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Indledning 

Hver dag, fra vi står op om morgen, til vi går i seng om aftenen, træffer vi valg. Nogle valg træffes på rutinen, 

andre valg bliver baseret på normen, og nogle helt tredje valg træffes på grund af input fra omgivelser. Men 

med ethvert valg følger fravalg, og hvis vi hele livet handler ureflekteret bestemmer samfundet vores liv. (Pind, 

2009) Ifølge skolens formål skal vi være med til at lære børnene at få ”... tillid til egne muligheder og baggrund 

for at tage stilling og handle” og ”… skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i 

et samfund med frihed og folkestyre.” (Folkeskoleloven, 2020) en del af det er at lære eleverne at forholde sig 

kritisk og reflekteret til omgivelsernes input. 

Handlekompetente og kritiske reflekterende samfundsborgere kan matematikundervisningen være med til at 

udvikle blandt andet ved at arbejde med problembehandlingskompetencen. Her lærer eleverne at handle og 

forholde sig reflekterende til et givet problem. 

Samtidig viser forskning, at arbejdet med problemer øger elevernes matematiske læring, hvilket rammer 2 af 

de 3 nationale mål for folkeskolen; 

”Mål 1: Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. 

Mål 2: Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik 

skal reduceres år for år.” (Børne- og Undervisningsministeriet, 2020) 

Men ifølge en undersøgelse er det kun omkring 15 % af matematiklærerne, der bruger eksperimenterende 

arbejdsformer, og langt de fleste lærere underviser ud fra lærebogen (Danmarks evalueringsinstitut, 2006). 

Ifølge Boaler (2015) skal eleverne arbejde med de matematiske begreber og indhold i kontekst, hvilket støttes 

af Fredens (2018) som beskriver vigtigheden af kroppen, når eleverne skal lære nye kompetencer og færdig-

heder. Ny viden formidles gennem kroppen og dens interaktion med omverdenen (Fredens, 2018, s. 265). 

Hvilket lægger op til, at man i undervisningen anvender den enaktive tilgang. (Bruner, 1972) 

Når problembehandlingen ifølge forskning øger den matematiske læring (Fink & Skånstrøm, 2017) og når det 

anbefales at lære i kontekst og med handlinger - synes jeg, at det er interessant at undersøge, hvordan ele-

verne i 3.-4.klasse påvirkes af konkrete repræsentationer i arbejdet med matematiske problemer, idet anven-

delsen af konkrete repræsentationer ofte reduceres jo ældre eleverne bliver. (Fink & Skånstrøm, 2017) 

Problemformulering 

Hvorledes påvirker konkrete repræsentationer problembehandlingskompetencen i 

matematik hos elever i 3.-4.klasse? 
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Læsevejledning 

Projektet indledes med overvejelser ift. undersøgelsesdesignet, der benyttes for at belyse problemformule-

ringen, herunder redegøres der for det anvendte videnskabelige paradigme og den anvendte undersøgelses-

metode. 

Dernæst foretages der et tredelt litteraturstudium, som har fokus på udvalgte områder ift. konkrete repræ-

sentationer og den problemkompetent matematikundervisning. Første del belyser læringsbetingelserne ift. 

normer af Cobb og Yackels, samt Brousseau og den franske skoles didaktiske kontrakt og situationer i under-

visningen. I anden del fokuseres der på hvad, hvordan og hvorfor der bør arbejdes med problembehandlings-

kompetencen i grundskolen bl.a. ud fra KOM-rapporten, forskningsartikler og NCTM. Tredje del har fokus på 

repræsentationer jf. Bruner, Duval, og andre forskningsartikler. Derpå følger en opsamling, som har til formål 

at finde relevante sammenhænge og forskelle ud fra de 3 områder. 

Derefter præsenteres projektets empiri. Analysen tager udgangspunkt i opgavehæftet med de matematiske 

problemer, observationerne fra de 3 cases jf. de 3 teoretiske områder samt elevinterviewene fra case 3 med 

fokus på læringsbetingelserne og repræsentationerne. 

Herefter følger en konklusion, som følger op på projektets problemformulering, hvor undersøgelsernes fore-

løbige tendens og konklusioner vil blive gennemgået. Hvorpå undersøgelsens svar vurderes bl.a. ud fra validi-

tet og reliabilitet. 

Projektet afsluttes med en perspektivering, hvor nye spørgsmål og perspektiver sættes i spil.  

Undersøgelsesdesign  

Videnskabsteori 

Projektets resultater bygger på en humanvidenskabelig grundantagelse, hvor virkeligheden er mangfoldig og 

viden er et produkt af den kontekst som den er undersøgt i. (Rienecker & Jørgensen, 2017)    

Problemformuleringen undersøges ud fra et fænomenologisk hermeneutisk perspektiv. Projektets formål er 

at beskrive fænomenerne i subjektperspektiv samt at fortolke og forstå fænomenet ud fra det oplevede og 

fortalte, for på den baggrund at skabe nye forståelser af konkrete repræsentationers påvirkning på problem-

behandlingskompetence. I dette perspektiv bevarer fænomenerne deres kompleksitet, som man opnår ved, 

at man møder fænomenerne fordomsfrit og intuitivt. Dette gør man bl.a. ved en fænomenologisk reduktion, 

der kan beskrives som en ”sætten i parentes” (Jacobsen, Tanggaard, & Brinkmann, 2015, s. 220) for så vidt 

muligt at undgå, at undersøgelsens data påvirkes af forforståelser. (Jacobsen, Tanggaard, & Brinkmann, 2015; 

Sunesen, 2020) 
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Undersøgelsen er abduktiv (Sunesen, 2020) og udsprang af et interview i forbindelse med mit talentforløb og 

en episode i min 3. praktik. 

Interviewets omdrejningspunkt var, hvad læreren finder svært for eleverne i matematikunder-

visningen, hvor der bl.a. blev nævnt transfer mellem konkrete repræsentationer og det mate-

matiske symbolsprog. 

I min 3. praktik underviste jeg en gruppe fagligt dygtige1 6.klasses elever med fokus på problem-

behandlingskompetencen. Undervisningen var inspireret af escaperooms og bestod i at løse 

lukkede matematiske problemer. Her oplevede jeg, at eleverne ikke kunne komme frem til det 

rigtige resultat, men efter kort tid med konkrete repræsentationer lykkedes det dem. Hvilket 

ledte mig til hypotesen om at: konkrete repræsentationer øger elevernes problembehandlings-

kompetence. 

Casestudium 

Projektets problemfelt belyses ud fra den videnskabelige kvalitative metode- casestudie. Ved anvendelse af 

casestudie opnår man en tættere relation til de virkelige situationer og deres detaljerigdom. Derved forekom-

mer der et mere nuanceret syn på fænomenet, hvilket er vigtigt ift. projektets problemfelt idet kompleksiteten 

af læring og menneskets adfærd er stor, og ikke kan begrænses til stimuli-respons (Flyvbjerg, 2015, s. 501) Den 

humanistiske tilgang er ofte konkret og kontekstbundet viden, hvilket gør casestudier til en særlig velegnet 

metode, når man ønsker at finde relevant viden om et fænomen. Casestudiet kan være med til at frembringe 

generaliseret viden. Det afhænger dog af udvælgelsen af den pågældende case, og hvad der forskes i. 

(Flyvbjerg, 2015) 

Idet problemfeltet har et forståelses- og handlingsorienteret perspektiv, hvor ønsket er at belyse konsekven-

ser, årsagerne og sammenhængende, der er i undervisningen, hvor man anvender konkrete repræsentationer, 

og ikke hyppigheden af det undersøgte, anvendes casestudiet. Formålet med projektet er at belyse og skaffe 

mest mulig viden om konkrete repræsentationer ift. problembehandlingskompetencen, derfor er casene i stu-

diet ikke en tilfældigt udvalgt stikprøve. Klasserne, der indgår i de 3 cases, er stratificeret tilfældigt udvalgt for 

at optimere nytteværdi ift. belysningen af fænomenet - udvælgelseskriteriet er aldersbetinget dvs. 3.-4.klasse. 

Casenes aktiviteter varierer mellem 1-2 faste matematiske problemer, som begge giver de nødvendige forud-

sætninger for læringsmålet; ”Eleverne kan løse et matematisk problem” (Børne- og undervisningsministeriet, 

2019, s. 12) - hvilket gør casenes indhold paradigmatisk. (Flyvbjerg, 2015, s. 507) 

I casestudiet anvendes der observationer og interview, da disse metoder gør det muligt at frembringe den 

ønskede viden om konkrete repræsentationer og problembehandlingskompetencen ud fra den humanviden-

skabelige fænomenologiske hermeneutiske tilgang. De kvalitative metoders fokus er på underviserens og 

 
1 Den faglige vurdering af eleverne var foretaget på baggrund af en test.  
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elevernes oplevelser og erfaringer, og har et subjektperspektiv. Casestudiets data er indsamlet under et Design 

Research, hvor de matematiske problemer er de samme, men problemerne er stilladseret og iscenesat på 

forskellige måder (McKenney, Nieveen, & Akker, 2006) - dette er gjort for at opnå en bredere og dybere for-

ståelse af fænomenet. 

Case 1: En 3. klasse, ikke stilladseret med ikoniske repræsentationer 

Case 2: En 4. klasse, makrostilladseret med ikoniske repræsentationer og spørgsmål 

Case 3: En 3 klasse, makrostilladseret med ikoniske repræsentationer og spørgsmål 

Deltagerobservation 

Undervisningen, der observeres, gennemgår en Design Research (McKenney, Nieveen, & Akker, 2006), hvor 

det didaktiske design redesignes ift. makrostilladseringen, og derudover vil mikro- og mesostilladseringen 

være forskellige grundet den sociale kontekst (Knudsen & Wulff, 2017, s. 25-30; 78-82). 

I observationerne vil jeg være deltagende observatør, hvor jeg er facilitator af undervisningssekvenserne/det 

didaktiske design. Observationerne kombinerer den strukturerede og ustrukturerede observationsform, hvor 

observationsskemaets fokuspunkter begrundes med teori indenfor problemfeltet og egne hypoteser ift. prak-

sis (bilag 1-3). Når jeg anvender deltagerobservation, er det for at opnå nogle af de 6 muligheder Bernard 

fremhæver (Szulevicz, 2015, s. 86-87); 1. at åbne feltet op, 2. opbygge en relation til de observerede aktører, 

3. blive i stand til at stille de rigtige spørgsmål, 4. få en intuitiv forståelse for datamaterialet, 5. indfange og 

adressere forhold, som er utilgængelige vha. andre kvalitative metoder og 6. beskrive praksis. Deltagerobser-

vationerne udarbejdes vha. de otte trin (Klitmøller, Pedersen, & Nielsen, 2012). 

Observationerne har til formål at iagttage og fastholde data, men når man observerer en klasse, vil man ikke 

kunne indfange og fastholde alle data, og derfor vil der gå noget tabt i observationen - det er dermed kun en 

del af det foregåede, som bliver det empiriske grundlag. I deltagerobservationen oplever man ofte kun en del 

af rummet, da man interagerer med aktørerne, hvilket påvirker reliabilitet. En anden fare ved deltagerobser-

vation er risikoen for fortolkningsbias, idet man kan blive så optaget og involveret i rummet, at det kan blive 

svært at foretage generelle og teoretiske tolkninger (Szulevicz, 2015, s. 90). 

Elevinterview 

I casestudiet benyttes interview for at få adgang til det ikke-observerbare ift. elevernes oplevelser af fænome-

net. Når man anvender interview, får man ”adgang til at høre om deres oplevelser af forskellige fænomener i 

deres livsverden” (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 31) Dermed kan man åbne op for viden, som ellers ikke 

kommer til udtryk gennem handlinger, og derved kan man opnå en bredere og mere dybdegående viden om 

konkrete repræsentationer og problembehandlingskompetencen. Eleverne interviewes efter undervisningen 

for at opnå et mere trygt interview, som tager afsæt i det oplevede. Under interviewet er intervieweren særligt 
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opmærksom på det asymmetriske magtforhold mellem voksen og barn, af hensyn til barnets oplevelse og 

validiteten af data (Rasmussen, Warming, & Kampmann, 2017).  Det skyldtes, at informanten kan være tilbø-

jelig til at please intervieweren ved at komme med de ”ønskede” svar. (Jacobsen, Tanggaard, & Brinkmann, 

2015, s. 235) 

Interviewet er af semistruktureret karakter, som støttes af en udarbejdet interviewguide(bilag4) (Aagerup & 

Willaa, 2016; Glasdam, 2016), der har til formål at sikre validiteten af interviewet samt at undgå fortolknings-

bias ved at sikre, at man får spurgt ind til elevernes forståelse af ord og oplevelser. I interviewguiden opstilles 

relevante tematiske forskningsspørgsmål, som leder til interviewspørgsmål. Interaktionen i interviewet tager 

udgangspunkt i interviewspørgsmålene, men har ikke til formål at afgrænse informantens udtalelser om fæ-

nomenerne (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 37). Med interviewet tildeles projektet et indefra perspektiv; 

idet eleverne deler deres egne oplevelser og erfaringer om problemfeltet, og et udefra perspektiv; fortolknin-

gen af elevernes udsagn ud fra egen forståelse af fænomenerne. (Guldager, 2015, s. 79-81; s.117) Ift. inter-

viewguiden og det asymmetriske magtforhold har projektet særligt fokus på de etiske og moralske opmærk-

somhedspunkter, som følger med, når man inddrager andres liv i et projekt; informeret samtykke, fortrolig-

hed, konsekvenser og forskerrollen (Brinkmann, 2015). 

