat i forbindelse med lærernes beliefs. Der var            
en faldende interesse for videre uddannelse inden for matematikken og det skabte en             
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bekymring, som var grundlag for undersøgelser af de opfattelser og forestillinger elever            
havde om matematik (Østergaard, 2018). 

Som tidligere nævnt kan én definition af belief-begrebet ikke findes og ej heller en              
sikkerhed i, at den forskning der ligger indenfor området bygger på en fælles forståelse.              

Det er en opmærksomhed, man skal have, når man læser om og arbejder med beliefs,               

fordi udgangspunktet ikke nødvendigvis er det præcis samme. 

En udvidet model over 

elevers matematik 
relaterede beliefs viser 

først og fremmest tre 

dimensioner; objekt, 
selv og kontekst. 

Beliefs om selvet er 
elevernes selvopfattelse 

i matematiske 

situationer og beliefs om 
kontekst er 

klasserummet og den 
sociale sammenhæng.  

Hvorfor beliefs om objekt forklares til sidst, er fordi denne deles yderligere op, så              

modellen får en fjerde dimension. Det gør, at objektet går fra udelukkende at være              
matematikundervisningen til at deles ind i beliefs om matematikundervisning og beliefs           

om matematik som disciplin. Førstnævnte dækker over beliefs om matematik som fag            
og undervisning i dette, hvor sidstnævnte handler om matematikkens rolle i verden og             

matematik som ren og anvendt videnskab. Disse to dimensioner spiller sammen, da            

udviklingen af matematik som disciplin foregår i matematikundervisningen og deraf          
ligger disse tæt op af hinanden og udvikles i samspil med hinanden. Hvorfor det er               

relevant at indtænke opdelingen af objekt dimensionen kommer sig af en betragtning af,             
“... at beliefs ofte ses som et middel til at forstå eller udvikle læringsprocesser, men               

sjældent som et mål i sig selv.” (Østergaard, 2018, s. 26).  

Belief begrebet skal altså i denne forbindelses forstås i sammenhæng til matematik og             
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bruges til at afdække både elevernes opfattelse af matematik som fag, disciplin og             
deres selvopfattelse som matematiklærende.  

5.3.1 Opsamling af motivation og beliefs 

Det er relevant at inddrage beliefs, når man arbejder undersøgende med motivation,            
fordi disse kan have en påvirkning på hinanden. Beliefs er som tidligere beskrevet nogle              

overbevisninger, holdninger og forestillinger, der er iboende eleven både om matematik           

som fag og disciplin, men også sig selv som lærende. Det er væsentligt at være               
opmærksom på, at motivation er kontekstbestemt og er lettere at påvirke. Hvorimod            

beliefs rækker dybere og er oplevet ind i mennesket. De beliefs eleverne kan have om               
matematik er ofte udviklet over længere tid og er i højere grad sværere at ændre. En                

holdning kan ændres ved at høre et godt argument, men beliefs skal ligesom det bliver               

oplevet ind også opleves ud. Hvis en elev har negative beliefs kan det være afgørende               
for, hvordan elevens motivation kan styrkes. Motivation kan blandt andet ses i elevernes             

adfærd og det er ofte her lærere sætter ind, fordi det er det, man som lærer nemmest                 
kan observere. Dog kan dette ikke stå alene og sjældent give et fyldestgørende billede              

af elevens motivation, i så fald vil dette kun kunne sige noget om, hvor motiveret eleven                
er og ikke hvad og hvorfor eleven er motiveret (Skaalvik og Skaalvik, 2018). Derfor              

mener vi, at opmærksomheden på elevernes beliefs og arbejdet med disse også er             

afgørende for den motivation, vi ønsker at styrke hos eleverne.  
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6. Præsentation af empiri  

I forbindelse med bachelorprojektet har vi udført test og undervisning i caseklassen fra             
Helsingør Kommune. I dette afsnit vil vi først beskrive testens baggrund og formål samt              

testens design, opbygning og resultater. Dernæst vil vi kort beskrive fokusset for            

undervisningen der i undersøgelsesperioden er gennemført.  

6.1 Testens baggrund og formål  

Alle elever i vores caseklasse har gennemført en test to gange på de tre måneder, vi                

har arbejdet med klassen. Testen er udarbejdet lokalt og har ikke gjort sin entré på det                
nationale plan. Flere skoler i Helsingør Kommune anvender testen. Testen er           

udarbejdet i et samarbejde mellem skolens matematikvejleder og kommunens         
matematikkonsulent. Udgangspunktet for testen er, som konsulenten siger, at         

“talforståelse er for matematik, hvad læsning er for dansk, derfor er det essentielt             

systematisk at kunne følge elevernes progression i forhold til talforståelsen” (Personlig           
kommunikation, 26. november, 2020).  

I Helsingør Kommune er der vedtaget en række retningslinjer for matematik, som            
understøtter kommunens visioner på Børne- og ungeområdet for 2030 om at udvikle            

skoler i høj kvalitet med fokus på elevernes læring, trivsel, dannelse og udvikling. Der              

arbejdes “...hen imod, at kommunes børn og unge skal have styrket deres interesse for              
matematik og dermed deres matematiske kompetencer. Med disse retningslinjer søger          

vi at opnå en sammenhæng og progression i matematikudviklingen hos kommunes           
børn og unge.” (Helsingør kommune, 2020).  

Retningslinjerne skal være med til at skabe en fælles forståelse og viden om, hvad der               

virker i matematikundervisning. Med udgangspunkt i Fælles Mål er der formuleret et            
fagligt ståsted. Dette indeholder blandt andet et fokus på flydende og fleksibel            

tænkning, som sættes i sammenhæng til effektive og kompetente problemløsere. Der           
lægges vægt på, at eleverne udover at have tillid til egne evner og viden også er villige                 

og vedholdende i deres søgen efter mening og opgaveløsning. Dette skal ske ved at              

bygge undervisningen op omkring talforståelse og regnestrategier samt en         
undersøgende undervisningspraksis. En sikker talforståelse skal give et bedre         
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fundament for udviklingen af regnestrategierne. Den undersøgende undervisnings-        
praksis skal styrke elevernes oplevelse af, at matematik kan være en måde at tænke,              

handle og kommunikere på. Forventningen er, at testen skal resultere i data, der giver              
anledning til samtaler om tegn på elevernes talforståelsesniveau, hvilket skal være           

afsæt for konkrete og målrettede indsatser og støtte af elever i vanskeligheder. Alle test              

afsluttes med tre smileys, en rød, en gul og en grøn med et spørgsmål til eleven om,                 
hvordan de har det, når de laver matematik, samt et felt, hvor de større klassetrin skal                

beskrive “hvorfor” de fx er en rød smiley og de mindre klassetrin skal tegne en tegning.                
Denne smileyvurdering er inspireret af Maria Kirstine Østergaards screening af          

elevernes beliefs i forbindelse med hendes Ph.d afhandling. Matematikkonsulenten         

fortæller, at fokus på elevernes oplevelser med matematikken har skabt mange gode            
samtaler med lærerne om elevers motivation og lyst til faget: 

Motivation er ikke noget man har eller ikke har, det er noget der skabes i den                
kontekst man er i og vi er som professionelle nødt til at forholde os til, hvordan                

eleverne har det, når de er i en undervisningssituation, da det har stor påvirkning              

på deres udbytte af undervisningen (Personlig kommunikation, 26. november,         
2020). 

Skolen afholder en konference, hvor lærer, vejleder og konsulenten drøfter tolkning af            
elevernes resultater og videre indsatser. 

6.1.1 Vores formål 

Som udgangspunkt afvikles testen én gang om året på hvert klassetrin. Da vi i              

forbindelse med vores undersøgelser blandt andet har brugt testen som først et aktuelt             
øjebliksbillede af elevernes talforståelse og motivation for faget og dernæst for at få en              

status på om arbejdet med elevernes talforståelse og motivation har rykket ved            

elevernes resultater, har vi foretaget testen to gange på de tre måneder. Vi vil derfor               
bruge den data, vi har fået ud fra elevernes testresultater til at analysere, hvordan det at                

arbejde med elevernes talforståelse har påvirket deres udvikling heraf samt deres           
motivation for faget.  
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6.2 Design og opbygning 
I følgende afsnit vil testens opbygning og opgaver overordnet beskrives, testen kan            

ydermere ses i bilag 3.  

