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1. Indledning 

Jeg har gennem hele min uddannelse til matematikvejleder været meget optaget af den 

udvikling matematikfaget har gennemgået de sidste årtier. Måske er denne interesse opstået, 

fordi jeg på en måde opdagede, at jeg ikke selv var helt opdateret med væsentlige ændringer i 

faget, efter jeg en årrække var bosiddende i USA - måske bare fordi jeg oplever, at rigtig 

mange af de ændringer, som jeg synes er helt vildt vigtige, i min optik ikke rigtig er blevet 

implementeret i praksis. Både indhold og arbejdsmetoder er ændret fra et ensidigt fokus på 

fagets produkt til en øget vægtning af fagets processer og nødvendige kompetencer. En 

spændende udvikling, som er godt beskrevet og implementeret i fagets didaktiske teori (Skott 

m.fl. 2014) samt målsætning i de nye forenklede fælles mål (FFM 2016), men altså ikke 

nødvendigvis i samme grad i praksis.  

Som matematikvejleder har jeg derfor været særligt optaget af de misforhold, jeg oplever 

hertil i min dagligdag. Her tænker jeg både på det misforhold jeg oplever i praksis, hvor jeg 

møder både kollegaer, forældre og elever, som har et efterhånden forældet syn på 

matematikfaget. Hvorfor er det en langsommelig proces at ændre et fagsyn og en 

undervisningskultur i praksis? Et andet misforhold, der fylder meget, er nutidens fiksering på 

testresultater, som f.eks. nationale test, der netop ikke  omfatter fagets kompetencer og 

processer (UVM 2017). Jeg har i en tidligere opgave argumenteret for, at det perspektiv på 

læring der ligger bag de nationale test stemmer dårligt overens med det nutidige 

matematikundervisnings perspektiv på læring, og at nationale test kun tester en begrænset del 

af fagets indhold. Hvilken betydning kan det tænkes at have for fagets udvikling hen mod et 

fag med øget vægtning af fagets processer og kompetencer?  

Ifølge den norske professor Snorre A. Ostad er der også brug for et ændret syn på elever i 

matematikvanskeligheder, idet der ikke længere er belæg for at opfatte elever med 

matematikvanskeligheder som havende en forsinket  matematikfaglig udvikling i forhold til 

“normalt fungerende” elever, men nærmere en kvalitativ forskellig udvikling. Således flyttes 

fokus fra mængden  af matematisk viden til kvaliteten af matematisk viden (Ostad 2013a, s. 

21).  

Det er altså ikke længere nok at se på, hvad eleverne kan eller ikke kan - her bliver 

processerne i forhold til fagets indhold også af afgørende betydning.  
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Cand. scient. Pernille Pind har udviklet et materiale til indskolingen hun kalder ROS-plus, 

hvor der arbejdes med talforståelse og særligt elevernes regnestrategi i forhold til addition. 

Jeg har arbejdet med dette materiale i forhold til en tidlig indsats i matematik på min skole, og 

det har udviklet min forståelse af arbejdet med regnestrategi i indskolingen og fået mig til at 

overveje, om det er en yderst vigtig lille brik, der kan tænkes at gøre en kæmpe forskel i 

forhold til elevernes matematikfaglige udvikling og muligvis forebyggelse af 

matematikvanskeligheder. 

Pernille Pind kalder udviklingen fra tællestrategi til regnestrategi for, at eleverne skal 

“knække regnekoden” og hun begrunder sit udgangspunkt i materialet med, at  Forskeren 

Snorre Ostad har konstateret at næsten 100% af eleverne i matematikvanskeligheder bruger 

backupstrategier gennem hele skoletiden. De elever, der har svært ved matematik på et 

vilkårligt tidspunkt i deres skoleforløb tæller, og de holder ikke op med det af sig selv (Pind 

2014, s. 19). Mange af delelementerne fra materialet arbejdede jeg som matematiklærer med i 

forvejen, men jeg havde tidligere ikke forstået at slå den sidste sløjfe til en tydelig italesat 

regnestrategi. Gad vide om mine matematik-kolleger i indskolingen har det? Og ved de, 

hvordan de kan få indblik i elevernes variation og brug af strategier? 

De tests, der systematisk bruges på min arbejdsplads som udgangspunkt for at følge elevernes 

læring og progression i matematik, kan ikke fortælle noget om elevernes regnestrategi eller 

tænkning hen mod deres svar. Man kan kun se om eleverne har svaret rigtigt eller forkert. Det 

betyder at en elev der f.eks. har brugt en rigid og bøvlet strategi men svaret rigtigt kan komme 

til at fremstå dygtigere, end en elev med en super god strategi og tænkning, som ved en lille 

fodfejl har svaret forkert. Pernille Pind har i stedet udarbejdet en ROS-test til sit materiale. 

Selv skriver hun, at  Du vil blive forbløffet over, hvor meget du kan finde ud af om dine elever 

ved at gennemgå en sådan test med dem. Det er en enestående lejlighed til struktureret at 

høre hvordan den enkelte elev tænker (Pind 2017, s. 1). 
Nogle gange kan selv små ændringer gøre en kæmpe forskel! Jeg ønsker at bliver klogere på 

det her med at arbejde med regnestrategi i indskolingen. Hvad betyder det egentlig? Hvad kan 

Pernille Pinds test fortælle os om elevernes regnestrategi og fortæller den noget, deres lærere 

ikke vidste i forvejen? Og hvis det her virkelig er et vigtigt element, hvordan kan det så 

omsættes til praksis og inkorporeres i den almene matematikundervisning i indskolingen? 

Overordnet er jeg således optaget af, hvordan systematisk arbejde med regnestrategi i 

indskolingens matematikundervisning kan bidrage til elevernes matematikfaglige udvikling 
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og forebyggelse af matematikvanskeligheder. Og selvfølgelig hvordan jeg som 

matematikvejleder kan være med til at inkorporere og facilitere arbejdet hermed. 

2. Problemformulering 

Tankerne som beskrevet i indledningen har ført mig frem til følgende problemformulering: 

Hvor bevidst arbejdes der med regnestrategi i indskolingens matematikundervisning?  

Har mine kolleger den viden og de redskaber, som de har brug for, og hvordan kan jeg som 

matematikvejleder være med til at facilitere og udvikle arbejdet hermed? 

3. Metode 

Helt overordnet går jeg hermeneutisk til værk i opgaven, idet jeg forsøger at forstå meningen 

med at arbejde med regnestrategi i indskolingen på baggrund af en fortolkning ud fra 

konteksten, hvilket er hermeneutikkens udgangspunkt (Brinkkjær & Høyen, 2011). 

Her tænker jeg både på den teoretiske kontekst, den didaktiske virkelighed og den 

forståelseshorisont den fremgår i. Jævnfør ‘den hermeneutiske cirkel’, der beskriver en 

cirkulær bevægelse mellem dele og helhed i en tolkningsproces, hvor “Delen giver forståelse 

af helheden, som igen giver forståelse til delen” (Ibid, s. 101), vil jeg søge at opnå forståelse 

for helheden ved at fortolke delene i den kontekst, de er frembragt i. 

Med et hermeneutisk udgangspunkt kan man ikke være 100% objektiv idet ens egen 

forforståelse kan påvirke ens fortolkning, hvilket jeg er bevidst om.  

Jeg vil starte med en teorifremstilling, hvor jeg gennem særligt Snorre Ostads viden om 

udvikling af regnestrategier, vil identificere de delelementer, jeg har brug for at undersøge, for 

at forstå helheden. Jeg vil indledningsvist begrebsafklare min brug af termen 

‘matematikvanskeligheder’ og redegøre for begrebet ‘strategier’ samt relevante 

kategoriseringer herfor, som jeg vil uddybe med referencer til Michael Wahl Andersen.  

For at komme ordentligt i dybden i forhold til arbejdet med regnestrategi, vil jeg i hele 

opgaven afgrænse mit fokus til kun at beskæftige mig med regnestrategi i forhold til addition 

af to 1-cifrede tal. Jeg ønsker at få indsigt i, hvordan der arbejdes med regnestrategi i 

indskolingen, og vil derfor gennemføre en to-delt undersøgelse, der dels kortlægger en hel 

årgangs brug af regnestrategier og dels giver indsigt i to læreres kendskab, bevidsthed og 
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undervisning i regnestrategi. Til kortlægningen af årgangens brug af regnestrategi, vil jeg 

benytte Pernille Pinds ROS-test, der kombinerer kvalitativ og kvantitativ metode. Anden del 

af undersøgelsen gennemføres som to semistrukturerede interviews, der bygger på en 

fænomenologisk tilgang, idet ønsket er at få kendskab til informanternes egne perspektiver og 

oplevelse af arbejdet med regnestrategi. 

Herefter vil jeg analysere den indsamlede empiri og sammenfatte hvilken viden den bidrager 

med. I min diskussion vil jeg tage fat i nogle enkelte detaljer, som jeg blev opmærksom på i 

arbejdet med emnet, og diskutere dem ud fra et større perspektiv og reflektere over, hvilken 

konsekvens det evt. har for praksis. 

Til sidst vil jeg konkludere på min problemformulering og forholde mig til, hvad jeg skal 

have for øje fremadrettet som matematikvejleder og perspektivere dette i forhold til nogle 

tanker herom. 

4. Teorifremstilling 

I dette afsnit vil jeg redegøre for den teori, der ligger til grund for udarbejdelsen af mit 

undersøgelsesdesign.  

Først vil jeg begrebsafklare min brug af termen matematikvanskeligheder ud fra det 

spændingsfelt der præsenteres i forskningsoversigten “Talblindhed” og den betydning Snorre 

Ostad arbejder ud fra i hans arbejde omkring regnestrategi. 

Herefter vil jeg dykke ned i begrebet regnestrategi og fremhæve relevant viden om 

strategiudvikling og strategiundervisning ud fra Snorre Ostads arbejde hermed. Snorre Ostad 

refererer i sit arbejde med regnestrategi bl.a. til Ginsburg , Goldman  og Reid & Lienemann  1 2 3

samt egne undersøgelser og forskning, hvoraf MUM-projektet er et af de essentielle. “MUM” 

er en forkortelse for “matematikk uten matematekkvansker” og handlede om at følge en 

større gruppe elevers matematikfaglige udvikling over en længere periode. Den 

matematikfaglige udvikling hos elever med matematikvanskeligheder blev i dette projekt ikke 

betragtet som et isoleret fænomen, men i stedet synliggjort ud fra det karakteristiske 

udviklingsforløb hos elever uden matematikvanskeligheder (Ostad 2013a). For at afgrænse 

1 H. P. Ginsburg, 1997, “Mathematics learning disabilities. A view from developmental psychology”  
2 S. R. Goldman, 1989, “Strategy instruction in mathematics” 
3 R. Reid & Linemann, 2006, “Strategy instruction for students with learning disabilities” 
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mit fokus, vil jeg referer til den teori og de undersøgelser Snorre Ostad arbejder udfra, uden at 

gå yderligere i dybden med de primære kilder i hans arbejde. 

Til sidst vil jeg kort redegøre for, hvordan regnestrategi i indskolingen står beskrevet i 

Forenklede Fælles Mål (herefter FFM). 

4.1 Kort om matematikvanskeligheder 

Der er stor begrebsforvirring i såvel faglitteraturen som forskningen af 

matematikvanskeligheder. Hverken internationalt eller i de nordiske lande er der fælles 

konsensus om de forskellige termer og definitioner på området (Larsen & Bengtsson 2013). I 

forskningsoversigten “Talblindhed” (Ibid) beskrives det, at der groft opdelt findes to 

hovedretninger. På den ene side den meget snævre betegnelse, specifikke 

matematikvanskeligheder eller dyskalkuli, om helt specifikke vanskeligheder med tal og 

talbehandling som begrænser sig til neurologiske årsager dog uden at vedkommende har 

vanskeligheder på andre områder. På den anden side en langt bredere betegnelse, 

matematikvanskeligheder eller regnehuller, hvor sammenspillet mellem eleven og dens 

omgivelser i højere grad er i fokus. Her afgrænses problematikken ikke til individet, men 

opfattes som en sammensat problematik ud fra både neurologisk, psykologisk, sociologisk og 

didaktisk årsager (Ibid). 

Snorre Ostads bruger i sit arbejde, som er omdrejningspunktet for denne opgave, betegnelsen 

“dysmatematiker” i den betydning, at det er elever, der ikke lykkes i matematik. I 

MUM-projektet, som kort beskrevet ovenfor, beskrives “dysmatematiker” som de elever med 

det dårligst testresultater i matematik og som fagpersonerne uafhængigt af testresultaterne 

vurderer har behov for særligt tilrettelagt undervisning i matematik (Ostad 2013a, s. 20). 

Således lægger Snorre Ostad sig op af den brede betegnelse af matematikvanskeligheder og 

det vil være denne brede forståelse af begrebet, som jeg refererer til i hele opgaven med 

termen “matematikvanskeligheder”. 

4.2 Regnestrategi 

Jeg vil nu kort redegøre for begrebet strategier og herefter belyse relevant viden om 

kategorisering af strategier, udvikling af strategier, undervisning af strategier og hvordan 

regnestrategier indgår i Forenklede Fælles mål for matematik. 
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4.21 Begrebsafklaring 
Ordet strategi stammer fra det græske ord strategos, en general i forsvaret. Der skelnes 

mellem udtrykkene procedure som en fremgangsmåde og strategi som en fremgangsmåde for 

at nå et mål. Når der snakkes om strategier i matematikundervisningen, knytter udtrykket sig 

til selve løsningsprocessen, når eleven løser matematikopgaver (Ostad 2013a, s. 11). 

Som grundlag for Snorre Ostads undersøgelse af det karakteristiske for strategiudviklingen, 

som det kommer til udtryk for elever med matematikvanskeligheder, har han definert 

følgende:  Oppgavespesifikke strategier som de organiserte, domene-spesifikke prosedyrene 

som aktiviseres når eleven står overfor den utfordring en matematikkoppgave representerer 

og som retter seg mot det mål at løse oppgaven (ibid, s. 13). Med de opgavespecifikke 

strategier bygger han på Goldmans opdeling af strategier i generelle strategier som de 

metakognitive strategier og opgavestrategier som de alternative måder eleven har til 

disposition, når matematikopgaver skal løses (Ibid).  

4.22 Backupstrategier, retrievalstrategier og arbejdshukommelse 

En vigtig skelnen i Snorre Ostads arbejde med regnestrategier er opdelingen i 

backupstrategier og retrievalstrategier. Eleven benytter retrievalstrategier, når 

opgaveløsningen bygger på, at eleven benytter viden, som allerede er lagret. Backupstrategier 

rummer alle øvrige strategier og er i denne sammenhæng f.eks. kendetegnet ved, at eleven 

tæller sig frem i forskellige varianter i stedet for at trække på allerede lagret viden (Ostad 

2013a).  

Lektor Michael Wahl Andersen, der bl.a. har været tilknyttet et projekt med fokus på 

relationen mellem arbejdshukommelse og matematiklæring (Andersen & Weng 2013, s. 459), 

beskriver de to kategorier af strategier ud fra påvirkningen af arbejdshukommelsen. Når 

elever anvender backupstrategier og f.eks. tæller sig frem, så er der fuld blus på den verbale 

arbejdshukommelse. Det er således de mest ressourcekrævende strategier og samtidig dem, 

der giver mindst læring. Der bliver ikke lavet nogen kobling til langtidshukommelsen og 

derfor foregår der ingen lagring af den viden, der arbejdes med. Det medfører ingen 

generalisering eller automatisering, for når opgaven er slut, er indholdet glemt.  

Retrievalstrategier derimod trækker på elementer fra langtidshukommelsen og bruger det som 

ræsonnement i arbejdshukommelsen. Der sker en langt mindre belastning af 
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arbejdshukommelsen, og der er mulighed for lagring og automatisering. Således er de elever, 

der anvender de mest uhensigtsmæssige strategier også dem, der bruger mest 

arbejdshukommelse. Det medfører, at de bliver hurtigere trætte og meget nemmere afledt 

(Andersen 2015). 

