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1. INDLEDNING 

Den kommende folkeskolereform har til formål at løfte det faglige niveau, at mindske betydnin-

gen af social baggrund samt at styrke tillid og trivsel i folkeskolen. Reformen sætter ind på en 

lang række områder, og med reformens implementering indføres en længere og mere varieret 

skoledag. Reformen indeholder et såkaldt videns- og kompetencespor, hvor et centralt element 

er, at skoleudvikling og undervisning skal baseres på viden og forskningsresultater. 

 

På den baggrund har Undervisningsministeriet igangsat en række systematiske forskningskort-

lægninger og -synteser. Forskningskortlægningerne har til formål at understøtte et fagligt løft af 

folkeskolen ved at: 

 

 Afdække national og international forskning inden for særligt væsentlige områder i aftalen om 

et fagligt løft af folkeskolen 

 Danne grundlag for praksisrettede publikationer om virkningsfulde initiativer og indsatser, 

som kan understøtte opfyldelsen af målsætninger for folkeskolereformen 

 Understøtte læringskorpsets arbejde med at rådgive kommuner og skoler. 

 

Forskningskortlægningerne er udarbejdet i et samarbejde mellem Rambøll Management Consul-

ting (Rambøll), Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning/DCU (v/ Camilla Brørup Dysse-

gaard, Jesper de Hemmer Egeberg og Kasper Steenberg) ved Aarhus Universitet samt VIA Uni-

versity College, Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol.  

 

Nærværende rapport er udarbejdet af Rambøll og DCU og præsenterer resultaterne af en syste-

matisk kortlægning og -syntese af forskning inden for mathematical literacy1. Som supplement 

til forskningskortlægningen er udarbejdet en praksisrettet publikation om, hvordan forskningsre-

sultaterne eventuelt kan implementeres i en dansk kontekst.  

 

1.1 Baggrund 

Matematik indgår i alle menneskers hverdag. Når vi køber ind i supermarkedet, cykler til arbejde, 

laver mad bruger vi matematikkens forståelser til at navigere og orientere os. Det er derfor væ-

sentligt, at vi kan gøre brug af matematikken som en kompetence i de hverdagssammenhænge, 

vi befinder os i. Den matematiske faglighed skal ikke blot ses som en snæver forståelse, der ho-

vedsagligt handler om formler, brøker og ligninger, men derimod som en faglighed der anvendes 

bredt til at forstå, fortolke og forudsige begivenheder i verden omkring os.  

Resultaterne fra PISA, 2012 viste, at danske elever fortsat ligger lige netop over det samlede 

OECD-gennemsnit indenfor matematik. Imidlertid har danske elevers resultater inden for faget 

været moderat faldende siden 2003 (Lindenskov & Jankvist, 2013). Særligt er andelen af elever, 

der præsterer på de allerhøjeste niveauer blevet signifikant mindre, samtidig med at andelen af 

elever på de allerlaveste niveauer hverken signifikant er vokset eller blevet mindre. En udvikling, 

der sætter fokus på relevansen af at styrke de danske elevers matematiske færdigheder. På den-

ne baggrund er der således behov for at bidrage med viden om, hvordan elevernes mathematical 

literacy kan styrkes. 

I PISA-undersøgelserne undersøges og måles 15-årige elevers matematiske præstationer via 

begrebet mathematical literacy, der defineres som: ”en persons formåen til at formulere, udføre 

og fortolke matematik i en mangfoldighed af sammenhænge”. Det omfatter at kunne ræsonnere 

matematisk og gøre brug af matematiske begreber, procedurer, kendsgerninger og redskaber til 

at beskrive, forklare og forudsige fænomener. Det er en hjælp til at erkende den rolle, som ma-

tematik spiller i verden og til at foretage og træffe velfunderede vurderinger og beslutninger som 

konstruktive, engagerede og reflekterende borgere” (Lindenskov & Jankvist, 2013: 19). Denne 

definition er i god overensstemmelse med formålet med dansk matematik som beskrevet i Fælles 

                                                
1 En nærmere definition fremgår af afsnit 1.2. 
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Mål (Undervisningsministeriet, 2009). Her lægges vægt på, at eleverne, udover at tilegne sig 

viden, kompetencer og færdigheder i matematik, også skal kunne og ville anvende disse i mange 

sammenhænge, formuleret i Fælles Mål 2009 som otte matematiske kompetencer.  

Det er et mål i den nye folkeskolereform, at elevernes faglighed skal løftes i matematik, og med 

folkeskolereformen er matematik blevet tildelt flere timer. Det er derfor vigtigt at opnå systema-

tisk opsamling og formidling af viden om, hvad der har effekt i relation til at styrke elevers kom-

petencer, viden og færdigheder i matematik. Samtidig må de danske elevers matematiske præ-

stationer i PISA forventes at indvirke på optaget til og undervisningen på ungdomsuddannelser-

ne, i særlig grad i de naturvidenskabelige og tekniske fag.  

Kortlægningen inden for mathematical literacy har til formål at give forskningsinformeret viden til 

lærere og undervisere, der kan omsættes i praksis i forhold til, hvilke specifikke metoder og ind-

satser, der indikerer en positiv effekt på elevernes matematiske kompetencer og færdigheder. 

 

1.2 Formål og reviewspørgsmål 

I denne forskningskortlægning er der ledt efter svar på følgende reviewspørgsmål2: 

 

 

 

 

I denne kortlægning anvendes betegnelsen mathematical literacy i forbindelse med søgning, 

screening, forskningsvurdering og indsamling af kvalificerede forskningsdokumenter i elektronisk 

form. 

Mathematical literacy forstås analogt til definitionen i PISA fra 2012, som det at kunne formulere, 

udføre og fortolke matematik i en mangfoldighed af sammenhænge. Denne forståelse af mate-

matik rækker udover, hvad man kan betegne som simple matematikfærdigheder i fx regning og 

geometri.  

Mathematical literacy handler derfor om at kunne anvende de erhvervede matematiske færdig-

heder og kundskaber i hverdagen, blandt andet ved at kunne forstå og arbejde med matematik i 

hverdagskontekster – både ved at kunne benytte sig af hverdagen i matematikken og ved at 

anvende den matematiske forståelse i en hverdagskontekst. Eksempelvis skal elever i PISA-

undersøgelsen udregne den gennemsnitlige hastighed for en cyklist. Cyklisten kører fire kilomen-

ter de første 10 minutter og derefter to kilomenter på fem minutter. Her gælder det for eleverne 

om at kunne anvende deres matematiske færdigheder og kundskaber på en hverdagssituation.  

 

Mathematical literacy omfatter således basal matematisk tilegnelse, der er nødvendig for at kun-

ne opstille og løse matematiske problemer i dagligdagen, bearbejde og fortolke data og/eller at 

vende matematik til at beskrive eller forudsige en udvikling eller en begivenhed.  

 

Samtidig handler mathematical literacy ud over at kunne også om at ville anvende de erhvervede 

matematiske færdigheder og kundskaber. Derfor indgår forskellige affektive variable i PISA-

undersøgelsen og i matematikdidaktisk forskning. I indeværende oversigt indgår især elevernes 

tiltro til egne matematiske evner (ofte beskrevet med begrebet self-efficacy) som væsentlig for 

begrebet om mathematical literacy3.  

 

Den todelte forståelse af mathematical literacy er illustreret i figuren nedenfor: 

  

                                                
2 Reviewspørgsmålet følger af Undervisningsministeriets udbudsmateriale. 
3 PISA, 2012 

Hvilke metoder og indsatser har effekt på eller betydning for elevers mathematical literacy? 
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Figur 1-1: Definition af mathematical literacy 

 

 

Studier, der omhandler mathematical literacy, er i forskningen oftest rettet mod elever i grund-

skolen eller på ungdomsuddannelserne (Woodward et al., 2012; Carbonneau et al. 2013), og i 

begrænset omfang elever i dagtilbud (fx Reikerås  et al., 2012). Dette er også afspejlet i de in-

kluderede studier. 

 

En reviewgruppe har været tilknyttet arbejdet med kortlægningen og har bestået af lektor Lena 

Lindenskov fra Aarhus Universitet og lektor Charlotte Krog Skott fra UCC. 