På testens forside står der ‘Talforståelse 2’ og linjer, hvor eleven skal skrive navn og               
klasse. Derudover indeholder testen syv sider med fem forskellige opgaver. Den første            

opgave er en taldiktat, hvor eleverne skal skrive de ti tal, læreren læser op. I den næste                 
opgave skal eleverne først tælle, hvor mange stjerner der er og skrive antallet på linjen               

nedenunder. Det samme skal de med trekanter og hjerter. I testens tredje opgave skal              

eleverne skrive de tal, der mangler. Det vil sige udfylde de tomme felter på fem               
forskellige talrækker. I fjerde opgave skal eleverne opskrive de syv tal, der er vist i               

rækkefølge fra mindst til størst og derefter trække streger fra de tal, der er angivet til en                 
delvist udfyldt tallinje nedenunder. I testens femte og sidste opgave skal eleverne først             

finde ud af, hvilket tal der er repræsenteret ud fra illustration af tierstænger og              

centicubes. Herefter skal eleverne selv illustrere nogle tal med tiere og enere. På             
testens bagerste side skal eleverne besvare spørgsmålet “Hvilken smiley er du, når du             

har matematik?” ved at sætte kryds i enten den grønne (glad), gule (mellem) eller røde               
(sur) smiley.  

6.3 Testens resultater 

Testens resultater laves på baggrund af de 40 besvarelser eleverne, laver gennem            

testens opgaver. Forfatterne bag testen ønsker, at eleverne skal have omkring 30            
korrekte besvarelser for, at testen rammer en passende sværhedsgrad til klassetrinnet           

(Personlig kommunikation, 26. November, 2020). Der er opstillet fem niveauer, som           
elevernes resultater vurderes ud fra, de ser ud som følger: 

- Niveau 1: 0-8 rigtige. Eleven har få eller ingen rigtige. Forsinket talforståelse og             

strategi, “lavtflyvende elever1”  
- Niveau 2: 9-26 rigtige. Få rigtige. Eleven har overfladisk talforståelse og strategi.            

Lavtflyvende elever.  
- Niveau 3: 27-33 rigtige. Sikker forståelse i tal og strategier.  

- Niveau 4: 34-37 rigtige. Dybde forståelse i både tal og strategier.  

1 Elever i matematikvanskeligheder 
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- Niveau 5: 38-40 rigtige. Næsten alle rigtige. Flydende og fleksible tænkere.           
“Højtflyvende elever2” 

Det er specielt denne del af testen, der stadig er under udvikling. Selv er forfatterne               
blevet opmærksomme på, at springet i niveauerne er for stort, hvorfor de er ved at               

udvikle på denne del af testen. Forfatterne bruger blandt andet en triangulering til at              

undersøge, om de test der før er brugt til at teste eleverne på lignende områder rammer                
de samme elever, her indgår blandt andet RoS testen3 (Personlig kommunikation, 26.            

November, 2020).  

6.4 Undervisningen 

Den undervisning klassen har modtaget i tiden mellem de to test, har overordnet haft              

fokus på at arbejde med elevernes talforståelse gennem flere forskellige faglige emner.  
I arbejdet med elevernes talforståelse har eleverne både arbejdet med sider fra            

klassens matematikbog, herunder et forløb om måling som bl.a. bidrager til forståelsen            

af at bringe tal i anvendelse som måltal. Det er som nævnt en udfordring for børn, der er                  
ved at udvikle deres talforståelse at forstå de forskellige måder tal anvendes på (Jess et               

al., 2013). I undervisningen havde vi også en snak om tal og hvor vi kan se tal i                  
hverdagen, hvor vi ligeledes oplevede, at det var svært for eleverne at komme frem til,               

hvad tal kan bruges til. Derudover blev der indsat et fast element i             

matematikundervisningen, hvor eleverne på skift valgte ‘Dagens tal’ mellem 1 og 100. I             
arbejdet med dagens tal skulle eleverne udfylde et ark, hvor de bl.a. skulle indsætte              

tallet i ti’er og en’er huse, skrive det forudgående og efterfølgende tal og illustrere tallet i                
centicubes. 

  

2 Elever med særlige forudsætninger 
3 Regning, observation og strategi 

25 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



 

7. Analyse  
Ud fra ovenstående teori om elevers talforståelse og udvikling heraf samt teori om             

motivation og beliefs vil vi i dette afsnit først analysere på, hvilke udfordringer og              
potentialer det kan give at arbejde med elevers talforståelse i matematikundervisningen           

i indskolingen. Herunder kommer vi ind på sammenhængen mellem talforståelse og           

beliefs. Dernæst vil vi lave en analyse af talforståelsestestens resultater samt           
sammenhængen mellem smileyvurdering og talforståelse. Til sidst i analysen vil vi kigge            

nærmere på sammenhængen mellem talforståelse og motivation.  

7.1 Potentialer og udfordringer med talforståelse 

7.1.1 Udfordringen ved elevers forskellige forudsætninger  

I forbindelse med elevinterviews (bilag 4) fik vi en god indsigt i, hvordan eleverne              
tænker i og om matematik. Vores indsigt i hvordan eleverne tænker i matematik             

kommer sig af en undersøgelse af elevernes regnestrategier, som var et delelement i             
elevinterviewet. Dette vi vil komme nærmere senere i analysen. Eleverne udtalte om            

matematik, at hvis det er for svært, så gider de ikke at lave det og omvendt, at hvis det                   

er for nemt, så er det kedeligt. Vi må derfor tage udgangspunkt i, at det handler om at                  
finde en balance i indholdets sværhedsgrad. Denne balance i at ramme et passende             

niveau kan også beskrives som Lev Vygotskys zonen for nærmeste udvikling.           
Vygotskys teori om elevens nærmeste udviklingszone omhandler, at eleven skal          

udfordres dér, hvor der er størst læringspotentiale. Det sker i spændet mellem dét             

eleven selv kan klare og dét eleven kun kan klare med hjælp fra andre (Bråten, 2006). 
En udfordring er, at forud for børns skolestart vil de med stor sandsynlighed have en               

delvis viden om tal og dét at tælle. Dog medfører dette også, at elever ved skolestart vil                 
have forskellige forudsætninger, da de kan befinde sig på forskellige udviklingstrin i            

deres tællestrategier. Ifølge Fuson (1988) er det første udviklingstrin, hvor barnet ikke            

kan differentiere mellem de forskellige ord i tælleremsen overstået før skolealderen.           
Dog kan der være en forskel i, om elever befinder sig på det andet eller tredje                

udviklingstrin, når de starter i skole. Vi mener, at udviklingen af tællestrategier og             
regnestrategier sker i en overlappende udvikling, fordi udviklingen af regnestrategier          
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ikke kan ske før tællestrategierne er i gang og at tællestrategierne er en del af               
talforståelsen (Emu, Danmarks læringsportal, Talforståelse, 2020). Dog kan det ikke          

adskilles sådan, at eleverne skal være på det øverste niveau i deres udvikling af              
tællestrategier, før de kan starte deres udvikling af regnestrategi. Vi mener, der kan ses              

en sammenhæng mellem tællestrategiens niveau 2, hvor tælleremsen ses som en           

ubrydelig liste og regnestrategiens niveau 1, hvor eleven tæller alle addender.           
Derudover mener vi, der er en sammenhæng mellem tællestrategiens niveau 3, hvor            

eleven kan bryde tælleremsen og tælle videre og regnestrategiens niveau 2, hvor            
eleven tæller videre fra den første eller største addend. Derfor kan det argumenteres, at              

elevers udvikling af tælle- og regnestrategier overlapper og en elev derfor skal befinde             

sig på det højeste niveau af tællestrategi for at udvikle det højeste niveau af              
regnestrategi, hvor eleven kan jonglere og regruppere tallene i regnestykket.  

Dog afhænger elevernes talforståelse af hvor meget, hvordan og i hvilken grad, de er              
blevet introduceret til tal. Den første udfordring i arbejdet med elevers talforståelse er             

altså, at en skoleklasse helt fra start vil have forskellige forudsætninger for            

matematikundervisningen. De mange forskellige forudsætninger eleverne kommer med        
allerede fra start, kan skabe udfordringer for arbejdet med talforståelse, fordi arbejdet            

skal ske i elevernes zone for nærmeste udvikling og spændet heraf kan være enormt.              
En løsning på det og for at kunne leve op til folkeskolens formål om bl.a. at fremme den                  

enkelte elevs alsidige udvikling er, at der stilles krav om undervisningsdifferentiering,           

dog er dette ikke ukompliceret. “Undervisningsdifferentiering betyder, at alle elever skal           
nå samme læringsmål, men at de får mulighed for at nå målet på forskellige måder og i                 

et forskelligt tempo” (Børne- & Undervisningsministeriet, Differentiering, 2020). Det sker          
ved at lærerne tilrettelægger undervisningen sådan, at den netop tager højde for            

elevernes faglige niveau og forudsætninger. Det må antages, at der er en faglig             

spredning i en gennemsnitlig klasse gennem hele folkeskoleforløbet, hvilket forstærker          
behovet om undervisningsdifferentiering.  