Den interviewfrembragte viden vil altid være konstrueret i den interaktion, der foretages mellem informanten 

og intervieweren, og kan derfor ikke betragtes som en neutralmetode. Interviewets reliabilitet påvirkes af 

spørgeteknikken, kemien mellem informanten-intervieweren og spørgsmålene. Desuden kan alt informatio-

nen om undervisningen med konkrete repræsentationer ikke italesættes, idet noget ligger som tavs viden hos 

informanten. Den viden, som kommer ud af interviewet, har syv hovedtræk: Den er produceret, relationel, 

samtalebaseret, kontekstuel, sproglig, narrativ og pragmatisk. (Szulevicz, 2015, s. 83-85) 
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Betingelser for læringspotentialet 

For at kunne analysere den indsamlede empiri ift. problembehandlingskompetencen og konkrete repræsen-

tationers indvirkning derpå, er det vigtigt at belyse de forudsætninger, der påvirker elevernes læringspotenti-

ale. Hertil anvendes Cobb og Yackels fortolkningsramme jf. normer (Cobb & Yackel, 1996) samt Brousseau og 

den franske skoles ”didaktiske kontrakt” (Brousseau, 1984), som begge anskueliggøre elevernes og lærerens 

individuelle og fælles forventninger til matematikundervisningen. 

Matematikundervisningen formes både af de generelle sociale og de sociomatematiske normer, som begge 

anskues ud fra et todelt perspektiv; det sociale og det psykologiske perspektiv. De generelle sociale normer 

beskriver i det psykologiske perspektiv elevens egne forestillinger om egen og andres rolle ift. undervisningen 

generelt, hvorimod normerne i det sociale perspektiv præges af interaktionerne mellem underviseren, ele-

verne og indholdet i den generelle undervisning. De sociomatematiske normer adskiller sig fra de generelle 

sociale normer ved at være fagspecifikke for matematikundervisningen og kan begrunde, hvad der anses for 

at være den normative forståelse af matematikundervisningen f.eks., hvad der er en acceptabel matematisk 

forklaring og argumentation. Det kunne være, hvordan det forventes, at man svarer på en matematisk opgave. 

Normerne vil ikke nødvendigvis være de samme hos alle elever i klassen, og ej heller vil man opleve, at alle 

elever sidder med en fast definition på, hvad der kendetegner kvalitet i de matematiske aktiviteter. Men de 

sociomatematiske normer påvirker samtalen om matematikken og elevernes læringsmuligheder, herunder, 

hvordan de udvikler specifikke matematiske overbevisninger, værdier og bliver selvstændige autonome ma-

tematiske individer. Måden, hvorpå læreren handler og responderer på elevernes forklaringer, påvirker ele-

vernes læring og forståelse af matematiske forskelle. De sociomatematiske normer påvirkes i den gensidige 

relation mellem det psykologiske og sociale og er en dynamisk størrelse, som ændres i takt med den matema-

tiske interaktion. Normerne kan identificeres gennem gentagne handlinger i bestemte mønstre, og i undervis-

ningen vil der løbende opstå ”taken-as-shared” som af Kaas kaldes matematiske praksisser og faglige forstå-

elser - som bliver en tavs viden i undervisningen altså en implicit forklaring i forklaringerne. Eksempelvis skal 

eleverne i de små klasser forklare, hvordan de har adderet to tal, hvorimod man senere ikke bruger tid på at 

lade eleverne forklare deres additionsalgoritme, da den bliver en matematisk praksis. (Kaas, 2011; Cobb & 

Yackel, 1996) 

Ligesom Cobb og Yackels mener Brousseau ikke, at læringspotentialet kan begrænses til elevernes individuelle 

kognition, men påvirkes ligeledes af omgivelserne. Brousseau og den franske skole samler normerne i begre-

bet ”den didaktiske kontrakt”. Den didaktiske kontrakt består i gensidige forventninger mellem underviser og 

elev, herunder, hvordan indholdet præsenteres samt elevernes og underviserens interaktion med indholdet. 

(Brousseau, 1984, s. 111-112) Eleverne baserer deres handlinger på de implicitte forventninger som f.eks. er 

opstået gennem tidligere verbale og nonverbale erfaringer i undervisningen. Kontrakten kan være uhensigts-

mæssig, hvis den ikke giver muligheder for elevers selvstændige refleksioner, aktioner og frigørelse fra 
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underviserens forventninger. Jf. Brousseau opnås den intenderede læring bedst i de a-didaktiske situationer, 

hvor der arbejdes med aktiviteter, der lader eleverne opdage/genopdage bestemte dele af matematikken. I 

de didaktiske situationer bør underviseren undgå Topaze- og Jourdaineffekten. Topazeeffekten består i, at 

underviseren frarøver elevernes læring og selvstændige arbejde ved at stilladsere aktiviteterne i et sådant 

omfang, at svaret på aktiviteterne bliver en selvfølge. Hvorimod underviseren i Jourdaineffekten tillægger 

elevsvaret en mening, som ikke er elevens egen (Brousseau, 1984, s. 115). Hvis eleverne i de a-didaktiske 

situationer benytter konkrete repræsentationer skal eleverne kunne håndtere de metakognitive-skift, så ele-

verne ikke ser den matematiske mening i de konkrete repræsentationer, men kan udlede den matematiske 

læring af repræsentationerne, hvilket kræver, at eleverne ved, hvad der søges svar på i aktiviteterne. Dette 

sker i devolution også af Blomhøj (2016) kendt som iscenesættelsen, hvor underviseren overdrager det faglige 

problem til eleverne. I en god aktivitet vil eleverne i aktionsfasen agere direkte med miljøet, der svarer på, om 

eleverne har benyttet en vinderstrategi, fordi der foreligger en umiddelbar feedback fra miljøet (Brousseau, 

1984). 

Problembehandlingskompetencen 

“..people learn mathematics through problem solving and they learn problem solving through creating 

mathematics (i.e., mathematical models). Embedded in a models-and-modeling perspective is a em-

phasis on situations in which the problem solver is expected to create, refine or adapt mathematical 

interpretations, or ways of thinking and procedures.” (Lesh & Zawojewski, 2007, s. 782-783) 

Med KOM-rapporten i 2002 kom der et øget fokus på elevernes matematiske kompetenceudvikling ift., hvad 

de kan, og hvordan der kan arbejdes med kompetencerne i undervisningen. (Niss, Jensen, & m.fl., 2002) I 

problemformuleringen fremgår problembehandlingskompetencen eksplicit. Men hvad er og kan problembe-

handlingskompetencen i grundskolen?   

I KOM-rapporten beskrives problembehandlingskompetencen som det at kunne afgrænse og tydeliggøre ma-

tematiske problemer, samt at kunne benytte forskellige strategier, når problemet skal løses. (Niss, Jensen, & 

m.fl., 2002, s. 19) I udskolingen øges forventningerne, og eleverne skal kunne opstille og formulere matema-

tiske problemer samt løse færdigformulerede problemer på forskellige måder. (Niss, Jensen, & m.fl., 2002, s. 

200) 

Et matematisk problem er kendetegnet ved, at løsningen på problemet kun kan findes ved en undersøgelse. 

Det er altså ikke et matematisk problem, hvis eleverne kan finde et svar ved direkte at benytte velkendte regler 

og algoritmer. (Niss, Jensen, & m.fl., 2002) Dvs. at et problem defineres af den enkelte elev. (Weng, 2013) Det 

findes flere forskellige typer af matematiske problemer, der er rene matematiske problemer, ”konstruerede 

virkeligheder” og hverdagsproblemer, som både kan være åbne og lukkede. (Niss, Jensen, & m.fl., 2002, s. 

200; Skovsmose, 1999, s. 6) Men før et matematisk problem ifølge Skovsmose kan karakteriseres som et un-

dersøgelseslandskab, skal eleverne forundres og have lyst til aktivt at undersøge. Skovsmoses undersøgelses-
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landskaber adskiller sig dog fra det klassiske matematiske problem ved, at der ikke er formulerede opgaver, 

som fremmer bestemte spørgsmål/svar, hvilket ifølge Skovsmose udfordrer matematikundervisningens typi-

ske ”opgave-diskurs”. (Skovsmose, 1999, s. 6) At arbejde undersøgende kan forekomme risikabelt, da læreren 

ideelt mister noget af kontrollen. Idet undersøgelserne kan lede eleverne og læreren i ukendt retning. Læreren 

skal altså være risikovillig for at undgå at begrænse elevernes undersøgelser. (Skovsmose, 1999, s. 11-12) 

Hvis undervisningen normalt er præget af ”opgave-diskursen” kræver arbejdet med undersøgelseslandskaber 

og definerede matematiske problemer, at elever bryder med de vante rutiner og ritualer for at kunne enga-

gere sig og arbejde selvstændigt med problemet, hvilket så vil være et brud på den didaktiske kontrakt 

(Skovsmose, 1999, s. 13; Blomhøj, Den didaktiske konktrakt i matematikundervisningen, 1995, s. 16) Samtidig 

kan problembehandlingskompetencen bryde med den didaktiske kontrakt ved, at fokusset i besvarelsen flyt-

tes fra facit til begrundelser, argumentationer og forklaringer ift. løsningen. (Weng, 2013) ”Dermed er proces-

serne i problembehandling både et grundlag for og et redskab til at fremme elevens læring og metalæring i 

udviklingen af matematiske begreber og deres anvendelse i matematikholdige situationer.” (Weng, 2013, s. 

158) Det er ideelt set ikke muligt at være problembehandlere, hvis man kun har en operationel matematisk 

forståelse. (Skemp, 1976) For nogen elever vil den nye arbejdsform skabe usikkerhed og utryghed og dermed 

begrænse deres deltagelse i undervisningen (Molbæk, 2016, s. 33). Men hvorfor arbejde med problembehand-

lingskompetencen i grundskolen? National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) beskriver fire 

læringsfordele ved at arbejde med problembehandling i grundskolen, nemlig at eleverne kan: 

- opbygge ny matematisk viden gennem problemløsning 

- løse opståede problemer i matematik og andre sammenhænge 

- anvende og tilpasse en række passende strategier til problemløsning 

- lære at kontrollere og reflektere over deres processer i problembehandlinger 

(Fink & Skånstrøm, 2017, s. 23; NCTM, 2000) 

Desuden viser forskning, at når man arbejder med matematiske problemer lærer eleverne mere matematik 

end, hvis de primært arbejde med træningsopgaver, der tager udgangspunkt i standardalgoritmer og -meto-

der. (Fink & Skånstrøm, 2017) 

En problembehandler i grundskolen skal ud fra overstående, besidde evnen til at opstille og løse matematiske 

problemer, have en relationel matematisk begrebsforståelse, reflektere over og vurdere anvendte løsnings-

strategier, kunne planlægge og være vedholden, idet ethvert matematisk problem kræver undersøgelser. 

Repræsentationer 

Repræsentationer er essentielle i matematikundervisningen, og i henhold til Duval kan de matematiske be-

greber og ideer ikke observeres gennem instrumenter eller sanses, den eneste måde, hvorpå vi kan tilgå 
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matematikken er gennem de semiotiske repræsentationssystemer. (Duval, 2006, s. 107) De semiotiske syste-

mer består bl.a. af verbale forklaringer, skriftlige produkter, tal, symboler, grafer, tegninger osv. 

“Of course, some representations that do not depend on a semiotic system are used in mathe-

matical activity. The best example is the matchstick use for representing small integers. They 

have neither rules of formation nor specific possibilities of transformation. These are used like 

a material for free manipulations. In that sense, they fit perfectly the third determination of 

representamen given by Peirce: “something that stands to somebody ...” (1931, p. 2.228). Their 

use depends only of the interpretant. They appear most frequently as transitional auxiliary rep-

resentations (Hitt, 2003).” (Duval, 2006, s. 110-111) 

Figure 1. Classification of the registers that 

can be mobilized in mathematical processes 

(Duval, 2006, s. 110) 

Ifølge Duval kan vi ikke håndtere og 

udvikle matematisk aktivitet uden de 

semiotiske systemer. Han inddeler de 

semiotiske systemer i 4 repræsenta-

tionsregistre; Diskursive operationer 

og ikke-diskursive (lodrette), som 

opdeles i et multifunktionelt register 

og et monofunktionelt register (van-

drette). De diskursive operationer 

består af det verbale og skriftlige, 

hvorimod det ikke-diskursive er det visuelle. Duval skelner mellem to typer af transformationer: omformning 

(treatment) og konvertering (conversion). Omformningen (de buede pile) sker inden for samme register, hvor-

imod konverteringen (de lige pile) forekommer, når man skifter mellem to repræsentationsregistre. Disse 

transformationer er for rutinerede matematikere overkommelige og enkle, men for elever i folkeskolen kan 

disse skift volde stort besvær og være grundlag for mulige misforståelser. 