 

1.3 Læsevejledning 

Ud over nærværende indledning indeholder denne rapport følgende tre kapitler: 

 

 Kapitel 2 indeholder en beskrivelse af den anvendte tilgang og metode i den systematiske 

forskningskortlægning og -syntese. Gennemgangen skal skabe overblik over den systematik 

og transparens, der er anvendt i kortlægningen. Dokumentation i øvrigt findes i bilag. 

 Kapitel 3 indeholder den tematiske syntese på tværs af de indhentede studier. På baggrund 

af fast strukturerede abstracts er der identificeret fem temaer, hvoraf de fire kobler sig til 

matematik i anvendelse og et enkelt til elevers tiltro til egne matematiske evner.  

 Kapitel 4 indeholder en tværgående opsamling på den samlede kortlægning. 

 

Bilagsmaterialet omfatter følgende: 

 

 Bilag 1 indeholder systematiske abstracts (sammenfatninger) af de studier, der er inkluderet 

i forskningskortlægningen. Her er det altså muligt at finde mere detaljerede beskrivelser af 

de studier, der udgør grundlaget for kortlægningen og syntesen.  

 Bilag 2 er et kortfattet metode- og designbilag, som uddyber en række af de begreber, som 

er anvendt i de systematiske abstracts.  

 Bilag 3 sammenfatter en række nøgleoplysninger, som er anvendt i screenings- og vurde-

ringsprocesserne, herunder søgetermer og anvendte databaser mv.  
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2. TILGANG OG METODE 

I dette kapitel beskrives den metodiske tilgang, som er anvendt til udarbejdelse af nærværende 

forskningskortlægning og – syntese. Beskrivelsen omfatter en præsentation af den overordnede 

tilgang samt de specifikke metodiske valg, som der er truffet undervejs. Nøgleord i arbejdet med 

kortlægning og syntese har været systematik og transparens, og nedenstående beskrivelse har 

til formål at dokumentere efterlevelsen heraf. Yderligere dokumentation for den anvendte metode 

findes i bilag. 

 

2.1 Den overordnede tilgang 

Til gennemførelse af forskningskortlægningen og -syntesen om mathematical literacy (herunder 

matematik i anvendelse og tiltro til egne matematiske evner) er der gjort brug af dels internatio-

nal litteratur og retningslinjer for gennemførelse af systematiske reviews og lignende undersøgel-

ser4, dels konkrete erfaringer med litteraturstudier, kortlægninger og reviews gennemført af DCU 

og Rambøll i de senere år. Der er på den baggrund anvendt en metodisk tilgang, der både er 

internationalt anerkendt inden for forskningen samt appliceret i konkrete undersøgelser i dansk 

sammenhæng. 

 

2.1.1 Den systematiske forskningskortlægning 

Inden for review- og kortlægningstraditionen findes en række tilgange. Forskellige reviewtilgange 

kan placeres på et kontinuum, der spænder fra litteraturstudier over Rapid Evidence Assessments 

(REA) til systematiske forskningskortlægninger og endelig til et fuldt systematiske review.  

 

Der er visse overlap mellem disse tilgange, men også markante forskelle. Overordnet er de væ-

sentligste forskelle mellem de forskellige tilgange, dels hvor lang tid de tager at gennemføre, dels 

i hvor omfattende grad der arbejdes i bredden og dybden. Hermed skal forstås, hvor stor en del 

af det undersøgte forskningsområde der tages med i reviewet (bredden), og hvor dybdegående 

der arbejdes med forskellige processer af reviewet (dybden). 

 

I denne kortlægning er valgt den tilgang, der bedst kan betegnes den systematiske forsk-

ningskortlægning. Denne reviewform er valgt med henblik på at kombinere styrkerne fra REA 

og systematiske reviews og dermed opnå en kortlægning med analytisk dybde, samtidig med at 

det har været nødvendigt at tage højde for projektets snævre tidsrammer. Eksempelvis tager det 

erfaringsmæssigt 9-12 måneder at gennemføre et fuldt systematisk review, og dette har ikke 

været muligt i denne kortlægning. 

 

2.1.2 Den konfigurative, narrative syntese 

Ligesom der findes forskellige tilgange til at indsamle og kortlægge eksisterende viden på et gi-

vent forskningsområde, findes der en række metoder til at kombinere, syntetisere og præsentere 

viden5. 

 

Kortlægningen er baseret på en konfigurativ syntesetilgang. En konfigurativ tilgang er kende-

tegnet ved at organisere, udforske og finde mønstre i den viden, der er indsamlet i et givet  

review. Denne tilgang er hensigtsmæssig, når den indsamlede viden stammer fra studier, der er 

gennemført i forskellige sammenhænge og kontekster. Vigtigt er det at understrege, at denne 

tilgang ikke giver mulighed for at sammenligne effektstørrelser på tværs af studier eller reviews6. 

 

Inden for den konfigurative tradition er nærværende kortlægning baseret på en narrativ synte-

se af de inkluderede studiers resultater. Den narrative syntese er velegnet til at håndtere studier 

                                                
4 Jf. Gough et al.: An introduction to systematic reviews, London, Sage, 2012. 
5 Jf. Thomas et al.: Synthesis: Combining results systematically and appropriately, i Gough et al.: An introduction to systematic re-

views, London, Sage, 2012. 
6 Den konfigurative tilgang står over for den aggregerende syntesetilgang, der anvendes, når på forhånd definerede teorier og hypote-

ser skal testes. Den aggregerende tilgang ”lægger resultater sammen” fra enkeltstående studier, hvilket forudsætter, at en række 

forhold (fx forskningsdesign og effektskalaer) er sammenlignelige. 
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med forskellige forskningsdesign og indsatser gennemført i mange forskellige nationale og lokale 

kontekster. 

 

2.2 Kortlægningens design og gennemførelse 

Den systematiske forskningskortlægning er gennemført med afsæt i gængs praksis hos Dansk 

Clearinghouse for Uddannelsesforskning. I arbejdet er softwaren EPPI-Reviewer47 anvendt. EPPI-

Reviewer4 er særligt udviklet til at arbejde med systematiske reviews og er anvendt med henblik 

på både at sikre systematik og transparens i processen.  

 

Overordnet er forskningskortlægningen tilrettelagt ud fra et undersøgelsesdesign, der indeholder 

fem faser. Nedenstående figur illustrerer de forskellige faser i processen. 

Figur 2-1: Faser i undersøgelsesdesignet 

 

 

Som det fremgår af figuren blev forskningskortlægningen indledt med udviklingen af en forsk-

ningsprotokol med tilhørende reviewspørgsmål. I forbindelse med udviklingen af forskningspro-

tokollen blev der foretaget en række begrebsmæssige afgrænsninger, som udmøntede sig i en 

fastlæggelse af definitioner på forskningskortlægningens centrale begreb om mathematical litera-

cy (jf. afsnit 1.2). Reviewspørgsmålet er det overordnede undersøgelsesspørgsmål, som forsk-

ningskortlægningen og – syntesen søger at besvare.  

 

I næste fase blev en systematisk søgeproces iværksat. Her blev der gennemført en litteratur-

søgning i relevante forskningsdatabaser med afsæt i en række søgetermer, der afgrænsede søg-

ningen (se bilag 3 for beskrivelse af databaser og søgetermer). I søgeprocessen er forsknings-

kortlægningens tilknyttede reviewgruppe blevet inddraget med henblik på at komme med input 

til søgetermer og søgestrategi.  

 

De tre øvrige faser i kortlægningen omfatter screening, vurdering af studier og afrapporte-

ring/syntese. Nedenfor er forskningskortlægningens forløb illustreret fra identificeringen af det 

samlede antal studier og dokumenter (i alt 8.507) til afrapporteringen i form af syntesen. 