Pernille Pind pointerer, at man ikke må få den opfattelse, at backupstrategier er en rent 

forfærdelig ting. Hun forklarer, at backupstrategier er en fundamental måde at tænke på - en 

form for grundlæggende forståelse. Backupstrategier er som beskrevet ovenfor alt for 

ressursekrævende og rigide, når kompleksiteten i regning stiger, men de er nødvendige at 

have til rådighed og kunne falde tilbage på (Pind 2015). 

4.23 Strategiudvikling 

Det, der kendetegner udviklingen af strategier i forbindelse med opgaveløsning i matematik 

hos elever uden matematikvanskeligheder, er et gradvist skifte fra backupstrategier til øget 

brug af retrievalstrategier. Herudover har longitudinelle undersøgelser vist (Ostad 2013b, s. 

105), at der ikke alene sker en gradvis forskydning fra backupstrategier hen imod 

retrievalstrategier, men også fra de mest primitive backupvarianter til andre backupvarianter. 

Både backup- og retrievalstrategier udvikles, og nye strategier tages i brug. Gradvist øges 

antallet af forskellige strategivarianter, der anvendes ved opgaveløsning. Eleverne opnår 

større fleksibiliet i strategianvendelsen, når mængden af deres strategikundskaber øges. Det 

gør dem i stand til at bedømme og vælge hensigtsmæssige strategier (Ibid, s. 105).  

Elever med matematikvanskeligheder anvender udviklingsmæssigt mere umodne strategier 

end eleverne uden matematikvanskeligheder. De hænger oftest fast i de samme 

strategivarianter gennem hele grundskolen - dette udviklingsmønster betegnes 

strategirigiditet. Udviklingsmønstret hos elever med matematikvanskeligheder, er 

kendetegnet ved: 

1. Ensidigt valg, tæt ved 100%, af backupstrategier 

2. Valg af de mest primitive backupstrategier 

3. Lille variationsgrad i valget mellem forskellige strategivarianter 

4. Ringe grad af forandring i strategivalget fra år til år gennem 

grundskoleforløbet. 

(Ibid, s. 106) 
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Mens omfattende strategikundskaber, strategirigdom, kendetegner udviklingen hos elever 

uden matematikvanskeligheder, synes manglende strategikundskab, strategifattigdom, at 

kendetegne elever med matematikvanskeligheder. Derfor er der grund til at antage, at både 

strategirigiditet og strategifattigdom kan udgøre kritiske faktorer for en ‘normal’ 

strategiudvikling (Ibid, s. 106). 

De nyere longitudinelle undersøgelser viser altså, at udviklingsforløbet hos elever med 

matematikvanskeligheder er fundamentalt forskelligt fra elever uden 

matematikvanskeligheder og ikke blot en forsinket udvikling, som ældre forskning har 

antydet. (Ibid, s. 106) 

4.24 Strategiundervisning 
Når ineffektiv strategianvendelse og mangelfuld strategikundskaber ser ud til at kunne hindre 

et normalt udvillingsforløb i matematik, rettes fokus mod omfang og kvaliteten af 

strategiundervisning i skolen. Teoretisk er det ikke ny viden, at systematisk 

strategiundervisning kan bidrage til, at elever opnår en mere effektiv strategianvendelse, men 

nu er der også gennemført undersøgelser, der viser, at kvaliteten af elevers 

matematikkundskaber kan forbedres gennem strategiundervisning, og at man kan ændre de 

kognitive komponenter, der indgår i effektiv strategianvendelse (Ostad 2013b, s. 107). 

Nyere forskning har gjort det mere og mere almindeligt at lade en strategisk tilgang ligge til 

grund for behandling og forebyggelse af matematikvanskeligheder. Sådanne strategiske 

tilgange er baseret på forudsætningerne:  (1) at matematikvanskeligheder kan forankres 

direkte i en ineffektiv strategianvendelse, (2) at en effektiv strategianvendelse kan læres 

gennem undervisning, og (3) at systematisk strategiundervisning i sig selv kan have en positiv 

indflydelse på udviklingen af matematiske kompetence (Ibid s. 107) . En sådan tilgang 

fremmer et positivt syn på elevernes udviklingsmuligheder. Fokuset i undervisningen rettes 

mod mangelfulde kundskaber og færdigheder, som det er muligt at ændre. I praksis betyder 

det, at der skal undervises i strategier i matematik på lige fod med fagets andre emner. Man 

bør straks tage hånd om det, hvis det viser sig at eleven mangler effektive strategier. En 

forudsætning herfor er, at læreren har en metode til at synliggøre elevens udviklingsniveau i 

forhold til en forventet strategiudvikling (Ibid). Snorre Ostad har selv udarbejdet et materiale 

til en sådan strategidiagnostik, der indeholder et klassifikationssystem med 
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forskningsbaserede referencer for områderne addition, subtraktion og multiplikation (Ostad 

2008). 

Strategiundervisning kan indeholde direkte instruktion i opgavespecifikke strategier i forhold 

til at udvide elevernes viden om strategier og strategianvendelse, men der findes 

undersøgelser der indikerer, at generaliserings- og langtidseffekten udebliver, hvis man alene 

fokusere på at øge mængden af strategikundskab. Ud over at øge mængden af strategier 

gennem direkte undervisning i opgavespecifikke strategier, så må der også undervises 

indirekte i forhold til strategier på et metakognitivt plan, hvor eleven bevistgøres om eget 

repertoire, valg og anvendelse af strategier (Ostad 2013b, s. 108). 

 Snorre Ostad opsummerer, at lærerens egen viden om strategier i matematik er en af de 

vigtigste forudsætninger for effektiv strategiundervisning. Lærere har herudover brug for 

viden om, hvordan de kortlægger strategiudviklingen hos deres elever samt viden om de 

undervisningsmetoder, der fordrer en hensigtsmæssig strategianvendelse (Ibid, s. 111-112). 

Snorre Ostad påpeger i øvrigt at: Det er rimeligt at antage, at den karakteristiske 

strategianvendelse, som vi møder den hos MD-eleverne , kan have forbindelse med det 4

faktum, at begynderundervisningen i matematik ofte inviterer til brug af backupstrategier. 

(Ibid, s. 111). Sammenfattende skal vi altså være obs på både materialer og metoder i 

undervisningen samt lærerens egen viden om strategier, strategiobservation og 

strategiundervisning. 

4.25 Regnestrategi i Forenklede Fælles Mål 
I de forenklede fælles mål, som er den overordnede ramme for undervisningen i folkeskolen, 

er regnestrategi et selvstændigt færdigheds- og vidensområde under kompetenceområdet Tal 

og algebra . Under færdigheds- og vidensmål 1.-3. klasse fase 2, står det beskrevet at: 

Eleven kan udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal. 

Eleven har viden om strategier til hovedregning, overslagsregning samt regning med 

skriftlige notater og digitale værktøjer (FFM 2016, s. 3) 

Eleverne skal altså have viden om strategier, så det selv kan udvikle metoder!  
Pernille Pind beskriver strategier som fastlagte måder at tænke på og metoder som fastlagte 

måder at handle på. I forhold til beskrivelsen i FFM udtrykker hun det så fint: “Vi skal lære 

dem at tænke, så de selv kan handle” (Pind 2015). 

4 Elever med matematikvanskeligheder 
__________________________________________________________________ 

 Afgangsprojekt 2017 - PD Matematikvejleder - Maria Grove Christensen 10 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017



 
 

4.3 Sammenfattende tolkning af teorien 

Matematikvanskeligheder betragtes som et multifaktorielt problem med et bredt spekter af 

barrierer, der har hindret eller forstyrret læringsprocessen (Lunde 2012, s. 10). Alligevel er det 

lykkedes den norske professor Snorre A. Ostad at identificere et kendetegn, der er fælles for 

stort set alle i matematikvanskeligheder, nemlig at de ensidigt anvender backupstrategier, som 

er ressourcekrævende og giver den mindste læring. Når fleksibilitet i strategianvendelse og 

gode strategikundskaber ser ud til at være afgørende for et normalt udviklingsforløb i 

matematik, er strategiundervisning noget der bør tages alvorligt i skolen. En af de vigtigste 

forudsætninger for effektiv strategiundervisning er lærerens egen viden om strategier i 

matematik, viden om hvordan man kortlægger elevernes strategiudviklingen, samt viden om 

de undervisningsmetoder, der fordrer hensigtsmæssig strategianvendelse. 

5. Empiri 

Jeg har valgt at lave en to-delt undersøgelse.  

1. del kortlægger elevernes brug af regnestrategi ved addition gennem Pernille Pinds ROS-test 

plus (Sunde & Pind 2014). 

2. del skal give mig indsigt i mine kollegers bevidsthed, viden og undervisning i forhold til 

regnestrategi i arbejdet med addition i indskolingen. Hertil vil jeg inddrage kortlægningen fra 

første del af undersøgelsen for at se, om lærernes kendskab til elevernes strategibrug stemmer 

overens med kortlægningen, eller om en sådan kortlægning bidrager med ny viden.  

 

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i 3. årgang på skolen, da de repræsenterer det aktuelle 

afsluttende niveau af indskolingen. På 3. årgang gennemføres desuden nationale test, hvilket 

gør det muligt at sammenholde det billede ROS-testen tegner af eleverne, med det billede man 

får af eleverne gennem de nationale test. Herudover er der to matematiklærere tilknyttet 3. 

årgang, hvilket giver indblik i to muligvis forskellige perspektiver på undersøgelsesfeltet. 
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5.1 Beskrivelse af ROS-testmaterialet 
Som kort berørt i indledningen har Pernille Pind - bl.a. inspireret af bl.a. Snorre Ostad - lavet 

sit eget ROS-testmateriale til at afdække hvilke additionsstrategier eleven kender og bruger. 

ROS står får Regning, Observation og Strategier (Sunde & Pind 2014). Det er dette materiale 

jeg vil benytte i første del af min undersøgelse. 

 Testen foregår som en samtale mellem lærer og elev. Læreren præsenterer eleven for en 

række kort med additionsopgaver, og gennem samtale afdækkes hvilke strategier eleven 

bruger  (Ibid, s. 9). Testen kombinerer kvalitativ og kvantitativ metode. En kvalitativ samtale 

med eleven giver indsigt i elevens forståelse og tænkning bag resultaterne af 36 fastlagte 

regnestykker. Elevens brug af strategi kategoriseres og bruges i den kvantitative del af testen 

til at beregne frekvensen af elevens strategibrug. Frekvensfordelingen giver et målbart udtryk 

for elevens udvikling og omsættes til tre vejledende vurderinger: Indsatskrævende, 

Observationskrævende og God udvikling (Ibid). 
Det, at den kvalitative samtale er det bærende princip i testen, er det, der adskiller denne test 

mærkbart i forhold til de test, der typisk anvendes til matematik i skolerne (f.eks. nationale 

test). De traditionelle test udspringer af en positivistisk tilgang til matematikken, og man 

måler således kun på, om eleven har regnet rigtigt eller forkert. I disse test fremgår det som 

berørt i indledningen ikke, om eleven har brugt en besværlig langsommelig strategi hen til et 

resultat, som måske godt nok bliver korrekt, eller om en elev har brugt en veludviklet smart 

strategi, men lavet en simpel regnefejl og således har fået et forkert resultat.  

ROS-testen adskiller sig derfor ved at være en test, der udspringer af en fænomenologisk 

tænkning. I fænomenologien handler det om, at “undersøge måden, hvorpå noget viser sig for 

bevidstheden,..”  (Brinkkjær & Høyen 2011, s. 81). Her er det selve tænkningen/vejen hen til 

resultatet der undersøges, hvilket bidrager med en helt anden nuanceret viden om elevens 

forståelse og kompetencer inden for området. Således passer denne test rigtig godt ind i den 

procesorienteret tænkning, som der lægges stadig større vægt på i nutidens skolematematik 

(Skott m.fl 2014). 

Til gengæld kræver testen tid (ca. 15 min) med hver enkelt elev og tester kun ét lille og 

specifikt område af matematikfaget, hvor de andre test tester bredere og kan gennemføres 

med en hel klasse ad gangen. 
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5.2 Gennemførelse af ROS-test  

Jeg gennemførte Pernille Pinds ROS-test plus (Sunde & Pind 2014) sammen med alle 63 

elever enkeltvis på 3. årgang for at kortlægge deres brug af regnestrategi ved addition. Efter at 

have sendt forældreinformation ud på forældreintra (bilag 1), lavede jeg en kort introduktion 

af såvel mig selv som projektet i hver af de tre klasser. Enkelte af eleverne kendte jeg i 

forvejen fra et matematikløft, som jeg har kørt på årgangen, men de fleste af eleverne kendte 

mig ellers kun fra skolens morgensamlinger, hvor jeg er en fremtrædende person, som stort 

set alle eleverne derfor ser ugentligt. Herefter tog jeg eleverne ud enkeltvis på skift uden deres 

almindelige lærer. Jeg hyggesnakkede med eleverne på vejen hen til matematiklokalet for at 

skabe en afslappet og uhøjtidelig stemning, og der bredte sig hurtigt en forventningsfuld 

stemning i klasserne, hvor eleverne næsten stod i kø for at komme med, når jeg kom. Jeg 

forklarede eleverne, at nu var det dem, der skulle lære mig noget - lære mig hvordan de regner 

- og jeg var opmærksom på at respondere på en måde, hvor alle deres forklaringer blev 

ligeværdigt taget imod. 

 

5.3 Udarbejdelse af interviewguide 

I dette afsnit vil jeg beskrive mine overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af 

interviewguiden. Jeg vil komme ind på videnskabsteoretisk og metodologisk tilgang, 

operationalisering, etiske overvejelser samt selve interviewguiden. 

5.31 Videnskabsteoretisk og metodologisk tilgang 

Det centrale aspekt af undersøgelsens 2. del omhandler mine kollegers egne perspektiver og 

oplevelse af arbejdet med regnestrategi, så derfor skal mit undersøgelsesdesign bygge på en 

fænomenologisk tilgang. “Det drejer sig om fænomenerne, sådan som de fremtræder for det 

menneskelige subjekt i erfaringen” (Thisted 2010, s. 54), altså hvordan de selv oplever det, 

forstår det og hvordan de handler herudfra. Denne form for indsigt kan ikke afklares med 

ja/nej spørgsmål, og der er derfor behov for et metodologisk fleksibelt design, hvilket er et 

særkende for kvalitativ forskning (Ibid s. 177). Derfor har jeg valgt interview som metode for 

denne del af undersøgelsen, da det er en kvalitativ tilgang, og der er mulighed for uddybende 

spørgsmål. Det skal ikke være et stramt struktureret interview med fastlagte spørgsmål men 

heller ikke en helt løs hverdagssamtale uden retning. Det skal være et semistruktureret 
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interview, der ifølge Kvale & Brinkmann (2009) ved hjælp af åbne spørgsmål fokuserer på 

bestemte temaer.  

Mit ønske er at interviewe de to matematiklærere hver for sig for at undgå, at de bliver farvet 

af hinandens svar og således svarer anderledes, end de ellers ville have gjort. Hver for sig vil 

de være nødt til at svare selv ud fra egen viden og opfattelse. Dette er vigtigt, idet interviewets 

reliabilitet højnes, når troværdigheden af interviewpersonens svar øges (Kvale & Brinkmann 

2009). 

5.32 Operationalisering  

For at fokusere interviewet i forhold til min problemformulering, er det vigtigt i 

operationaliseringen at identificere relevante temaer. Det er vigtigt med viden og kendskab til 

undersøgelsens omdrejningspunkt for at kunne tematisere en interviewundersøgelse og stille 

relevante spørgsmål (Kvale & Brinkmann 2009). Selvom min undersøgelse omhandler 

matematiklærernes oplevelse af egen praksis, så er både min didaktiske og faglige viden om 

regnestrategi således vigtig i denne fase for at kunne stille de rigtige spørgsmål. Min 

forforståelse er således med til at højne undersøgelsens validitet ved at sikre 

overensstemmelse mellem det overordnet emne og operationaliseringen i interviewguiden, 

selvom det strider mod den forudsætningsløse holdning en fænomenologisk tilgang ellers er 

kendetegnet ved. “Spændingen mellem disse to aspekter kan udtrykkes i kravet om en 

kvalificeret naivitet fra interviewerens side” (Ibid, s. 50).  