Bruner (1972) arbejder med forskellige typer af repræsentationer i matematikundervisningen. Han opdeler 

repræsentationerne i tre typer; Enaktive, ikoniske og symbolske. 

Enaktive repræsentationer; er handlingsorienterede, og lægger op til fysiske erfaringer. 

 Ikoniske repræsentationer; er visuelle, og består i billeder, grafer, diagrammer, figurer osv. 

 Symbolske repræsentationer; er verbale og skriftlige, og består bl.a. i anvendelsen af symbo-

ler. 
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De tre repræsentationsformer er relevante ift. at opnå en progression i elevernes matematiske forståelser og 

læring, der af Bruner beskrives som en proces, der går fra det konkrete, til den generelle og til det ab-

strakte/kontekstuafhængige. (Hansen, 2019; Bruner, 1972) Dvs. at elevernes faglige begreber udvikles på bag-

grund af det konkrete og generelle. (Tall & Vinner, 1981; Fredens, 2018, s. 238; Webb, Boswinkel, & Dekker, 

2008) 

I følge en meta-analyse har konkrete repræsentationer en god effekt, når det kommer til at fastholde eleverne, 

men en mindre god effekt, når det kommer til problembehandling. (Carbonneau, Selig, & Marley, 2013) Kon-

krete repræsentationer har en positiv effekt på læringen, hvis læreren har taget ejerskab over deres anven-

delse i undervisningen, ved at have planlagt eller redesignet et forløb, så det passer til deltagerne. Det er altså 

ikke nok blot at trække de konkrete repræsentationer ind i undervisningen, der skal være en intention med 

dem. (Stein & Bovalino, 2001) 

Opsamling 

I dette afsnit opsummeres de ovenstående teorier ligesom de sammenkobles og stilles op imod hinanden. 

Ifølge Duval (2006) sker der kun en udviklende matematisk aktivitet, når der transformeres mellem de forskel-

lige semiotiske registre. Jf. Brousseau (1984) opnås den intenderede læring bedst i de a-didaktiske situationer, 

hvor der arbejdes med aktiviteter, der lader eleverne opdage/genopdage bestemte dele af matematikken. 

Den optimale læringssituation er ud fra Brousseau og Duval, en matematisk aktivitet, hvor der kræves trans-

formation og selvstændigt arbejde. Eleverne skal arbejde i en a-didaktisk situation, hvor de opnår matematisk 

indsigt uden, at læreren involverer sig. 

Ved at arbejde med et matematisk problem kommer eleverne til at transformere enten ved at konvertere eller 

omformere, idet matematiske problemer er kendetegnet ved, at man skal undersøge og ikke kan anvende en 

velkendt rutine. Netop det at transformere er noget, som flere problemløsningsmetoder benytter sig af. f.eks. 

Pinds (2010) LOVPORT og Polyas fire trin (2014), som begge opfodrer problembehandleren til at omformere 

problemet ved at reformulere problematikken og konvertere problemet i form af en skitse. 

Selvom Lesh & Zawojewski (2007) er kritiske overfor anvendelsen af problemløsningsmetode, mener de, at 

man lærer matematik ved at løse problemer og man lærer at løse problember ved at modellere. Ved at 

anvende konkrete repræsentationer opnår eleverne mulighed for at modellere problemet, dog er det en 

forsimplet modelleringsproces.   

I meta-analysen analyseres de konkrete repræsentationer til at have lille effekt på elevernes problembehand-

ling, hvorimod de tillægges en stor fastholdelseseffekt. (Carbonneau, Selig, & Marley, 2013) Det er interessant, 

at man i meta-analysen har valgt at adskille fastholdelse og problembehandling, da arbejdet med de matema-

tiske problemer kræver, at eleverne bliver fastholdt i problematikken for at kunne foretage undersøgelserne. 
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Duval (2006) nævner ikke konkrete repræsentationer som en del af de semiotiske repræsentationsregistrer, 

men som et objekt, der kan anvendes til at manipulere med i de matematiske aktiviteter, hvor de ofte benyttes 

i overgangen mellem repræsentationerne. Jeg tolker de konkrete repræsentationer til at være todelte - de kan 

være simple tælleobjekter, som støtter det matematiske eller de kan være en del af den matematiske aktivitet, 

som når de anvendes i problemløsningsmetoden første del. Her mener jeg, at anvendelsen af konkrete repræ-

sentationer kræver, at eleverne kan konvertere det matematiske problem til de konkrete repræsentationer, 

og at de derfor kan have en plads i det multifunktionelle ikke-diskursive register, idet de kan skitsere den 

matematiske aktivitet på samme betingelser som at tegne. 

Præsentation af empiri  

Projektets empiriske grundlag består af 3 observationer samt 6 elevinterviews fra case 3. Hensigten med ob-

servationerne er at indsamle data om 3.-4. klasses elever ift. hvordan de arbejder med matematiske proble-

mer, hvordan de anvender og påvirkes af konkrete repræsentationer samt læringskontekstens indvirkning 

derpå. 

I observationerne arbejdede eleverne med lukkede matematiske problemer. De matematiske problemer var 

de samme gennem de tre cases, men blev redesignet fra første case til anden case ift. makrostilladseringen. 

Om eleverne arbejdede med det ene eller begge problemer, afhæng af tidsrammen og elevernes forudsæt-

ninger. Begge matematiske problemer gjorde det muligt for eleverne at arbejde undersøgende og med kon-

krete repræsentationer. 

Case 1; 3.klasse; her arbejdede eleverne med Mysteriet om de magiske småkager. Tidsramme: 2 timer 

Case 2; 4.klasse; her arbejdede eleverne først med Mysteriet om trolden og broen og efterfølgende med My-

steriet om de magiske småkager. Tidsramme: 3 timer 

Case 3; 3. klasse; her arbejdede eleverne med Mysteriet om trolden og broen og der blev gennemført 6 elev-

interviews. Tidsramme: 3 timer 

Opgavernes formål er at styrke elevernes problembehandlingskompetence og arbejde med elevernes num-

bersense (Boaler, 2015). 

Hvis eleverne kan transformere teksten og undgå misforståelser, har opgaverne en selvforklaring (Fredens, 

2018, s. 210), hvor eleverne kan se, om de har anvendt en vinderstrategi (Brousseau, 1984). Opgaven kræver, 

at eleverne er stabile læsere, hvis de skal arbejde med opgaven selvstændigt uden lærerstøtte. 

Analyse 

I alle 3 observationer imødekommes evt. manglende læsefærdigheder ved, at opgaven læses højt. Men efter 

første observation ændres layoutet, så opgaven styrkes ift. multimodaliteten vha. billeder og makrostilladse-
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res således, at der efter teksten bliver stillet relevante spørgsmål for at gøre problemet mere tilgængelig for 

eleverne og derved lette opstarten af problembehandlingen. I case 2 er der ændret på rækkefølgen af opga-

verne, for at opnå en mere hensigtsmæssig progression. Kompleksiteten af Mysteriet om Trolden og broen er 

lavere og derfor var planen, at eleverne i første omgang skulle hjælpes igennem Mysteriet om de magiske 

småkager, for derefter at arbejde i en a-didaktisk situation med Mysteriet om trolden og broen. I stedet ople-

vede eleverne, at det var for svært, og de mistede motivationen formentlig på grund af elevernes manglende 

mestringsforventning (Imsen, 2015). 

L: Vil I løse et nyt mysterie? 

Eleverne: Nej det var for hårdt. Nej skulle vi ikke lege købmand. 

Hvorimod eleverne i case 3 efterspurgte det næste mysterium, det kan dog også skyldes forskellen i klasserne 

normer, forudsætninger og lærerens formidling. 

I opgavehæftet lægges der op til, at eleverne skal skitsere problemet, hvor 

eleverne skal konvertere fra den multifunktionelle operation til det multi-

funktionelle ikke-diskursive. I stedet for at skitsere den matematiske aktivi-

tet tegnede eleverne fortællingen. Om det at skitsere den matematiske ak-

tivitet ikke er en del af deres sociomatematiske normer og derfor skulle 

være præsenteret mere instruerende, er muligt. Men eleverne kunne der-

imod godt skitsere den matematiske aktivitet med de konkrete repræsenta-

tioner. Fokusset blev ligeledes flyttet fra at handle om elevernes tegnefær-

digheder til matematikken. 
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I de nedenstående afsnit analyseres det specifikke for hver af de 3 cases. 

Case 1 

Læreren iscenesatte det matematiske problem således; 

L: I skal være matematikdetektiver - og finde en løsning på mysteriet om de magiske småka-

ger. 

Her blev problembehandlingen sidestillet med at være en matematikdetektiv, men læreren og elevens her-

meneutik gjorde, at de opfattede det at være matematikdetektiv forskelligt. 

E3: Det her er ikke, som jeg troede 

L: Hvorfor er det ikke det? 

E3: Vi går jo slet ikke rundt og leder efter ting, som detektiver gør…. Det ville være sjovt. 

L: Nej det er rigtigt, men du leder efter spor i historien. 

Eleven ryster hovedet i små bevægelser fra side til side. 

Det tyder på, at det er væsentligt for elevens overtagelse af problemet, at aktørerne har en entydig forståelse 

af, hvad aktiviteten går ud på. Her forventede eleven, at problembehandlingen ville være en aktivitet, der 

krævede, at eleven bevægede sig rundt i lokalet for at finde spor, men oplevede ikke det at flytte rundt på 

konkrete repræsentationer, undersøge og ræsonnere, som detektivarbejde. Den manglende konsensus mel-

lem elevens forventninger og aktiviteten kan have været med til at gøre det svært for eleven at involvere sig 

aktivt og engageret i problembehandlingen, idet eleven ikke føler medbestemmelse (Kjeldsen, Asmussen, & 

Kjærgaard, 2020). De konkrete repræsentationer kunne ifølge eleven være med til at motivere, hvis de levede 

op til elevens forventninger ift. problembehandlingen. Det kan indikere, at iscenesættelsen af problemet har 

en vigtig betydning for elevernes lyst til at interagere med problematikken, hvilket også understøttes af Skovs-

mose (1999) og Blomhøj (2016). 

Allerede inden aktionsfasen havde flere elever opgivet problemet. Eleverne lå på gulvet, trak på skuldrene, 

rynkede bryn eller tog sig til hovedet. Af de elever, som var gået i gang, var der flere som allerede efter 2-

3minutter rakte hånden op, fordi de havde undersøgelsesproblemer. 

E1: Hvad skal vi? 

E4: Vi kan ikke 

Når eleverne havde fået hjælp til at omforme historien, kunne eleverne godt selvstændigt undersøge myste-

riet vha. konkrete repræsentationer. Grunden til elevernes manglende transformationsevne kan udledes af 

følgende samtale; 

L: ”Regnehistorier i bogen, hvordan med det? Jeg overvejede, at jeg burde have hjulpet dem i 

fællesskab med at finde de vigtige informationer, fordi teksten var for lang, så de søgte ikke 

selv informationerne efterfølgende i teksten.” 
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Matematiklæreren: ”Når vi regner med regnehistorier f.eks. Ida er 10 år. Hun køber 5 is og 

lillebroren har 2 is. Hvor mange is har de i alt? Så hjælpes vi af med at finde de vigtige infor-

mationer i teksten, som 5 og 2.” 

Læreren udtalte, at selv ved korte regnehistorier bliver eleverne guidet til at udvælge de rigtige informationer, 

hvilket kan indikere, at eleverne ikke arbejder a-didaktisk og måske undervisningen endda bærer præg af 

topaze-effekten, hvor læreren overtager den matematiske aktivitet. Den manglende kompetence til at arbejde 

selvstændigt med teksterne, foretage transformationerne og udlede vigtige informationer, afspejles i casen, 

hvor eleverne har svært ved den a-didaktiske undersøgelse.  

Når man sammenligner case 1 med de øvrige cases, er det interessant at analysere på de generelle sociale og 

sociomatematiske normer i klassen, da der her er tydelige forskelle. 

Af generelle sociale normer ses det, at det var okay at opgive på forhånd, og at man ikke behøvede selv at 

forsøge at finde viden ift. arbejdet med opgaven, hvilket er en udfordring, når man skal arbejde med matema-

tiske problemer. I opsamlingen fik man et indblik i de sociomatematiske normer, der præger klassen, da lære-

ren spørger ind til, hvordan det havde været at arbejde med opgaven, hvor følgende samtale udspillede sig; 

Eleverne: Svært! 

L: Hvorfor? 

E3: fordi det ikke tog 1 sek. 

L: Tager matematik normalt 1 sek.? 

E3: Ja matematik er hurtigt. 

E6: Det var hårdt, normalt kan vi alt i matematik. 

E3: Fordi det ikke var nemt. 

L2: Hvordan kan vi gøre det nemmere? 