I forhold til de forskellige erfaringer eleverne allerede inden skolestart har om            
talforståelse, som gør, at der ikke er et ens og fælles udgangspunkt for det videre               

arbejde med talforståelsen, kan det som nævnt give en udfordring. Ifølge Piaget kan der              

bl.a. opstå en udfordring i, hvorvidt eleverne er fortrolige med en-til-en-korrespondance           
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eller konservation, når man arbejder med konkrete materialer i matematik, fx           
centicubes. Oftest vil børn, når de skal udpege den største mængde vælge den bunke,              

som fylder mest, hvilket er et tegn på manglende konservation og dermed manglende             
talforståelse ifølge Piaget. Nogle elever vil allerede ved skolestart være fortrolige med            

en-til-en-korrespondance og konservation, mens andre elever endnu ikke er det.  

7.1.2 Udfordringen mellem talforståelse og motivation 

Når eleverne fortæller, at de ikke gider lave matematik eller ikke synes det er sjovt, hvis                
det er for svært, kan det naturligt forklares ud fra teori om motivation. Knud Illeris               

beskriver drivkraft som en af de tre faktorer i tilegnelsesprocessen. Drivkraft og            

motivation vil betyde det samme og begge være det, der fører til handling og              
udholdenhed, når opgaver bliver vanskelige (Skaalvik, 2007). Derudover kan teorien om           

mestringsforventning også forklare, hvorfor eleverne mener sådan om matematik. Det          
handler om forventningen om at kunne mestre opgaverne. Med ovenstående ser vi en             

udfordring i arbejdet med talforståelse, da udviklingen af talforståelse kan være           

vanskelig og eleverne møder besvær fx i forståelsen af positionssystemet. For at kunne             
have udholdenhed i opgaver der er vanskelige, er motivationen en forudsætning for at             

læringen kan finde sted. Det er derfor afgørende at have fokus på, hvordan elevernes              
motivation kan opretholdes, når mestringsforventningen ikke er det, der kan drive dem.            

Det kan bl.a. ske gennem andre motivationsfaktorer, fx at elevernes motivation for at             

arbejde med opgaven bliver opgaveorienteret, som resulterer i at eleven arbejder for at             
lære, forstå og løse opgaven i stedet for den forudgående forventning om at kunne              

mestre opgaven. 

7.1.3 Udfordringer med tallenes placering og anvendelse  

Vi har i vores undervisning i caseklassen oplevet, at mange elever havde udfordringer             
og blev frustrerede i arbejdet med talforståelse, hvilket også påvirkede deres motivation            

for faget. Elevernes frustration kan forklares bl.a. ud fra teori om ego-orientering, hvor             
eleverne arbejder i ønsket om at blive positivt vurderet af andre. Frustrationen kan også              

forklares ud fra teori om behovet for tilhørsforhold, hvor nogle elever naturligt vil             

sammenligne sig med andre i samme sociale arena og derfor kan få et lavt fagligt               
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selvværd. Først og fremmest oplevede vi, at mange elever havde svært ved både at              
udtale og skrive to- eller flercifrede tal, hvilket kan skyldes, at vi udtaler og skriver               

tallene forskelligt på en måde hvor positionssystemet og talnavnet ikke stemmer           
overens, hvilket kan være forvirrende for mange. Dette oplevede vi både i            

undervisningen og i de to test, da mange elever havde svært ved at læse, skrive og                

udtale talnavnene. Det så vi som en udfordring for elevernes talforståelse, da de             
dermed ikke er fortrolige med positionssystemet og tallenes værdi heraf. I titalssystemet            

er arabertallenes position afgørende for tallets værdi og der er derfor vigtigt, at eleven              
ved, at det fx er ‘5’ som kommer først i ‘59’, da tallet får en anden værdi hvis ‘9’-tallet                   

skrives først.  

I testens første opgave skal eleverne skrive en taldiktat. Her så vi, at flere elever vidste,                
hvilke symboler der indgik i tallet, der blev oplæst, men placerede dem i forkert              

rækkefølge. Det kan derfor argumenteres, at positionssystemet generelt kan være en           
udfordring for arbejdet med elevers talforståelse i indskolingen. Dog kan cifferbyttet           

også være et tegn på en delvis forståelse af tallets opbygning. Vi vurderer, at det i                

denne situation er en udfordring, da eleverne går i 2. klasse og derfor bør være               
fortrolige med tallets placering. Det vurderer vi på baggrund af færdigheds- og            

vidensmål for elever efter 3. klassetrin, hvor der i fase 2 under tal og algebra står, at                 
“Eleven kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge” og at              

“Eleven har viden om naturlige tals opbygning i titalssystemet” (Børne- og           

undervisningsministeriet, Matematik fællesmål, 2019, s. 6). Hvis en elev er udfordret i            
forståelsen af titalssystemet, vil det påvirke forståelsen af alle tal og deres funktion. Det              

er nemlig en stor del af elevers talforståelse at have viden omkring, om et tal er større                 
eller mindre end andre tal. Derudover kan tal bruges til at definere mange forskellige              

ting og bringes dermed i anvendelse på forskellige måder.  

Når elever er i begyndelsen af deres arbejde med talforståelse, kan det derfor være              
svært at operere med tal som matematiske størrelser, hvor tallet ikke blot beskriver den              

konkrete situation, men sættes i relation til andre tal. Dvs. at eleven ved at tallet ‘4’ ikke                 
kun henviser til de fire centicubes, som ligger på bordet, men også kan forbinde det               

med at have 4 søskende, at være den 4. ældste og at huset er 4 meter højt. Dette er                   

eksempler på kardinal-, ordinal- og måltal. Når eleverne får forståelse for tallets mange             
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funktioner og kan forbinde de forskellige måder et tal kan bringes i anvendelse på, har               
det stort potentiale for udviklingen af elevers talforståelse. For det er netop, når eleven              

kan gå væk fra at forbinde tal med konkrete størrelser til at arbejde med tal som en                 
matematisk størrelse, at talforståelsen udvikles.  

7.1.4 Potentialet ved simpel undersøgelse af elevers regnestrategier  

Ser vi derimod på potentialerne i arbejdet med talforståelsen, starter vi med det             

udgangspunkt, at talforståelse og regnestrategier er det grundlæggende for at udvikle           
matematiske kompetencer (Emu, Danmarks læringsportal, Regnestrategier og       

talforståelse, 2020). Når man arbejder med elevernes talforståelse, er det med til også             

at udvikle elevernes tælle- og regnestrategier. I jo højere grad du behersker            
talforståelse, jo hurtigere kan du udvikle optimale regnestrategier. Dette kommer i           

sammenhæng med, at Sunde (2019) konkluderer i sin forskning, at elever skal have             
god talforståelse for at kunne regruppere eller jonglere med tal, når de regner simple              

additions stykker.  

I forbindelse med Sundes undersøgelse af regnestrategier i addition, konkluderede hun           
som før nævnt, at det er vigtigere hvordan man regner end hvor rigtigt man regner, hvis                

man skal blive dygtig til matematik. Vi mener, at der i arbejdet med talforståelse også               
ligger et potentiale ved den opmærksomhed, man som lærer kan få tidligt i udviklingen              

af elevernes matematiske kompetencer i forhold til deres senere færdigheder. For at            

undersøge sammenhængen mellem elevers talforståelse og regnestrategi har vi         
igennem elevinterviews adspurgt elever om simple additions stykker og undersøgt,          

hvilken regnestrategi de benyttede. I de gennemførte elevinterviews benyttede vi          
følgende skema til at afkrydse elevernes svar: 
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Her så vi en sammenhæng mellem de adspurgte elever, der i talforståelsestesten i             

november var vurderet til at være på niveau 4 eller 5, primært brugte strategier til at                
løse additions stykkerne, fx fordobling eller 10’er venner, eller talte videre fra den             

største addend. Dette understreger den positive sammenhæng mellem en god          

talforståelse og veludviklet regnestrategi, som Sunde også konkluderer i sin forskning.  
Vi ser et stort potentiale i at få afdækket elevers regnestrategier tidligt, da det kan give                

mulighed for at sætte tidligere ind i forhold til elever der evt. senere vil komme i                
matematikvanskeligheder. Derudover mener vi, at undersøgelsen af elevers        

regnestrategier kan foregå forholdsvis simpelt, men eftergiver stort potentiale for          

eventuelle Indsatser.  

7.2 Sammenhængen mellem talforståelse og beliefs 

Når elever lærer at tælle, er det ifølge Munn som en del af en leg og et spørgsmål om at                    

være med i en social proces (Jess et al., 2013). Det er også her, man kan argumentere                 
for, at udviklingen af elevernes beliefs starter, specielt beliefs om den sociale kontekst.             