 

                                                
7 For en yderligere beskrivelse af EPPI-Reviewer4 henvises til producentens hjemmeside: http://eppi.ioe.ac.uk/cms/ 

Søgeproces
Screening 

(tilpasning af 
scope)

Vurdering af 
studier 

(genbeskrivelse)

Afrapportering 
(syntese)

Udvikling af 
forskningsprotokol

http://eppi.ioe.ac.uk/cms/
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Figur 2-2: Filtrering af referencer fra søgning til kortlægning 

 

 

Som følge af den anvendte søgestrategi resulterede den indledende litteratursøgning i 8.507 

identificerede referencer på tværs af de anvendte søgedatabaser. Da der var overlap mellem en 

del af de afsøgte databaser, var det nødvendigt at fjerne dubletter, så en given reference kun 

optrådte én gang. Der blev således fjernet 1.632 referencer, hvorved antallet af referencer blev 

reduceret til 6.8758. 

 

Næste skridt i reviewprocessen var screeningsfasen. Her blev studierne gennemgået på deres 

titel og/eller abstract. Screening tog afsæt i en række inklusion-/eksklusionskriterier, hvorved der 

blandt andet blev screenet efter, om studierne faldt inden for den relevante tidsperiode, hvorvidt 

studierne indsats faldt inden for kortlægningens emnemæssige afgrænsning, om målgruppe, 

land, forskningsdesign mv. var relevant (se bilag 3). I denne proces blev 6.794 referencer eks-

kluderet. Det fremgår af figuren, på hvilket grundlag studierne blev ekskluderet samt antallet af 

studier i de forskellige eksklusionskategorier. Det skal bemærkes, at flere af studierne undervejs i 

processen er blevet placeret i kategorien ”utilstrækkelig information”, såfremt det ikke har været 

muligt at ekskludere studiet på baggrund af de tilgængelige oplysninger. Først når der var blevet 

fremskaffet yderligere informationer om referencen, er studiet blevet henholdsvis inklude-

ret/ekskluderet. Det skal samtidig nævnes, at de ekskluderede studier kan være blevet eksklude-

ret på baggrund af flere eksklusionskriterier. 

 

                                                
8 2.390 af de 6.875 identificerede referencer er fundet gennem søgninger i nordiske databaser. Søgningen i de nordiske databaser har 

været relativt bred, hvilket har betydet, at langt størstedelen af den nordiske litteratur ikke har været relevant for denne kortlægning. 
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Dernæst blev genbeskrivelsesfasen iværksat. Her blev de nu 81 inkluderede studier gennem-

gået i deres helhed (fuldtekstslæsning). Ved gennemlæsning af studierne i fuld tekst viste det 

sig, at 40 studier ikke mødte inklusionskriterierne for nærværende kortlægning, hvorfor de blev 

screenet fra. Frascreeningen af den relativt store mængde litteratur skyldes primært, at studier-

ne ikke omhandler mathematical literacy, som defineret indledningsvist, men i stedet har fokus 

på klassiske regnefærdigheder (fx udregning af plus/minus, gangestykker, brøker mv.). 

 

De 41 inkluderede studier blev genbeskrevet og herunder kvalitetsvurderet i EPPI-Reviewer. 

Genbeskrivelsessystemet i EPPI-Reviewer indeholder en række almene og specifikke re-

viewspørgsmål. Reviewspørgsmål vedrører studiernes formål, stikprøvestørrelse, geografisk 

oprindelse og sprog samt spørgsmål vedrørende design, metode og transparens. Review-

spørgsmålene vedrører ydermere studiernes forskningsmæssige kvalitet og relevans.  

 

På baggrund af den systematiske genbeskrivelse og kvalitetsvurdering blev hvert enkelt studie 

tildelt en samlet evidensvægt – henholdsvis høj, medium eller lav. Den samlede evidensvægt 

beror på en systematisk vurdering af studiernes forskningsmæssige (og rapporteringsmæssige) 

kvalitet og relevans i relation til forskningskortlægningens reviewspørgsmål (denne del af pro-

cessen beskrives nærmere i afsnit 2.3.2). I genbeskrivelsesprocessen blev 7 studier tildelt lav 

evidensvægt, mens 34 studier blev tildelt høj/medium evidensvægt. Det bemærkes, at alle 41 

studier er en del af den systematiske forskningskortlægning, men det er udelukkende de 

34 studier, der har fået medium/høj evidensvægt, som indgår i syntesen.  

 

Cirka halvdelen af studierne i denne kortlægning vurderes at have høj evidensvægt. Det gælder 

20 ud af de 41 inkluderede studier. I tildelingen af evidensvægten har der været stor opmærk-

somhed på ikke at overvurdere studiernes forskningsmæssige kvalitet. Det vurderes, at de studi-

er der lever op til forskningskortlægningens inklusionskriterier generelt er af høj kvalitet. I denne 

kortlægning er RCT-studier med lille n (ned til 30) blevet accepteret, idet en del af de inkludere-

de randomiserede, kontrollerede forsøg benytter sig af en lille stikprøvestørrelse. Kortlægningen 

indeholder derfor studier, der er baseret på randomiserede, kontrollerede forsøg med stikprøve-

størrelser ned til 30 elever samlet i indsats-, kontrol- og eventuel sammenligningsgruppe. Det 

gælder ikke for studier baseret på kvasi-eksperimentelle designs, som er blevet inkluderet ved 

stikprøvestørrelse højere end 60 elever.  

 

Forskningskortlægningens sidste fase indebar i første omgang en afrapportering i form en ræk-

ke faststrukturerede abstracts. Abstracts blev udarbejdet sideløbende med genbeskrivelsen 

og kvalitetsvurderingen og indeholder beskrivelser af studiernes forskningsdesign og stikprøve-

størrelse, beskrivelser af indsatserne i studierne og analysemetoder samt beskrivelser af studier-

nes resultater/effekter. Der blev udarbejdet 33 abstracts for de 34 studier, som blev tildelt 

høj/middel evidensvægt. Det bemærkes, at to af studierne er beskrevet i ét abstract, hvorfor der 

indgår 33 abstracts i syntesen. Det skyldes, at de to studier er skrevet af samme forfatter (Ji-

tendra et al., 2009; Jitendra og Star, 2011), og at data i det seneste studie stammer fra studiet 

af samme forfatter fra 2009. Samtlige abstracts fremgår i bilag 1.  

 

Næste skridt i afrapporteringsfasen var gennemførelsen af en tematisk analyse af de 34 studi-

er. Mere specifikt indebar denne del af processen, at der på baggrund af en gennemlæsning og 

analyse af de 34 undersøgelser blev identificerede en række temaer, som viste sig på tværs af 

studierne. I alt er der identificeret fem temaer på tværs af litteraturen, som relaterer sig til 

mathematical literacy. Temaerne kobler sig til kortlægningens todelte fokus, som er beskrevet 

indledningsvist og er derfor struktureret herefter. Således er der identificeret fire temaer, der 

beskæftiger sig med indsatser, som har fokus på matematik i anvendelse og ét tema, der ser på 

indsatser med fokus på elevers tiltro til egne matematiske evner. Dette uddybes yderligere i ka-

pitel 3, hvor afrapporteringen tager form af en narrativ syntese.  

 



 

 (Mathematical literacy) 

 

 

 

 

Forskningskortlægning 

8 

2.3 Karakteristik af den indsamlede viden 

I nedenstående gives en overordnet karakteristik af den indsamlede forskningsviden. Dette om-

fatter en kort beskrivelse af studiernes geografiske spredning, de anvendte forskningsdesign, 

samt hvilke aldersgrupper studierne omfatter og studiernes fokus. Dernæst følger en beskrivelse 

af kvalitetsvurderingen af studierne og bestemmelsen af evidensvægt. 

 

2.3.1 Generel karakteristik 

Forskningskortlægningen om mathematical literacy bygger overordnet set på et relativt stærkt 

forskningsgrundlag. De fleste af de inkluderede studier benytter sig af eksperimentelle forsk-

ningsdesigns (kvasi-eksperimentelle og randomiserede, kontrollerede forsøg), men stikprøvestør-

relserne varierer betydeligt. Kun ét systematiske review er inkluderet.  

 

Forskningen er overvejende international, med en markant overvægt af studier fra USA. Det skal 

pointeres, at det har været et opmærksomhedspunkt at inkludere nordisk forskning, hvorved der 

eksempelvis har været mere lempelige designkriterier for den nordiske forskning sammenliget 

med den internationale forskning (se bilag 2). Alligevel har det kun været muligt at inkludere tre 

nordiske studier i syntesen, idet den øvrige nordiske litteratur ikke lever op til kortlægningens 

inklusionskriterier.  