E7: Opgaven skal være kortere, og så skal i hjælpe. 

L2: Hjalp vi ikke? 

E7: Jo men mere hjælp. 

Sammen med det overstående kan det tyde på, at de gældende sociomatematiske normer i klassen er med til 

at komplicere elevernes arbejde med problembehandlingskompetencen, idet eleverne anser matematikken 

for at være svær ud fra et tidsperspektiv, at det ikke må være hårdt at lave matematik, og at man altid skal 

kunne finde det rigtige resultat. Under disse normer er det svært at arbejde med numbersense ud fra Boalers 

(2015) syn på, hvad der giver eleverne en god matematiske læring. Ifølge hende kræver den dybe og relatio-

nelle matematiske læring, at eleverne tænker over matematikken og ikke blot løser den hurtigt og uden re-

fleksion. Desuden passer arbejdet ikke ind i elevernes forståelse af matematik, idet et problem er kendetegnet 

ved, at man ikke kan benytte en standard algoritme, og at det skal undersøges, hvilket tager tid. Gennem en 

samtale mellem klassens matematiklærer og læreren, bekræftede matematiklæreren elevernes udsagn om-

kring den sociomatematiske norm angående, hvad matematik ikke bør være; nemlig hårdt. 
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Matematiklæreren: Vi skal godt nok lave købmand i næste time! 

L: Jo blandt andet 

Matematiklæreren: Det var godt, det her er hårdt! 

Lærerens følelser påvirker læringsrummet mest (Goleman, 2014; Rizzolatti & Sinigaglia, 2008; Dimberg, 

Thunberg, & Elmehed, 2000), så da læreren vælger at respondere med at beskrive arbejdet, og underkender 

værdien af arbejdet med problembehandlingen, påvirker det alt andet lige elevernes lyst til arbejdet negativt. 

Det var kun i case 1, at man oplevede, at læreren udtrykte en negativ holdning til problembehandlingen. 

I case 1 så man, at eleverne anvendte konkrete repræsentationer som en del af deres løsningsstrategi.  Men i 

casen tyder det på, at foruden de konkrete repræsentationer påvirkes motivationen og undersøgelsens akti-

onsfase af klassens sociomatematiske og generelle sociale normer. Eleverne er vant til at arbejde i en ”opga-

vediskurs” så det at arbejde med matematiske problemer brød med deres didaktiske kontrakt, og derfor skulle 

man være ekstra opmærksom på at makrostilladsere problemet, så eleverne ikke oplevede for mange lærings-

barrierer (Molbæk, 2016, s. 23; Imsen, 2015) ift. problembehandlingsprocesserne og transformationerne i den 

matematiske aktivitet. Det indikeres ligeledes, at de konkrete repræsentationer kan være en motiverende 

faktor i elevernes arbejde med problemet, hvis der er konsensus mellem elevernes forventninger og aktivite-

tens anvendelse af konkrete repræsentationer. 

Case 2 

I opstarten af undervisningen var flere af eleverne frustrerede over det matematiske problem og arbejdsme-

toden. Eleverne havde svært ved at koncentreret sig om at lytte og komme i gang med undersøgelsens før-

ste fase, hvilket den tilstedeværende engelsklærer også bemærkede. 

EngL: Wow hvor er det vildt at se dem frustrerede.  

L: Hvordan? 

EngL: Jeg er medlærer i nogle matematiktimer og normalt kører det bare derudaf med opga-

ver, og jeg har kun oplevet dem frustrerede, når jeg har engelsk med dem. Det er helt en let-

telse at se det ikke kun er i engelsk, at de kan være sådan. 

Engelsklæreren observerede og italesatte, hvordan eleverne reagerede i den normale undervisningsramme 

for matematik vs. engelsk/undersøgende arbejde. Eleverne var vant til at arbejde under ”opgave-diskursen” 

og det undersøgende arbejde med de konkrete repræsentationer er et brud på den didaktiske kontrakt, det 

er også forventeligt, at eleverne bliver frustrerede, idet der ikke er konvergens mellem elevernes forventnin-

ger til opgaven og klassens vanlige opgaverutiner. Problembehandlingen bryder med de vante rutiner ift. op-

gaveløsningen, og eleverne skal genfinde en klarhed i det ukendte. Det var derfor også forventeligt, at eleverne 

i arbejdet benyttede sig af mønstre fra de vante sociomatematiske normer. 

Læreren læser historien højt. 

L: Hvad skal vi finde ud af? 

E1: Hvor mange småkager der er? 
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L: ja og hvor mange er der maksimalt? 

E5: 30 

E2: Det giver 9. 

L: Det er et godt bud. 

E2: Resultat er 9. 

Et lignende scenarie udspillede sig i første mysterium, hvor eleverne var mere optaget af at besvare mysteriet 

fremfor at finde vigtige undersøgelsesinformationer, som kunne støtte deres proces. Dette kan indikere, at 

klassen havde en uhensigtsmæssig didaktisk kontrakt (Blomhøj, 1995; Brousseau, 1984) ift. undersøgelsesar-

bejdet, idet eleverne var mere fokuserede på resultatet/produktet fremfor undersøgelsen/processen og gerne 

hurtigt ville komme med det ”rigtige” svar, hvilket ikke giver eleverne tid til refleksion, transformation og den 

relationelle matematiske forståelse. (Skemp, 1976; Boaler, 2015; Duval, 2006) Eleverne følte sig sikre på deres 

bud og havde svært ved at acceptere, at læreren ikke ville godkende deres svar uden en undersøgelse af det 

matematiske problem. 

Under arbejdet med Mysteriet om trolden og broen var der både elever, som arbejdede a-didaktisk med pro-

blemet, og andre, der havde et yderligere behov for lærerstøtte. 

Læreren går hen til de fire elever, der ikke laver noget.  

L: Hvordan går det her? 

EM: Jeg gider ikke mere. 

L: Hvad har I fundet ud af? 

EM: Det er ikke 12. 

L: Okay, hvorfor kunne I ikke bruge 12. 

EL: Det var for højt. 

L: Hvad kunne I så prøve med? 

EM: 6 

begge elever kigger ud i luften. Gruppen overfor finder 6 mønter og begynder at teste.  

L finder 6 mønter og lægger foran EL og EM. 

L: Hvad skal jeg gøre nu? 

EM: finde 6 mere. 

EM finder 6 mere. 

…. 

Eleverne tester 8. 

…. 

EM: det virker heller ikke! 

L: Hvad vil I så prøve? 

EM: måske 7? 

L: så prøver vi 7. 

Læreren sidder ved gruppen, mens de prøver sig frem. 

EM og EL: YES!! 
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Overstående er et eksempel på, hvordan eleverne kan have brug for ekstra støtte til at engagere sig i aktions-

fasen. Læreren fik eleverne engageret og fastholdt ved at stille spørgsmål til deres undersøgelse. Elevernes 

undersøgelse blev støttet ved, at læreren fandt antallet af mønter ud fra gruppens nye gæt, hvorefter eleverne 

overtog undersøgelsen igen ved at modellere problemet med mønterne. Læreren forblev hos eleverne under 

deres undersøgelse og foretog løbende mikrostilladsering, når eleverne ikke længere arbejdede selvstændigt. 

Lærerens mikrostilladsering og de konkrete repræsentationer formåede at få eleverne til at arbejde a-didak-

tisk med problemet. Den enaktive tilgang gjorde det muligt for læreren at guide eleverne i undersøgelsen uden 

at overtage den, idet den matematiske aktivitet blev visualiseret. Eleverne deltog efterfølgende engageret i 

opsamlingsfasen. 

ML: Det er vildt at se. (EM) siger normalt ikke noget i matematik, og tit ender han (EM) og (EL) 

med at give op. 

Det tyder på, at de konkrete repræsentationer kan være med til at fastholde eleverne i undersøgelsen samt 

øge deres deltagelsesmuligheder. Eleverne havde allerede opgivet og gad ikke mere, men endte med at un-

dersøge sig frem til et svar vha. de konkrete repræsentationer og lærerstøtte. 

Pigegruppen arbejdede a-didaktisk i hele aktionsfasen, og søgte kun læreren for at finde konkrete repræsen-

tationer og få bekræftet deres proces. Pigegruppen havde en drivkraft og deltog aktivt i problembehandlingen, 

hvilket ifølge Deci og Ryan kan være et udtryk for, at eleverne styres af en indre motivation (Ryan & Deci, 

2000). 

Læreren læste ”mysteriet om de magiske småkager” op for eleverne, og da eleverne ikke selvstændigt kunne 

lave transformationerne af eventyret, støttede læreren elevernes løsningsstrategier i problembehandlingen 

ved at foretage en omformning i den multifunktionelle diskursive operation, hvor læreren omformede den 

eventyrlige tekst til en historie, som eleverne var bekendte med gennem deres hverdagserfaringer med ”æg-

gejagt” samt en konvertering til det multifunktionelle ikke-diskursive ved at skitsere den matematiske handling 

i historien. Læreren støttede elevernes matematiske aktivitet gennem den enaktive tilgang og med ikoniske 

repræsentationer. Lærerens stilladsering mindede om Pinds problembehandlingsstrategi - LOVPORT; læs, om-

formuler, visualiser, planlæg, overslag, regn og tjek (Pind, 2010). 

På trods af, at læreren i samarbejde med eleverne foretog disse transformationer, som skulle hjælpe dem til 

at forstå problemet, var eleverne afhængelige af de konkrete repræsentationer i deres løsningsstrategi, både 

ift. visualisering samt at regne problemet ud. Hvilket blev observeret i disse to tilfælde; 

E2: Men det giver 9 så hvad skal vi nu lave. 

L: Har I undersøgt det? 

E2: Ja på tavlen. 

L: Prøv at finde nogle ting og så vil jeg gerne se det. 

Eleverne finder en masse mønter og tager 9 mønter, som de begynder at flytter rundt på. 

E2: Så får de tre hver. 



Vibeke Elena Hansen  1007885 
 

Side 20 af 45 
 

L: hmmm 

E2: hov vi mangler katten så kan det ikke være 9. 

Eleverne prøver sig frem med forskellige tal. 

Eleven var sikker på sit resultat og fandt det derfor ikke nødvendigt at undersøge problemet ej heller vha. 

konkrete repræsentationer. Så da læreren bad eleven, om at visualisere løsningsforslaget støttede de kon-

krete repræsentationer elevens mulighed for at vurdere om, der var anvendt en vinderstrategi. Eleven var 

hurtig til at evaluere sit resultat og gik derefter engageret ind i undersøgelsen af problemet. De konkrete re-

præsentationer så ud til at være medvirkende til at flytte fokusset fra resultatet til undersøgelsen.  

E8: Vi kan ikke finde ud af det. 

L: Hvilke ting har I fundet til at undersøge det med? Eller har i en anden ide til at undersøge 

det. 

E8: Vi har ikke nogen. 

L: Okay så prøv at finde noget og så kommer jeg over til jer igen lige om lidt 

… 

L: Sten, fint og I er i gang med at undersøge? 

E8: ja vi er i gang med 9. 

Eleverne flytter stenene ud i 3 bunker. 

E9: Det passer. 

L: hvor er jeres kat? 

E8-E9: Øhhh kat? 

L: ja for hvordan var det nu det var? 

E (fra en anden gruppe): de skulle have lige mange hver og katten skulle have 1 hver gang. 

E8: Vi mangler en, så kan vi prøve med 10. 

Eleverne skiftes til at udføre undersøgelsen og vælge et tal. 

Eleverne var handlingslammede og kunne ikke påbegynde deres undersøgelse af problemet. Læreren imøde-

kom elevernes udfordringer ved at guide dem til at anvende konkrete repræsentationer i deres løsningstra-

tegi. I elevernes undersøgelse af 9, observeres det, at eleverne enten ikke havde forstået eller husket alle 

vigtige informationer ift. problematikken, her gjorde de konkrete repræsentationer det muligt for eleverne og 

læreren at evaluere elevernes forståelse af problemet, og samtidig støttede de konkrete repræsentationer 

elevernes videre undersøgelse af problemet. De konkrete repræsentationer kan være med til at støtte elever-

nes arbejdshukommelse, som det ses i overstående glemte eleverne kattens roller, men, da eleverne anvendte 

konkrete repræsentationer til at skitsere problemet vha. stenene, der repræsenterede de magiske småkager, 

de 3 hekse og katten, kunne de nemmere fordele småkagerne og forholde sig til antallet af småkager. Ifølge 

Fredens (2012) kan arbejdshukommelsen for denne aldersgruppe maksimalt fastholde 3-4 ting ad gangen. Det 

behøvede altså ikke at bunde i elevernes manglende evne til at konvertere fra det multifunktionelle diskursive 

til det multifunktionelle ikke-diskursive, hvor Duval mener, at misforståelsen af den matematiske aktivitet ofte 

opstår, men derimod kan elevernes udfordringer også være forårsaget af arbejdshukommelsens evne til at 

fastholde vigtige informationer. 
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I opsamlingen udspillede følgende dialog sig: 

L:Jeg hørte, at der var nogen som fandt ud af at de ikke behøvede at undersøge alle tal. Kan I 

fortælle hvorfor? I må gerne låne tavlen. 