 

I min operationalisering arbejder jeg med en tematisering, som efterfølgende omsættes til den 

endelige interviewguide. De relevante temaer i forhold til dette interview, har jeg på baggrund 

af min teoretiske fremstilling valgt at kalde lærerens kendskab til regnestrategi, lærerens 

undervisning i regnestrategi og lærerens kendskab til elevernes regnestrategi.  

 

Formuleringen af spørgsmålene er også vigtig. Spørgsmålene skal formuleres 

hensigtsmæssigt ud fra tematiseringen. Ønsket er at være åben, nysgerrig og opnå viden uden 

at påvirke. Jævnfør Karl Tomms model for spørgsmålstyper (Moltke & Molly 2009), har de 

fremtidsrettede spørgsmål til hensigt at påvirke fokuspersonen, mens det er de 

fortidsorienterede spørgsmål, der har til hensigt at gøre intervieweren klogere og mere 

vidende. Karl Tomms model opdeler herudover spørgsmålene i lineære/simple spørgsmål - de 
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spørgsmål, der primært har orienterende eller afklarende karakter - og de cirkulære/komplekse 

spørgsmål, som er med til at åbne op for nye forklaringer (Ibid). Således kunne et lineært, 

fortidsorienteret spørgsmål være: “Har du undervist i 10’er venner og plus-par?” og et 

cirkulært, fortidsorienteret spørgsmål kunne være: “Hvad tror du eleverne oplever som 

hensigten med at træne 10’er venner og plus-par? I udarbejdelsen af mit undersøgelsesdesign, 

vil jeg udover denne opmærksomhed på formuleringen af spørgsmålene også have fokus på 

de forskellige hovedtyper af interviewspørgsmål beskrevet af Kvale & Brinkmann (2009). 

 

5.33 Etiske overvejelser 

Udgangspunktet for interviewet er et fagligt defineret undervisningsmål (FFM 2016) og 

omhandler således ikke noget ømtåleligt eller personligt. Som jeg kort var inde på under 

operationaliseringen, så kan det alligevel påvirkes af det Kvale & Brinkmann (2009) betegner 

som et asymmetrisk magtforhold. Der er risiko for, at interviewede kan føle sig testet og 

kontrolleret på deres viden og færdigheder, selvom jeg møder dem med nysgerrighed og 

ønsker en fuldstændig åben og fri dialog mellem kolleger. Hvis det sker, og de begynder at 

tilpasse deres svar til det, de tror er “rigtigt” eller “forventet”, så svækkes undersøgelsens 

reliabilitet mærkbart. Det er altså afgørende for min undersøgelse, at mine kollegaer føler sig 

trygge og oplever mig som en sparringspartner, en ressource, der kan komme dem til gavn, så 

det også er i deres interesse, at de ærligt beskriver de områder der udfordre dem. Jeg vælger i 

indledningen til selve interviewet at gøre opmærksom på, at interessen udspringer af en 

erkendelsen af, at der var ting, som jeg ikke selv var bevidst omkring og tydelig i forhold til i 

min egen undervisning. Jeg forsøger på den måde at gøre det legalt at erkende mangler og 

sætter mig selv på mere ligeværdigt niveau som kollega. Samlet set er disse overvejelser 

vigtige både i forhold til udformningen af mine spørgsmål, min fremtoning under selve 

interviewet og ligeledes grunden til, at jeg f.eks. valgte at lave en mere uformel invitation 

(bilag 2) fremfor en formel samtykkeerklæring. Det, at de frivilligt vælger at deltage i 

interviewet, fungerer således som samtykke i sig selv.  

 

  

__________________________________________________________________ 

 Afgangsprojekt 2017 - PD Matematikvejleder - Maria Grove Christensen 15 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017



 
 

5.34 Interviewguide 

Tema Information eller spørgsmål 

Præsentation Repetition af undersøgelsens formål.  Regnestrategi i indskolingen. Jeg er 

optaget af det vi sjældent måler i test - nemlig vejen til et svar frem for selve 

svaret. Opdagede også at jeg selv ikke var hverken bevidst eller tydelig i min 

egen strategiundervisning og ønsker nu at finde ud af om det kun er mig eller 

mere generelt. 

Rammer for interviewet - 

kontraktering 

Interviewet varer max 30 min. 

Jeg vil rigtig gerne have lov at optage interviewet og vedlægge en 

transskribering som bilag til min opgave, er det OK med dig? 

Det er som tidligere nævnt helt frivilligt at deltage. Det betyder også at du gerne 

må sige fra, hvis der er noget du ikke har lyst til at svare på! 

Åbning af samtalen Hvor mange år har du undervist i matematik i indskolingen? 

Lærerens kendskab til 

regnestrategi 

Du ved at jeg har undersøgt elevernes regnestrategi. Det har jeg gjort i forhold til 

addition af to etcifrede tal. Men hvad tænker du på, når jeg siger regnestrategi?  

Kan du prøve at sætte ord på, hvilke strategier eleverne kan bruge til at regne 

små additionsstykker? 

Oplever du elever, der stadig tæller på fingrene ved små additionsstykker?  

Hvad er din holdning til det? 

Hvad tænker du, der skal til for at eleverne stoppe med at tælle sig frem? 

Føler du, at du har den viden du behøver, for at kunne lære dine elever gode 

regnestrategier? 

Lærerens undervisning i 

regnestrategi 

Har du trænet 10’er venner med dine elever? 

Har du trænet plus-par med dine elever? 

Hvad tror du eleverne oplever som hensigten med at træne 10’er venner og 

plus-par? 

Har du undervist dine elever direkte i regnestrategi til små additionsstykker? 

Hvordan? 

Har I snakket om, hvordan nogle regnestykker kan bruges til at regne andre 

regnestykker med? Er det noget I har haft fokus på i undervisningen? 

Hvilke klassetrin synes du det høre hjemme på?  

Hvilke klassetrin har du haft fokus på det, med den klasse du har nu? 

Har du arbejdet med det i dette skoleår? 

Føler du dig godt nok rustet til at undervise i regnestrategi? 
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Lærerens kendskab til 

elevernes regnestrategi 

Nu ved du jo jeg har brugt Pernille Pinds ROS-test til at kortlægge dine elevers 

regnestrategi. Har du nogensinde prøvet at bruge den? → hvis ja, hvad er din 

erfaring med det? 

Har du andre måder at få kendskab til dine elevers regnestrategi på? (uddyb) 

Hvis jeg nu giver dig navnene på alle dine elever og beder dig kategorisere dem 

i forhold til din umiddelbare vurdering af deres regnestrategi, hvordan vil det så 

se ud? 

Hvis vi så sammenligner din vurdering med min kortlægning - er der så noget 

der overrasker dig? Hvad tænker du om det? 

Hvor relevant synes du det her er i forhold til undervisning i matematik i 

indskolingen? 

Afrunding Nu vi har siddet og snakket om det her lidt - er der noget du forestiller dig, du 

kunne bruge mig som matematikvejleder til, i forhold til arbejdet med 

regnestrategi? 

- i forhold til det - hvad ville så være et succeskriterium for dig? 

- kunne du tænke jeg greb det an på en bestemt måde? 

 

6. Analyse af empiri 

Jeg vil nu beskrive resultaterne fra såvel undersøgelsens 1. som 2. del og analysere mig frem 

til, hvilken viden man kan sammenfatte herudfra. 

6.1 Undersøgelsens 1. del: Kortlægning af årgangens 
regnestrategi 
Første del af undersøgelsen var der, hvor jeg kortlagde hele 3. årgangs brug af regnestrategi 

ud fra Pernille Pinds ROS-test. 

Som tidligere beskrevet kategoriseres elevens brug af strategier i ROS-testen og der beregnes 

en frekvensen af elevens strategibrug. Frekvensfordelingen omsættes til tre vejledende 

vurderinger: Indsatskrævende (RØD), Observationskrævende (GUL) og God udvikling 

(GRØN).  
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I cirkeldiagrammerne nedenfor ses fordelingen af eleverne i de tre klasser ud fra testens 

vurdering:  

 

 

 

Hvis man ser på årgangen samlet fremgår det at cirka 25% af eleverne ifølge ROS-testen 

vurderes som indsatskrævende i forhold til deres regnestrategi inden for dette fokusområde. 

Herudover vurderes næsten 10% af eleverne at være observationskrævende.  
Samlet set er det altså over en tredjedel af eleverne på årgangen, der ikke  vurderes til at være i 

god udvikling. 
 

Som matematikvejleder har jeg adgang til klassernes resultat i de nationale test. For at 

synliggøre, at ROS-testens vurdering ikke umiddelbart vil kunne læses ud af elevernes 

resultat fra de nationale tests, har jeg sammenlignet elevernes vurdering enkeltvis med deres 

resultat fra den obligatoriske nationale test, de havde gennemført kort forinden. Selvom jeg 
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godt ved, at denne sammenligning ikke kan dokumenteres pga. meget strenge regler omkring 

brug af resultaterne fra de nationale test, så finder jeg den alligevel så interessant og relevant, 

at jeg har valgt at tage et par bemærkninger med udokumenteret. 

 

Ud af de elever, der på årgangen blev vurderet indsatskrævende, har over halvdelen fået 

vurderingen GOD eller RIGTIG GOD i delområdet Tal og algebra. 

Ud af de elever, der på årgangen blev vurderet observationskrævende, har over halvdelen af 

eleverne også fået vurderingen GOD eller RIGTIG GOD i delområdet Tal og algebra. 

Ud af de elever, der på årgangen blev vurderet til at være i god udvikling, har omtrent en 

fjerdedel af eleverne fået vurderingen JÆVN eller MANGELFULD i delområdet Tal og 

algebra  i den nationale test. 

Det er altså ret tydeligt, at elevernes resultat indenfor Tal og algebra  i de nationale test ikke 

umiddelbart fortæller noget om, hvor veludviklet deres regnestrategier er. 

6.2 Undersøgelsens 2. del: Interviews om regnestrategi 
I denne del af min undersøgelse var mit ønske at få indsigt i lærernes bevidsthed og viden om 

regnestrategier til addition af to 1-cifrede tal, hvordan det indgår i deres 

matematikundervisning, og hvad deres kendskab til elevernes strategibrug er. Det er således 

disse temaer, jeg vil fokusere på i min analyse. 

Jeg vil starte min analyse af de to interviews med at transskribere lydoptagelserne fra de to 

interviews. Herefter vil jeg lave en kort helhedsanalyse, hvor jeg ud fra det helhedsindtryk, 

jeg fik under interviewet, vil beskrive de indtryk, jeg synes kendetegner helhedsindtrykket. 

Dernæst vil jeg lave en delanalyse, hvor jeg opdeler materialet ud fra hovedtemaerne i min 

interviewguide. 

Som udgangspunkt går jeg i min analyse deduktivt til værks og laver en meningsanalyse, hvor 

jeg forfølger de teoretiske temaer, som jeg fandt frem til i teoriafsnittet. Man må dog være 

opmærksom på, at der kan dukke nye vigtige elementer op i et interview, og en analyse kan 

således også indeholde induktive processer (Aagerup & Willaa 2016 s. 131-133). 

6.21 Transskribering 

Ifølge Kvale & Brinkmann (2014) skal man ved transskribering af sit interview være bevidst 

om, at transskriberingerne ud fra et sprogligt perspektiv er “oversættelser fra talesprog til 
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skriftsprog, hvor konstruktionerne undervejs indebærer en række vurderinger og 

beslutninger” (Kvale & Brinkmann 2014, s. 236). Kropsudtyk, den sociale atmosfære, 

tonefald, intonationer osv går tabt i transskriptionen. “Transskriptioner er kort sagt 

forarmede, dekontekstualiserede gengivelser af levende interviewsamtaler” (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 236). I denne opgave skal transskriberingen ikke bruges af andre eller 

gøres til genstand for sproglige sammenligninger eller andet, der kunne have indflydelse på 

valg af metode. Transskriberingen skal i denne sammenhæng kun bruges af mig til min 

analyse af praksissen på min arbejdsplads. Der er altså tale om kontekstafhængig viden, der 

ikke er generaliserbar. Jeg vil primært bruge lydoptagelsen og transskriberingen til at huske 

de nøjagtige sproglige formuleringer. Derfor undlader jeg i transskriberingen smalltalk og 

beskrivelser, der ikke er relevant for analysen. Transskriberingen er vedlagt som bilag 3 og 4. 

6.22 Helhedsanalyse 

Overordnet fremgår det at begge lærere, der blev interviewet, er opmærksomme på 

matematikfagets processer og ikke er ensidigt fokuseret på fagets produkter. Lærer Y forklare 

at “..vi bruger rigtig meget, når vi gennemgår noget, at eleverne de prøver at fortælle, hvad er 

det vi gør” (Bilag 3, s. 4) og lærer Z beskriver f.eks. “Så for mig handler det sådan set bare 

om at sætte dem i nogle situationer, hvor de skal problematisere og tænke, hvad kan vi gøre 

her?” (Bilag 4, s. 3). Når interviewet fokuserer mere specifikt på hvilke strategier eleverne 

helt konkret kan bruge til addition af to 1-cifrede tal og hvordan man underviser i 

regnestrategi hertil, så er indtrykket derimod, at de begge bliver langt mere usikre. Dette vil 

jeg uddybe i delanalysen. 

6.23 Delanalyse 

Lærerenes kendskab til regnestrategi 

Begge lærere fremstår meget usikre i deres kendskab til regnestrategi ved additon af to 

1-cifrede tal. Lærer Z beskriver én enkelt strategi, der er nogle af eleverne der bruger, og 

pointerer “...det er overhovedet ikke noget jeg selv har tænkt over” (Bilag 4, s. 1) og fortsætter 

“det ved jeg faktisk ikke, hvad regnestrategi de ellers kan bruge” (Bilag 4, s. 2). Lærer Y 

beskriver én af de strategier der indgår i ROS-testen, men tilføjer efterfølgende “Den strategi 

har jeg ikke brugt, men efter du har nævnt det for mig, så har jeg tænkt, at det er i hvert fald 

noget. jeg skal have kørt ind”(Bilag 3, s. 2). Begge lærere kender til elever der tæller på 
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fingrene. Når jeg spørger ind til, hvad de tænker, der skal til, for at eleverne stopper med at 

tælle, henvises den ene lærer til at de skal kunne det udenad - se det for sig - og den anden 

lærer henviser til “træning på forskellige måder og møde forskellige metoder hvordan man 

kan gøre det. Konkret-materialer, de ser det…” (Bilag 3, s. 2). Der virker ikke til at være et 

tydeligt kendskab til de strategier eleverne kan bruge til at regne fremfor at tælle sig frem. Det 

er min erfaring at konkret-materialer i denne forbindelse oftest bruges som forskellige 

tælleredskaber, nærmere end et redskab til at forstå en mulig strategi. Lære Y udtrykker selv i 

forhold til viden om regnestrategi “Jeg kunne sagtens bruge mere vejledning i forhold til det” 

(Bilag 3, s. 2). 

 

Lærernes undervisning i regnestrategi 

Ingen af lærerne har undervist direkte i regnestrategi til de helt små additionsstykker, som er i 

fokus her. Jeg spørger videre ind til, om de har undervist i 10’er venner og plusparrene, da det 

er elementer af den automatiserede viden, det er hensigten, at eleverne kan trækker på fra 

langtidshukommelsen ved brug af retrievalstrategierne. Den ene lærer har undervist i 10’er 

vennerne og også brugt disse videre til at eleverne kender 20’er vennerne, men ikke 

plusparrene. Den anden lærer har ikke undervist i nogen af dem. Det er bemærkelsesværdigt, 

at den klasse, der hverken er undervist i 10’er venner eller pluspar, også er den klasse med 

klart mindst elever i god udvikling i ROS-testen - kun 52% af eleverne i denne klasse vurderes 

til at være i god udvikling. Til spørgsmålet om, hvorvidt lærerne har snakket med eleverne 

om, hvordan nogle regnestykker kan bruges til at regne andre stykker med, hvilket er et 

væsentligt element i flere strategier, svarer den ene nej i forhold til addition og den anden lidt 

i forhold til brugen af 10’er venner. 