Dette hænger også sammen med Fusons (1988) første udviklingstrin i tællestrategier,           
hvor barnet siger tallene som en streg, der kan lyde som en tælleremse. Her efterligner               

barnet blot lydene og kan ikke adskille eller differentiere mellem de forskellige ord (tal).              

Derved kan der opstå en udfordring i arbejdet med elevers talforståelse i indskolingen,             
da deres forestillinger om hvorfor de skal lære at tælle endnu ikke er begrundet i               

matematikken. Munn (1997) undersøgte børns forestillinger om tal og dét at tælle før             
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skolestart og lige efter skolestart. I begge tilfælde var det henholdsvis én og fem ud af                
54 børn, som svarede, at de talte for at antalbestemme. De resterende børn svarede fx,               

at de skulle lære at tælle for sjov, fordi de voksne siger det eller for at lære tallene.                  
Derfor mener vi, at der kan argumenteres for at elevers forestillinger om, hvorfor de skal               

lære at tælle kan have en indflydelse på deres motivation og beliefs for og om               

matematik. I elev- og fokusgruppeinterview stillede vi spørgsmålene “Hvad kan man           

bruge matematik til?” og “Hvorfor tror I, at man skal lære matematik i skolen?” (Bilag 4).                

I elevinterviewene sagde mange elever, at man skal have matematik for at lære noget              
og man skal bruge det til at tælle og regne, når man bliver voksen. I et af                 

fokusgruppeinterviewene svarede en elev “Hvis man nu får et job og man ikke ved hvor               

mange pizzaer man skal give og hvis man skal bygge et hus, så ved man ikke hvor                 

mange der er, så kommer man bare til at bygge alt for mange huse”. Her bliver det                 

tydeligt, at eleverne i caseklassen primært taler ud fra deres beliefs om matematik som              
disciplin, hvor det er forestillinger om matematikkens rolle i verden og ikke            

matematikundervisningen. Det mener vi, da størstedelen af eleverne udtalte, at man           

skal bruge matematik i forskellige kontekster, når man bliver voksen.  
I sammenhæng med ovenstående står der i folkeskolens formål stk. 3, at “Folkeskolen             

skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund            
med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd             

og demokrati.” (Børne- og Undervisningsministeriet, Folkeskolens formål, 2020). Det         

mener vi bekræfter, at der i udviklingen af eleverne skal indtænkes en forståelse af, at               
der også må arbejdes med beliefs omkring matematikkens rolle og anvendelse i            

samfundet, når folkeskolen er en del af et demokratisk uddannelsessystem. I denne            
beskrivelse af beliefs tages der også udgangspunkt i, at der både er kognitive og              

affektive faktorer, der spiller ind i forhold til beliefs om matematik. Dette sammenholdes             

bl.a. med den del af den udvidet beliefmodel, der beskriver beliefs om den sociale              
kontekst og at en følelse kan føre til ændring i strategi og senere løsning på problemet,                

så kognitiv læring også kan været startet eller styret af følelser (Østergaard, 2018).  
Vi mener, at kunne se en sammenhæng mellem beliefs og motivation, da forestillinger             

om matematik kan være afgørende for elevernes motivation og lyst.  

Maria Kirstine Østergaard skriver i en artikel fra tidsskriftet ‘Matematik’ 
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...at de negative forestillinger om matematik kan være selvforstærkende. Får en           
elev for eksempel opfattelsen af, at succeskriteriet i matematik først og fremmest            

er at finde frem til et resultat så hurtigt som muligt, og oplever eleven dernæst               
ikke at kunne leve op til det succeskriterium ved ikke at være lige så hurtig som                

de andre eller ikke at kunne følge den tankegang, som der bliver lagt op til i                

undervisningen, så vil det i mange tilfælde gå ud over elevens læringsadfærd            
(Østergaard, 2017, s. 17) 

Det mener Østergaard kan have en påvirkning på elevens motivation og lyst for at              
arbejde med matematik og derved mindske udviklingen af matematiske kompetencer og           

faglige præstation (Østergaard, 2017).  

Vi mener at kunne koble ovenstående til en sammenhæng med elevernes talforståelse.            
Som nævnt er talforståelse en grundlæggende færdighed for at kunne udvikle           

matematiske kompetencer. Altså vil en manglende talforståelse resultere i, at eleverne           
ikke kan følge et evt. succeskriterium opstillet på baggrund af sammenligning med            

andre elever i læringssituationen og dermed kan det have en negativ påvirkning af             

elevens motivation.  

7.3 Testanalyse 

7.3.1 Resultater af elevernes talforståelse 

Efter gennemførelsen af ‘Talforståelsestest 2’ i august 2020 lavede den tilknyttede           

matematikvejleder grafer over elevernes talforståelsesniveau og smileyvurdering for        

klassen (bilag 1 og 2), samt et gennemsnit for årgangen, som kan ses i bilag 5. Her var                  
det særligt iøjnefaldende, at caseklassen havde et lavt fagligt niveau indenfor           

talforståelse og en høj andel af elever, som havde markeret den røde smiley i              
smileyvurderingen. Det var bl.a. dette som ledte vores interesse mod at arbejde med             

talforståelse og motivation i caseklassen. Derfor vil vi først analysere på klassens            

testresultater fra august og november og sammenligne dem med gennemsnittet for           
årgangen. 
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I bilag 1.1 ses et søjlediagram, der viser caseklassens fordeling i de tidligere nævnte              
fem faglige niveauer i talforståelsestesten i august. Her ses det, at størstedelen af             

eleverne befinder sig på et lavt til middel niveau. Dette vækker opsigt, da testen er               
foretaget i 2. klasse, men er udviklet til elever i 1. klasse. Der ligger derfor en antagelse                 

om, at eleverne bør ligge højere end de ville gøre, hvis testen var foretaget rettidig. Som                

nævnt tidligere var matematikundervisningen i undersøgelsesperioden målrettet       
talforståelse. Det er derfor interessant at kigge på resultaterne fra talforståelsestesten           

foretaget i november for at undersøge en eventuel udvikling. Rammerne og testens            
indhold i november var de samme som i august og vi forventede derfor at se en                

udvikling i elevernes faglighed. I bilag 1.2 ses et søjlediagram, der viser caseklassens             

fordeling på de fem faglige niveauer fra testen i november. De to søjlediagrammer sat              
op mod hinanden viser, at der ikke længere er elever, som befinder sig på niveau 1 og                 

at over halvdelen af eleverne nu er på niveau 5. Ud fra denne sammenligning ser vi en                 
positiv udvikling i elevernes talforståelse.  

Det er interessant at sammenligne caseklassens resultater med gennemsnittet for hele           

årgangen (bilag 5.1) for at kunne vurdere, om klassens udvikling i talforståelse gør, at              
deres faglige niveau er tilsvarende årgangens gennemsnit. Dog skal der i analysen af             

resultaterne tages forbehold for, at der i caseklassen i august var 18 elever som deltog i                
testen og 16 elever i november. Ydermere skal der tages højde for, at caseklassens              

resultater fra august er medregnet i gennemsnittet for årgangen, hvilket kan betyde at             

gennemsnittet for det faglige niveau i de øvrige klasser kan være højere. Diagrammet             
for hele årgangen viser resultaterne for alle 73 elever på 2. årgang. For at sammenligne               

resultaterne fra caseklassen i august og november samt resultaterne for hele årgangen,            
har vi omregnet antallet af elever til procent og opstillet følgende pindediagram: 
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I pindediagrammet aflæses de fem faglige niveauer på x-aksen og andelen af elever             

udregnet i procent på y-aksen (en oversigt over de præcise procenttal kan ses i bilag 6).                
Her ses en tydelig udvikling fra den første test i august til den anden test i november, da                  

andelen af elever på et lavt fagligt niveau er faldet og andelen af elever på et højt fagligt                  

niveau er steget markant. Derudover kan det ses, at caseklassens faglige niveau i             
august lå under gennemsnittet på niveau 3, 4 og 5, men i november ligger markant over                

gennemsnittet i andelen af elever på niveau 5. En forklaring på den markante udvikling              
kan være et resultat af, at matematikundervisningen i undersøgelsesperioden har været           

målrettet udvikling af elevernes talforståelse.  