E7: Det behøver vi ikke. Vi fandt ud af at vi ikke behøvede at undersøge dem i 3 tabellen, da 

der ikke er en til katten. 

L: Okay spændende. Er der andre tal vi kan udelukke. 

E11: Lige tal. 

L: Hmmm hvordan det? 

E11: Når det er lige, kan man ikke dele det i tre. 

L: Det har jeg ikke undersøgt. Lad os prøve at undersøge det. 

Prøver med 8 

Prøver med 10 

E2: Hvis det lykkes i første, vil det ikke lykkes i andet forsøg. 

I opsamlingen delte eleverne deres undersøgelseserfaringer ift. at finde antallet af de magiske småkager, ele-

vernes løsningsstrategier gik fra at være det enaktive og konkrete, hvor de undersøgte ustruktureret, til det 

generelle, hvor eleverne blev opmærksomme på fundne mønstre, som var relevante for deres undersøgelse. 

Læreren kom ud i en ukendt situation, da elevernes undersøgelse begyndte at fokusere på mønstrene. Her 

fandt eleverne et nyt mønster ift. hvilke tal, der var interessante at undersøge i det gældende undersøgelses-

interval (0-30). Eleverne formåede at ændre det lukkede matematiske problem til et undersøgelseslandskab, 

hvor de blev nysgerrige på tal-mønstre, der ikke var relevante at undersøge ift. at løse problemet. 

Eleverne oplevede arbejdet med problemerne som værende sjovt, spændende og hyggeligt, samt, at det blev 

nemmere at løse den sidste opgave, hvilket, ifølge eleverne selv, skyldtes; genkendelsen af arbejdsformen. 

Case 3 

I case 3 undersøgte alle elever først problemet ud fra et gæt på 24 kroner, hvortil deres undersøgelse viste, at 

de efter første gang over broen endte med 40 kroner på lommen. I plenum analyserede eleverne og læreren 

det første gæt, og i dialogen kom eleverne frem til, at 24 var et for højt tal, og at deres næste bud burde være 

lavere. Men da eleverne skulle foretage et nyt bud på baggrund af den første undersøgelse, skete følgende: 

L: okay alle sammen er der nogen som har fundet på nogle gode bud i frikvarteret? 

Eleverne ryster på hovedet. 

L: Okay så snak sammen nu og find på et nyt bud. 

Eleverne snakker sammen. 

L: hvad er jeres gæt? 

Eleverne: 16, 64, 128, 6, 48, 8 

Læreren noterer tallene på tavlen uden at kommentere på dem. 

L: har alle et nyt bud de kan gå i gang med at undersøge. 

Flere elever gættede på en højere værdi end 24. Men i stedet for at henvise til tidligere dialog, undgik læreren 

Topaze-effekten ved at lade eleverne arbejde selvstændigt med undersøgelsen og gøre sine egne erfaringer. 
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Det er dog interessant, at eleverne ikke formåede at bruge tidligere erfaringer ift. det nye gæt. I den a-didak-

tiske situation begyndte eleverne løbende at anvende deres tidligere erfaringer, når de foretog gæt til videre 

undersøgelse. 

Selvom der gennem interviewet og det observerede forekom en didaktisk kontrakt, der var præget af ”opgave-

diskursen”, oplevede man kun få elever i problembehandlingsudfordringer, og de fleste elever virkede enga-

gerede i arbejdet med problemet. 

Interview af case 3 elever 

I elevinterviewene var der konsensus om, hvordan eleverne oplevede det at arbejde med opgaven. Alle ele-

verne udtalte, at det var sjovt. 

Til gengæld fremkom der en divergent opfattelse af de konkrete repræsentationers påvirkning på problembe-

handlingen. 

5 ud af de 6 elever opfattede de konkrete repræsentationer som et middel, der gjorde det lettere at undersøge 

i processen og finde et resultat. 3 af disse elever udtalte, at det blev lettere, fordi det både var kroppen og 

hjernen, der arbejdede med problemet. Dog udtalte en enkel af disse elever, at det ville være lige så nemt at 

anvende papir og blyant. De konkrete repræsentationer gav eleverne muligheden for at handle og indgå i 

problemet fremfor at regne problemet ud, som en elev udtalte ”…..fordi så kunne man sådan lege det.”. Fre-

dens (2018) beskriver, at kroppen er en forudsætning for elevernes kognitive udvikling, og grundlæggende for 

elevernes personlige udvikling og mentale læreprocesser. Fredens påpeger, at abstrakt tænkning kun giver 

mening for de elever, der har opnået den fundamentale kropslige erfaring (Fredens, 2018, s. 159). De konkrete 

repræsentationer var motiverende for størstedelen af eleverne. Faktisk oplevede alle 5 elever, at de konkrete 

repræsentationer var med til at gøre det sjovere at undersøge problemet, og det var uafhængig af elevernes 

oplevelse af, hvor svært problemet var. 

En enkelt elev syntes ikke, at det var nemmere at anvende konkrete repræsentationer ift. problembehandlin-

gen, det kan dog diskuteres om, i hvilket omfang opgaven var et matematisk problem for eleven, ud fra elevens 

udtalelser og det observerede. I opstarten var det et matematisk problem, hvor eleven ikke vidste, hvordan 

man skulle starte undersøgelsen - ”I starten syntes jeg det var lidt svært at finde noget at gætte på, fordi der 

jo er mega mange tal man kan tage” men efterfølgende i interviewet forklarede eleven deres undersøgelse af 

problemet, hvilket indikerer, at eleven anvendte en tydelig rutinepræget algoritme i undersøgelsen. Modsat 

de andre elever, syntes eleven, at de konkrete repræsentationer besværliggjorde processen, da eleven godt 

kunne fastholde de nødvendige informationer i arbejdshukommelsen. Dog ses det i observationen, at eleven 

anvendte de konkrete repræsentationer i den første undersøgelse af problemet, det er muligt, at det havde 

en indvirkning på elevens transformationer og forståelse. I interviewet afskriver eleven ikke de konkrete 
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repræsentationer ift. løse opgaver, og udtalte ”Det kommer an på, hvilken situation vi er i. F.eks. her synes jeg 

det var nemmere at regne det i hovedet.” 

Ud fra interviewene oplevede 83, 3̅% af eleverne, at den enaktive tilgang var med til at lette proces og moti-

vere. Hvorimod eleven, der jf. egne overbevisninger er dygtig til matematik, oplevede, at de konkrete repræ-

sentationer besværliggjorde problembehandlingen. 

Generelle observationer fra alle cases 

Ifølge Weng (2013) er børn af natur problembehandlere grundet deres naturlige tilgang til at undersøge og 

eksperimentere, men det oplevede jeg ikke i de didaktiske situationer. I alle 3 cases oplevede jeg elever, der 

havde behov for at blive stilladseret i et sådant omfang, at man kunne være bekymret for en mulig Topazeef-

fekt og dermed frarøve dem deres matematiske undersøgelse. 

Dette kan bl.a. ses i observationen fra case 3 efter den fælles opstart på klassen, hvor eleverne og læreren i 

fællesskab havde fundet de vigtige matematiske informationer fra historien; 

EM: Hvordan gør vi? 

L: Har I fundet jeres gæt i mønter? 

EM: Nej 

L: Okay, så skal I starte med det 

Eleverne finder mønterne. 

EA: Hvad så nu? 

L: Ja, hvad skete der så? 

EM: Betaler trolden 8 kroner. 

EA: Nej først skal de fordobles. Så her er der 24 kroner. 

L: Og så skulle hun? 

EM: Betale 8 kroner. 

L: Hvad har hun nu? 

EM: 40 kroner 

L: Okay kan i gå hen og skrive det i bogen. 

EM: Hvad skal vi med mønterne? 

L: Bare læg dem på bordet. 

Læreren guidede de to elever igennem det første forsøg på at løse problemet. Om det skyldtes elevernes 

manglende evne til at konvertere historien fra den multifunktionelle diskursive operation til det multifunktio-

nelle ikke-diskursive, eller om det bundede i en fastholdelse af den didaktiske kontrakt, så eleverne i skole-

konteksten ikke kunne anvende deres naturlige tilgang til at undersøge og eksperimentere? Eller om det var 

en blanding, fremkommer ikke tydeligt. Det kunne også skyldes elevernes manglende kendskab til anvendelse 

af konkrete repræsentationer. 

Alle elever benyttede sig af konkrete repræsentationer i deres løsningsstrategi dog i et varieret omfang, kun i 

et enkelt tilfælde observerede jeg, at en elev fravalgte konkrete repræsentationer undervejs. Eleven 
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interviewede jeg efterfølgende, hvor det blev klart, at det matematiske problem kun i et begrænset omfang 

var et problem for eleven, idet eleven anvendte en klar algoritme i undersøgelsen. 

Konklusion 

I projektet belyses følgende problemformulering: 

Hvorledes påvirker konkrete repræsentationer problembehandlingskompetencen i 

matematik hos elever i 3.-4.klasse? 

Hvilket har ledt mig ud i et litteraturstudie, der handler om problembehandlingskompetencen og konkrete 

repræsentationer i matematikundervisningen. Litteraturstudiet belyser de 3 teoretiske temaer; læringsbetin-

gelser, problembehandlingskompetencen og konkrete repræsentationer. 

Flere af fundene fra litteraturstudiet korrelerer med de tendenser, der ses i casestudiet. 

De konkrete repræsentationer påvirker ikke alene elevernes problembehandlingskompetence, men når man 

sammenholder fundne data og den forskningsrelaterede teori, tyder det på, at de konkrete repræsentationer 

kan bidrage med noget positivt i arbejdet med problembehandlingen, men også i udviklingen af andre mate-

matiske kompetencer. 

Specielt i case 2 og 3 ses det, at de konkrete repræsentationer påvirker elevernes motivation positivt. Eleverne 

oplever, at det er sjovt og letter arbejdet, når de anvender konkrete repræsentationer i løsningen af et mate-

matiske problem. 

Det er dog ikke alle elever, der oplever dette, hvilket blandt andet observeres ved en fagligt stæk elev, som 

oplevede, at det besværliggjorde løsningsprocessen. 

I forlængelse af meta-analysen fremkommer det i casestudiet, at de konkrete repræsentationer for nogle af 

eleverne er et nyttigt redskab til at fastholde dem i det matematiske problems aktionsfase, hvor problemet 

undersøges. Samtidig viste det sig, at de konkrete repræsentationer kunne medvirke til at øge deltagelsen 

blandt elever, som normalt ikke er aktive i den klassiske undervisning, som er præget af ”opgavediskursen”. 

Transformationerne, som er en del af den matematiske aktivitet synliggøres for eleverne, når de benytter sig 

af konkrete repræsentationer og frem for blot at være et manipulationsobjekt til at tælle, viste det sig, at 

eleverne kunne bruge de konkrete repræsentationer til at skitsere den matematiske handling i problemet. 

Normalt vil man benytte sig af det ikoniske for at skitsere det matematiske problem, men i casene viste det 

sig, at eleverne ikke tegnede den matematiske læring, men historien. 

Samtidig påvirker de konkrete repræsentationer elevernes evne til at evaluere deres resultat, og er her med 

til at flytte fokusset fra resultatet til undersøgelsen. Hvor de kan medvirke til at styrke elevernes begrebsfor-

ståelse og opnå en mere relationel matematisk læring. 
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I min undersøgelse af konkrete repræsentationers påvirkning på elevernes problembehandling, gjorde jeg 

yderlige fund ift. elevernes problembehandlingskompetence. Ud fra casene tyder det på, at læringsbetingelser 

som dominerer i klassen, har en stor betydning ift. elevernes anvendelse af konkrete repræsentationer og 

deres arbejde med problembehandlingen. I case 1, hvor den didaktiske kontrakt bærer præg af opgavediskur-

sen og matematik som noget hurtigt, havde eleverne meget svært ved at engagere sig i problemets aktions-

fase, og formåede aldrig rigtigt at arbejde a-didaktisk. Ifølge Brousseau er det der, man opnår den bedste 

matematiske læring. Selvom man i case 2 og 3 så samme tendenser ift. den didaktiske kontrakt, gjaldt der 

andre sociomatematiske normer for undervisningen. Her var eleverne ikke optaget af hurtig matematik. Og 

selvom eleverne var resultatorienterede, ville de gerne indgå i aktionsfase på trods af den længere tidshorisont 

for at opnå resultatet. 

Det skal dog nævnes, at elevernes manglende evne til at deltage i case 1 kan skyldes opgavens stilladsering, 

som fra case 1 til case 2, blev redesignet ift. layout, hvilket kan have øget elevernes mulighed for at deltage 

aktivt i aktionsfasen. 

Undersøgelsen belyser ikke noget om i hvilket omfang de konkrete repræsentationer påvirker elevernes pro-

blembehandlingskompetence og dermed ej heller noget om deres evne til at fremme elevernes problembe-

handlingskompetence. Overstående resultater indikerer dog, at eleverne er mere motiverede for at arbejde 

med de matematiske problemer, og at de konkrete repræsentationer letter processen i problembehandlingen. 