 

Lærernes kendskab til elevernes regnestrategi 

Ingen af lærerne har en metode til systematisk af få kendskab til elevernes individuelle 

regnestrategi, men begge lærere er som beskrevet i helhedsanalysen bevidste om, at processen 

hen mod resultatet er vigtig. Lærer Y forklarer “Altså jeg har jo talt individuelt med dem om, 

hvordan gør du?” (Bilag 3, s. 4) mens lærer Z ikke kender elevernes strategibrug hver især, 

men mere fokuserer på at sætte eleverne i situationer, hvor de selv skal reflekterer over, 

hvordan de kan gribe udfordringerne an (Bilag 4, s. 3). 
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I denne del af interviewet fremlagde jeg resultatet af ROS-testen og sammenlignede denne 

vurdering med lærernes egen vurdering af de enkelte elever. Hos begge lærere var der et par 

elever, hvor ROS-testens vurdering særligt overraskede dem. Det var særligt hos et par af de 

elever, der normalvis klarer sig godt i undervisningen og de gængse test, men som blev 

vurderet indsatskrævende i forhold til deres regnestrategi. Sammenfattende udtrykker lærer Y 

efter denne sammenligning af vurderingerne “Jeg tænker helt klart at det er en øjenåbner.” 

(Bilag 3, s. 8) og lærer Z siger “Der er skærpet en opmærksomhed. Det vil jeg sige.” (Bilag 4, 

s. 11) 

6.3 Sammenfattende tolkning af dataen 

Ifølge ROS-testen er det samlet set over en tredjedel af eleverne på årgangen, der ikke 

vurderes til at være i god udvikling, og det er ikke noget, man umiddelbart kunne have spottet 

ud fra deres resultat i de nationale test. Lærerne er bevidste om process-aspektet i nutidens 

matematikundervisning, men de mangler viden om de specifikke regnestrategier, der her 

undersøges, og derfor har de heller ikke undervist eleverne i det. Nogle af delelementerne 

indgår i undervisning som f.eks. træning i 10’er vennerne og fokuset på at lade eleverne 

reflekterer over og fortælle om deres proces frem mod resultatet, men lærerne kan ikke hjælpe 

eleverne med at opdage og bruge de smarte strategier, der skal rykke dem fra at tælle og 

videre til at regne, da de ikke selv er bevidste om dem. Selvom lærerne overordnet har en god 

fornemmelse med størstedelen af deres elever, så fik de begge øjnene op for at særligt nogle 

af de stærke elever ikke nødvendigvis har et bredt og varieret strategibrug, hvilket en 

systematisk kortlægning via ROS-testen synliggjorde. 

7. Diskussion 

 I dette afsnit vil jeg tage fat i nogle enkelte opmærksomhedspunkter fra arbejdet med emnet, 

og diskuterer dem ud fra et større perspektiv og reflektere over, om det har en betydning for 

praksis, som jeg skal have mig for øje. 
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7.1 Strategier og metoder 
Et aspekt jeg blev opmærksom på særligt i interview 2, er betydningen af en bevidsthed og et 

fælles sprog i forhold til at skelne mellem begreberne strategi og metode. Informanten her, 

var hele vejen igennem meget fokuseret på, at eleverne selv skulle udvikle deres strategier 

(Bilag 4, s.1 og s.3) for at sikre deres forståelse og undgå, at de opøver nogle tekniske 

færdigheder, som de benytter rent mekanisk uden at kunne overføre denne færdighed til noget 

andet (Bilag 4, s.10). Selvom jeg er helt enig i vigtigheden heraf, og det er helt i tråd med det 

procesorienteret syn på skolematematik, så var det min oplevelse, at informanten blev fastlåst 

ved at at opfatte strategi og metode som en og samme ting. Lærerens handlemuligheder blev 

ligesom begrænset til at sætte eleverne i nogle situationer, hvor de selv skulle overveje deres 

veje frem mod målet, men uden mulighed for at guide dem. Det ledte os hen i en snak 

omkring, om ikke det er muligt at udfordre og guide elevernes tankegang og strategier, uden 

at det er ensbetydende med, at de skal handle på en bestemt måde eller benytte en metode, 

som muligvis ikke er meningsfuld for dem (Bilag 4, s. 12-13).  

Som kort beskrevet i teoriafsnit 4.25 om Regnestrategi i Forenklede Fælles Mål, så beskriver 

Pernille Pind strategier som fastlagte måder at tænke på og metoder som fastlagte måder at 

handle på. I FFM står det beskrevet at eleverne skal have viden om strategier, så det selv kan 

udvikle metoder og Pernille Pind tolker det frit til, at “Vi skal lære dem at tænke, så de selv 

kan handle” (Pind 2015). Denne skelnen tror jeg er ekstremt væsentlig at holde sig for øje, så 

det hele ikke bare bliver rodet sammen og målet om at eleverne selv skal udvikle metoder 

bliver tolket til, at lærerne slet ikke må hjælpe dem - heller ikke med at udvikle deres 

tankegang og strategier. Jeg tror, at hele denne forvirring omkring lærerens rolle, når eleverne 

ikke længere skal undervises i bestemte opstillinger og regnemetoder stammer helt tilbage fra 

den nyskabelse, der kom med faghæftet for matematik tilbage i 1995 (Jess m.fl 2013, s. 104). 

Nu skulle eleverne i indskolingen pludselig have mulighed for at udvikle egne metoder til 

antalsbestemmelse ved addition og subtraktion… (Ibid, s. 104). Særligt ordvalget “egne” kan 

godt få det til at lyde som om, at alle skal opfinde sin egen måde helt fra bunden af. Jeg tror, 

at det delte vandene mellem dem, der bare synes, det var vanvittigt og derfor trodsede denne 

nytænkning, og på den anden side dem, der forsøgte at efterleve denne nytænkning ved at lade 

eleverne prøve at finde deres vej selv. Måske skulle elevernes egne metoder snarere opfattes 
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som en form for ejerskab i forhold til en metode, som byggede på egne tanker og egen 

forståelse.  

Sidenhen har ordlyden i fagbeskrivelserne ændret sig flere gange. Her i de afsluttende dage af 

denne opgaves færdiggørelse, er folkeskoleforligskredsen netop nået til enighed om, at løsne 

på bindingerne i fælles mål (Christensen 19. maj 2017). Det overordnet kompetencemål for 

Tal og algebra der lyder: Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal (FFM 

2016, s. 3) er stadig bindende og det samme gælder færdigheds- og vidensområderne, hvoraf 

regnestrategier er et af dem. De faseopdelte færdigheds- og vidensmål herunder bliver gjort 

vejledende (Christensen 19. maj 2017). Jeg tror debatten i fagteamene på skolen om, hvordan 

det hele egentlig skal tolkes og arbejdes med i undervisningen, er ligeså nødvendig og 

relevant den dag i dag, som det var tilbage i 1995, så man ikke bliver unødigt fastlåst i sine 

handlemuligheder. 

7.2 Kommunikation i klasserummet 

En ting er fælles forståelse og viden om de regler og rammer, man som lærer skal arbejde 

indenfor, samt viden om, hvad eleverne har brug for, for at opnå en kvalitativ udvikling i 

faget. Men hvilke krav stiller det så egentlig til den konkrete matematikundervisning ude i 

klasselokalerne? 

Som beskrevet i afsnit 4.24 om strategiundervisning, så er det ikke nok udelukkende at øge 

elevernes mængde af strategier gennem direkte undervisning i opgavespecifikke strategier. 

Eleverne skal også bevidstgøres om eget repertoire, valg og anvendelse af strategier på et 

metakognitivt plan  (Ostad 2013b, s. 108). Det er altså lærerens opgave, at skabe betingelser 

for at gøre eleven aktiv i egen relation til det faglige indhold. Det er således ikke tilstrækkeligt 

at læreren har forståelse af og viden om regnestrategier - læreren må samtidig være bevidst 

om egne handlemuligheder for at understøtte denne læring.  

Et af de afgørende elementer i forhold til at få eleverne til at arbejde på et metakognitivt plan, 

er bevidstheden om det Morten Blomhøj, lektor ved Roskilde Universitet, beskriver som den 

didaktiske kontrakt i matematikundervisningen (Blomhøj 1995). Blomhøj beskriver en 

didaktisk kontrakt, som det særlige forhold der opbygges mellem eleverne og læreren i deres 

fælles møde med faget. Kontrakten bliver rammerne for virksomheden i klassen som helhed, 

men også samspillet mellem eleverne indbyrdes samt mellem læreren og de enkelte elever. De 
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udefrakommende forhold såsom love, bekendtgørelser med mere vil nødvendigvis præge 

kontrakten, men lærerens egen opfattelse af faget og selve det at undervise, har endnu større 

indflydelse på kontrakten sammen med elevernes forventninger til faget (Ibid). 

Den didaktiske kontrakt i traditionel matematikundervisning kendetegnes typisk ved, at 

læreren først gennemgår de metoder der skal bruges, stiller opgaver til eleverne på baggrund 

heraf, eleverne løser opgaverne med et enkelt tal, tegning eller kort sætning som svar, læreren 

bedømmer om det er korrekt og giver respons. Eleverne gør deres bedste for at løse opgaverne 

og deres læring beskrives ud fra, om de har svaret rigtigt.  Eleven ved at læreren har bestemte 

forventninger og samtidig at læreren ikke kan fortælle præcis, hvilken handling det er der 

forventes. Således flyttes elevens fokus fra at løse et bestemt matematisk problem til at opfatte 

og fortolke lærerens signaler for at honorere lærerens krav og dermed overholde sin del af den 

didaktiske kontrakt. Tilsvarende fokuserer læreren på at udfylde sin del af kontrakten ved at 

hjælpe eleven så meget, at eleven får løst opgaven, selvom det måske ændrer det egentlige 

udbytte af opgaven. For at opnå en reflekterende elevvirksomhed, hvor eleverne er bevidste 

om egen virksomhed og reflekterer over denne, er det afgørende at læreren er bevidst om den 

didaktiske kontrakt og griber ind og udfordrer elevernes virksomhed gennem en udfordrende 

dialog (Ibid). Kommunikationen i klasserummet bliver således af afgørende betydning. 

Ud over at være et læringsmål i sig selv, er faglig kommunikation altså også et middel til 

læring, der stiller krav til både de oplæg, der arbejdes med og den kommunikation der finder 

sted i klassen. Cobb m.fl. beskriver, hvordan elevernes læringspotentiale kan udvikles, ved at 

man i klassen får skabt en kommunikation karakteriseret som det, de kalder en refleksiv 

diskurs  (Skott m.fl. 2014, s. 235-265). I en refleksiv diskurs sættes de resultater, der er fundet 

eller de metoder, der er brugt, til diskussions hvilket skaber forudsætninger for elevernes 

individuelle læring. Eleven lærer ikke kun at  kommunikere matematisk - der skabes også de 

nødvendige betingelser for, at eleven lærer af at kommunikere om matematik. Læreren har en 

helt central rolle i forhold til at skabe de muligheder, hvor eleverne involveres i 

metaprocesser. Udover kommunikationsformen, oplæggene og måden de evalueres på, må 

læreren også lytte til elevernes forklaringer og forsøge at forstå deres tænkning, for at 

spørgsmålene relateres til elevernes forståelse af indholdet (Ibid). 

Sammenfattende kan man sige, at for at kunne facilitere den ønskede form for læring, så må 

læreren være bevidst om betydningen af den didaktiske kontrakt og gennem dialogen med 

eleverne forsøge at udvikle en reflekterende elevvirksomhed. Metoder og resultater skal være 
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op til diskussion og refleksion i undervisningen. Der skal være plads til at fejle og prøve sig 

frem og både kommunikationen, oplæggene og evalueringsformerne skal afspejle en interesse 

i selve processen omkring det matematiske problem frem for resultatet alene.  

7.3 De nationale test 

Med en hensigt om at styrke evalueringskulturen i folkeskolen, blev de nationale test indført 

som et pædagogisk redskab, der ikke skulle stå alene (BUU, 2013). Det var altså aldrig 

hensigten at de nationale test alene skulle kunne vise et fuldstændigt billede af elevens 

opfyldelse af fagene i folkeskolen. På undervisningsministeriets hjemmeside står der også 

stadig, at Testene hverken kan eller skal teste alt (UVM, 2017). I matematik indeholder de 

nationale test f.eks. kun tre af matematikfagets fire kompetenceområder (Ibid), idet 

kompetenceområdet “Matematiske kompetencer” ikke indgår i testen. Men i børne- og 

ungeudvalgets redegørelse om de nationale test til folketinget i december 2013, står der 

endvidere at Herudover blev testene gennem indførelsen af den nationale præstationsprofil 

(offentliggørelse af samlet landsresultat) knyttet an til kommunernes og skolernes 

kvalitetsarbejde (BUU 2013, s. 1). Så velvidende at testene ikke viser et fyldestgørende 

billede af elevernes viden, færdigheder og kompetencer, så skulle de alligevel bruges til et 

formål, der rækker ud over pædagogiske redskaber og folkeskolens evalueringskultur - de 

skulle bruges i kommunernes kvalitetsarbejde - og således knyttes de nationale test sammen 

med kommunernes evaluering af kvalitet. Med indførelsen af folkeskolereformen i 2014 blev 

denne anvendelse endnu tydeligere, da det første overordnede mål for folkeskolereformen 

lyder ” Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.”(KL 2013, s. 5) 

og efterfølgende præciseres det, at: 

 Kommunalbestyrelsen bliver ansvarlig for kvaliteten i forhold til, at: 

• mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne målt i de nationale test, 

• andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år, 

• andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal 

reduceres år for år, .. . (Ibid, s. 7). Man kan undre sig over, at de nationale test skal bruges til 

denne form for resultatstyring, når man fra ministeriets side godt er klar over, at de nationale 

test hverken kan eller skal teste alt.  
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På den skole, hvor jeg er matematikvejleder, er disse mål, som følge af folkeskolereformens 

målsætning, omdrejningspunktet for vores læringskonferencer, som gennemføres to gange 

årligt på hver årgang. Jeg oplever derfor, at der påhviler mig et stort ansvar som 

matematikvejleder til at være meget bevidst om, hvad det er, de nationale test kan og ikke kan 

fortælle os om elevernes læring. Selvom jeg ikke har mulighed for at dokumentere det her i 

opgaven, så pointerede jeg i afsnit 6.1 om kortlægning af årgangens regnestrategi af samme 

grund, at elevernes resultat indenfor Tal og algebra i de nationale test ikke umiddelbart 

fortæller noget om, hvor veludviklet deres regnestrategier er. Der var flere elever, der blev 

vurderet som “indsatskrævende” i forhold til deres regnestrategi i addition, der havde fået 

vurderingen “rigtig god” i delområdet ‘Tal og algebra’ i de nationale test. Færdighederne hos 

en elev der får betegnelsen “Rigtig god præstation” i delområdet ‘Tal og algebra’ beskrives i 

testen således: Eleven forventes at kunne gennemføre komplekse beregninger med naturlige 

tal og have en talforståelse, der giver et rigtig godt grundlag for den fortsatte udvikling inden 

for profilområdet (Undervisningsministeriet 2015, s. 8). Med den viden om, hvor 

betydningsfuld strategirigdom er for et normalt udviklingsforløb i matematik, stemmer denne 

vurdering dårligt overens med en elev, der har mangelfuld og ineffektiv strategianvendelse i 

addition.  

Når nu det centrale for hele den problematik, behandlet i denne opgave, ikke er mængden af 

elevernes færdigheder, men kvaliteten af disse, så kan man spørge sig selv om, hvor 

interessante de traditionelle test, som kun måler kvantiteten, overhovedet er? Men uanset 

hvad, så er det i hvert falde afgørende at holde sig for øje, hvilken viden vi har brug for og 

som vi ikke får gennem de nationale test. Hertil får man brug for at kende nogle andre 

evalueringsredskaber - i forhold til regnestrategi i indskolingen kunne Pernille Pinds ROS-test 

være et rigtig godt bud til at arbejde systematisk med dokumentation af noget virkelig nyttig 

og vigtig viden. 