 

I kortlægningen er der opstillet en række inklusionskriterier vedrørende studiernes geografi og 

sprog. Geografisk grupperes studierne overordnet som henholdsvis international eller nordisk 

forskning. Under den internationale forskning er følgende lande inkluderet: EU-lande (Norden 

undtaget), Schweiz, USA, Canada, Australien og New Zealand. Under nordisk forskning er hen-

holdsvis Danmark, Norge, Sverige og Finland inkluderet. Forskning, der er gennemført i andre 

lande end de omtalte, inkluderes ikke i forskningskortlægningen. Forskningskortlægningens 

sproglige univers omfatter engelsk, dansk, norsk og svensk.  

 

Nedenstående tabel viser, hvor mange af studier der er henholdsvis internationale og nordiske. 

Tabel 2-1: Antal internationale og nordiske studier 

Undersøgelseskontekst Antal studier 

International 38 

Nordisk 3 

N = 41 

 

Som det fremgår af tabellen, er hovedparten af de i kortlægningen inkluderede studier baseret 

på international forskning. Det gælder i alt 38 studier, mens tre af studierne er nordiske. 

  

Nedenstående tabel viser studiernes fordeling på lande. 
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Tabel 2-2: Studiernes fordeling på lande 

Undersøgelsesland Antal studier 

Sverige 3 

Canada 1 

USA 27 

Storbritannien 1 

Tyskland 1 

Holland 3 

Frankrig 1 

Italien 1 

Skotland 1 

Cypern 1 

Ikke oplyst 1 

N = 41 

 

Tabel 2-2 viser studiernes geografiske dækning. Langt størstedelen af studierne er gennemført i 

USA. Det gælder for 27 af studierne. Derudover er der gennemført tre studier i henholdsvis Sve-

rige og Holland. I hvert af de øvrige lande, der udgøres af henholdsvis Canada, Storbritannien, 

Tyskland, Frankrig, Italien, Skotland og Cypern, er der gennemført et enkelt studie. 

 

Nedenstående tabel viser de anvendte forskningsdesign i de 41 studier, der er inkluderet i kort-

lægningen. Der henvises til metodebilaget i bilag 2 for en nærmere beskrivelse af de enkelte 

forskningsdesign. 

Tabel 2-3: Studiernes forskningsdesign 

Forskningsdesign Antal studier 

Systematisk review/metaanalyser 3 

Randomiseret, kontrolleret forsøg (RCT)  19 

Kvasi-eksperimentelt 18 

Andre 19 

N = 41 

 

Som tabellen viser, er hovedparten af studierne baseret på eksperimentelle design10. Heraf er 

halvdelen af disse baseret på randomiserede, kontrollerede forsøg. Det gælder for i alt 19 studi-

er, mens der er 18 studier med kvasi-eksperimentelle forskningsdesign. Derudover er der tre 

systematiske reviews. Dertil er ét studie, der er baseret på et etnografisk studie.  

 

Nedenstående tabel viser, hvilken kontekst studierne omfatter.   

                                                
9 Studiet i denne kategori er et nordisk, etnografisk studie (Ordell og Eldholm, 2003). 
10 Der indgår ingen studier i syntesen, som er baseret på kvalitative design. Det skyldes det primære fokus for indeværende kortlæg-

ning, der medfører, at det væsentligste inklusionskriterium er, at relevante studier behandler metoder og indsatser, der har effekt på 

eller betydning for elevernes mathematical literacy. De kvalitative studier, der er blevet identificeret i søgeprocessen, er blevet frasor-

teret igen under screeningen, fordi studierne netop ikke belyser metoder og indsatsers effekt på eller betydning for mathematical 

literacy. De ekskluderede kvalitative studier er generelt kendetegnede ved at være rene deskriptive analyser, der ikke belyser virk-

ningsfulde mekanismer. 
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Tabel 2-4: Studiernes kontekst 

Kontekst   Antal studier 

Dagtilbud 2 

Grundskole 28 

Ungdomsuddannelse (gymnasium mv.) 4 

N = 33 abstracts 

* Ét studie er talt med alle tre steder, idet det er et systematisk review på tværs af de tre kontekster.  

 

Som det fremgår af tabellen, er hovedparten af studierne undersøgt i en grundskolekontekst. Det 

gælder for i alt 28 studier, mens konteksten i to af studierne omfatter dagtilbud og i fire studier 

omfatter en ungdomsuddannelse. 

 

Nedenstående tabel viser, hvilket fokus studierne har. Studiernes fokus skal forstås som, hvilke 

variable indsatserne i studierne søger at påvirke, dvs. studiernes effektmål. I nærværende kort-

lægning vil der, som tidligere beskrevet, være tale om henholdsvis matematik i anvendelse og 

elevers tiltro til egne matematiske evner. 

Tabel 2-5: Studiernes fokus 

Fokusområde Antal studier 

Matematik i anvendelse 29 

Tiltro til egne evner 8 

N= 34 (inkluderede studier i syntesen). 

* Tabellens tal summerer til 37, da tre af studierne placerer sig i begge kategorier. Derudover er der to studier, som er slået 

sammen til ét abstract. 

 

Der er 29 studier, der har fokus på matematik i anvendelse, mens otte studier ser på elevernes 

tiltro til egne matematiske evner.   

 

2.3.2 Vurdering af studiernes forskningskvalitet og evidensvægt 

Processen i kvalitetsvurderingen af studierne og tildeling af evidensvægt beror på den systemati-

ske fremgangsmåde i EPPI-Reviewer, der er beskrevet ovenfor. Dog skal det pointeres, at selve 

kvalitetsvurderingen og tildeling af evidensvægt i sidste ende er baseret på en vurdering. Dette 

adskiller sig fra den øvrige proces i kortlægningen, hvor fokus er på ”at lade litteraturen tale” (se 

fx de udarbejdede abstracts i bilag 1). Således er der i kvalitetsvurderingen og tildeling af evi-

densvægt tale om en vurdering frem for blot en beskrivelse af forskningens data.  

 

Vurderingen af studiernes forskningskvalitet og – relevans er baseret på tre forskellige evidens-

vurderinger, der tilsammen danner grundlag for tildeling af studiernes samlede evidensvægt. De 

tre evidensvurderinger, der fører frem til i den samlede evidensvægt, er henholdsvis:  

 

 Evidensvægt A der vedrører studiets metodiske forskningskvalitet og derved relaterer sig til 

en vurdering af pålideligheden af primærstudiets resultater på baggrund af de videnskabeligt 

accepterede normer for det anvendte forskningsdesign. 

 Evidensvægt B der vedrører studiets metodiske relevans og derved en vurdering af hen-

sigtsmæssigheden af det anvendte design i primærstudiet i forhold til den problemstilling, der 

er i fokus i den systematiske forskningskortlægning. 

 Evidensvægt C der vedrører studiets emnemæssige relevans og derved en vurdering af 

hensigtsmæssigheden af studiets fokus i forhold til den problemstilling, der er i fokus i den 

systematiske forskningskortlægning. Det handler om at vurdere, i hvilken grad problemstil-

lingen i den systematiske forskningskortlægning berøres perifert eller centralt i primærstudi-

et. 

 

Et studie vurderes til at have høj evidensvægt, når studiet både er af høj forskningskvalitet og 

relevans. Mere specifikt indebærer dette, at studiet skal være gennemført i overensstemmelse 

med de gældende videnskabelige krav inden for det anvendte design og såvel emnemæssigt som 

forskningsdesignmæssigt behandle kortlægningens reviewspørgsmål centralt. Når et eller flere af 
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de nævnte forhold ikke er opfyldt i tilstrækkelig grad, vurderes studiet med medium evidens-

vægt. Såfremt mange af de ovennævnte forhold ikke er opfyldt, og der derved ikke kan fæstes 

lid til studiets resultater, vurderes studiet med lav evidensvægt.  