Metodekritik 

Undersøgelsens grundlag er kontekstafhængig og konkret, og vil derfor af nogle anses for at være subjektivt, 

og som havende ”tendens til at bekræfte forskerens forudfattede meninger” (Flyvbjerg, 2015, s. 512). Denne 

påstand responderes af Flyvbjerg med ”Casestudiet har ingen større tendens (bias) til verifikation af forskerens 

forudfattede meninger end andre undersøgelsesmetoder. Tværtimod viser erfaringen, at casestudiet har 

større tendens (bias) til falsifikation af forudfattede meninger end til verifikation.” (Flyvbjerg, 2015, s. 515) 

Casestudiet har givet et todelt perspektiv på konkrete repræsentationers påvirkninger på elevernes problem-

behandlingskompetence. Interviewene har bidraget med elevernes fortællinger om oplevelsen af anvendel-

sen af de konkrete repræsentationer ift. bestemte matematiske problemer, hvorimod observationerne bidrog 

med informanternes aktuelle handlinger. Undersøgelsen kunne forbedres på flere områder både ift. observa-

tionerne og interviewene, men har en god validitet. 

Observationerne kan danne grundlag for en fortolkningsbias, idet de er nedskrevet ud fra stikord, der løbende 

blev noteret under observationerne. Eventuelle bias har jeg forsøgt at mindske ved at lade en anden tilstede-

værende lærer læse observationerne igennem. Samtidig var jeg underviseren i observationerne, hvilket har 

givet mig en todelt rolle. Det har sine fordele at være deltagende observatør og herunder underviser. Jeg 

kunne handle ud fra det ønskede problemfelt og opnå en større homogenitet i undersøgelsens 3 cases, men 
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samtidig blev mine observationer af informanterne begrænset, hvilket medførte tabte data. Dette kunne jeg 

have imødekommet ved at anvende videoobservationer, som jeg fravalgte grundet de aktuelle rammefaktorer 

herunder lokalets inddeling, mængden af data og tid. Men efterfølgende ville jeg have foretrukket at have 

videoobservationer, da store dele af de nonverbale data er gået tabt i undersøgelsen. 

Jeg foretog kun interview i case 3, da mine forventninger fejlagtig var, at eleverne måtte opleve meget af det 

samme i alle 3 cases. Virkeligheden vidste sig dog at være en anden, og det ville have været givende, hvis jeg 

havde haft interview fra alle 3 cases. 

Hvis jeg skulle kunne generalisere statistisk på den kvalitative undersøgelse, skal der arbejdes videre på fun-

dene og det vil være nærliggende at foretage yderligere cases, hvor man undersøger ud fra overstående for-

bedringer. 

Reliabilitet af projektet er påvirket, idet fundene, som er baseret på tolkning af data ud fra casene formentligt 

ville have været anderledes, hvis andre skulle tolke på samme empiri, men ifølge Flyvbjerg kan man ofte ”ge-

neralisere på baggrund af en enkelt case og at casestudiet kan bidrage til den videnskabelige udvikling gennem 

generalisering som supplement eller alternativ til andre metoder. Formel generalisering er imidlertid overvur-

deret som kilde til videnskabelig udvikling, mens ’eksemplets magt’ er undervurderet” (Flyvbjerg, 2015, s. 506). 

Perspektivering  

I projektet har jeg grundet pladsmangel ikke analyseret på diagnosticerede elevers interaktion med de kon-

krete repræsentationer samt, hvordan empirien viser tegn på læringsglemsel og leg, dette vil jeg bl.a. inddrage 

til den mundtlige del, hvor jeg ligeledes vil medbringe opgaverne som eleverne arbejdede med.  

I og med, at undersøgelsen ikke sige noget om påvirkningernes effekt på problembehandlingskompetencen, 

kunne det være interessant at foretage yderligere undersøgelser på dette. For kan de overnævnte fund være 

med til at fremme elevernes problembehandlingskompetence? Andre steder i verden bl.a. i Singapore, som 

ligger nummer 2 på PISA-listen (OECD, u.d.), anvender man konkrete repræsentationer som en fast del den 

matematiske aktivitet - CPA (Singapore Math Inc., u.d.). Men er det de konkrete repræsentationer eller er det 

andre faktorer, som gør, at de scorer så høj en placering på PISA-listen? 

I alle cases var der mange frustrationer blandt eleverne, noget som jeg anser som givende for elevernes al-

mendannelsen og noget jeg vurderer, at vi generelt bør værdsætte højere i undervisningen. For den rette 

mængde frustration er med til at fremme de kreative løsninger (Tanggaard, 2016, s. 72). De konkrete repræ-

sentationer og problembehandlingen kan noget ift. motivation, kreativ tænkning og elevernes handlepara-

thed, hvilket efterspørges i de 21 Century skills (Center for Undervisningsmidler, u.d.). 

Ligeledes blev jeg i casestudiet opmærksom på det manglende arbejde med problembehandlingskompeten-

cen, hvor det ses, at alle de medvirkende ikke havde arbejdet med denne type opgave før. Dette undrer mig, 
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når flere undersøgelser indikerer, at arbejdet med problemer øger elevernes matematiske læring, og da fagets 

formål (Børne- og undervisningsministeriet, 2019, s. 3) implicit og eksplicit formidler, at arbejdet med proble-

mer bør være en central del af undervisningen. 

Det undrer mig derfor også, at læringsbetingelserne i de pågældende klasser domineres af opgavediskursen. 
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Bilag 1; Observation case1 
Ved præsentation af 
første problem ”magi-
ske småkager” 

L: I skal være matematikdetektiver - og finde en løsning på mysteriet om de ma-
giske småkager. 
L læser historien højt.  
Eleverne bliver sat i gang med ordene, ”giv ALDRIG op” og leg mysteriet med 
tingene på bordet. 
Nogle elever begynder at arbejde, andre havde givet op på forhånd, de første, 
der rækker hånden op, sker efter 2-3 minutter. Og så kom de løbende og 
meldte sine undersøgelsesproblemer. Mange kunne slet ikke selv.  
… 
Mange af eleverne trækker på skuldrene, rynker bryn og tager sig til hovedet 

Aktionsfasen Alle elever anvender konkrete repræsentationer  
E: Men der er jo ingen tal 
… 
E1: Hvad skal vi? 
L: Hvad ved vi? 
E1: Vi har 3 hekse og 1 kat 
L: Hvor har I heksene og katten? 
Eleverne viser 3 trolde og 1 centicube 
L:Hvor er småkagerne? 
Eleverne peger på mønterne 
L:Hvad så? 
E1: De samler småkagerne, sover og deler dem 
L:  Prøv at vis mig hvad der sker med heksene, katten og småkagerne 
E1: Men der står ingen tal 
L: Så må I prøve med et tilfældigt antal småkager 
Eleverne kigger på hinanden. Men gør intet 
L tager en bunke af mønterne 
L: Prøv at gøre det med dem her 
Eleverne deler dem i tre bunker 
E2: Det går op (eleverne smiler) 
L: Hmmm, hvor er den til katten? 
E2: Så må vi tage en mere 
… 
E3: Det her er ikke som jeg troede 
L: Hvorfor er det ikke det? 
E3: Vi går jo slet ikke rundt og leder efter ting, som detektiver gør. Det ville 
være sjovt. 
L: Nej det er rigtigt, men du leder efter spor i historien.  
Eleven ryster hovedet i små bevægelser fra side til side. 
L: Hvad har i undersøgt? 
E3: 16 
L: okay hvad undersøger I nu? 
Eleven trækker på skulderen 
… 
Eleverne rækker hånden op 
E4: Vi kan ikke 
L: Hvad har I prøvet med? 
E4+E5: 16 
L: Okay så prøv med 17 
Eleverne flytter rundt på mønterne 
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E5: Det passer ikke 
L: Prøv med 18 
Eleverne flytter rundt på mønterne 
E4: Der er ikke en iI overskud 
L: prøv med 19 
Eleverne flytter rundt på mønterne 
L: prøv med 20 
E5: men det dur jo ikke 
L: hvad? 
E5: fordi der skal 3. mere til 

Opsamling L: Hvad har I fundet ud af?  
Eleverne: Det giver 22, det giver 18, det giver 25 
L: Det er så flot, at I har fundet frem til noget. For det betyder, at I har forsøgt. 
Og det er det vigtigste. … 
L: Hvordan var opgaven? 
Eleverne: Svært! 
L: Hvorfor? 
E3: fordi det ikke tog 1 sek. 
L: Tager matematik normalt 1 sek.?  
E3: Ja matematik er hurtigt. 
L: Okay, er der andet? 
E6: Det var hårdt, normalt kan vi alt i matematik. 
E3: Fordi det ikke var nemt. 
L2: Hvordan kan vi gøre det nemmere? 
E7: Opgaven skal være kortere, og så skal i hjælpe. 
L2: Hjalp vi ikke? 
E7: Jo men mere hjælp.  
L: Vil I løse et nyt mysterie? 
Eleverne: Nej det var for hårdt. Nej skulle vi ikke lege købmand.  

Ls udtalelser MatL: Vi skal godt nok lave købmand i næste time 
L: jo blandt andet 
MatL: Det var godt, det her er hårdt. 
 
L: ”Regnehistorien i bogen, hvordan med det? Jeg overvejede, at jeg burde have 
hjulpet dem i fællesskab med at finde de vigtige informationer, fordi teksten 
var for lang så de søgte ikke selv informationerne efterfølgende i teksten.”  
L: ”Når vi regner med regnehistorier f.eks. Ida er 10 år. Hun køber 5 is og lille-
broren har 2 is. Hvor mange is har de i alt? Så hjælpes vi af med at finde de vig-
tige informationer i teksten, som 5 og 2.” 
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Bilag 2; Observation case2 
Ved præsentation af 
første problem ”Trol-
den og broen” 

Mange elever lægger ned og forstyrrer ved at snakke sammen, mens der deles 
hæfter ud til alle 
L læser historien højt. Sammen findes vigtig viden 
L: Hvad skal vi finde ud af? (2 elever rækker hånden op). Prøv at snakke sammen 
med jeres makker 
Flere elever ligger på gulvet og fjoller. Nogen ryster på hovedet og andre snak-
ker sammen om opgaven 
L: Hvad skal vi finde ud af? 
E1:Hvor mange penge hun har i lommen 
L: Fint, hvad står der ellers i teksten? 
E2: Det giver 24 
L: Det er et godt gæt 
E2: Resultatet er 24 
L: Det er et godt bud lad os lige skrive det her. Hvilke vigtige informationer er 
der i teksten? 
P1: det koster 8 kr. at gå over broen 
L noterer det på tavlen 
L: Andre ting? 
E3: Pengene vi har i lommen fordobles 
L: Hvordan skal jeg skrive det? 
E2: Du kan skrive x2 
E3: Eller fordobles 
L: Ellers andet? 
P2: vi betaler trolden 3 gange 
L: fint har vi mere? 
P2: og så har vi ikke flere penge 
P3: Jeg forstår det ikke 
L: Hvad forstå du ikke? 
P3: Det hele 
Flere elever ryster på hovedet og trækker på skuldrene 
L: Okay så må vi læse teksten igen 
P3: Jamen jeg forstår ikke, hvad jeg skal 
L: Åååå… som en anden elev sagde, så skal vi finde ud af, hvor mange penge vi 
har i lommen til at starte med 
P3: Så vi skal bare finde ud af, hvad vi havde til at starte med 
L: Ja det er rigtig 
P3: jamen det er 48 kr. 
L: Det var også et godt gæt. Har vi andre gæt? 
L noterer gættet på tavlen 
E4: Jeg tror det er 24 
L: Ja det er et godt bud har vi andre bud end 24 og 48? 
E5: 16 
E6: 24 
L: Ja det har vi skrevet her 
E7: 48 
L:  Ja det har vi skrevet. Har vi andre bud? 
E8: 32 
EL: 24.000 (siger eleven grinende) 
L: vildt bud. Spændende når I skal undersøge det tal. Har vi andre bud? 
L giver eleverne tid til at reagere. 
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L: Super, så går vi ind ved siden af 

Arbejdet med første 
problem 

Alle elever anvender konkrete repræsentationer 
P1: Har I et viskelæder? 
L: ja lige et øjeblik 
L finder et viskelæder til gruppen 
Pigerne (P1-P3) der bad om et viskelæder sidder fortsat på deres plads og snak-
ker ihærdigt sammen 

P2: jeg tror altså det er 24 fordi 3*8 giver 24 
 P1: Må vi godt tage nogle penge 
 L: ja det må I gerne. Vil I gerne prøve selv?  
Pigerne: Ja 

L lader pigerne sidde, mens klassen går ind ved siden ad 
L: Nu skal I snakke med jeres makker og blive enige om et bud 
Der snakkes 
L: Hvilke bud har vi? 
E2: resultatet er 24 
L: Er der andre der undersøger 24? 
Fire andre grupper rækker hånden op 
L: Hvor mange penge tror I vi har? 
E5: 16 
L: er der andre som vil undersøge 16? Nej okay hvad har vi ellers af bud? 
E8: vi tror det er 32 
L: er der andre som har gættet på 32 
To andre grupper rækker hånden op 
L: Super, nu skal I prøve at undersøge første tur over broen med jeres bud. Den 
ene af jer skal være trold, den anden skal gå over broen. Pengene finder I inde 
på bordet. Husk, hvad der sker, når man går over broen. 
E3: Penge fordobles 
Eleverne går i gang med at undersøge tallet ved at lege. 