8. Konklusion 

Udgangspunktet for min opgave var at undersøge, hvor bevidst der arbejdes med regnestrategi 

i indskolingen på min arbejdsplads, og om mine kollegaer har den viden og de redskaber, de 

har brug for. Analysen af min empiri viste, at over en tredjedel af eleverne på 3. årgang, der 

snart rykker fra indskolingen og over til mellemtrinnet, ikke vurderes til at være i god 
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udvikling. Heraf vurderes hele 25% at være indsatskrævende, altså med et behov for en 

målrettet og intensiv indsats. Jeg vurderer herudfra, at det er både nødvendigt og aktuelt at få 

strategiundervisning sat i fokus og implementeret i den almindelige matematikundervisning i 

indskolingen. 

Anden del af min empiri fokuserede på mine kollegers bevidsthed, viden og undervisning i 

regnestrategi. Analysen viste, at selvom lærerne er bevidste om process-aspektet i nutidens 

matematikundervisning, så mangler de viden om de specifikke regnestrategier til addition af 

to et-cifrede tal og har derfor heller ikke undervist eleverne i det. Lærerne havde overordnet 

en god fornemmelse med størstedelen af deres elever, men ingen af dem arbejdede 

systematisk med kortlægning af elevernes regnestrategier, og derfor var der også særligt 

stærke elever, hvor det kom helt bag på dem, at de havde mangelfulde strategikundskaber og 

ineffektiv strategianvendelse. Sidst men ikke mindst, stod det heller ikke klart for dem, hvad 

de så kunne gøre for at hjælpe disse elever frem mod en god udvikling. 

Som matematikvejleder er jeg nu langt mere bevidst om, hvordan jeg kan bidrage til at 

facilitere og udvikle arbejdet med regnestrategi i indskolingen. Min konklusion hertil kan 

opstilles som følgende arbejdspunkter: 

● Jeg skal have indviet mine kolleger i den forskningsbaseret viden om betydningen af 

fleksibilitet i strategianvendelse og gode strategikundskaber hos eleverne og 

derigennem skærpet deres bevidsthed om vigtigheden af strategiundervisning som en 

del af matematikundervisningen. 

●  Jeg skal klæde mine kolleger på til opgaven ved at øge deres egen viden om de 

specifikke regnestrategier og samtidig gøre dem bevidst om nødvendigheden af både 

direkte og indirekte undervisning heri. 

● Jeg skal gøre mine kolleger bekendt med redskaber til systematisk kortlægning af 

elevernes regnestrategier og hertil have skoleledelsen til at forstå nødvendigheden af, 

at skabe rammer for at lærerne kan lave individuelle læringssamtaler med hver enkelt 

elev, hvilket er nødvendigt hertil. 

● Jeg skal arbejde for, at denne form for testresultater vægtes mindst lige så højt som 

resultaterne fra de nationale test på vores læringskonferencer. Fordi det er afgørende 

viden for elevernes matematikfaglige udvikling og fordi de nationale test ikke kan 

fortælle os noget herom. 
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9. Perspektivering 

Jeg har kun beskæftiget mig med et lille delelement af matematikfaget, et delelement af 

matematikvanskeligheder såvel som kun et afgrænset delelement af strategiundervisning i 

grundskolen. Men jeg har argumenteret for, at det er et yderst vigtigt delelement. 

Hvor mange har egentlig overvejet, hvilke forskellige strategier man kan bruge til at regne 

6+7 ? Det virker så banalt, men jeg har i denne opgave argumenteret for, hvorfor det 

overhovedet ikke er ligegyldigt at være bevidst om. Mit fokus har været afgrænset til netop 

addition af to 1-cifrede tal, men man kunne ligeså godt have taget udgangspunkt i 

regnestrategier til subtraktion eller multiplikation, for vigtigheden og problematikkerne er de 

samme. Vi skal have sat strategitænkning og strategiundervisning i fokus generelt, som en del 

af det procesorienteret fokus i matematikundervisningen. 

For flere år siden var der nogle læsevejledere, der lavede visualiserede billeder af kendte 

læsestrategier, for at kunne arbejde eksplicit med læsestrategi i begynderundervisningen . Jeg 5

synes det kunne være en inspirerende indgangsvinkel til strategiarbejdet i matematik. Det, at 

lærer og elever kan se og snakke om de forskellige strategier ud fra et fælles tredje, henvise til 

dem, spørge ind til dem og bruge dem som en naturlig del i undervisningen. Jeg tror på, at en 

målrettet indsats og selv små forandringer, kan komme til at gøre en kæmpe forskel! 

 

 

 

  

5 Man kan se læsestrategi-uglerne på www.AKEA-produkt.dk/produkt/13/ 
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10. Bilag 

Følgende bilag er vedlagt: 

 

Bilag 1: Information til forældre på 3. årgang 

Bilag 2: Invitation til lærerinterview 

Bilag 3: Transskribering af interview 1 

Bilag 4: Transskribering af interview 2 
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Bilag 1: Information til forældre på 3. årgang 

 

Til alle forældre på 3. årgang 

 

I forbindelse med afslutningen af min diplomuddannelsen som matematikvejleder, er jeg 

igang med et afgangsprojekt omhandlende regnestrategi i indskolingen og betydningen heraf 

i forhold til risikoen for at udvikle matematikvanskeligheder. Efter aftale med 

matematiklærerne på 3. årgang, vil mit projekt tage udgangspunkt i netop jeres årgang. Helt 

konkret betyder det, at alle årgangens elever i løbet af de kommende uger vil bruge 10-15 

minutter hver sammen med mig til en kort snak og kortlægning af deres brug af 

regnestrategier. De skal ikke forberede noget inden og de fleste elever på årgangen har set 

mig før ved forskellige lejligheder, så de ved hvem jeg er.  

Alle elevernes individuelle resultater vil forblive anonyme i forhold til min opgave og ingen 

elever bliver nævnt ved navn. Til gengæld vil jeg overlevere dataen over klassernes brug af 

regnestrategi til deres matematiklærer, så de kan få gavn af denne viden og støtte elevernes 

bedst mulige udvikling fremadrettet i den almindelige matematikundervisning.  

 

Hvis der er nogen spørgsmål hertil, er I velkommen til at kontakte mig. 

 

Maria Grove Christensen, Matematikvejleder på Sofiendalskolen  
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Bilag 2: Invitation til lærerinterview 

 

Kære matematiklærere på 3. årgang 

 

I forbindelse med afslutningen af min diplomuddannelsen som matematikvejleder, er jeg 

igang med et afgangsprojekt omhandlende regnestrategi i indskolingen og betydningen heraf 

i forhold til risikoen for at udvikle matematikvanskeligheder.  

Som tidligere aftalt har jeg valgt at tage udgangspunkt i netop jeres årgang og jeg har sat tid 

af til at kortlægge alle elevernes brug af regnestrategier. 

Efterfølgende vil jeg gerne lave et uformelt interview med jer hver især af max. 30 minutters 

varighed. Det at afholde et interview og gennemføre undersøgelser af pædagogisk praksis 

er noget jeg skal øve mig på i forbindelse med mit studie, men for jer betyder det reelt bare, 

at jeg forinden har gjort mig nogle velovervejet tanker om, hvilke spørgsmål jeg gerne vil 

stille jer og som vi så får en helt uformel og afslappet snak sammen om. Det er fuldstændigt 

frivilligt at deltage i interviewet, men det vil have stor værdi for mig som matematikvejleder 

og jeg håber, at I også kan få glæde af at deltage. Det får ingen konsekvenser for jer i øvrigt. 

 

Samtalen i interviewet vil selvfølgelig blive behandlet anonymt forstået på den måde, at 

ingen vil blive nævnt med navn i nogen sammenhæng og der heller ikke trækkes citater ud 

med jeres navn på. 

 

 

Venligst, Maria Grove Christensen 

 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017



Bilag 3: Transskribering af interview 1 

 
X: Hvor længe har du undervist i indskolingen? 

Y: Jamen det har jeg gjort hele vejen igennem, så det har jeg gjort i 12 år. 

X: Det har du gjort i 12 år? 

Y: Ja 

X: Ja, fra 1. til 3. klasse vel? 

Y Ja, det er fjerde omgang. 

X: Som du ved så har jeg været ved at undersøge elevernes regnestrategier og det har været i 

forhold til addition af to 1-cifrede tal. Altså helt små additionsstykker. Men hvad tænker du 

egentlig på, når jeg siger regnestrategi? Altså hvad forbinder du med det udtryk? 

Y: Jamen det er nogle værktøjer til hvordan man nemt kan angribe et plusstykke, altså som vi 

før har snakket om - plus-parrene f.eks. 

X: Plus-parrene - ja. Kan du prøve at sætte nogle flere ord på hvad det kunne være eller 

hvilken strategi de kunne bruge? 

Y: Jamen så kunne de… 

X: Plus-parrene f.eks. hvordan kunne de bruge dem? 

Y: Med plus-parrene så kan de jo bruge det til, hvis 8+8 det kender de, det giver 16, 8+9 ahh 

det er bare én mere, så kan de tænke det er én mere end det jeg kender. 

X: Ja, så at bruge den strategi der 

Y: Ja - og det samme med 10’er venner. Når de så kender dem, så kan det knyttes sammen til 

at 17+3 det giver 20, fordi at 3+7 giver 10. 

X: Ja, så det kan bruge dem på den måde 

Y: Ja. 

X: Oplever du stadig elever der tæller på fingrene ved de små stykker? 

Y: Ja 

X: Hvad tænker du om det? 

Y: Jeg tænker øv 

X: Kan du prøve at uddybe det - hvad er øv ved det eller hvorfor er det øv? 
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Y: Jeg tænker det er vane måske og så er det måske fordi.. altså jeg har ikke undervist i 

plus-par f.eks. Den strategi har jeg ikke brugt, men efter at du har nævnt det for mig, så har 

jeg tænkt, at det er i hvert fald noget jeg skal have kørt ind. 

X: Ja, så du har allerede fået en skærpet opmærksomhed? 

Y: Ja, lige præcis og så kender de trods alt 2, 4, 6 og ved hvordan de er sat sammen og så kan 

de arbejde ud fra det. Men jeg har i hvert falde undervist i 10’er venner og brugt det også i 

forhold til 20’er venner og sådan noget. 

X: Ja, for det ville jeg spørge dig om lige om lidt nemlig om du havde undervist dem i 10’er 

venner, men det har du? 

Y: Ja 

X: Og så det med plus-parrene, det er du blevet opmærksom på nu 

Y: Ja, at det skal jeg have med her næste gang 

X: Ja, hvis vi lige hopper tilbage til det med at tælle på fingrene, tænker du så der er forskel 

på om det er elever i første eller anden eller tredje eller….? 

Y: Altså hyppigheden med hvor mange der tæller? 

X: Nej, i forhold til hvor “øv” det er? 

Y: Nå, ja, selvfølgelig. De må meget meget gerne tælle i starten og også gerne tælle de fleste 

eller nogle af dem i 2. klasse, men i 3. klasse så begynder det at blive lidt øv 

X: Hvad tænker du at der skal til for at de stopper med at tælle sig frem? 

Y: Jamen det skal jo være træning på forskellige måder og møde forskellige metoder hvordan 

man kan gøre det. Konkret-materialer, de ser det og… 

X: mmm.. sådan at de får forskellige tilgange til det. Føler du at du har den viden du har brug 

for, for at kunne lære dem gode strategier - nu er det lige inden for det her i forhold til 

addition? 

Y: Jeg kunne sagtens bruge mere vejledning i forhold til det, nu jeg skal til at starte 1. klasse 

op forfra for at få dem på rette køl i forhold til det. 

X: Ja, til at bygge videre på det du allerede gør? 

Y: Også med den viden du f.eks. har fra at sidde med ROS-kufferten. Hvad er det for nogle 

ting jeg kan starte op med i 1. klasse, der kunne være godt på klasseniveau også. 

X: Ja - det kunne være rart at få lidt indsigt i 

Y: Ja 
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X: Så var der det med 10’er vennerne og plus-parrene. Hvad tror du eleverne tænker er 

hensigten med at lære dem? 

Y: Jamen i starten der tror jeg ikke de tænker der er så meget hensigt med det. Der tror jeg 

bare at det er, nå - det er noget hun har fundet på at vi skal? Ja, men vi taler mere om det når 

vi bevæger os ind til - øhh - de lidt større tal. 

X: Ja, så begynder man at vise dem at man kan bruge det? 

Y: Ja, præcis 

X: Har du undervist dem direkte i regnestrategi til de små stykker?  

Y: Nej 

X: Nej… det havde jeg nemlig heller ikke. Det var en af de ting jeg ligesom blev opmærksom 

på og så blev jeg nysgerrig på hvad andre gør, for man ved jo ikke så meget egentlig om, 

hvad så mange andre gør. Ja - og så det med om I har snakket om, hvordan nogle 

regnestykker kan bruges til at regne andre med, men det har I været lidt inde på så i forhold til 

10’er vennerne? 

Y: Ja 

X: Det her med undervisning i regnestrategi eller det her med at bruge de regnestykker… 

hvilket klassetrin tænker du det hører hjemme på? 

Y: 0.-1. klasse. Jeg tænker vi skal starte helt nede i 0. klasse, med plus-parrene f.eks. 

X: Ja, så noget af den viden der skal automatiseres. Og hvornår vil man så begynde at snakke 

om hvordan man kunne bygge videre på dem? Eller vil det være samme tid? Hvad tænker du? 

Y: Jamen jeg tænker da, altså, en god indsats i 1. klasse, men jeg tænker de skal starte 

allerede i 0. klase 

X: Føler du dig godt nok rustet til at undervise i selve regnestrategi, men det hænger nok lidt 

sammen med det andet fra før? 

Y: Ja. Jeg kunne godt bruge vejledning i eller lidt sparring. 

X: Det er heller ikke noget der indgår i så mange materialer? 

Y: Nej. Jeg tænker noget sparring i forhold til os matematiklærere at vi kunne… hvad er det 

egentlig vi godt kunne tænke os og hvad er det for nogle strategier vi kunne… 

X: Ja, og hjælpe hinanden med gode ideer. Vi har garanteret nogle gode hver især og hvis vi 

så satte det sammen. Og jeg tror også lidt som du selv siger - bare den der bevidsthed.. altså, 

det er jo det der er sket for mig gennem projektet, hvor jeg er blevet bevidst om, at jeg gjorde 

måske mange af tingene, men knyttede jeg det færdigt. Og det er også lidt det du siger nu - at 
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nogle af tingene gør du jo og så er der andet man måske ikke lige har tænkt - og det kan vi 

måske hjælpe hinanden med. Det kunne være spændende. Det har jeg også haft tænkt på.  

Men så ved du jo - jeg har jo brugt Pernille Pinds ROS-test til at kortlægge jeres elever. Har 

du prøvet at bruge den test? 

Y: Nej 

X: Nej, så den har du ikke nogen erfaring med? 

Y: Nej 

X: Har du andre måder til at få indsigt i deres strategier, men hvis ikke du har været så 

bevidst om det, så ved jeg ikke om du sådan har brugt noget særligt? 

Y: Altså jeg har jo talt individuelt med dem om, hvordan gør du? Og så fortæl mig hvordan 

du regner? Og vi bruger rigtig meget når vi gennemgår noget at eleverne, de prøver at 

fortælle, hvad er det vi gør. 

X: Så de forklare hvordan de er kommet frem til det? 

Y: Lige præcis. Ja. Men også generelt hvis der er nyt stof. Så i stedet for at jeg står og 

fortæller det hele, så er der også nogle elever der fortæller hvad de allerede ved og så kan vi 

bygge videre på det. Så det også er endnu mere på børnesprog. 

X: Ja, rigtig spændende. Jeg har jo lavet denne her test og det jeg også er lidt interesseret i 

med den, det er at finde ud af, altså bidrager den med noget, kan den bruges til noget der 

beriger vores undervisning eller  giver den ikke en indsigt vi ikke havde i forvejen. 

Y: Tænker du her på enkelt niveau eller på  klasseniveau. 