 

Det er vigtigt at understrege, at studier, der er blevet tildelt en høj evidensvægt, fortsat kan 

være kendetegnet ved enkelte metodiske eller analytiske opmærksomhedspunkter. På et over-

ordnet plan er studierne dog af en meget høj forskningsmæssig kvalitet, og usikkerheden om-

kring studiernes resultater er derfor minimale. Studier tildelt en medium evidensvægt kan der-

imod have flere metodiske eller analytiske mangler. Der kan fortsat fæstnes lid til studiernes 

resultater, men usikkerhedsmarginen er større end i studierne med høj evidensvægt. Eksemplet i 

nedenstående boks illustrerer forskellen mellem studier, der er blevet tildelt høj hhv. medium 

evidensvægt. Eksemplet er vejledende, idet kvalitetsvurderingerne, som tidligere nævnt, beror 

på en vurdering af det enkelte studies forskningsmæssige kvalitet, og det er derfor svært at op-

stille generiske grænseværdier mellem høj og medium evidensvægt.  

Boks 2-1: Eksempel på tildeling af evidensvægt 

 Griffin, Cynthia C. & Asha K. Jiten-

dra: Word Problem-Solving Instruc-

tion in Inclusive Third-Grade Ma-

thematics Classrooms 

Mason, Lucia & Luisa Scrivani: En-

hancing Students' Mathematical Be-

liefs: An Intervention Study 

Design Kvasi-eksperimentelt design RCT 

Stikprøve-

størrelse 
60 86 

Evidensvægt Høj Medium 

Begrundelse*  Stor gennemsigtighed i forhold til 

anvendte teorier, metoder og resul-

tater 

 Veludført og velbegrundet forsk-

ningsdesign 

 Kontrol for relevante baggrundsfak-

torer 

 Ligelig fordeling af elever i de to 

indsatsgrupper 

 Fokus i studiet er på, at elever skal 

tilegne sig kompetencer indenfor 

matematisk problemløsning. Mate-

matisk problemløsning er hoved-

outcomemål. 

 Stor gennemsigtighed i forhold til 

anvendte teorier, metoder og resulta-

ter 

 Veludført og velbegrundet forsknings-

design 

 Kontrol for relevante baggrundsfakto-

rer 

 Næsten ligelig fordeling af elever i de 

to indsatsgrupper 

 Studiets hovedfokus er ikke udeluk-

kende på matematik, men der måles 

på matematik som ét blandt mange 

outcomemål. 

* Dækker over de væsentligste begrundelser for tildelingen af evidensvægt specifikt for disse to studier. Kategorien 

er ikke udtømmende.   

 

Det skal fremhæves, at kvalitetsvurderingen af forskningens resultater udelukkende tager afsæt i 

studiernes beskrivelser. Det betyder, at kvalitetsvurderingen og bestemmelse af evidensvægt i 

høj grad afhænger af afrapporteringen i studierne. Det er således en forudsætning for, at et stu-

die kan tildeles høj eller medium evidensvægt, at studiet er afrapporteret med tilstrækkelig gen-

nemsigtighed og indeholder information om studiets forskningsspørgsmål, metodiske frem-

gangsmåde, stikprøvestørrelse, dataindsamlings- og analysestrategier og resultater. Derudover 

indgår det, hvorvidt studiet har høj eller medium relevans for at besvare indeværende kortlæg-

ning, hvor studier der har medium relevans for indeværende kortlægning ikke kan få en samlet 

høj evidensvægt.  

 

Nedenstående tabel viser antallet af studier fordelt på kortlægningens tre evidensvægte samt 

studiernes samlede evidensvægt. 
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Tabel 2-6: Studiernes evidensvægt 

Evidensvægt Antal studier 

Lav 7 

Medium 14 

Høj 20 

N=41 

 

Størstedelen af de inkluderede studier i indeværende kortlægning vurderes at have medium eller 

høj evidensvægt. Der er altså tale om studier af relativt solid metodisk karakter. 20 af de inklu-

derede studier vurderes at have høj evidensvægt, 14 vurderes at have medium evidensvægt, 

mens syv har lav evidensvægt. Som tidligere nævnt, indgår de syv studier, som vurderes at have 

lav evidensvægt ikke i syntesen.   
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3. TEMATISK SYNTESE 

I dette kapitel præsenteres kortlægningens narrative, tematiske syntese, der består af i alt fem 

temaer. Temaerne repræsenterer forskellige indsatstyper, aktiviteter og tilgange til matematik-

undervisning, med henblik på at elever tilegner sig mathematical literacy. Det gælder både i rela-

tion til at kunne anvende matematiske færdigheder til løsning af matematiske problemstillinger i 

hverdagssituationer og at kunne oversætte et beskrevet hverdagsproblem til et matematisk pro-

blem og dermed opstille og arbejde med det ud fra matematiske færdigheder. Men det gælder 

også i relation til at ville anvende og tro på at kunne anvende mathematical literacy. Temaerne 

opridses kort nedenfor: 

 

 Det første tema handler om systematisk problemløsning og omfatter en række studier, 

der sætter fokus på, at elever skal anvende en systematisk og delvist skematisk tilgang til 

løsning af matematiske problemer. Tilgangen består overordnet af, at eleverne skal lære at 

benytte sig af en metakognitiv11 strategi med en række fast definerede og forbundne faser/ 

trin, som kan hjælpe problemløsningsprocessen på vej for eleverne. Strategierne skal ikke 

forstås som et sæt af generelle regler for, hvordan et givent problem løses, idet strategierne 

ikke løser problemet for eleven, men i stedet giver dem redskaber til at udtænke den gode 

idé til løsning af problemet.  

 

 Kortlægningens andet tema omhandler modellering og dækker over, at eleverne skal løse 

matematiske problemstillinger af omverdenskarakter. Temaet beror på, at eleverne selv skal 

udvikle og finde den løsningsstrategi, de bedst kan anvende i løsningen af matematiske op-

gaver. Fokus er derfor, at eleverne på egen hånd udtænker løsningsstrategier og arbejder 

med præsentationen af disse gennem modellering af løsningen.  

 

 Det tredje tema præsenterer de studier, som ser på brugen af konkrete materialer, både i 

matematikundervisningen generelt og i mere faste undervisningsforløb. Temaet indeholder en 

række studier, der sætter fokus på en undervisningsform, hvor eleverne skal anvende kon-

krete materialer, der illustrerer matematikken og giver eleverne hands-on-erfaring med ma-

tematik.  

 

 Det fjerde tema sætter fokus på it-understøttet læring. Studierne i temaet belyser, at 

man ved brug af it-baserede programmer har muligheder for forholdsvis enkelt at individuali-

sere undervisningen således, at den imødekommer den enkelte elevs behov og kan sikre hur-

tig og umiddelbar feedback til den enkelte elev.   

 

 Det sidste og femte tema behandler bevidsthed om egen læring og ser på, hvordan man 

via selvevaluering og løbende feedback kan forbedre elevers tiltro til egne matematiske ev-

ner. Temaet omfatter studier, der fokuserer på, at eleverne skal vurdere, reflektere og evalu-

ere deres egne matematiske færdigheder og kompetencer inden for problemløsning og der-

ved blive bevidste om egen læring og læringsprocesser. 

 

Nedenfor i figuren er temaerne illustreret i overbliksform. Her ses det, at fire temaer – illustreret 

ved de øverste lyseblå bokse – kobler sig til fokusområdet om matematik i anvendelse, mens et 

enkelt tema – illustreret ved den nederste lyseblå boks – kobler sig til elevers tiltro til egne ma-

tematiske evner. De grå bokse længst til højre viser de mekanismer/aktiviteter, der er beskrevet 

inden for temaet. Det fremgår også af boksene og cirklerne i figuren, hvor mange af de inklude-

rede studier, der indgår i hvert tema. Det er vigtigt at understrege, at temaerne ikke er gensidigt 

udelukkende. I de fleste tilfælde vil temaerne være kendetegnet ved flere fælles træk, ligesom 

                                                
11 At anvende metakognitive strategier betyder, at gøre eleverne mere opmærksomme på, hvad de gør, når de skal løse matematiske 

problemstillinger, og hvorfor problemstillingerne skal løses på den måde, samt hvad de skal gøre, når de kommer i vanskeligheder 

med at løse den matematiske problemstilling. 
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nogle af indsatserne beror på de samme virkningsfulde mekanismer og delkomponenter.  Flere af 

studierne går således også igen i de forskellige temaer.  