Pigerne er i gang med at undersøge på en anden måde, de bru-
ger et viskelæder som person og en blyant som bro, og er alle 
trold. De har testet 24 af og har konstateret, at det er for højt, ef-
ter første gang over broen. Det samme fandt de ud af med 16. 
herefter prøvede de 4.  

Efter noget tid samles de igen 
L: Må jeg høre hvad skete der med jeres penge efter første gang over broen? 
E3: Vi fik flere 
L: Må jeg høre, hvor mange penge I har? 
Eleverne fortæller om deres resultat 
L: Okay spændende er der nogen, som vil lave deres gæt om? 
Eleverne: ja 
L: Er der nogen som vil forsætte med deres tal? 
Ingen reagerer 
L: Okay vil I gætte på et lavere eller højere tal? 
E2: Lavere 
L: Hvorfor? 
E2: Fordi vores tal blev højere end det vi startede med og vi skulle ende med 
ikke at have nogen penge tilbage til sidst 
L: Okay prøv at finde et nyt bud 
Der snakkes 
To piger diskuterer højt (pigerne gættede sidste på 32) 
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E8: Jeg synes vi skal gætte på 14  
E9: nej vi skal tage 24  
E8: Det er alt for højt. Du skal ikke bare tage pengene, vi er ikke 
enige 
E9: Vi tager 24 
L: Hvad så piger? 
E8: hun tager 24 og vi er ikke enige. Jeg vil have 14. 
L: Okay hvorfor vil du have 14? 
E8: Fordi det er lavere 
E9: Men 24 er også lavere 
L: men hvorfor ikke undersøge 24? 
E8: hun vil bare bestemme det hele 
L: Hvad har I nu? 
E8: Hun har bare taget 24 mønter - uden at snakke med mig 
L: okay så prøv at undersøge 24 og så må I undersøge 14 bagef-
ter, hvis 24 ikke dur… 

L samler eleverne 
L: Okay har alle et nyt bud 
Eleverne nikker 
L: så vil jeg gerne have jeres gæt, så skriver jeg dem op på tavlen 
Eleverne fortæller deres gæt og L skriver dem på tavlen 
L: Super, så skal I undersøge jeres nye gæt 
En del elever har svært ved at gå i gang på anden omgang og L må hjælpe dem 
ved at sende dem retur med penge fra første gæt for at hente antallet af møn-
ter, der passede til deres andet gæt 
 

Pigegruppen kommer hen til L 
 Pigerne: Vi har svaret vi har svaret. (mens de tripper og smiler)  
 L: Fedt må jeg se. Men I må ikke sige svaret, så de andre kan høre 
det. 
 P1: kom. 
P1: det er 6 
 L: Spændende hvordan kom i frem til det 
 P3: først går hun over og har så 12 kr. og betaler trolden 8 kr. så 
har hun 4 kr. så går hun over igen så har hun 8 kr. og betaler trol-
den 8 kr. og så har hun ikke flere.   
 Pigerne smiler 
L: Wow det var godt, men hvor mange gange skulle hun over 
broen? 
Pigerne kigger på hinanden 
P2: tre gange 
L: okay hvor mange gange kom hun over? 
P1: to gange? 
P3: måske vi skal prøve med 8 kr. så? 
L: Ja prøv det 
 

L samler eleverne og sammen gennemgås resultaterne på de nye gæt.  
L: I kan nu prøve med et nyt gæt eller fortsætte med anden tur over broen.  
Eleverne arbejder selvstændigt. På nær fire elever som udgør to grupper. 
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E2: Vi har det 
L: Hvad har I fundet frem til? 
E2: det giver 6 
L: Spændende hvor mange gange kom I over broen? 
E2: to gange og så havde vi ikke flere penge 
L: hvor mange gange skulle I over broen? 
E2: Det stod der ikke noget om 
L: Er I sikre? 
Eleverne løber hen og kigger i bogen og på tavlen.  
E2: Tre gange, men vi har prøvet med 8 og der sker ikke noget det bliver ved 
med at være 8 
L: hvilket tal vil I så undersøge? 
Eleverne kigger på hinanden 
L: prøv at kig på det 
 
Pigegruppen 

P3: vi har det. 
L: Må jeg se? 
Pigerne: Ja 
P2: først undersøgte vi 8 efter 6, men der skete ikke noget det 
blev ved med at være 8, men så prøvede vi 7 og det passede med 
3 ture og ingen penge til sidst. 
L: Fedt kan I skrive eller tegne det i bogen? 

Efterhånden som grupperne finder frem til svaret sætter L dem til at tegne eller 
skrive det i bogen 
 
L går hen til de fire elever, der ikke laver noget.  
L: Hvordan går det her? 
EM: Jeg gider ikke mere. 
L: Hvad har I fundet ud af? 
EM: Det er ikke 12. 
L: Okay, hvorfor kunne I ikke bruge 12. 
EL: Det var for højt. 
L: Hvad kunne I så prøve med? 
EM: 6  
Begge elever kigger ud i luften. Gruppen overfor finder 6 mønter og begynder 
at teste.  
L finder 6 mønter og lægger foran EL og EM.  
L: Hvad skal jeg gøre nu? 
EM: finde 6 mere. 
EM finder 6 mere. 
…. 
EM: det virker heller ikke 
L: Hvad vil I så prøve? 
EM: måske 7? 
L: så prøver vi 7. 
L sidder ved gruppen mens de prøver sig frem. 
EM og EL: YES!! 
 

Opsamling af første 
problem 

L: Har alle fundet frem til et svar? 
P1: nej vi kunne ikke blive enige 
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E2: vi har 
L: okay lad os lige prøve det her oppe så alle kan se hvad der sker 
L: du er trolden og du går over broen kom lige herop 
L tager en bobles 
L: det her er broen. Hvad sker der når personen går over broen? 
Mange elever rækker hånden op. L peger på en 
EM: de fordobles 
L: hvad sker der efter de er fordoblet? 
Kun to elever har ikke hånden oppe. L peger på en anden 
EL: Hun skal betale trolden 8kr. 
L: Okay hvad skal vi prøve med? 
L peger på eleven 
EM: 7 kr. 
Historien gennemspilles vha. de to personer og med klassekammeraterne som 
fortæller/instruktør og der stilles spørgsmål som i opsamling i case 3 
  
[PAUSE] 
Eleverne sidder stille og venter 
L: Hvordan var det i sidste lektion? 
E4: Det var svært 
E8: Det var hårdt 
P2: Det var hyggeligt 
L: Hvorfor tror I det var svært og hårdt? 
P3: Fordi vi ikke har prøvet det før.  Vi plejer at regne 
L2: Tror I at I har lært noget? 
P3: ja fordi vi skulle virkelig arbejde 

Ved præsentation af 
andet problem ”Magi-
ske småkager” 

L: Nu skal vi i gang med mysteriet om de magiske småkager. I kan lige slå op på 
siden og følge med mens jeg læser 
L læser historien højt.  
L: Hvad skal vi finde ud af? 
E1: Hvor mange småkager der er? 
L: ja og hvor mange er der maks? 
E5: 30 
E2: Det giver 9. 
L: Det er et godt bud. 
E2: Resultat er 9.  
L: Jeg skriver det op her. I bogen har jeg lavet en hjælpetabel med tallene fra 1-
30, og den kan man bruge, hvis man har lyst 
P3: Men hvordan deles de?  
L: den ene heks tager sin andel med i seng og giver katten en og putter rester i 
kagedåsen 
E10: Men så tager den næste bare sine småkager med i seng. Jeg forstår ikke 
problemet 
L genfortæller problemet i en anden kontekst (æggejagt) og tegner situationen 
på tavlen 
L: Giver det bedre mening nu? 
Eleverne: Ja   
L: Okay nu må I selv vælge nogle ting her i rummet som I vil bruge til jeres un-
dersøgelse. Værsågod at gå i gang 
Eleverne går rundt og finder ting 
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Arbejdet med andet 
problem  

E2: Men det giver 9 så hvad skal vi nu lave.  
L: Har I undersøgt det? 
E2: Ja på tavlen. 
L: Prøv at finde nogle ting og så vil jeg gerne se det. 
Eleverne finder en masse mønter og tager 9 mønter, som de begynder at flytter 
rundt på. 
E2: Så får de tre hver. 
L: hmmm 
E2: hov vi mangler katten så kan det ikke være 9. 
Eleverne prøver sig fremmed forskellige tal.  
 
E8: Vi kan ikke finde ud af det 
L: Hvilke ting har I fundet til at undersøge det med? Eller har i en anden ide til 
at undersøge det. 
E8: Vi har ikke nogen. 
L: Okay så prøv at finde noget og så kommer jeg over til jer igen lige om lidt 
… 
L: Sten, fint og I er i gang med at undersøge? 
E8: ja vi er i gang med 9. 
Eleverne flytter stenene ud i 3 bunker. 
E9: Det passer. 
L: hvor er jeres kat? 
E8-E9: Øhhh kat? 
L: ja for hvordan var det nu det var? 
E (fra en anden gruppe): de skulle have lige mange hver og katten skulle have 1 
hver gang. 
E8: E8: Vi mangler en, så kan vi prøve med 10 
Eleverne skiftes til at udføre undersøgelsen og vælge et tal.  

Opsamling af andet 
problem 

L:Jeg hørte, at der var nogen som fandt ud af at de ikke behøvede at undersøge 
alle tal. Kan I fortælle hvorfor? I må gerne låne tavlen. 
E7: Det behøver vi ikke. Vi fandt ud af at vi ikke behøvede at undersøge dem i 3 
tabellen, da der ikke er en til katten.  
 
L: Okay spændende. Er der andre tal vi kan udelukke.  
E11: Lige tal. 
L: Hmmm hvordan det?  
E11: Når det er lige, kan man ikke dele det i tre.  
 
L: Det har jeg ikke undersøgt. Lad os prøve at undersøge det.  
Prøver med 8  
Prøver med 10 
E2: Hvis det lykkes i første, vil det ikke lykkes i andet forsøg.  
 
L: Hvordan var det? 
Eleverne: Det var sjovt, det var hyggeligt, det var spændende, og det var nem-
mere end sidste opgave, måske fordi nu har vi prøvet at arbejde på den måde 

Ls udtalelser Samtale med engelskL:  
EngL: Wow hvor er det vildt at se dem frustrerede.  
L: Hvordan? 
EngL: Jeg er medlærer i nogle matematiktimer og normalt kører det bare der-
udaf med opgaver, og jeg har kun oplevet dem frustrerede, når jeg har engelsk 
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med dem. Det er helt en lettelse at se det ikke kun er i engelsk, at de kan være 
sådan.  
Samtale med matematikL: 
ML: Det er vildt at se. (EM) siger normalt ikke noget i matematik, og tit ender 
han (EM) og (EL) med at give op. 
L: I første time var de også meget frustreret, men det var alle elever faktisk. 
ML: Det er min skyld, de er ikke vant til at arbejde på den her måde. Men det 
fungerer mega godt. EngL og jeg har lige snakket om, at vi i de timer, hvor vi er 
to, skal lave flere af sådan type opgaver 
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Bilag 3; Observation case3 
Ved præsentation af 
første problem ”Trol-
den og broen” 

Alle elever sidder stille og lytter 
Sammen finder de vigtige informationer 
Alle skriver ned i bogen og ingen snakker kun når de har fået lov 

Aktionsfasen Alle eleverne anvender konkrete repræsentationer, dog er der en 
elev, som undervejs fravælger repræsentationerne 

L: I skal nu komme med et gæt - det skal ikke være rigtigt men et gæt. Har I et 
gæt? 
1 elev rækker hånden op 
L: Prøv lige at snakke med jeres makker og find et gæt sammen 
Eleverne snakker sammen 
L: Hvad er jeres gæt 
Kun to elever rækker ikke hånden op 
E: 24  
L: Hvor mange har gættet på 24? Hvis man har gættet på 24, så skal en for hver 
gruppe række hånden op 
L tæller og notere 
E8: Jeg vil gerne gætte på 48, men det vil min makker ikke 
L: Okay så skriver vi 48 her 
EK: Vi har ikke et gæt 
L: Okay skal vi så ikke bare aftale at I også undersøger 24 
EK: okay 
L: Mønterne er på bordet, en skal være trold den anden skal være personen der 
går over broen 
Eleverne går i gang 
 
E8 til L: Jeg tror ikke det er 48 alligevel det bliver alt for højt 
L: Det er fint, hvad undersøger I? 
E8: 24 
 
EM: Hvordan gør vi? 
L: har I fundet jeres gæt i mønter? 
EM: nej 
L: Okay så skal I starte med det 
Eleverne finder mønterne. 
EA: Hvad så nu? 
L: Ja hvad skete der så? 
EM: Betaler trolden 8 kr.. 
EA: nej først skal de fordobles. Så her er der 24 kr.. 
L: Og så skulle hun? 
EM: betale 8 kr..  
L: Hvad har hun nu? 
EM: 40 kr. 
L: Okay kan i gå hen og skrive det i bogen. 
EM: hvad skal vi med mønterne  
L: bare læg på dem bordet. 
 