X: Ja, på enkelt niveau. Ja, vel begge dele egentlig. Men bidrager den med noget viden vi 

ikke nødvendigvis havde i forvejen eller er det bare en anden måde at vide noget vi godt ved i 

forvejen. Og der har jeg jo testet dem og den test bonner ligesom ud i tre kategorier. 

Indsatskrævende, observationskrævende og god udvikling (det forklares kort). Og så tænker 

jeg om du vil være med til, at hvis du nu får dine elever her (tid: 9.00) om du vil prøve at give 

et bud på - altså bare for at undersøge testen - det er ikke for at undersøge dig, men om du vil 

prøve at give et bud på hvor dine elever ligger… (udklip med elevernes billeder og navne 

lægges på bordet og fordeles på  3 stk farvet karton - et rødt med overskriften 

indsatskrævende, et guld med overskriften  observationskrævende og et grønt med 

overskriften god udvikling) 

Y: Der er ikke noget tekstforståelse eller noget i det vel? 
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X: Nej, det er rent regneteknisk - eller jo, der kommer lidt ind ved nogle af de tosproget, fordi 

at der hvor de skal forklare mig hvordan de gør. Jeg har lavet en note til den her elev om, at 

han har svært ved at forklare sine strategier og han har muligvis forklaret noget der er mere 

basal end det han gør, så man kan sige i forhold til ham er det ikke sikkert at resultatet er så 

gyldigt, fordi det er svært at vide om han bare vælger at forklare noget der er nemmere at 

forklare end den måde han tænker på. 

Y: Han er nemlig rigtig dygtig til matematik, men så snart der kommer sprog ind i, så kan han 

ikke. 

X: Men her var der ikke sprog i resultatet, men der var sprog i at forklare det. 

(snakker eleverne igennem - her transskriberer jeg kun dialogen om de elever der overrasker) 

…. 

Elev A: 

Y: Hende vil jeg helt klart sætte herovre i det grønne 

X: Ja, hun skulle ifølge testen i hvert falde ligge herovre i den røde. Jeg har skrevet lidt noter 

ned og du kan få dem med her bagefter… 

Y: (kigger på mine noter) Ja, hun tæller på fingrene. Det er rigtigt. 

X: Ja, jeg har skrevet at hun tæller videre på fingrene. 

Y: Ja, og det gør hun. 

X: Og man kan sige.. den skelner ligesom mellem om man tæller det hele og tæller forfra 

eller man tæller videre - og det er egentlig ikke fordi det er et problem at hun bruger fingrene, 

men hun er ikke kommet til de med at bruge andre regnestykker.. 

Y: Men jeg tror, at hvis jeg talte med hende om det her, og gjorde hende helt klart på det, så 

ville hurtigt kunne 

X: Ja, og det tænker jeg også der er mange af dem der kunne og det er jo også der det bliver 

lidt interessant fordi, at hvis de har en god forståelse, kan vi sikkert hurtigt ret dem, men som 

du selv sagde, det der med vane, hvis måske de kommer for langt, så kan vaner blive svære at 

bryde. Så hun ligger faktisk herovre. 

 

Elev B (var lagt i gul men tester rødt):  

X: Han var meget tydelig. Siger jeg gør altid på samme måde. Tæller op i hovedet fra største 

tal. Han viser forståelse for regruppering, men han gør det ikke automatisk. Han vælger sin 

sædvanlige backup strategi. …(X forklare noget af den teori der ligger bag) 
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... 

Elev C:  

X: C skulle ligge i gul, selvom han ellers også er meget dygtig. Her er også den 

tosprogsproblematik og han havde svært ved at sætte ord på, så jeg er lidt i tvivl, men det 

virkede ikke til at han regrupperede overhovedet. Altså det med at bruge hjælperegnestykker 

og lave dem om til noget. 

…. 

Elev D: 

X: Ham ville jeg være obs på 

Y: Han er ellers bragende i matematik.  

X: Ja. Grunden til at jeg satte obs på ham, det er, at han stort set udelukkende regruppere ud 

fra 5, 10, 15 - altså 5-tabellen. Men igen, han gjorde det jo sindsygt godt og han forstår det jo, 

men det er bare ikke så bredt han spektra. Han vælger altid det samme.  

Y: Han er den der allerede i 0. klasse kunne den lille gangetabel.. 

X: Ja. Men han havde også fuldstændig styr på det. Det var bare pudsigt at der ikke var så 

bredt et spektrum. Så det var min egen markering, for ifølge testen der er han i flyvende god 

udvikling.  

.… 

X: Jeg ved ikke om der ellers var noget der overraskede dig helt vildt her? Det var jo ikke det 

store. 

Y: Elev A, men det er jo igen det der med at tælle på fingrene, så hende skal jeg i hvert falde 

have en snak med. 

X: Ja, være obs på hende? 

Y: Ja, for det kan jeg sagtens snakke med hende omkring det. 

X: Ja, og måske især det der med at noget godt må være bøvlet i starten, hvis man vinder ved 

det siden. (forklare lidt om forskningen ift backupstrategier og elever med vanskeligheder…) 

Y: Men jeg må sige - helt tilbage fra seminariet, det var egentlig begrænset hvor meget vi 

snakkede om strategier dengang synes jeg. 

X: Ja, det kan jeg heller ikke huske 

Y: Men i tysk derimod - der snakkede vi strategier, strategier, strategier  

X: Ja, og hvis vi gjorde, var det så ikke kun problemløsningsstrategier - men det tror jeg nu 

heller ikke vi gjorde… 
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Y: Ja, og så “de skal selv finde frem til det hele” 

X: Ja, det var lidt der vi var. Det er rigtigt. 

….. 

Elev E (tester rød): 

X: Ham har du over i det grønne? Fordi han er rigtig dygtig til matematik, er det ikke rigtigt? 

Y: Jo 

X: Det var som om at hans eneste strategi er at kunne det udenad og ellers må det tælles. 

Y: Så hvis ikke kan kunne det - så talte han? 

X: Ja, hvis ikke han kunne det udenad, så talte han. 

Y: Okay 

X: Han havde 28% han talte videre, 69% han kunne udenad. Han havde en enkelt - altså 3% - 

en enkelt hvor han regrupperede. Ellers var det udenad eller tælle. Og jeg tænker at han er en 

af dem der vil være aller mest oplagt at fange i det her net, hvis vi skal fange nogen. En elev 

der er super dygtig, mega stærk - så man er slet ikke opmærksom på at der kan være noget 

her. Men han har tydeligvis ikke et bredt strategibrug. Han vil jo helt sikkert også komme til 

at kunne mange ting udenad og det er også fint, men det gør noget hvis man ikke har andre 

strategier, hvis ikke man kan. Men ligesom hende du nævnte tidligere, vil du sikkert hurtigt 

kunne lære ham flere strategier, men han er en tænker jeg, der vil være rigtig vigtig… 

Y: Men han er jo også en der stiler efter at være sammen med dem, der gør det hurtigt. 

X: Så det skal gå stærkt? 

Y: Ja 

X: Og der skal man jo så på en eller anden måde se om man kan få forklaret ham at, hvis du 

bruger lidt tid på at være langsom nu, så bliver du blandt de hurtige - eller bliver ved med at 

være blandt de hurtige - eller på denne her måde ender du blandt de langsomme, jeg ved det 

ikke… Men hans resultat var helt tydeligt, selvom jeg kan se i hans øvrige test at han klare 

sig godt. 

Y: Og han kunne godt sætte ord på, hvad det var han gjorde? 

X: Ja ja. Det var helt tydeligt at enten kunne han det udenad eller også så måtte det tælles. 

…… 

Elev F (ligger i det røde): 

X: Du havde hende i det gule, så du vidste godt at den sådan lige.. 
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Y: Jammen det er fordi som du skriver (referer til mine noter der ligger på bordet), hun er 

meget usikker. 

X: Ja. Ekstremt usikker. 

Y: Hun skal være meget meget tryg og det tog lang tid i 1. klasse før hun næsten turde åbne 

munden. 

X: Jeg har også skrevet at hun var tæt på at være ovre i den gule - der hvor du også har lagt 

hende - det eneste der gjorde at hun faldt i den røde er fordi hun havde for mange fejl. Og 

fejlene de skyldes, at når hun skulle bruge fingrene så fandt hun 8 - der fandt hun 9 i stedet 

for - altså hun har ligesom fået indlejret en vane forkert, så når hun skal finde 8 på fingrene, 

så fandt hun 9. Så selvom den strategi hun valgte at bruge og hun brugte den rigtigt, så blev 

resultatet jo forkert, fordi hun havde den fejl indlært. Så derfor blev alle dem forkert, hvor 

hun skulle bruge 8 og så når hun regrupperede - altså lavede om til nogle andre - så gjorde 

hun det stort set kun ud fra 5+5. Så det var heller ikke ret fleksibelt. Men uanset om det er rød 

som testen siger eller gul, som du havde lagt hende i, så er hun i hvert falde også en man skal 

være opmærksom på udviklingen af. 

Y: Jep. Jeg tænker bare at lige nu er hun bare i en rivende udvikling. Altså hun er virkelig 

deltagende og kan fortælle nogle ting og så noget altså.. 

X: Fedt. Men så kan det jo også være at det er lige nu man skal ramme hende. Altså hvis hun 

måske er modtagelig - altså at man kan få lov.. det er jo også det med den usikkerhed.. om 

man kan få lov at rykke noget. 

…… 

X: Men.. altså der var nogle få hvor det var ret interessant og så var der en del af dem, hvor 

du havde en ret god fornemmelse med. er det ikke sådan nogenlunde opsummeret? 

Y: Jo 

X: Men hvad tænker du, når vi sammenligner denne her og altså... tænker du det var et 

redskab, der ville… man kunne have glæde af og der ville uddybe eller tænker du det er… 

Y: Jeg tænker helt klart at det er en øjenåbner i forhold til A og E f.eks… Det tænker jeg. Jeg 

tænker helt klart at det er en øjenåbner. Men det er også et stort arbejde! 

X: Altså - ja.  

Y: Men jeg har aldrig nogen sinde tænkt, at du skulle have E ud.  

X: Nej. 

Y: Så det er jo bare en luksus (referer til at jeg har kortlagt hele årgangen for dem) 
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X: Men der er jo heller ingen der siger at de ville behøve et intensivt forløb, men det er i hvert 

falde vigtigt at man opdager dem.. og det har vi jo ikke rigtig haft nogle måder til og man kan 

sige at det her, det er meget omstændigt med de rammer vi har lige nu, men hvis nu vi havde 

en organiseret læringssamtale, så kunne man jo sagtens have… altså det tager 10-15 min med 

hver elev, så hvis man havde en samtale løbende, så kunne man jo godt sige at denne her 

gang på året, der er det det her vi gør… og så var der plads til noget andet.. men det er jo 

sådan noget der ligger i… 

Y: Men jeg kunne så godt tænke mig efterfølgende at vi måske har en snak om, hvad kan du 

anbefale at jeg gør… hvis nu vi tager 3-4 uger ud og siger det er det her vi skal.. hvad er det 

så lige jeg griber til når det er 3. klasse, så det stadig er fedt for dem på en eller anden måde 

og de ikke tænker .. ej.. 

X: Ja, nogen af dem synes jo det var nogle pokkers nemme regnestykker jeg havde med til 

dem… men ja 

Y: .. på et eller andet tidspunkt… 

X: Ja. ja. Men jeg ville til at sige nu, når vi har siddet her og snakket om det, om der er noget 

du forestiller dig, at du kunne bruge mig til i forhold til at arbejde med det. Men det kunne 

f.eks. være helt konkret hvordan kan man gribe det an, hvis jeg vil lave et forløb med det her i 

3. klasse? Og hvordan.. ja.. kunne jeg præsenterer det for dem eller.. øh..  

Y: Ja. Men det er jo også noget vi kunne lave sammen med Z (den anden lærer på årgangen) 

X: Ja. Og jeg tænker også det kunne være relevant. I forhold til det - hvis vi lavede sådan et 

forløb - hvad kunne så være et succeskriterium for dig, hvis jeg skulle komme ind og hjælpe 

eller gøre noget?  

Y: Tænker du på elevniveau? Et succeskriterium? 

X: Jeg tænker på, at hvis du siger: Til dig som vejleder, så kunne jeg godt tænke mig med at 

stykke sådan et forløb her sammen - hvordan… 

Y: Jammen et succeskriterium det skal være at eleverne ikke tænker at det er barnligt. Det 

tænker jeg helt klart. Ja, og så skal det jo helt klart være at dem der ligger hernede, at dem 

skal vi i hvert falde have et skridt eller to opad. der er nogle af dem i hvert falde jeg forventer 

skal op i grøn. Helt klart. 

X: Der er nogle af dem du tænker, at det burde absolut være muligt.. 

Y: Ja, jeg tænker at de skal ikke ligge der 
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X: Er der en bestemt måde du kunne tænke dig, at jeg greb det an på? Hvis jeg skulle hjælpe 

med det… 

Y: Jamen jeg tænker at vi skal - vi skal have niveaudelt dem. Altså vi skal have lavet nogle 

forskellige ting.. nogle værksteder i hvert fald 

X: Og som du selv siger i forhold til Z - det kunne være man kunne snakke med ham om 

noget holddeling også. 

Y: Ja, det har vi i hvert falde mulighed for mellem to af klasserne - der har vi fire positioner, 

hvor vi kunne gøre det 

X: Ja. For det er jo klart der er forskel på dem der er super godt med og dem der er helt røde. 

I forhold til hvor meningsfuldt det er. 

Y: Ja. Den sidste klasse er jeg nødt til at køre selv. der har vi ikke nogle parallelle. 

X: Og I har heller ikke nogle holdtimer ind over eller noget? 

Y: Jo - det har vi. Der er nogle på skift. Men kun én matematiklærer. 

X: Jamen det var så det jeg havde med. jeg er super glad for at jeg måtte tage udgangspunkt i 

jeres årgang og virkelig glad for at du ville være med og svare åbent og ærligt på det. Det er 

jo virkelig heller ikke… det handler ikke om at finde fejl og mangler - det handler om at blive 

opmærksom på om der er noget vi fælles kan rykke her 

Y: Men jeg synes det er rigtig rigtig fedt at få det nu, i forhold til når jeg skal ned og have 1. 

klasse. For der er nogle ting, der bliver sat i gang. 
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Bilag 4: Transskribering af interview 2 

 
X: Hvor mange år har du undervist i matematik i indskolingen? 

Z: Det tror jeg, at jeg har gjort i fire år. 

X: Ja, og hvor har du ellers undervist mest eller ellers? 

Z: Jeg har mest undervist i udskolingen i både 10. klassecenter og 9. klasse, men har været 

lidt overalt. 

X: Det jeg har undersøgt, som jeg også nævnte lige før er, at jeg har undersøgt elevernes 

regnestrategi. Det har jeg gjort helt specifikt i forhold til addition af to 1-cifrede tal. Men 

hvad tænker du på, når jeg siger regnestrategi? Hvilke associationer får du til det? 

Z: Jamen da jeg lige tænker over det, så tænker jeg faktisk over at, det med regnestrategi - vi 

kan selvfølgelig give dem nogle regnestrategier, men der hvor jeg oplever det både i 

indskoling og også på mellemtrinnet, det er faktisk at der hvor jeg får den bedste erfaring, det 

er faktisk når de selv er med til at udvikle nogle regnestrategier. Også at de samtidig er i stand 

til at bruge forskellige regnestrategier. Altså selv at finde den regnestrategi - jeg vil ikke sige 

som giver dem bedst mening, men regnestrategi som de selv kan se sig selv i og som de selv 

har en forståelse af. Jeg kan godt give nogen en regnestrategi og så er de måske ved at .. en 

anden regnestrategi op. 

X: Så det med at de selv er inde over, hvad der giver mening for dem? 

Z: Ja, og at de selv har en - altså at de selv har deres egen regnestrategi. Det tænker jeg meget 

over, nu her specielt hos de stærke elever - ja, også de svage - men især hos de stærke elever 

her i 3. klasse, hvor de har de store opgaver og jeg udfordre dem lidt, at de så prøver selv at 

kigge på - okay - hvad er det der skal til for at jeg kommer hen til det rigtige resultat. 