Figur 3-1: Overblik over temaer i kortlægningen 

 

* Fokus i dette afsnit er på den strategi, som eleverne præsenteres for i relation til elevernes løsning af matematiske pro-

blemer. Computerprogrammerne er her en del af strategien. 

** Fokus i dette afsnit er på computerprogrammernes funktion som et redskab i undervisningen i elevers løsning af matema-

tiske problemer. Programmet kan give hurtig feedback og ”fastholde” eleverne på de forskellige trin i den strategiske tænk-

ning. 

 

Som figuren viser, er der i alt identificeret fem temaer på tværs af studierne, som relaterer sig 

til mathematical literacy. Temaerne er koblet til kortlægningens todelte fokus, som er beskrevet 

indledningsvis, og er derfor struktureret herefter.  

 

I figuren nedenfor præsenteres kortlægningens overordnede forandringsteori. Forandringsteorien 

er opstillet på baggrund af de virkningsfulde mekanismer, som kortlægningen har identificeret, 

og de enkelte trin i forandringsteorien udfoldes mere udførligt under figuren og i resten af synte-

sen.   
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Figur 3-2: Overordnet forandringsteori (kortlægningens kausalforståelse) 

 

* Den stiplede linje illustrerer, at der i enkelte studier er fundet en sammenhæng, men at denne sammenhæng ikke er veldokumenteret i flere studier. 
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Forandringsteorien har til formål at beskrive sammenhænge mellem aktiviteter/indsatser (define-

ret under kortlægningens temaer) og resultater/effekter på elevernes mathematical literacy. For-

andringsteorien kan alt andet lige kun præsenteres på et overordnet niveau og yder ikke retfær-

dighed til de årsagssammenhænge, der er beskrevet og præsenteret i de enkelte studier. Sam-

menhængene, der er præsenteret i forandringsteorien, repræsenterer således ikke nødvendigvis 

lige stærke sammenhænge, men er udelukkende et udtryk for, at der i kortlægningen er fundet 

en sammenhæng.  

 

Det fremgår af forandringsteorien, at der generelt for alle fem temaer gælder, at der kan påvises 

en positiv effekt af indsatserne på elevernes mathematical literacy, når man anvender en eller 

flere af de nævnte aktiviteter/tilgange. Langt hovedparten af de identificerede, virkningsfulde 

indsatser består af en række delelementer, hvis effekter på elevers mathematical literacy ikke 

kan isoleres. Endelig skal det præciseres, at forandringsteorien alene afspejler de studier, der har 

vist effekt. For en nærmere beskrivelse af de studier, der ikke har vist effekt, henvises til beskri-

velsen af de enkelte temaer nedenfor.  

 

Nedenfor præsenteres de fire temaer inden for matematik i anvendelse. Herefter følger en præ-

sentation af temaet inden for elevers tiltro til egne matematiske evner. Hvert tema indledes i det 

følgende med en skematisk præsentation af de studier, der relaterer sig til det enkelte tema. 

Præsentationen efterfølges af en kort karakteristik af forskningen på det givne område. Herefter 

følger en tværgående behandling af indsatser og lignende, der falder ind under de enkelte tema-

er. Afslutningsvis præsenteres de virkningsfulde mekanismer og særlige implementeringsforhold, 

der er identificeret som led i kortlægningen. Mere detaljerede beskrivelser af de enkelte indsatser 

kan findes i bilag 1, der indeholder abstracts af alle de inkluderede studier i kortlægningen. 

 

 

MATEMATIK I ANVENDELSE 

3.1 Systematisk problemløsning   

En række studier i indeværende kortlægning kan grupperes under temaet systematisk pro-

blemløsning. Fælles for disse studier er, at de alle undersøger effekten på elevers matematiske 

kompetencer indenfor enten problemløsning og/eller evner til at overføre viden fra en kontekst til 

en anden kontekst (transfer) af, at elever lærer en metakognitiv strategi til problemløsning. Den 

metakognitive strategi har til hensigt at give eleverne redskaber til at gribe problemløsningen 

systematisk og delvist skematisk an.  

 

Karakteren og omfanget af de studier, som falder ind under dette tema varierer, men fælles for 

indsatserne i studierne er, at eleverne af deres matematiklærer bliver præsenteret for en syste-

matisk tilgang gennem metakognitive strategier til at løse matematiske problemstillinger, som 

eleverne dernæst skal anvende i deres problemløsning. 

 

Der er identificeret 19 studier i forbindelse med kortlægningen, som relaterer sig til temaet om 

systematisk problemløsning. Studierne er fremstillet skematisk i oversigtstabellen nedenfor og 

beskrives mere udførligt i resten af afsnittet. I tabellen er der ligeledes angivet, hvorvidt outco-

memålet er målt med en test, der enten er standardiseret eller forskergenereret. Der er flere af 

de inkluderede studier, som er udgivet af den samme forfatter (Jitendra)12, men forskelle i ind-

sats, studiedesign og antal af elever betyder, at studierne rapporteres enkeltvist. 

                                                
12 To af studierne, henholdsvis Jitendra et al., 2009, og Jitendra & Star, 2011, er slået sammen, da det fremgår eksplicit i Jitendra & 

Star, 2011, at data fra deres artikel kommer fra Jitendra et al., 2009, hvorfor det er den originale artikel, der er medtaget. 
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 Tabel 3-1: Tabel over studier tilhørende temaet om systematisk problemløsning, i alt 19 studier 

Studie Land Indsats Målgruppe Omfang Fagpersoner Outcomemål Stikprøvestørrelse Design 

Bottge et 

al. (2004) 

USA To undervisningsmetoder i 

henholdsvis systematisk 
problemløsning og mere 
virkelighedsnær problem-
løsning, hvor eleverne selv 
skal konstruere en model 
og løsning 

Elever med 

og uden 
særlige be-
hov  

Fase 1: 1 uge 

Fase 2: 6, 11 og 22 
uger efter fase 1. 
Varigheden af fase 2 
er ikke nærmere 
præciseret 

Lærer (mate-

matik) 

Matematiske færdigheder 

(brøkregning) og problem-
løsningsevne (hhv. en 
tekstbaseret og en video-
baseret test) (forsker-
genereret) 

93 elever i 6. klasse 

Indsats: n= * 
Kontrol: n= * 

Kvasi-

eksperiment 

Bryant et 
al. (2001) 

USA Fremme elevernes mate-
matiske færdigheder gen-

nem en undervisningsruti-
ne, der består af en 
guidende praksis og en 
selvstændig praksis 

Elever med 
særlige be-

hov  

11 undervisnings-
enheder bestående af 

hver 8 dage med 2 
lektioner om dagen a 
10 minutters varighed 

Lærer (mate-
matik) 

Matematisk progression, 
problemløsningsfærdig-

heder (standardiseret test)  

204 elever i 1. klasse 
Indsats: n= 139 

Kontrol: n= 65 

Randomise-
ret, kontrol-

leret forsøg 

Fede 
(2010) 

USA Undervisningsforløb i et 
computerbaseret under-
visningsprogram i mate-

matik, der lægger særlig 
vægt på systematisk pro-
blemløsning (skemabase-
rede instruktioner) 

Elever med 
særlige be-
hov  

 

12 uger, 45 minutter 
2 gange om ugen 

Lærer (mate-
matik, som 
normalt an-

vender com-
puterpro-
grammet) 

Matematiske færdigheder 
(MCAS og GMADE13) (stan-
dardiserede test), frem-

skridt samt angst for ma-
tematik (forskergenereret 
test) 

32 elever i 5. klasse 
Indsats: n= 16 
Kontrol: n=16 

Randomise-
ret, kontrol-
leret forsøg 

Fuchs et al. 
(2004) 

USA Undervisningsforløb i 
systematisk problemløs-
ning med og uden katego-
risering af problemtyperne 