7.3.2 Resultater af elevernes smileyvurdering 

Dette leder os videre til at kigge nærmere på smileyvurderingen. Caseklassens           
smileyvurdering fra august kan ses i bilag 2.1. Her er resultaterne vist i et cirkeldiagram,               

der viser fordelingen af elever, som har valgt den røde, grønne eller gule smiley, som               

svar til spørgsmålet Hvilken smiley er du, når du har matematik?. I cirkeldiagrammet             
kan det ses, at henholdsvis 44% og 45% af eleverne i caseklassen i august har sat                
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kryds ved den røde og den grønne smiley. Dertil har 11 % af eleverne valgt den gule                 
smiley. I bilag 5.2 ses et cirkeldiagram over valget af smiley for hele årgangen. Det               

viser, at 42 % af eleverne på 2. årgang har valgt den grønne smiley, 38 % den gule og                   
20 % den røde. Hvorvidt denne smileyvurdering kan oversættes til, om eleverne er             

motiveret for faget, vil vi diskutere senere i analysen. Det er iøjnefaldende, at             

caseklassen har en meget høj andel af røde smileyer i august i forhold til gennemsnittet               
for årgangen. Sammenlignes det med resultaterne af smileyvurderingen fra testen i           

november (bilag 2.2) ses en positiv udvikling. Her ses det, at hele 67 % af eleverne i                 
caseklassen har valgt den grønne smiley. Dertil har 27 % valgt den gule smiley og 6 %                 

den røde. Med denne udvikling ligger caseklassen langt over gennemsnittet for           

årgangen i andelen af grønne smileys. Her skal der igen tages højde for, at              
caseklassens resultater fra august er medregnet i gennemsnittet for årgangen. 

7.3.3 Smileyvurderingen som udtryk for elevernes motivation 

Ud fra ovenstående beskrivelse og analyse af testens resultater i august og november             

samt resultaterne for årgangen, ses der altså en positiv udvikling af både talforståelse             
og grønne smileys i caseklassen i slutningen af undersøgelsesperioden. Ud fra disse to             

faktorer og udviklingen heraf kan det argumenteres, at der kan ses en sammenhæng             
mellem elevers talforståelse og deres glæde i faget. Dog er vi kritiske overfor, hvorvidt              

denne smileyvurdering kan repræsentere elevernes motivation for faget. Testen         

henvender sig til elever i indskolingen og det er derfor nødvendigt, at opgaverne har en               
form og en sværhedsgrad, som eleverne kan løse på egen hånd. Det er derfor ikke               

muligt for at spørge ind til elevernes motivation, da mange sandsynligvis ikke            
selvstændigt kan skrive det. Derfor er denne smileyvurdering et supplement til en            

efterfølgende uddybelse af elevernes motivation, men kan ikke stå i stedet for en             

uddybende forklaring. Derudover vurderer vi, at elever i 2. klasse kan have svært ved at               
vælge en smiley ud fra en helhedsoplevelse af matematikundervisningen, men derimod           

i høj grad vil være præget af forskellige faktorer. Det kan være deres humør den               
pågældende dag eller om de fx lige har fået været i konflikt, inden de skal sætte                

krydset. Derfor mener vi ikke, smileyvurderingen kan stå alene som et udtryk for             

elevernes motivation for faget, men kan bidrage til analysen heraf.  
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7.3.4 Sammenhæng mellem smileyvurdering og talforståelse  

Ud fra ovenstående analyse af testen ser vi, at der er en positiv udvikling i både                
talforståelse og smileyvurdering og en mulig sammenhæng herimellem. Vi opstiller          

derigennem en hypotese om, at der vil kunne ses en sammenhæng mellem en elevs              
høje niveau i talforståelsestesten og en grøn smiley og dertil en sammenhæng mellem             

et lavt niveau i testen og en rød smiley. Vi stiller os nysgerrige overfor denne hypotese                

og undersøger derfor validiteten ved at opstille følgende modeller, der viser den enkelte             
elevs niveau i talforståelse og valg af smiley ved testen i august og november:  
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Ud fra resultaterne fra august kan der ses en spredning i valg af smiley over alle fem                 

niveauer. Her gælder hypotesen fra ovenstående analyse altså ikke. Ser man på            
modellen fra november, kan det ses udover den førnævnte stigning af           

talforståelsesniveau og andel af grønne smileys, at der også her er en            

uoverensstemmelse mellem niveau og valg af smiley i nogle tilfælde. Fx ses det, at der               
er en elev på niveau 5, som har sat kryds ved den røde smiley. Ud fra den beskrevne                  

teori om motivation og beliefs og vores oplevelser med caseklassen, mener vi, at             
resultaterne kan være påvirket af, at eleverne i undersøgelsesperioden har været           

igennem en udvikling af deres motivation, men det vil tage længere tid at rykke ved en                

elevs beliefs, da det bunder i den generelle opfattelse af faget. En begrundelse for at en                
elev på et højt fagligt niveau har valgt en rød smiley, kan derfor være en negativ belief                 

om matematikfaget eller sig selv som matematiklærende. Dertil kan sammenhængen          
mellem et lavt fagligt niveau og en grøn smiley omhandle en positiv belief. Dog mener vi                

også, at man ud fra ovenstående modeller fra august og november kan konkludere, at              

en stor andel af eleverne i caseklassen har fået en bedre talforståelse og valgt en mere                
positiv smiley ved testen i november.  
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Som nævnt tidligere mener vi ikke, at smileyvurderingen kan stå alene som en analyse              
af elevernes motivation for matematik. Vi vil derfor undersøge to udvalgte elevers            

udvikling af talforståelse og smileyvurdering og koble dette sammen med deres           
besvarelser fra deres elevinterviews. Eleverne omtales som Elev A og Elev B. 

7.3.4.1 Elev A og B 

Elev A blev ved testen i august vurderet til at ligge på niveau 2 og havde her sat kryds                   
ved både den gule og den røde smiley, men indgår i statistikken som gul smiley. Ved et                 

elevinterview foretaget i august efter den første test, udtalte elev A, at hun nogle gange               
synes matematik var “sådan lidt midt imellem” og pegede på gul og “nogle gange er det                

dårligt”, og pegede på rød (Bilag 7.1). I den efterfølgende periode oplever vi, at elev A                

er meget interesseret i at blive bedre til tal. Hun virker engageret i undervisningen og               
spørger tit om ekstra opgaver med tal, som hun kan tage med hjem og øve sig på. Dog                  

vurderer vi også, at hun stadig er usikker i sin talforståelse. Ved testen i november               
bliver elev A vurderet til at ligge på niveau 5 og havde her sat kryds ved den gule                  

smiley. Her spørger vi hende, hvor hun ville sætte krydset nu, hvortil hun svarede:              

“Måske lidt glad. Lidt gul og lidt grøn”, og vi spørger: “Ja. Hvorfor det? Er der noget som                  

er blevet anderledes?”, hvortil elev A svarer: “Mmm.. jeg tror jeg er blevet lidt bedre til                

matematik måske” (Bilag 7.2). Her bekræfter elev A vores hypotese om, at et højere              
niveau af talforståelse vil resultere i en mere positiv smiley. Ved elev interviewet             

foretaget i november, fortæller elev A ydermere, at hun denne gang har sat kryds ved               

den gule smiley, fordi hun ikke kan lide at lave i matematikbogen, men synes det er                
sjovt, når de fx skal lege. Dog siger hun også, at hun synes, hun er blevet lidt bedre,                  

bl.a. fordi lærerne er gode til at hjælpe hende og hun øver sig meget derhjemme. Dette                
er et eksempel på en elev, hvor vi oplevede en udvikling af talforståelse samt motivation               

i undersøgelsesperioden, men testens resultat ikke stemmer overens med vores          

vurdering. Herunder at hendes talforståelse i testen er vurderet til det højeste niveau,             
men vi oplevede hun stadig havde udfordringer samt at hun virker mere motiveret end              

hendes valg i smileyvurdering. Derudover vurderer vi, at elev A har haft svært ved at               
sætte kryds i smileyvurderingen på baggrund af hendes oplevelse for hele faget, men i              

høj grad har været præget af, hvilken følelse hun havde i test-øjeblikket. 
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Elev B blev ved testen i august vurderet til at ligge på niveau 2 og havde sat kryds ved                   

den røde smiley. Ved det efterfølgende elevinterview i august sagde elev B, da vi              
spurgte ind til, hvorfor hun havde sat kryds ved den røde smiley: “altså det er bare fordi                 

at jeg kan ikke lide matematik …. Det er lidt svært. Der er opgaver, som jeg ikke så                  

meget kan lide” (bilag 7.3). Derudover fortæller hun, at der også er tidspunkter, hvor              
hun godt kan lide matematik, fx når de spiller spil, men at hun valgte den røde, fordi hun                  

synes, det var svært. Dette stemmer altså overens med hypotesen om, at et lavt niveau               
i talforståelse vil resultere i en negativ smiley. Ved testen i november blev elev B               

vurderet til at være på niveau 4 og havde her sat kryds ved den grønne smiley. I det                  

efterfølgende elevinterview fortæller hun som forklaring til, hvorfor hun er gået fra en             
rød til en grøn smiley: “Altså før, så hvis du ser i den der, så var jeg rød. Fordi for lang                     

tid siden, så havde jeg det lidt skidt med matematik, altså jeg kunne ikke så meget                

forstå og jeg kunne ikke rigtig sige, at du skulle forklare det forfra …. Nu kender jeg                 

mange ting og nu kan jeg fx svare, hvis nogen spørger hvad 20+20 er. Og jeg kender                 

også minus og gange og alt det der” (bilag 7.4). Her ser vi, at elev B’s testresultater og                  
smileyvurdering stemmer overens med vores vurdering af hendes udvikling i          

undersøgelsesperioden samt hendes svar i de gennemførte elevinterviews.  
 