X: Ja, og kan du prøve at give et eksempel på eller sætte nogle ord på, hvilken strategi kunne 

det være de brugte - altså hvilken strategi kunne de bruge til at regne additionsstykker? 

Z: Adittionsstykker? Jamen…(tænkepause) der kan det være, at der er nogen der bruger en 

regnestrategi om, at de bruger 10’er og så trækker de nogen fra. Det er der nogen der faktisk 

bruger en regnestrategi om, at de simpelthen… og det er overhovedet ikke noget jeg selv har 

tænkt over.. 

X: Kan du prøve at forklare den? 
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Z: Altså, hvis det f.eks. er 9+8, så siger de 10+10 og så trækker de 2 og 1 fra. 

X: Ja - okay 

Z: Det har jeg et par stykker der gør på den måde, at de simpelthen lægger op og så tæller 

ned. Og så.. jammen… det ved jeg faktisk ikke, hvad regnestrategi de ellers kan bruge. 

X: Nej - når det er med de helt små tal der? 

Z: Ja, når det er de helt små tal. Det ved jeg ikke! Det tør jeg ikke at sige. Altså nogen tæller 

jo. 

X: Ja, og jeg skulle til at spørge om du stadig oplever nogen der tæller på fingrene også? 

Z: Ja, det gør jeg. 

X: Ja, hvad tænker du om det? Eller har du en holdning til det? 

Z: Ja - altså det synes jeg faktisk - nu kommer jeg lige til at kigge på den der, hvad hedder 

den der ovre (peger på en kugleramme, der står i rummet) øhh.. 

X: Kuglerammen? 

Z: Kuglerammen. ja. Og jeg kan huske at sidste gang jeg havde indskolingen, der synes jeg 

faktisk, at det var en god måde og lære specielt dem, der måske havde lidt vanskeligheder, at 

lære dem at plusse. Fordi - det giver dem et billede. Det giver dem faktisk et billede af, hvad 

det vil sige at lægge til. Og jeg ved ikke hvorfor jeg ikke har brugt den, fordi at det kan jeg jo 

godt se, at fremfor at de sidder og tæller på fingre, så er der nogen der ikke rigtig kan styre 

deres fingre. jeg tror hvis jeg skulle starte det op igen, så tror jeg faktisk jeg vil bruge 

kuglerammen til at… det kan jeg huske jeg gjorde sidste gang… det synes jeg faktisk er en 

god strategi at bruge - de har en 10’er - altså det er en oplagt måde. 

X: Altså at de både kan se mængderne og de kan se 10’erne? 

Z: Ja- og det ved jeg ikke rigtig hvorfor jeg ikke har brugt. 

X: Nej. Hvad med hvis du oplever nogen nu, der tæller sig frem, altså hvad tænker du der 

skal til for at de stopper med at tælle sig frem? Uanset om det er på fingrene eller på en 

kugleramme. Hvis de så skulle videre fra at tælle sig frem? 

Z: Jammen hvis de skulle videre, så giver det jo sig selv, at de kan se billedet f.eks. at 8+7 det 

er 15. At de kan se det billede for sig. At de er så sikre i det. 

X: Altså at de har automatiseret selve 8+7 og ved at det er 15? 

Z: Ja. Det tror jeg. 

X: Føler du at du har den viden, du har brug for, for at kunne undervise eleverne i 

regnestrategier? 
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Z: Hvis det kun er addition - så vil jeg sige ja. Og omvendt, så vil jeg også sige, jeg synes 

at… altså det der med regnestrategier, som jeg sagde før, jeg synes at eleverne helst skal 

prøve at se om de kan bygge deres egen regnestrategier op. Man skal selvfølgelig sætte dem i 

nogle situationer, hvor de får brug for nogle regnestrategier og så må man selvfølgelig hjælpe 

dem og støtte dem. 

X: Ja, men at de sådan selv skal komme derhen? 

Z: Ja, at de selv skal komme derhen altså - det tror jeg simpelthen. Og det er jo selvfølgelig 

også noget af det testen den ikke.. det er jo hele den der måde at komme derhen til. 

X: Ja, det kan man jo ikke se - i de fleste test kan man kun se hvad de har svaret. 

Z: Ja, det kan du ikke se og jeg tror simpelthen det er vigtigt rent  - hvad skal man sige - altså 

man husker væsentligt bedre, ved at de selv bygger deres egne regnestrategir op. Så for mig 

handler det sådan set bare om at sætte dem i nogle situationer, hvor de skal problematisere og 

tænke, hvad kan vi gøre her? Det synes jeg det er en sjov tankemåde, fremfor hele tiden at 

give dem nogle faste strategier og redskaber. Så sætte dem i nogle tanker om: okay, hvad er 

det jeg skal gøre her for at få løst opgaven. 

X: Ja. Har du trænet 10’er venner med dine elever? 

Z: Nej 

X: Nej - hvad med plusparene - altså 2+2, 3+3, 4+4 osv.? 

Z: Nej… det har jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke hvorfor. 

X: Dem du har nu, dem har du haft siden 1. klasse eller hvordan er det? Eller 2. kl? 

Z: Ja, siden 2. klasse 

X: Du fik dem i 2. klasse? 

Z: Ja 

X: Og du har heller ikke undervist dem direkte i regnestrategi, kan jeg næsten gætte, hvis du 

tænker at det sådan mere er, at de selv er inde over at finde det,. Så er det mere at I har regnet 

selvfølgelig plusstykker. 

Z: Jo, altså hvis du kommer op og så siger at f.eks. det med mente og de skal låne og sådan 

noget, så har vi selvfølgelig lavet nogle regnestrategier om, at du bliver nødt til at sige.. okay, 

at du skal låne deroppe og hente det ned ved 2-cifrede tal. Når du skal trække to 2-cifrede tal 

fra hinanden og du skal lægge to 2-cifrede tal sammen. 

X: Så ved de større regnestykker, der har I snakket om de metoder der og vist dem 

metoderne? 
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Z: Ja, der får de nogle redskaber, så de kan sige: okay - det er sådan jeg kan gøre det. Det gør 

jeg. Men f.eks. også når de skal gange, så prøver jeg også at sige: okay, hvad er det for en 

gangemetode, hvis det nu var 7x13 - hvad vil du bruge der? Jeg kan jo godt lære dem 7x3 og 

så 1 gange 7 osv. men, for mig - altså det - sådan har jeg det med de fleste - altså skal vi sige 

hvad er det for en regnestrategi - det giver måske dem bedre forståelse at sige 7x10 og 7x3 og 

så lægge de to tal sammen inde i deres hoveder, fremfor at de gør det rent mekanisk. Altså, så 

får de måske ikke en forståelse af.. altså hvad det vil sige at 7x13 det er.. ja.. 91. 

X: Så det med at det ikke skal være en fast metode, men det skal være det der giver mening 

for dem? 

Z: Ja.  

X: Ja. Hvad hedder det… har I snakket om på klassen, hvordan man kan bruge nogen 

regnestykker til at regne andre regnestykker med? Altså f.eks. nu sagde du 7+8 før - har I haft 

snakket om, at man kunne jo f.eks. hvis man kender 7+7, så kunne man bruge den til at finde 

ud af hvad 7+8 var? Hvis man viste at 7+7 er 14, så én mere, så må det være 15. 

Z: Nej. Vi snakkede lidt om da vi lavede gange at lave en kobling der.. 

X: Ja, hvad kunne det være f.eks.? 

Z: Det kan f.eks. sige.. øhh..  14 divideret med 7, det er 2, fordi 2x7 det er 14 

X: Ja, altså på den måde at dele det lidt op? 

Z: Ja - det gjorde vi - men det er jo igen at de får lov at reflektere over, at hvad er det.. altså 

hvad er det sammenhængen mellem de der tal er. Hvad kan man gøre for at få det til at give 

det modsatte. Er det nogen sammenhæng? 

X: Ja, så I har gjort det med gange f.eks. at man kunne bruge nogle af de gangestykker man 

kendte eller måske mere det med at dele det op? 

Z: Ja 

X: Du ved jo jeg har brugt Pernille Pinds den der ROS-test til at kortlægge elevernes 

regnestrategi på 3. årgang. Har du nogensinde prøvet at bruge den?  

Z: Nej 

X: Nej - det tror jeg heller ikke der er så mange der har, for det kræver også at man lige sidder 

med dem enkeltvis - det er ikke så tit vi lige har den mulighed. Har du en anden måde eller en 

noget du bruger til at vide hvordan... altså hvordan de kommer hen til resultatet? Altså kende 

den regnestrategi dine elever bruger? 
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Z: Jeg kender dem ikke hver især. Men jeg bruger meget tid på.. altså der hvor min ting 

specielt med de stærke vil jeg sige, men også med de svage selvfølgelig, med de stærke der 

bruger jeg … der synes jeg hele tiden at den store udfordring, som jeg har brugt meget tid på 

er,.. det er jo den der med at de selv skal reflekterer over tingene - altså selv prøve at sætte sig 

ned og sige: okay, hvad kan jeg gøre her? Selvfølgelig også være reel og sige, hvis der er en 

forkert løsning, så er det det der er. Men at de får mulighed for, at komme med deres egne.. 

X: Som en del af undervisningen..? 

Z: Ja, som en del af undervisningen. Selvfølgelig hvis de kommer op til mig - altså guide dem 

lidt - altså der er jo nogen, der skal guides hele vejen. Men simpelthen hele tiden være meget 

afvisende over for dem og sige: det kan du selv gøre. Og det er jo, altså, der skal man være 

sådan lidt en gang imellem og sige… jeg har en 2-3 stykker som enten skal de bekræftes eller 

også har de simpelthen en tilgang til det, der vil sige, hvis ikke de umiddelbart lige har en 

strategi - så kan de ikke komme videre. 

X: Ja, hvad tænker du om dem der mangler en strategi - tænker du at hvis du guider dem i 

forhold til at være vedholdende i at arbejde med det og prøve - altså er det alle der så selv kan 

finde det eller er der nogen, der skal hjælpes til at se nogle forskellige veje derhen? 

Z: Det er meget forskelligt. Det er meget forskelligt. Nogen er i stand til selv at komme hen 

til vejen og nogen sætter faktisk også en ære i selv at komme derhen og andre skal jo guides 

lidt mere, men det er også der - synes jeg - rent matematisk at den store.. hvad skal man sige.. 

den store forståelse for matematikken ligger. Det er jo den der proces, der ligger i at sige: 

okay, der er en udfordring eller et problem i en opgave, hvordan skal jeg løse den og så hele 

tiden… og der tror jeg vi skal være meget meget bedre til.. altså specielt i indskolingen også, 

at selvfølgelig skal de have nogle strategier, men de kan også selv for sig selv være i stand til, 

at prøve at se, hvordan kan jeg komme videre. Det kan godt være, at de kun kan lave tre 

opgaver så, men det kan godt være at de tre opgaver, at de har større værdi end hvis de måske 

havde lavet 20 opgaver. Så det er en bevidst tankegang jeg gør mange gange. 

X: Ja. Hvad hedder det… i denne her test, der har jeg haft en masse regnestykker med og så 

har eleverne skulle regne dem og så har jeg snakket med dem om hvordan de fandt svaret. Og 

så kategoriserer man ligesom svarene - nogle kan de udenad, nogle tæller de…. der er også 

forskel på om de skal have begge mængder og så tælle dem sammen eller om de tager det ene 

tal og tæller videre, så er der også om de laver dem om til noget de kender og så plus noget 

mere, f.eks. 7+7 er 14 og én mere det er 15, eller om de lidt ligesom du sagde måske lægger 
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noget ekstra til.. om de siger ved 9+7.. 10+7 det er 17 og så må det være én mindre og 

ligesom du også sagde, så er det nemlig det der med, har de en god vej hen til målet og 

kender de forskellige, for det er jo forskellige veje der passer til forskellige udfordringer. Og 

så.. det resultat kigget på samlet set i forhold til den test Pernille Pind har lavet, deler dem så 

op i tre kategorier. Den nen kalder hun for indsatskrævende - i forhold til den alder og niveau 

de er på, bør man gøre en indsats for at de får udviklet deres regnestrategier. Der er én 

kategori hun kalder for observationskrævenden og så er der dem hun kalder i god udvikling - 
at de er der hvor de skal være. Nu er jeg lidt interesseret i, om denne her test den bidrager 

med noget vi kan bruge og derfor så vil jeg høre om du vil være med til, at jeg har taget dine 

elever med her (refererer til udklip med deres billeder og navne) i en konvolut.. eller i hvert 

falde deres navne.. Udfra det kendskab du har til dine elever og det du kender fra deres 

undervisning i øvrigt, hvor vil du så gætte på, at de hører til henne i de her.. hvis du prøver at 

dele dem ud her (på bordet ligger 3 stk farvet karton - et rødt med overskriften 

indsatskrævende, et guld med overskriften  observationskrævende og et grønt med 

overskriften god udvikling).  

Z: (fordeler og overvejer elevernes placering) 

X: Hvis du er i tvivl må de også godt ligge på kanten mellem to kategorier - det er ikke så 

vigtigt - det er mere sådan du ved at have et billede af hvor… 

…. 

Elev G, H, I, J og K: 

X: Udover dem du allerede havde i rød, så skal vi faktisk også have G over i indsatskrævende 

og H, I, J og K. Det var nogle af dem du havde i gul allesammen, så du var lidt opmærksom 

på her, at du var i tvivl om… men ifølge testen ligger de helt ovre i det røde felt.  

Z: Ja 

Elev L: 

X: Du har lagt ham i gul. Ifølge testen ligger han i god udvikling, men jeg har givet ham mit 

eget lille opmærksomhedspunkt. Jeg har skrevet at han forstår godt det med regruppering, 

men han bruger det ikke ret meget og det tager lang tid, når han bruger det og han tæller 

stadig mange. Så jeg ville stadig være obs. Jeg ville også putte ham her i gul, selvom testen 

ligger ham herover i grøn. Men det er også der du har ham. 

 

6 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017



X: Men det er sådan den lægger det. I forhold til dens resultat. (der refereres til testen). Er der 

noget af det, der overrasker dig? Eller hvad tænker du om det? 

Z: Jamen. Det det kan sige omkring det, måske omkring de fire piger der (H, I, J og K). Det 

er nogle piger som godt kan få lidt udfordringer, for det er jo sådan nogle piger som, som 

helst skal have en meget meget kraftig struktur 

X: Ja 

Z: Og det kan jeg jo godt se i bakspejlet - der kan jeg jo godt se - at de der piger der.. min 

tilgang til det, den skal måske være mere struktureret. Men spørgsmålet er også - hvis jeg gør 

dem mere struktureret - så er det også spørgsmålet om jeg får dem flyttet. Jeg ved ikke om du 

kan følge mig? 

X: Jo. Jeg kan godt følge dig. Du tænker de har brug for guiden og strukturering, men du er i 

tvivl om om det altså så egentlig gør en forskel? Eller giver mening… altså om det rykker 

dem 

Z: Ja. det kan godt være vi kan få flyttet dem herover, men det kan godt være at forståelsen… 

om den er der stadig? 

X: Ja 

Z: Jeg ved ikke om det giver mening? 

X: Jo, men jeg tror… jeg kan godt følge hvad du mener… at.. 

Z: at det er jo nogle piger der virkelig vil profilerer af… kassesystem! 

X: Ja, men hvad hvis… hvad tænker du hvis nu at man præsenterer dem for nogle strategier, 

f.eks. som det her med at man kan bruge nogle af de regnestykker man kender nogengange og 

så er det måske én mere eller én mindre. Man kan bruge nogle forskellige, men uden at det er 

dikteret at.. at de skal gøre det på én bestemt måde, men måske åbner deres øjne lidt for at, 

nååh man kunne måske… eller.. altså… tror du det vil ødelægge deres forståelse af det, hvis.. 

eller hvordan? 

Z: Nej, det tror jeg ikke det vil. Det tror jeg ikke det vil. Jeg skal selvfølgelig være 

opmærksom på… G det kom lidt bag på mig fordi, han… ham er jeg sgu ikke helt klar over 

hvor han er henne i verden. Han er sådan… 

X: Han klare sine almindelige test rimeligt godt ikke? 