Flere elever begynder at blive urolige og snakker sammen  
L: Når man er færdige med at undersøge 24, skal man sætte sig hen på måtten.  
 
Eleverne sætter sig hen på måtten 
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L: Hvad fandt I ud af 
ET: det duede ikke 
L: Hvorfor duede det ikke 
ET: Fordi det blev for højt 
L:Hvad blev det efter første gang over broen? 
EM: 40 
L: kan 24 nogensinde blive nul, når det efter første tur er 40? 
EV: nej for det bliver større 
 
L: okay lige om lidt skal I lave et nyt gæt. Skal det være større eller mindre? 
EV: Det skal være mindre fordi ellers bliver det aldrig nul.  
L: Okay, nu er der snart pause, …  I kan evt. tænke på hvilket tal I vil undersøge i 
næste time. Tak for nu. 
[PAUSE] 
EK til L: Jeg tror, at jeg har det 
L: Kan du hviske det til mig så de andre ikke hører det 
Eleven viser 7 med fingrene 
EK: Er det rigtigt? 
L: Det siger jeg ikke, men kan vi aftale at du ikke siger dit bud, så de andre ikke 
bare tager dit bud. Bagefter når de andre at sat i gang vil jeg gerne se jeres un-
dersøgelse er det okay? 
EK: Ja men er det rigtigt? 
L: Det siger jeg ikke 
 
L: okay alle sammen er der nogen som har fundet på nogle gode bud i frikvarte-
ret? 
Eleverne ryster på hovedet. 
L: Okay så snak sammen nu og find på et nyt bud. 
Eleverne snakker sammen. 
L: hvad er jeres gæt? 
Eleverne: 16, 64, 128, 6, 48, 8 
L noterer tallene på tavlen uden at kommentere på dem. 
L: har alle et nyt bud de kan gå i gang med at undersøge.  
  
Eleverne går i gang 
 
En elev med ADHD roder rundt på gulvet 
L:hvad så hvordan går det her? 
EV: Det er lidt svært 
Makkeren ligger stadig på gulvet 
L:  Hvad skal I? 
EV: Bruger mønterne. 
L: Okay hvad undersøger I? 
EV: 16 
L: Okay prøv at fortælle mig, hvad der sker 
EV: 16 fordobles. 20, 6+6 det er 32. og så 8 kr. fra. Det passer ikke det bliver for 
højt 
L: Hvad kan I så undersøge? 
EV: 32 
L: Okay 
Eleven regner i hovedet 
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EV: det dur heller ikke det er for højt 
L: Okay hvis 32 og 16 bliver for højt, skal I så finde et mindre eller større tal? 
EV: Et mindre. Fordi ellers bliver det for højt 
L: Har du et gæt? 
ES: Nej  
L: Okay 
EV: Vi kan prøve med 12 
L: ES kan du tage 12 mønter 
ES skubber mønterne væk 
ES: Nej 
EV: det passer heller 
L: Okay så må I finde et nyt gæt. Jeg kommer igen senere 
 --- 
Eleverne begynder at blive færdige 
 
To elever ligger på gulvet og flytter rundt på mønterne, uden system.  
L hjælper dem ved at støtte deres undersøgelse, med sætninger ”hvad skal I 
nu?” ”Skal det næste gæt være større eller mindre? Hvorfor?” 
 
Lektionen afsluttes 

Opsamling Lektionen startes med opsamling. 
L: Fedt hvad fandt I frem til? 
Eleverne: 7 
L:  Okay skal vi så ikke lige prøve at undersøge det her sammen? Du er trolden 
og du er barnet der går over broen. Hvor mange penge skulle hun have til at 
starte med?  
I samarbejde gennemspilles mysteriet oppe foran tavlen. 
E: 8 kr., øhhh nej hun skal betale 8 kr., men har 7 kr. 
L: okay så 7 kr.? 
Eleven nikker 
L: Super, her har du 7 kr. hvad sker der nu? 
E2: Nu giver trolden hende 7 kr. så hun har dobbelt så mange penge. 
Trolden giver 7 kr. 
L: hvor mange penge har hun nu? 
E1: 14 kr. 
L: Super hvad så? 
E4: Hun giver trolden 8 kr. 
L: Super, hvor mange penge har hun så? 
E(person): Nu har jeg 6 kr. 
… 
L: Er det en god forretning for trolden eller pigen? 
E: Ikke for pigen 
L: Jeg er enig hun mister penge. Jeg hørte i går at der var nogle som undersøgte 
8, hvad skete der her? 
E5: Vi fik det samme 
L: Hvordan det samme? 
E5: Altså første havde hun 8 kr. og så gav trolden hende 8 kr. og betalte trolden 
8 kr. 
L: Okay hvad havde hun så? 
E5: Hun havde 8 kr. 
E6: ja det blev hele tiden 8 kr. 
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L: Er det en god forretning for trolden, eller pigen? 
E: Øhhh det giver det samme 
L: Ja så det er hverken en god eller dårlig forretning, for hun kan bare gå frem 
og tilbage så mange gange hun vil og hele tiden have 8 kr. i lommen.   
L: Okay hvad nu hvis personen skal tjene penge på at gå over broen, men hun 
skal tjene mindst muligt? Det skal altså være det mindst bedste tal - giver det 
mening? 
Eleverne ryster på hovedet 
L: hvad betyder mindst? 
E: Det betyder at det skal være et lille tal 
L: Ja det betyder at det skal være et lille tal, og bedst betyder at hun skal tjene 
penge 
E: 10 
L: Lad os prøve. ---- så ender hun med 12 kr. Er 12 kr. større eller mindre end 
10? 
E: Større 
L: Så der tjener hun i hvert tilfælde penge. Kunne vi undersøge et mindre tal? 
E: 9 
L: Lad os prøve med 9 
… 
E: det giver 10 
L: Okay er 10 større eller mindre end 9? 
E: større, så det er tallet 
L: Okay kan vi ikke finde et mindre tal end 9?  
E: Nej for det er 8 og det blev ved med at være 8 
 
L: hvordan var det at lave den her opgave? 
Eleverne: 

- Det var lidt svært, fordi vi havde misforstået det. Vi troede hun fik 2 kr. 
og bagefter skulle betale 8 kr. 

- Det var sjovt, fordi man regner sammen - med en anden 
- Sjovt, fordi vi ikke på forhånd vidste hvilket tal 
- Sjovt, fordi det var lidt svært 
- Sjovt fordi det ikke var det vi forventede til at starte med 
- Spændende, fordi vi ikke har prøvet sådan noget her før 
- Spændende, fordi det er nyt 
- Lidt svært 
- Tager tid 
- Dejligt at vi havde meget tid til en opgave 

 
L: Dejligt lige om lidt der tager jeg nogen med ud og interviewer dem, men in-
den forklarer L1, lige hvad I skal lave 
E: Skal vi så ikke lave den næste? 
L: Ikke i dag for så kan jeg ikke nå at snakke med jer 
E: Øv 



Bilag 4; Interview case3 

Interviewguide 
Forsknings-
spørgsmål 

Interviewspørgs-
mål 

Informantens svar 

Undervisningen 
ud fra det ikke 
observerbare 

Hvordan har under-
visningen været i 
går og i dag? 

Det var en sjov opgave, men jeg fandt jo egentlig lidt hurtigt ud af 
det. Sjovt, fordi det er noget andet end at arbejde nede i klassen 
Det var sjovt og lidt svært - men det var sjovt at det var svært 
Det var sjovt, også det der med at vi skulle spille det 
Det var sjovt 
Svært, men sjovt. Svært fordi mig og x vi forstod det ikke rigtig i 
starten, med det dobbelte og gange dem 
Det var godt og sjovt, men også svært 

Hvad oplevede du, 
da jeg læste tek-
sten højt? 

I starten troede jeg bare at det handler om hvor mange penge 
havde hun hvis man ikke tog fra. Men da jeg så hørte at vi skulle 
finde ud af hvor mange penge hun havde til at starte med, kunne 
jeg godt se at det var en regnehistorie, men jeg havde ikke regnet 
i starten at man ville være så meget i tvivl for nogle gange synes 
jeg godt at matematik og dansk kan være lidt nemt for mig i sko-
len 
Lidt indvirket jeg forstod det ikke helt 
Altså, altså det ved jeg ikke rigtig. Det ved jeg ikke. Det har da 
ikke rigtig noget med matematik, men da jeg så fandt ud af det ja 
så havde det jo noget med matematik 
Ikke så meget, ja lidt matematik 

Hvordan var det at 
arbejde med opga-
verne? Var det 
sværere eller nem-
mere end du for-
ventede? 

Det var sjovt også det at man ikke fandt eller man finder jo ud af 
det, men man vidste ikke først hvad det var for et tal og så skulle 
man finde ud af om det var et mindre tal eller et større tal. Det 
var nemmere end jeg troede 
det var meget svært synes jeg 
Det var lidt svært 
Det var sværere end vi troede 
Det var lidt nemmere end jeg forventede 

Konkrete re-
præsentationer 
ud fra indre per-
spektiv 

Da I brugte møn-
terne til opgaven, 
hvad oplevede du 
der? Blev det svæ-
rere eller nem-
mere? Hvorfor tror 
du det gjorde det? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Både og. Det var ikke nemmere at bruge mønterne, det var nem-
mere at regne det i hovedet.    
Jeg er rigtig god til at gange. 
(Hvordan kom I frem til 7?) 
Vi kunne ikke finde ud af noget så du sagde at vi skulle tage 24 
som de andre. Det var svært at gætte. I starten syntes jeg det var 
lidt svært at finde noget at gætte på fordi der jo er mega mange 
tal man kan tage. Det er jo lidt hårdt at gange med 2 tage 8 fra 
gange med 2 tage 8 fra og gange med 2 tage 8 fra.  
Nej jeg kan bare bedre have det i hovedet og så minus og gange.  
Sådan det der med mønter, jeg kunne bedre med det andet 
Nej jeg tror det er nemmere med mønterne. Fordi så kan man så-
dan dele op.  
Det var sjovt at have mønterne.  
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 Nej det tror jeg ikke for der skal man bare skrive, og det er sjo-
vere fordi så kunne man sådan lege det.  
Fordi så kan man bruge kroppen, og måske at man er to til at ar-
bejde.  
Ja det gjorde det nemmere, fordi hvis jeg ikke havde noget kunne 
jeg jo ikke rigtig gøre noget, så var det også meget nemmere at 
gøre. 
Ja det tror jeg godt man kunne.  
Det var sjovere med pengene. 
Ja det hjalp at have mønterne, det havde været samme tror jeg. 
Ja jeg tror det ville være nemmere hvis man havde ting.  
Jeg tror det var nemmere at bruge mønterne, da man både bru-
ger kroppen og hjernen. 

Tror det vil være 
nemmere at løse 
matematik hvis 
man har ting altid? 

Det kommer an på hvilken situation vi er i. F.eks. her synes jeg 
det var nemmere at regne det i hovedet. 
Måske vil det være, men det er nok ikke lige altid man skal bruge 
det til, nogle gange bruge vi centicubes, når vi skal lave et svært 
regnestykke. 
Det er bare lidt lige som mønterne det gør det nemmere. 
Nogle gange hjælper det når opgaverne er svære. 
Jeg tror det er nemmere når vi har mønterne. Man har det bare i 
hænderne og så er det nemmere 

Kendskab til 
problembe-
handlingskom-
petencen 

Har I arbejdet med 
sådanne opgaver 
før? 

Ikke som jeg kan huske, ikke sådan at det var mysterieagtigt. Men 
regnehistorie har vi lavet før. F.eks. Karl skal købe 20 pizzaer en 
koster 18 kr. hvor mange penge bruger han? 
Ikke som jeg kan huske. 
Nej det har vi ikke. 
Nej eller jo lidt da MatL læste historie op og så skulle man være i 
matematikgrupperne og finde ud af hvad det er. Det var lidt små 
historier. Ja (snakke sammen i grupperne) 
Nej. 
Nej det tror jeg ikke. 

Den didaktiske 
kontrakt 

Hvad laver I mate-
matik? 

Det er noget med at du skal finde et resultat af et tal 
Nogle opgaver er lidt nemme, (ville det være sjovere hvis det var 
sværere?) ja for jeg vil jo også gerne lærer noget 
Vi laver sådan nogle opgaver 
Det er sådan lidt med mange plusstykker, og division, gange og 
minus 
Matematik er noget man skal regne 
Noget med tal 
Matematik er sjovt og kedeligt, fordi man laver det samme hele 
tiden 
Det er plus, minus, gange, dividere og nogle historier 