Ud fra ovenstående mener vi, at der er en uoverensstemmelse mellem testens            

resultater, som opstillede hypotesen om en sammenhæng mellem talforståelse og          
smileyvurderingen og analysen af elev A og B. Vi mener dog, at en sammenhæng              

mellem elevers talforståelse og motivation kan opstå gennem de tre psykologiske           
behov: kompetence, tilhørsforhold og selvbestemmelse.  

7.4 Sammenhæng mellem elevers talforståelse og motivation  

Udviklingen af talforståelse og regnestrategier giver som nævnt bedre muligheder for at            
opnå matematiske færdigheder senere i skolelivet. Ved at have gode matematiske           

færdigheder vil forventningen om at kunne mestre en opgave naturligt øges, derfor vil             

arbejdet med talforståelse altså også kunne bidrage til motivation hos eleverne senere.  
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Hvis vi tager udgangspunkt i Selvbestemmelsesteoriens første grundantagelse, om         
menneskets medfødte lyst til at være aktiv og udfolde sig nævnes de tre psykologiske              

behov. Det første er, at opleve kompetence herunder mestringsforventning. Den          
styrkes, idet eleverne får en god talforståelse, som vil påvirke deres faglige overskud.             

Dette understøttes af elev B’s udtalelse om hendes egen udvikling fra rød til grøn              

smiley, hvor hendes faglige overskud er en faktor. Hvis eleverne først mister            
forventningen til at kunne løse en specifik matematikopgave, vil det kunne påvirke            

eleven til senere at miste forventningen om overhovedet at forstå matematik (Skaalvik            
og Skaalvik, 2018).  

Dernæst kommer behovet for tilhørsforhold. I et elevinterview (bilag 4) udtaler en elev,             

om hvad man kan bruge matematik til, at “... når man skal svare når andre spørger, det                 

er dumt hvis man ikke kan svare, så bliver man genert og kan blive drillet”. Det                

understøtter netop behovet for tilhørsforhold, fordi eleven ser det som en nødvendighed            
for ikke at blive drillet og på den måde ikke føle et tilhørsforhold.  

Det sidste psykologiske behov er behovet for selvbestemmelse, der gør, at eleverne            

bliver personligt engageret. Vi mener at kunne bidrage til opfyldelse af dette behov ved              
at give eleverne medbestemmelse i undervisningen. Vi oplever i højere grad, at            

eleverne bliver motiveret, når undervisningen tager udgangspunkt i det, eleverne selv er            
med til at bestemme. I undersøgelsesperioden kom det fx til udtryk i en             

undervisningslektion, hvor eleverne skulle måle ting i skolegården, de selv valgte eller            

måle dem selv (arme, hovedet, ben mm.).  
Som lærer er det vigtigt at have opmærksomhed på, at det faktisk er de elever, der viser                 

mindst motivation for faget, som har brug for mest støtte (Ågård, 2014). Det vil styrke               
eleverne i at være indrestyrede og derved kommer sammenhængen mellem at gå til en              

opgave på baggrund af indre motivation og formentligt også have en bedre belief om              

selvet, som ydermere kan give en mere positiv belief om matematik både som             
undervisning og disciplin. Vi mener, at en fordel ved at arbejde med elevernes             

motivation er, at jo mere eleverne er motiveret i jo højere grad er de i stand til at                  
regulere deres læringsadfærd mod en mere hjælpsøgende adfærd. Denne adfærd kan           

bidrage til lærerens arbejde i form af, at eleverne i højere grad vil give udtryk for at have                  

brug for hjælp fremfor at give op eller gemme sig. Netop dette oplevede vi også i                
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undersøgelsesperioden, hvor det var tydeligt, at eleverne blev mere nysgerrige i           
arbejdet og søgte hjælp både hos hinanden og underviserne, når de mødte            

udfordringer.  
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8. Konklusion 

Vores interesse for undersøgelse af sammenhængen mellem talforståelse og         
motivation kom sig af lærerens opgave om at give eleverne lyst til at lære mere og                

matematikfagets formål om at skulle udvikle elevernes matematiske kompetencer og          

færdigheder, så de kan begå sig hensigtsmæssigt i deres aktuelle, fremtidige og            
alsidige liv. På baggrund heraf opstillede vi følgende problemformulering: 

Hvilke sammenhænge er der mellem elevers talforståelse og deres motivation for faget            
matematik? Og hvilke potentialer og udfordringer er der i arbejdet med elevers            

talforståelse i matematikundervisningen? 

 
             

                
            

              

           
            

 
Vi kan konkludere, at potentialet i arbejdet med elevers talforståelse er en            

nødvendighed for at beherske og udvikle matematiske kompetencer og færdigheder          

indenfor alle områder i matematikfaget. Pernille Sundes forskning giver anledning til at            
fastsætte, at talforståelse og regnestrategier hænger sammen og er færdigheder, som           

er grundlæggende for elevernes udvikling af matematiske kompetencer.  
Der er derfor et stort potentiale i målrettet og fokuseret arbejde med elevernes             

talforståelse, som ydermere giver lærere mulighed for at afdække deres elever med øje             

på at kunne støtte de elever, der fx er bagud i udviklingen af talforståelse og               
regnestrategi sådan, at der kan sættes ind tidligere. Derudover vil arbejdet med elevers             

talforståelse være et potentiale i forhold til elevernes motivation. En veludviklet           
talforståelse vil give eleverne et fagligt overskud og øge deres forventning om at kunne              

mestre de opgaver, de måtte møde.  

 

43 

Gennem vores analyse og viden fra relevant præsenteret teori, konkluderer vi først, at 
der i arbejdet med elevers talforståelse er en udfordring ved, at der fra start skal tages 
højde for elevernes forskellige erfaringer med tal. Dette resulterer i, at undervisningen 
ikke kan have et fælles udgangspunkt, da eleverne er på forskellige udviklingstrin i både 
tælle- og regnestrategier samt talforståelse. Netop denne pointe gør, at dette 
bachelorprojekt også kan være relevant for lærere på mellemtrinnet og i udskolingen, 
fordi elevers faglige spredning vil kunne opleves på alle klassetrin.
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Selvom der ikke kan ses nogen direkte sammenhæng mellem veludviklet talforståelse           
og motivation, mener vi alligevel at kunne udlede, at der er flere ting, der lægger op til,                 

at der er en delvis sammenhæng. TIMSS viser, at både de danske elevers præstationer              
i og lyst til faget er faldet. Med pointen om at tidlig indsats og fokus på talforståelse og                  

regnestrategier er vigtig, vil en test, der måler netop dette være afgørende. Samme             

opfattelse gør sig gældende hos Helsingørs Kommunes matematikvejleder og         
matematikkonsulent, som netop i talsforståelsestesten også stiller spørgsmål til         

elevernes følelse, når de har matematik gennem smileyvurderingen. Dette er inspireret           
af Maria Kirstine Østergaards teori og igangværende ph.d. afhandling om elevers           

matematikrelaterede beliefs. Binder vi til sidst resultaterne fra Pernille Sundes ph.d.           

afhandling sammen med det førnævnte, konkluderer vi at ved at arbejde med elevernes             
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Ved de gennemførte talforståelsestest kan vi konkludere, at eleverne i caseklassen 
havde en positiv udvikling af talforståelse og andel af grønne smileys i 
undersøgelsesperioden. Her kan der dog ikke konkluderes, at der er en en-til-en 
sammenhæng mellem et højt niveau af talforståelse og en grøn smiley. Ud fra nærmere 
undersøgelse gennem elev- og fokusgruppeinterviews konkluderer vi, at testens 
niveauopdeling ikke kan give et præcist resultat af en elevs talforståelse samt at 
smileyvurderingen ikke er en sikker indikator for, hvorvidt eleverne er motiveret for 
faget. Derfor kan der på baggrund af en nærmere analyse af testens resultater ses en 
delvis sammenhæng mellem, at caseklassen har fået en bedre talforståelse efter 
undersøgelsesperioden samt er blevet mere motiveret for faget. Dog gælder denne 
konklusion ikke for alle elever, da elevernes motivation også er påvirket af deres beliefs. 
Sammenhængen mellem beliefs og motivation kommer sig af, at elevens beliefs om 
matematik kan have betydning for, hvordan man skal arbejde med elevernes 
motivation, som kan være kontekstbestemt. Da beliefs er en grundlæggende 
overbevisning, holdning eller forestilling om faget, som bliver oplevet ind og 
undersøgelsesperioden kun dækker over tre måneder, kan vi endnu ikke her 
konkludere at en bedre talforståelse også kan ændre på en negativ belief. Dette 
konkluderer vi på baggrund af, at en belief er udviklet over længere tid og tre måneder 
derfor ikke er nok til at opleve det ud.
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talforståelse, vil det give lærere mulighed for at sætte ind tidligere ift. elever, der kan               
ende i matematikvanskeligheder.  