Elever med 
og uden 
særlige be-
hov 

3 ugers introduktion 
til generel problem-
løsning. Derefter 4 
gange 3 ugers forløb, 

bestående af hver 6 
lektioner, ca. 30-40 
minutter 

Lærer (mate-
matik) 

Matematisk problemløs-
ning (forskergenereret) og 
transfer (valideret med 
standardiseret test) 

366 elever i alderen 8 
til 9 år  
SBI-indsatsen: n= 127  
SBI med kategorisering 

af problemer: n= 126  
Sammenlignings-
gruppe: n= 113 

Kvasi-
eksperiment 

Fuchs et al. 
(2006) 

USA Undervisningsforløb med 
fokus på systematisk 
problemløsning (SBI) med 
eller uden eksplicit in-

struktion i at anvende 
strategier til at tackle 
dagligdags matematiske 
problemer 

Elever i 3. 
klasse 

3 ugers introduktion 
til generel problem-
løsning. Derefter 4 
gange 3 ugers forløb, 

bestående af hver 7 
lektioner, ca. 30-40 
minutter 

Lærer (mate-
matik) 

Matematisk problemløs-
ning (forskergenereret) og 
transfer (valideret med 
standardiseret test) 

445 elever i 3. klasse 
SBI: n=148  
SBI med hverdagspro-
blematikker: n=153 

Kontrol: n=144 

Randomise-
ret, kontrol-
leret forsøg 

                                                
13 MCAS er The State Mathematic Assessment test, Massachusetts Comprehensive Assessment System, og GMADE er The Group Mathematics and Diagnostic Evaluation. Hvor der testes følgende: Concepts and communica-

tion, Operations and computations, and Process and applications. 
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Studie Land Indsats Målgruppe Omfang Fagpersoner Outcomemål Stikprøvestørrelse Design 

Gamo et al. 
(2010) 

USA Træningsforløb med fokus 
på sproglige faktorers 
betydning for valget af en 
problemløsningsstrategi, 
herunder hvilken betyd-
ning det har at træne 
dette, således at man kan 
overføre problemløsnings-
tilgangen fra en kontekst 
til en anden kontekst 
(transfer) 

Elever i 4. og 
5. klasse 

2-dages trænings-
forløb 

Lærer (mate-
matik) eller 
forsker 

Transfer (forskergenere-
ret) 

435 elever i 4. og 5. 
klasse 
Første eksperiment: 
Indsats: n= 193 
Kontrol: n=68 
Andet eksperiment: 
Indsats: n=174 
 

Kvasi-
eksperiment 

Griffin & 
Jitendra 
(2009) 

USA Undervisningsforløb i 2 
forskellige former for 
systematisk problemløs-
ning. Skemabaseret pro-
blemløsning (Schema-
based instruction, SBI) og 
generel strategisk tilgang 
til problemløsning (Gene-
ral strategy instruction, 
GSI) 

Elever i 3. 
klasse 

Begge indsatser for-
løber over 32 lektio-
ner 

Lærer (mate-
matik) 

Matematisk tekstbaseret 
problemløsning (forsker-
genereret), progression i 
læring (forskergenereret), 
regnefærdigheder (for-
skergenereret) 

60 elever i 3. klasse 
SBI indsats: n=30 
GSI indsats: n=30 

Kvasi-
eksperiment 

Harskamp 
& Suhre 
(2007) 

Hol-
land 

Et undervisningsforløb 
med et computerprogram, 
der er udarbejdet på bag-
grund af Scoenfelds teori 
om systematisk problem-
løsning  

Gymnasie-
elever  

14 lektioner a 50 
minutter fordelt på 3 
perioder af 2 uger 

Lærer (mate-
matiklærer 
uden erfaring 
med compu-
terprogram-
met) 

Matematisk problemløs-
ning (forskergenereret) 

198 gymnasieelever  
Indsats: n = 91 
Kontrol: n = 107  

Kvasi-
eksperiment 

Jitendra et 
al. (2007) 

USA Undervisningsforløb i 2 
forskellige former for 
systematisk problemløs-
ning. Skemabaseret pro-
blemløsning (Schema-
based instruction, SBI) og 
generel strategisk tilgang 
til problemløsning (Gene-
ral strategy instruction, 
GSI)  

Elever i 3. 
klasse 

Begge indsatser forlø-
ber over 32 lektioner 

Lærer (mate-
matik) 

Matematisk problemløs-
ning (standardiseret test), 
progression i læring (stan-
dardiseret test), tekst-
baseret problemløsning 
(forskergenereret) 

88 elever i 3. klasse 
SBI indsats: n= 45 
GSI indsats: n= 43 
 

Kvasi-
eksperiment 

Jitendra et 
al. (2013a). 

USA Small-group tutoring-
indsatser. Undervisning i 
enten skema-instruktioner 
(SBI) eller school-
provided standards-based 
curriculum (SBC) 

Elever med 
særlige be-
hov 

12-ugers forløb, hvor 
eleverne dagligt mod-
tager 1 lektions ma-
tematikundervisning 
af en varighed af 60 
minutter og 30 minut-
ters tutoring 

Lærer (mate-
matik) samt 
frivillige fra 
lokalsamfun-
det er tutorer 

Matematisk progression 
(standardiseret test), 
matematisk tekstbaseret 
problemløsning (forsker-
genereret test) 

109 elever i 3.klasse 
Indsats, SBI: n=53 
Indsats, SBC: n=56 

Kvasi-
eksperiment 
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Studie Land Indsats Målgruppe Omfang Fagpersoner Outcomemål Stikprøvestørrelse Design 

Jitendra et 
al. (2013b) 

USA Undervisningsforløb om 
systematisk problemløs-
ning (SBI) 

Elever i 7. 
klasse 

Indsatsen varer 6 
uger, hvor eleverne 
modtager 1 lektions 
matematikundervis-
ning (varighed af 45-
50 minutter) hver dag 

Lærer 
(matematik) 

Matematisk problemløs-
ning (forskergenereret 
test), transfer (forsker-
genereret test) 

1.163 elever i 7. klasse 
Indsats: n=594 
Kontrol: n=569 

Randomise-
ret, kontrol-
leret forsøg 

Jitendra et 
al. (2013c)  

USA Small-group tutoring. 
Undervisning i enten ske-
ma-instruktioner (SBI) 
eller school-provided 
standards-based curricu-
lum (SBC) 

Elever med 
særlige be-
hov 

12-ugers forløb, hvor 
eleverne dagligt mod-
tager 1 lektions ma-
tematikundervisning 
af en varighed af 60 
minutter og 30 minut-
ters tutoring 

Lærer (mate-
matik) samt 
frivillige fra 
lokalsamfun-
det er tutorer 

Matematisk progression 
(standardiseret test), 
matematisk tekstbaseret 
problemløsning (forsker-
genereret test), klassiske 
matematiske færdigheder 
(standardiseret test) 

136 elever i 3. klasse 
Indsats, SBI: n=72 
Indsats, SBC: n=64 

Kvasi-
eksperiment 

Jitendra et 
al. (2011) 

USA Undervisningsforløb om 
systematisk problemløs-
ning (SBI) 

Elever i 7. 
klasse 

Indsatsen varer 29 
skoledage, hvor ele-
verne hver dag mod-
tager 1 lektions ma-
tematikundervisning 
af en varighed af 50 
minutter 

Lærer (mate-
matik) og 
forsker 

Matematisk problemløs-
ning (forskergenereret 
test) og transfer (forsker-
genereret test) 

463 elever i 7.klasse  
Indsats: n=283 
Kontrol: n= 153 

Randomise-
ret, kontrol-
leret forsøg 

Jitendra et 
al. (2009) 
 

USA Undervisningsforløb om 
systematisk problemløs-
ning (skema-instruktioner 
(SBI)) i matematisk pro-
blemløsning 

Elever i 7. 
klasse, ele-
ver med 
forskellige 
indlærings-
behov 

Indsatsen varer 10 
skoledage, hvor ele-
verne i klasser hver 
dag modtager 1 lekti-
ons matematikunder-
visning af 40 minut-
ters varighed 

Lærer (mate-
matik) 

Matematisk problemløs-
ning, progression i læring, 
tekstbaseret problemløs-
ning, systematisk pro-
blemløsning 