Z: Jo, det gør han.. Det gør de også de der.. 

X: Men der er vel alligevel en grund til at du har lagt ham i gul? 

Z: Ja ja. Det er fordi jeg ikke har styr på ham. Jeg ved ikke hvor han er henne 
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X: Det er fordi du ikke ved hvor han er henne? Så du ved at han klare det godt, men du har 

ikke helt en føling med at forståelsen er der altid.. 

Z: Han er den dreng der overrasker en.. altså nogle gange.. og nogle gange er han bare.. altså 

han er en dreng som.. nå ja i dag har vi en og i morgen har vi måske en anden dag.. Altså han 

er meget sådan dagsramt orienteret, så… og det er jo klart at jeg tror sådan at de klarer sig 

godt i tests alle fire piger har jeg indtryk af og det er selvfølgelig også derfor jeg placerer dem 

der, men jeg kan godt følge.. altså…  

X: Du havde dem alligevel i gul. du havde dem ikke ovre i den grønne. Så du var opmærksom 

på at selvom de klare deres tests godt, så viste du godt at deres måde at arbejde på er.. 

Z: Jamen.. den er ikke.. det er sådan nogle.. det er sådan nogle der på et tidspunkt godt - hvis 

ikke man er utrolig opmærksom på det - så kan de godt få nogle vanskeligheder omkring 

matematik. 

X: Ja 

Z: Fordi, de begynder at… hvis ikke det er kassesystem.. så falder de let fra. Og det er faktisk 

en af de ting, som jeg synes nogle gange kan være en udfordring ved at man kommer fra 3. 

klasse til 4. klasse. Det der meget ramme- og kassesystem og de ting der, du kender mig jo, 

altså de kan godt få det svært så. 

X: Fordi du tænker at i 4. klasse er det anderledes, hvordan..? Det er nogle andre typer 

opgaver eller hvad? 

Z: Ja. Undervisningen og opgavetyperne. De har svært ved at bruge matematikken… som et 

redskab. Det får de svært ved. 

X: Ja 

Z: De vil ikke have svært ved at lave f.eks. hvis vi går fem år frem og så laver en 

færdighedstest. 

X: Nej, men du tænker at det andet.. 

Z: Ja.. 

X: Men det er også lidt det der er interessant, med at de ligger her.. man kan sige.. de kan jo 

godt regne resultaterne, men deres vej derhen er rigid og langsom og de fleste af dem tæller 

bare.. 

Z: Jaja.. 

X: .. og de har ikke så mange andre heste at spille på. det er den vej de har - enten kan de dem 

udenad eller også så tæller de 
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….. 

X: Altså man kan sige at mange af dem der ligger i rød havde du måske i gul, men det var 

sådan her.. du var opmærksom på at… for man kan sige, det er jo en ret stor andel af 

eleverne… 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ud af 21. Når vi snakker strategier bare sådan til helt to 

1-cifrede tal og det er også der du siger.. så kan man godt være bekymrede for også på 

mellemtrinnet og hvordan… Men har du gjort dig nogle tanker om, hvordan du kunne hjælpe 

dem eller er det tiden.. eller hvad tænker du? Altså, for om de lå i rød eller gul, så var du jo 

opmærksom på dem kan man sige, at de ikke helt.. 

Z: Altså M det er jo en historie for sig og N og O er også en historie for sig.. Altså, jeg vil 

sige at de her… de her kan jeg godt være lidt bekymrede for G, H, I, J og K... hvad jeg kan 

gøre for at flytte dem. Altså jeg vil sige - dem her - det er nok dem jeg sådan er lidt bekymret 

for. De fire piger her… det er nok dem… 

X: De andre vel også? Der forstår du bare bedre at der er nogle andre ting der gør sig 

gældende..? At du forstår hvorfor det er..? 

Z: Ja. Dem der sådan bekymre mig - det er de fire her. 

X: Ja 

Z: Specielt de tre her vil jeg nok sige… den fjerde her hun har haft nogle vanskeligheder… 

læsemæssigt og sådan noget.. men de der tre… og jeg var faktisk H var jeg lidt opmærksom 

på og også de andre to for de er sådan lidt… 

X: Føler du dig rustet til hvordan du skal hjælpe dem eller…? I forhold til lige det her? 

Z: (tænkepause) 

X: Jeg mener det ikke som - er du kvalificeret til dit arbejde 

Z: nej nej 

X: Det kunne godt lyde forkert. Det er ikke det jeg mener. Jeg mener mere.. altså.. er der 

f.eks. noget at jeg som matematikvejleder kunne hjælpe med? Altså forestiller du dig…? 

Z: Det ved jeg sgu ikke helt… Fordi det er jo også taget som en helhed af noget...altså den 

her, er den ikke taget som.. altså… 

X: det handler kun om strategier til addition - det er kun et lille fokus. 

Z: Ja.. det er jo et delområde kan man sige 

X: Èn af grundene til at jeg fokuserer på det selvom det er et lille delområde, det er fordi at 

den nyeste forskning har vist, at alle elever der ender i matematikvanskeligheder, de bruger 

backupstrategier. Altså rigide langsomme strategier, som er udmærket, men hvis det er den 
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eneste hest du har at spille på, så er det et problem. Vi andre vi falder tilbage på dem. Jeg kan 

også tælle på fingrene, når jeg skal booke overnatninger på et hotel, så tænker jeg til den 22., 

23., 24. - okay, jeg skal vist have tre ik, men dem der kommer i vanskeligheder, der bruger 

alle sammen de der langsomme… man derfor har man fundet ud af at det er ret vigtigt, at 

man får udviklet nogle hensigtsmæssige strategier - at man ikke hænger fast i… og så også 

fordi at når de kommer til at skulle reducerer ligninger og sådan noget, hvis de så stadig ikke 

ved, at 7 og 8 det giver 15, så når man flytter rundt, så falder de jo af, så mister de noget andet 

også… 

Z: Det er klart, at så er det jo et område jeg skal have mere fokus på med dem. Så siger jeg 

okay - vi prøver at se om vi kan arbejde lidt mere med, at nu skal vi til at repetere nogle ting - 

det er vi startet på - så det kunne jo godt være et fokus at man siger nu holder vi lige fokus på 

jer tre og sige, at nu prøver vi lige at arbejde lidt med plusstykker og skaber, men det er jo 

bare det, at de skal også ka.. de skal også kunne bruge det i en større sammenhæng. 

X: Absolut. ja.  

Z: Altså, det kan jo ikke hjælpe noget at de bare sidder og så siger: okay.. jamen, altså hvis 

ikke de får forståelsen af eller de får den tekniske.. de skal også kunne bruge den tekniske 

færdighed de opøver og de får, til at bruge dem i nogle andre sammenhænge.. 

X: Ja, kunne overføre det til.. 

Z: Ja, overføre det. Og det synes jeg er den vigtigste del. Fordi rent mekanisk tror jeg sagtens 

man kan flytte dem der, det er jo bare et spørgsmål om, om de så kan overføre den viden eller 

den færdighed de får til noget andet. 

X: Det er jo rigtigt. Og det er super fedt at være opmærksom på. Man kan sige så længe, at de 

ikke har den færdighed - så kan vi jo heller ikke flytte dem. 

Z: Nej 

X: Altså overføre den 

Z: Nej - det er jo rigtigt 

X: Så vi skal på en eller anden måde have åbnet op for.. 

Z: Man kan jo sagtens putte dem i en kasse og sige: okay, nu kører vi 14 dage, hvor vi… 

X: Det kunne jo også være… og det skal jeg jo slet ikke blande mig i, jeg er bare nysgerrig i, 

om vi får et billede her vi kan bruge til noget interessant… men det kan jo også godt være.. 

jeg har jo også snakket med Y (den anden matematiklærer på årgangen) og det kunne jo også 

være noget holddeling på tværs eller sådan et eller andet 
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Z: Det kunne det sagtens ja 

X: Fordi at der er sikkert også nogle i de andre klasser, Y gerne vil have et fokus på.. Men 

hvad tænker du.. altså sådan en test bidrager den med noget andet. der er da i hvert falde lige 

skærpet en opmærksomhed.. 

Z: Ja. Der er skærpet en opmærksomhed. Det vil jeg sige. Og så er det faktisk også noget 

som.. kan man sige… fordi der er også nogen der selvfølgelig.. altså.. P her var jeg lidt 

usikker på. Det var jeg faktisk. Hun skuffede mig lidt i testen (red. nationale test), så hende 

var jeg lidt usikker på. 

X: Men det er jo også fint, stadig at være opmærksom på hende, men lige i forhold til det her 

lille delområde, der er hun godt på vej. 

Z: Ja, men hun er en af de piger, der godt kunne sige okay - men hvordan skal jeg så kunne 

bruge det 

X: Hvordan skal jeg få det overført? 

Z: Ja. Fordi at… og så vil jeg faktisk glad for at… (nævner nogle af dem der ligger i grøn).. 

… Men de her fem, dem skal jeg selvfølgelig være opmærksom på… 

X: Nu har vi siddet og snakket lidt om det og vi er ved at være færdige og jeg har fået spurgt 

om de ting jeg gerne ville, men tænker du altså overordnet.. i forhold til mig som 

matematikvejleder og fokusområder altså.. er der noget du tænker jeg vil kunne bidrage med? 

I forhold til det med regnestrategier.. 

Z: Jeg synes jo du kommer med en væsentlig pointe, fordi, jeg synes jo at det er jo ikke noget 

jeg overhovedet tænker over - det er jo ikke noget jeg havde tænkt over - men jeg synes det er 

vigtigt det du siger med at, at der er lavet undersøgelser på at hvis ikke de har de der plus- 

eller additionsstrategier, så kan det skade dem.. 

X: Ja, det er også.. altså det er egentlig generelt bare de der backupstrategier, men jo det er 

det, altså dem - de tæller alle sammen.. det vil være de samme elever som kun kan gange ved 

at tælle på tabellerne, men de har ikke sådan andre måder at finde derhen.. 

Z: Men det er jo en væsentlig viden! 

X: Ja 

Z: Som jeg synes er vigtig 

X: Ja. Den kunne man godt have fokus på, men måske især i denne her tid, hvor der er så 

meget fokus på resultaterne, vil det måske være godt at have fokus på også at det ikke er lige 

meget, hvordan vi kommer derhen. 

11 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017



Z: Ja 

X: Men det har mange af lærerne jo også, det ved jeg.. Så det er jo mere om man kunne 

bidrage med et eller andet indspark.. 

Z: Men jeg tror ikke.... det var ikke noget jeg havde tænkt over 

X. Nej 

Z: Altså. Det er det jo ikke. 

X: Og måske også - hvis man så gerne ville vise dem nogle forskellige veje.. altså.. hvad 

kunne det så lige være.. man kunne jo også… jeg kunne jo også komme med nogle 

eksempler… jeg har en ide om, at kunne visualiserer nogle forskellige strategier, hvor man 

ligesom kunne snakke med eleverne om, at der er forskellige måder.. uden at det behøvede at 

være sådan en diktering af at de skal gøre det på en bestemt måde, ik? Men ligesom åbne 

øjnene for at - nårh ja, det her er én måde, men der er også nogle andre måder man kunne 

gribe det an på 

Z: Fordi, det er mit matematiksyn, altså det er jo, at selvfølgelig skal de kunne de der 

færdigheder - det skal de jo - men jeg synes også, jeg synes også at en af de sjove - for mig i 

hvert falde, det er også den person jeg er - det er jo hele tiden den der udfordring i at de selv 

skal, hvad skal vi sige, reflektere over tingene. At de hele tiden skal sættes i nogle situationer 

- og jeg synes som matematikken gennem mange år, det er den jo også i tests, den er jo meget 

sådan.. vidensbasseret.. man skal hele tiden finde ud af, hvad er det så vi kan bruge af det? 

X: Ja. Præcis. Og jeg tænker også… måske kan man også skelne lidt.. for jeg er nemlig meget 

enig i den der med at, hvis man lærer en metode man skal gøre på en bestemt måde og det 

halve har bare ikke fattet det, så det kan godt være de kan gøre det, men de har ikke fattet det 

og de kan ikke bruge det en anden gang, for så har de bare glemt det. Men det kan godt være 

man kan skelne mellem - det har jeg i hvert falde læst én der sagde - jeg synes det var en 

meget god måde at anskue det på, at hvis vi siger at, vi skal hjælpe og støtte dem i at udvikle 

hvordan de tænker.. 

Z: Ja, lige præcis 

X: .. sådan at de selv er i stand til at handle. Altså, vi skal ikke sige hvordan de skal handle, vi 

behøver ikke sige hvordan de skal skrive det op, men vi skal hjælpe dem og guide dem i 

hvordan de tænker. Hvis de tænker at man kun kan plusse ved at tælle.. 

Z: mm.. kunne du gøre det på… osv. og osv… 
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X: Ja. Man kan gøre sådan. Man kan gøre sådan. Altså vi skal hjælpe dem med at tænke på 

andre måder, så de selv bliver i stand til at handle. Og jeg tænker at hvis man skiller det sådan 

lidt ad, så passer det meget godt med det du også siger - altså det der er vigtigt for dig - det 

der med at, det er vigtigt at det giver mening for dem. Noget de kan bruge til noget. Og at det 

i det mindste er noget de kan overføre. At der kan godt være lidt forskel på om man udfordre 

deres tankegang - det er ikke det samme som at give dem en metode. 

Z: Nej. Og jeg synes faktisk, at det er jo det samme med det der, altså den diskussion har jeg 

jo haft for mange år siden kan jeg huske… og så siger de så, hvad skal vi bruge færdigheds.. 

altså f.eks. har jeg det enormt svært ved og det har jeg også i 6. klasse og 5. klasse.. og i 7., 8. 

og 9.,... jeg har enormt svært ved at se, hvad skal elever bruge at man skal kunne gange to 

2-cifrede tal med hinanden.. altså  selvfølgelig skal de have et cirka.. men hvornår er det du 

og jeg osv osv. bruger at gange to 2-cifrede tal med hinanden? Det gør vi jo aldrig! 

X: Nej, det bruger vi jo ikke længere, for nu har vi lommeregnere, men man kan sige.. vi har 

rigtig meget brug for at have en god talforståelse og en god forståelse af tingene og HAR vi 

det, så er det måske ikke så svært at gange to 2-cifrede tal 

Z: Men jeg siger ikke det er svært.. 

X: Nej, men det jeg siger er, at det kan også blive en indikator egentlig på noget andet. i 

gamle dage skulle man kunne det, fordi at man havde ingen lommeregner. I dag behøver man 

måske ikke fordi man har en lommeregner, men du skal have nogle andre ting i dag, hvor at 

hvis du HAR det - en god talforståelse og en god måde at bygge det op på - så vil du måske 

godt kunne løse det. Så, så kan det måske i stedet være en indikator nogen gange på, om… 

forstår du hvad jeg mener? 

Z: Jaja. 

X: For jeg er enig i.. altså vi har jo nogle hjælpemidler i dag, der gør at det er nogle andre ting 

vi skal kunne.. 

Z: Ja 

X: ..til gengæld så vil det være rart hvis vi kan se om vi har tastet forkert på lommeregneren 

og se at det der er da helt hul i hovedet.. eller et eller andet.. 

Z: Ja, det er vi enige om.. 

X: Ja, det er også det du siger med at man har en ide om 

Z: Ja, hvis bare du ved 20x20 i stedet for 19x18 

X: Ja, så man har noget at holde det op imod.. 
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Z: Ja 

X: Ja, der er i hvert falde sket meget.. det er helt sikkert… Du skal have tak for hjælpen Z 

Z: Det var så lidt 

X: Jeg tænkte også lige.. for nu sagde du også med dem her og så ryger de videre på 

mellemtrinnet… for nu har du jo været på mellemtrinnet - hvor meget fokus tror du der er på 

det her på mellemtrinnet? 

Z: Ingenting! 

X: Ikke med de små tal i hvert falde, vel? 

Z: Nej 

X: Og måske er det derfor vi ender med at have nogle ‘tællere’ helt op i udskolingen...  

…. 
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