Derfor vil en veludviklet talforståelse i indskolingen påvirke elevernes fremtidige skoleliv,           
da en god talforståelse påvirker de generelle matematiske kompetencer og skabe et            

fagligt overskud, som både bidrager til elevens mestringsforventning samt tilhørsforhold.  
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9. Perspektivering 
Vi konkluderer, at der gennem arbejdet med talforståelse i indskolingen kan komme en             

større opmærksomhed på, at en tidligere indsats kan hjælpe de elever, der er i risiko for                
at komme i matematikvanskeligheder. En udvidelse af dette bachelorprojekt kunne          

derfor omhandle de elever, der på mellemtrinnet oplever at være i           
matematikvanskeligheder.  

I forbindelse med specialiseringsmodulet ‘Inklusion og undervisningsdifferentiering i        

matematik’ har vi gennemført undervisning af en mindre gruppe elever i 6. klasse for at               
afdække elever i matematikvanskeligheder. Her oplevede vi en elev, som var i            

matematikvanskeligheder, men på trods af dette havde en positiv tilgang og virkede            
motiveret for matematikundervisningen. Vi blev under forløbet opmærksomme på, at          

eleven ofte kopierede de andre elevers adfærd fx ved at skrive i hæftet uden at løse                

den egentlige opgave, hvilket er en typisk adfærd hos elever i vanskeligheder (Schmidt,             
2016). Som nævnt i slutningen af analysen gjorde vi opmærksom på, at det er de               

elever, der viser mindst motivation for faget, som har brug for mest støtte (Ågård, 2014).               
Her oplever vi altså en elev, der udviser motivation for undervisningen, men faktisk er i               

matematikvanskeligheder. Derfor tilføjes endnu et aspekt i lærerens opmærksomhed,         

fordi man både skal have fokus på de elever, som udviser mindst motivation, men også               
finde de elever som skjuler deres vanskeligheder ved at kopiere en forventelig adfærd.  

 

 

 

 

  

46 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



 

10. Litteraturliste 
 
Aarhus universitet (2020) Lokaliseret d. 20. December 2020 på dpu.dk: 

https://dpu.au.dk/forskning/nationalt-center-for-udvikling-af-matematikundervisning/ncu
m-om-timss-2019/  

 

Andersen, I. (2013) Den skinbarlige virkelighed. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 
 

Bråten, I. (2006) Vygotsky i pædagogikken. Frydenlund 
 

Børne- og Undervisningsministeriet, Matematik fælles mål (2019). Lokaliseret d. 21. 

December 2020 på emu.dk på:  
https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_FællesMål_Matematik.pdf  

 
Børne- og Undervisningsministeriet, Matematik læseplan (2019). Lokaliseret d. 10. 

December 2020 på emu.dk: 

https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_L%C3%A6seplan_Matematik.pdf  
 

Børne- og Undervisningsministeriet, Differentiering (2020) Lokaliseret d. 20. december 
2020 på uvm.dk: 

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/undervisning-og-laeringsmiljoe/differentiering  

 
Børne- og Undervisningsministeriet, Folkeskolens Formål (2020). Lokaliseret d. 24. 

November 2020 på uvm.dk: 
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/om-folkeskolen-og-fol

keskolens-formaal/folkeskolens-formaal  

 
Børne- og Undervisningsministeriet, TIMSS-undersøgelsen (2020). Lokaliseret d. 21. 

December 2020 på uvm.dk: 
https://www.uvm.dk/internationalt-arbejde/internationale-undersoegelser/timss/om-timss  

 

47 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling

https://dpu.au.dk/forskning/nationalt-center-for-udvikling-af-matematikundervisning/ncum-om-timss-2019/
https://dpu.au.dk/forskning/nationalt-center-for-udvikling-af-matematikundervisning/ncum-om-timss-2019/
https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Matematik.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_L%C3%A6seplan_Matematik.pdf
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/undervisning-og-laeringsmiljoe/differentiering
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/om-folkeskolen-og-folkeskolens-formaal/folkeskolens-formaal
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/om-folkeskolen-og-folkeskolens-formaal/folkeskolens-formaal
https://www.uvm.dk/internationalt-arbejde/internationale-undersoegelser/timss/om-timss


 

Ejersbo, L. R. & Steffensen, B. (2013) Læsning i Matematik: for dansk- og 
matematiklærere. Forlaget Matematik & Nationalt Videncenter for Læsning 

 
Emu, Danmarks læringsportal, Regnestrategier og talforståelse (2020). Lokaliseret d. 

20. December 2020 på emu.dk på: 

https://emu.dk/grundskole/matematik/regnestrategier-og-talforstaaelse  
 

Emu, Danmarks læringsportal, Talforståelse (2020). Lokaliseret d. 21 December 2020 
på emu.dk på: 

https://emu.dk/grundskole/matematik/regnestrategier-og-talforstaaelse/talforstaaelse  

 
Fuson, K. C. (1988) Childrens counting and concepts of number. New York: Springer 

Verlag 
 

Fuson, K. C. (2003) Developing mathematical power in whole number operations. I. J. 

Kilpatrick, W. G. Martin & D. Schifter (red.): A research companion to Principles and 
Standards for School Mathematics, s. 68-94. Reston, VA: NCTM 

 
Helsingør kommune (2020) Lokaliseret d. 27. December 2020 på: 

https://drive.google.com/file/d/1FtG4fYwflBOhBvZtnX0VF9omltml0IuM/view  

 
Henriksen, R. G. (2014) Løft læringen - Brug sproget. Erfaringer fra Projekt 

Uddannelsesløft. 
 

Illeris, K. (2007) Læring: læringens dimensioner og processer. (Side 35-43) København: 

Roskilde Universitetsforlag 
 

Jess, K., Hansen, H. C., Schou, J. & Skott, J. (2013) Tal, Algebra og Funktioner, 
1.-6.klasse. Danmark: Samfundslitteratur 

 

Munn, P. (1997) Children’s beliefs about counting. I I. Thomson: Teaching & learning 

48 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling

https://emu.dk/grundskole/matematik/regnestrategier-og-talforstaaelse
https://emu.dk/grundskole/matematik/regnestrategier-og-talforstaaelse/talforstaaelse
https://drive.google.com/file/d/1FtG4fYwflBOhBvZtnX0VF9omltml0IuM/view


 

early number, s. 9-19. Maidenhead: Open University Press 
 

Piaget, J. (1953) How children form mathematical concepts. Scientific American, 189 
(5), s. 74-79 

 

Ryan R. M. & Deci E. L. (2000) Self-Determination Theory and the Facilitation of 
Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist 55 (1) 

s. 68-78 
 

Schmidt, M. C. S. (2016) Når matematikvanskeligheder bliver usynlige for lærerne. 

MONA (3) s. 41-53 
 

Skaalvik, E. M. (2007) Selvopfattelse og motivation - Om betydningen af selvopfattelse i 
teorier om motivation. KVAN (78) s. 44-53 

 

Skaalvik, E. M. & Skaalvik, S. (2015) Motivation for Læring. Teori og Praksis. 
Frederikshavn: Dafolo  

 
Skaalvik, E. M. & Skaalvik, S. (2018) Motivation for Læring. Teori og Praksis. 

Frederikshavn: Dafolo  

 
Sunde, B. P. (2019) Strategies in Single-Digit Addition: Patterns and Perspectives. 

Ph.D. afhandling. Århus universitet, Danmarks institut og Pædagogik og Uddannelse 
 

Østergaard, M.K. (2017) Sammenhæng mellem matematikangst og forestillinger i 

matematik. Matematik 45 (3) s. 16-17. 
 

Østergaard, M.K. (2018) Matematikangst - fordomme og køn. Frederiksberg: 
Frydenlund 

 

Ågård, D. (2014) Teorier om motivation. Motivation. Frydenlund, s. 20-36.  

49 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



 

11. Bilag 

11.1 Bilag 1 

11.1.1 Talforståelse caseklasse, august 

 

11.1.2 Talforståelse caseklasse, november  
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11.2 Bilag 2 

11.2.1 Smileyvurdering caseklasse, august 

 

11.2.2 Smileyvurdering caseklasse, november  

 
 

51 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



 

11.3 Bilag 3 
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11.4 Bilag 4 
Uddrag fra elevinterview, november  
Interviewer: Hvad kan man bruge matematik til? 
Elev 1: Når man skal købe ind. 
 
Interviewer: Hvad kan man bruge matematik til? 
Elev 2: Til at lære nogle ting. Når man skal svare når andre spørger, det er dumt hvis 

man ikke kan svare, så bliver man genert og kan blive drillet. 
 
Interviewer: Hvad kan man bruge matematik til? 
Elev 3: Til at lære noget, til at lære tal. Man skal bruge det når man bliver voksen. Man 

skal bruge det til at regne. 
… 
Interviewer: Hvordan har du det når du skal have matematik? 
Elev 3 Ehhmm.. Altså…. Det er fint nok. Men nogle gange synes jeg det er for svært og 

så gider jeg ikke rigtig at lave det.. Så vil jeg hellere lave noget andet. 
 
Interviewer: Hvad kan man bruge matematik til? 
Elev 4: Til at regne og når man skal købe ind… Til at tælle æbler måske og når man skal 

i kantinen. 
 
Interviewer: Hvad kan man bruge matematik til? 
Elev 5: Til at regne. Når man skal arbejde med matematik…. Og til at spille spil. 
… 
Interviewer: Hvordan har du det når du skal have matematik? 
Elev 5: Altså jeg synes sådan at ehmmm… når opgaverne er for nemme synes jeg det 

er kedeligt… og ikke særlig sjovt.  
 
Interviewer: Hvad kan man bruge matematik til? 
Elev 6: Til at blive klogere... For at blive bedre. Til at lave regnestykker. Og for at blive 

klog. 
 
 
Uddrag fra fokusgruppeinterview, november 
Gruppe 1 
Interviewer: Hvorfor tror I, at man skal lære matematik i skolen? 
Elever:  

- Når man bliver stor og går i de ældre klasser, skal man regne det som vi 
ikke har haft, så man kan blive god til det. 

- Hvis man skal tælle noget. 
- Fordi så når vi bliver voksne, så skal man også bruge matematikken til 

noget, fx hvis man bliver lærer, så skal man også kunne matematik eller 
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et eller andet. Fx kunne det være at hvis man ikke havde matematik i 
skolen, så skulle man have matematik når man blev voksen 

Gruppe 2  
Interviewer: Hvorfor tror I, at man skal lære matematik i skolen? 
Elever:  

- Hvis man nu bliver spurgt fx om hvad 10+10 er, og man så siger at man 
ikke ved det, så tænker man nok lidt sådan ‘arrrh, det er lidt mærkeligt du 
ikke ved det’. 

- Hvis man nu får en job og man ikke ved hvor mange pizzaer man skal 
give, og hvis man skal bygge et hus, så ved man ikke hvor mange der er, 
så kommer man bare til at bygge alt for mange huse. 

- Man har brug for det når man er på arbejde, så skal man sige hvad det 
koster og hvis man ikke kan tallet så kan man ikke sige hvad det koster. 

- Man har også brug for det at tælle pengene.  
 
Gruppe 3  
Interviewer: Hvorfor tror I, at man skal lære matematik i skolen? 
Elever:  

- Så man kan blive klog. For hvis man nu havde matematik, men ikke gad, 
og skulle bruge det når man blev voksen, så kunne man jo ikke. 

- Hvis man skal måle et eller andet, så skulle man jo have lært matematik. 
- Til at give penge tilbage. 
- Hvis man bliver kassedame. 
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11.5 Bilag 5 

11.5.1 Talforståelse for årgangen, august 

 

11.5.2 Smileyvurdering for årgangen, august  
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11.6 Bilag 6 
Procenttal til pindediagram over fagligt niveau i talforståelse test.  
 

 

11.7 Bilag 7 

11.7.1 Uddrag fra elevinterview, Elev A 

11.7.1.1 Elev A, August 
Interviewer: Kan du huske de her smileyer i lavede bagpå (testen)? Du har faktisk 

sat to krydser, den gule og den røde. 
Elev A: Nogle gange er det lidt midt imellem (gul) og nogle gange er det dårligt (rød). 
 

11.7.1.2 Elev A, November 
Interviewer: Du har sat kryds i den gule, hvordan kan det være?  
Elev A: Fordi altså nogen gange i matematik så kan jeg godt lide hvis vi sådan 

laver lege, men når vi sådan der skal lave opgaver i matematikbogen 
så, det kan jeg ikke lide.  

Interviewer: Det her (peger på test fra august) var den vi lavede for lang tid siden, 
der satte du også kryds i gul, synes du der er nogen forskel fra hvad du 
synes da vi lavede testen sidst, til den vi lige har lavet?  

Elev A: Det kan jeg ikke huske. Altsååå.. nogen gange så synes jeg der er sket 
en ændring, det er fordi jeg er blevet bedre.  

Interviewer: Hvorfor er du blevet bedre?  
Elev A: Fordi jeg ved at lærerne prøver at hjælper mig og jeg fordi at jeg træner 

derhjemme.  
Interviewer: Okay. Hvad så hvis du skulle sætte et kryds på en smiley i matematik 

lige nu? 
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 1 2 3 4 5 

Caseklasse, 
August 

11 % 33 % 16,5 % 27,5 % 11 % 

CaseKlasse, 
November 

0 % 6, 25 % 12,5 % 25 % 56.25 % 

Gennemsnit 
for årgangen 

5,5 % 23,3 % 21,9 % 30,1 % 19,2 % 
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Elev A: (peger) Måske lidt glad. Lidt gul og lidt grøn.  
Interviewer: Ja. Hvorfor det? Er der noget som er blevet anderledes? 
Elev A: Mmm.. jeg tror jeg er blevet lidt bedre til matematik måske.  

11.7.2 Uddrag fra elevinterview, Elev B 

11.7.2.1 Elev B, August: 
Interviewer: kan du huske i har lavet den her (testen)? 
Elev B: Mmh… 
Interviewer: Ja. Og så her bagpå.. Kan du huske hvad i skulle der? 
Elev B: Mmm ja. Om man godt kunne lide matematik eller nej. 
Interviewer: Ja. Så skulle man sætte kryds om man godt kunne lide matematik eller ej. Og 

hvor er det du har sat kryds henne? .. i den røde. Kan du huske hvorfor du gjorde  
det? 

Elev B: Altså det er bare fordi at jeg kan ikke lide matematik 
Interviewer: Hvorfor ikke? 
Elev B: Det er lidt svært. Der er opgaver som jeg ikke så meget kan lide.  
Interviewer: Okay. Er det mest fordi du synes det er svært? 
Elev B: Ja.. Svært og på en måde dårligt. 
Interviewer: okay. Er der noget i matematik som du synes er sjovt? 
Elev B: Når vi skal spille nogen spil. Så jeg satte den også lidt i gul (krydset på 

smileyerne) men mest på rød. Det var jo for lang tid siden (testen) så der satte 
jeg den i rød men nu vil jeg vælge gul. 

Interviewer: Så hvis du skulle sætte et kryds i dag så ville det være på den gule smiley? 
Elev B: Ja.. Nogle gange. For nu har vi nogle gode lærere som hjælper os og mange af 

tingene er blevet mere og mere sjovere. 

11.7.2.2 Elev B, November: 
Interviewer: Hvor har du sat dit kryds?  
Elev B: I grøn 
Interviewer: Du har sat dit kryds i grøn. Hvordan kan det være? 
Elev B: Altså før, så hvis du ser i den der, så var jeg rød. Fordi for lang tid siden, så 

Havde jeg det lidt skidt med matematik, altså jeg kunne ikke så meget forstå og  
jeg kunne ikke rigtig sige at du skulle forklare det forfra.  

Interviewer: Så, hvorfor er du kommet fra rød til grøn?  
Elev B: Fordi før kunne jeg ikke så meget forstå nogle ting og nu er jeg blevet god og kan 

forstå nogle ting. Jeg fik en sød lærer der forklarer mig ting rigtig godt, fordi den 
gamle lærer forklarer det en gang og gider ikke forklare det på en anden måde.  
Nu kender jeg mange ting og nu kan jeg fx svarer hvis nogen spørger hvad  
20+20 er. Og jeg kender også minus og gange og alt det der.  
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