148 elever i 7. klasse 
Indsats: n=70 
Kontrol: n=78  

Randomise-
ret, kontrol-
leret forsøg 

Krawec et 
al. (2013)  

USA Undervisningsforløb med 
fokus på systematisk 
problemløsning samt re-
fleksion over processen 

Elever i 7. og 
8. klasse 
både med og 
uden særlige 
behov 

Indsatsen varer et 
skoleår og består af 
et 3 dages intensivt 
instruktionsforløb af 
eleverne og herefter 
30 minutters Solve 
it!-problemløsnings-
øvelser ugentligt 

Lærer (mate-
matik) 

Matematisk problemløs-
ning (standardiseret test) 

161 elever i 7. og 8. 
klasse 
Indsats: n=88 
Kontrol: n=73 

Kvasi-
eksperiment 
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Kroes-
bergen et 
al. (2004) 

Hol-
land 

To forskellige undervis-
ningsmetoder, en hvor 
eleverne selv skal opdage 
løsningsstrategierne 
(Constructivist Instruc-
tions, CI), og en hvor 
lærerne præsenterer ele-
verne for en løsningsstra-
tegi, som eleverne skal 
anvende (Explicit Instruc-
tion, EI) 

Fagligt svage 
elever 

Indsatsen består i, at 
elever fra de 2 ind-
satsgrupper modtager 
30 halvtimers lektio-
ner i enten CI eller EI 
over en periode på 4 
til 5 måneder 

Lærer (mate-
matik) 

Matematisk problemløs-
ning med både tal og 
tekstformuleringer (for-
skergenereret test) samt 
motivation (standardiseret 
test) 

256 elever fra 2. - 6. 
klasse 
Indsats: CI: n=85 
Indsats: EI: n=83 
Kontrol: n=97 

Randomise-
ret, kontrol-
leret forsøg 

Mason & 
Scrivani 
(2004) 

Italien Indsats med fokus på at 
skabe et godt læringsmiljø 
i klassen, herunder lærer 
eleverne blandt andet en 
fem-trins-problem-
løsningsstrategi 

Elever i 5. 
klasse 

Indsatsen består af 
12 lektioner a 1,5 
time med 1 lektion 
om ugen over en 
periode på 3 måneder 

Lærer (mate-
matik) samt 
forsker 

Matematiske færdigheder 
(problemløsning) (forsker-
genereret test) og tiltro til 
egne matematiske evner 
(self-efficacy) (forskerge-
nereret test) 

86 elever 5. klasse  
Indsats: n=46 
Kontrol: n=40 

Randomise-
ret, kontrol-
leret forsøg 

Panaoura 
(2012) 

Cypern Indsats med fokus på 
systematisk problemløs-
ning (matematisk pro-
blemløsningsmodel), som 
nedbryder problemløsning 
i en række forbundne 
faser gennem et e-
læringsværktøj 

Elever i 5. 
klasse 

20 individuelle lektio-
ner (individual mee-
tings). Længden og 
varigheden af lektio-
nerne fremgår ikke i 
artiklen 

E-læring Tiltro til egne matematiske 
evner (self-efficacy) (for-
skergenereret test), selv-
regulerende adfærd (for-
skergenereret test), ma-
tematiske præstationer 
(det er ikke præciseret, 
om testen er forskergene-
reret eller standardiseret) 
 

255 elever i 5. klasse  
Indsats: n=107 
Kontrol: n=148  

Kvasi-
eksperiment 

Rittle-
Johnson et 
al. (2012) 

USA Tre undervisningsmetoder 
i matematik: Immediate 
comparision of procedure 
(ICP), Delayed compari-
sion of procedure (DCP) 
og Delayed exposure (DE) 

Elever i 8. 
klasse 

Undervisningen forlø-
ber over 4 dage, og 
undervisningen varer i 
gennemsnit 84 minut-
ter pr. dag. 

Lærer (mate-
matik) 

Procesfleksibilitet (forsker-
genereret test), proces-
viden og begrebsviden i 
forhold til at løse ligninger 
(forskergenereret test) 

198 elever i 8. klasse 
ICP- indsats: n=67 
DCP-indsats: n= 62 
DE-indsats: n=69 
 

Kvasi-
eksperiment 

* Andelen af elever i de to grupper er ikke præciseret.
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3.1.1 Forskningen på området 

Forskningen relateret til temaet systematisk problemløsning er kendetegnet ved en række gene-

relle karakteristika. For det første er en overvejende del af studierne amerikanske, idet 15 ud af 

de 19 studier er amerikanske. De resterende fire studier er fra henholdsvis Holland (Harskamp & 

Suhre, 2007; Kroesbergen et al., 2004), Italien (Mason & Scrivani, 2004) og Cypern (Panaoura, 

2012). Der er ikke identificeret nordiske studier, som lever op til kortlægningens inklusionskrite-

rier indenfor temaet systematisk problemløsning.  

 

Et andet karakteristikum ved studierne er, at de alle er baseret på eksperimentelle forsknings-

design. Ud af de 19 studier er otte randomiserede, kontrollerede forsøg, hvor de resterende 11 

studier er baseret på kvasi-eksperimentelle design. Studierne er derfor karakteriseret ved at væ-

re metodisk solide i forhold til at måle effekter af deres indsatser.   

 

En tredje karakteristikum er, at studierne er kendetegnet ved overvejende at være målrettet 

elever i indskolingen og mellemtrinnet (6-12 år). Ud af de 19 studier er 13 målrettet elever i 

indskolingen eller på mellemtrinnet i grundskolen. I fem studier går eleverne i 7. eller 8. klasse 

(Jitendra et al., 2009, 2011, 2013b; Krawec et al., 2013; Rittle-Johnson et al., 2012), mens et 

studie omhandler indsatser for gymnasieelever (Harskamp & Suhre, 2007).  

 

Derudover er der stort set det samme antal studier, som enten har fokus på alle elever, eller som 

har fokus på elever med særlige behov. I 10 af de 19 inkluderede studier omfatter indsatserne 

typisk alle elever i klasserne (Fuchs et al., 2006; Gamo et al., 2010; Griffin & Jitendra, 2009; 

Harskamp & Suhre, 2007, Jitendra, 2007, 2011, 2013b, Mason & Scrivani 2004, Panaoura, 2012, 

Rittle-Johnson et al., 2012). Derudover er der en gruppe på fire studier, hvor der er fokus på hele 

klassen i indsatsen samt elever med særlige behov (Bottge et al., 2004, Fuchs et al., 2004, Ji-

tendra et al., 2009, Krawec et al., 2013). Dertil kommer fem studier, som udelukkende har fokus 

på elever med særlige behov, hvor eleverne er kendetegnet ved at have faglige udfordringer i 

forhold til matematik (Bryant et al., 2001; Fede, 2010; Jitendra 2013 a, c; Kroesbergen et  al., 

2004).  

 

3.1.2 Indsatser, metoder, praksis og redskaber 

I forskningen er der identificeret en række forskellige indsatser, der alle har til formål at styrke 

elevers evne til systematisk at problembehandle og -løse matematiske opgaver. Der kan identifi-

ceres følgende tre forskellige indsatstyper, som alle er centreret om at styrke elevernes færdig-

heder indenfor systematisk problemløsning:  

 

1. Systematisk problemløsning med fokus på at præsentere eleverne for en metakognitiv stra-

tegi, som giver eleverne redskaber til at udtænke den gode idé til løsning af problemet (Bott-

ge et al., 2004; Bryant et al, 2001; Gamo et al., 2010; Krawec et al.,2013; Kroesbergen et 

al., 2004; Mason & Scrivani 2004; Rittle-Johnson et al., 2012).  

2. Skemabaserede instruktioner, som en del af systematisk problemløsning, hvor eleverne præ-

senteres for en metakognitiv strategi, som er opbygget om fire faste komponenter (og derfor 

er sammenlignelig med de metakognitive strategier, som eleverne præsenteres for i det før-

ste tema). Indsatserne indenfor dette tema præciserer også, hvordan undervisningen skal 

tilgås, for at eleverne bliver i stand til at genkende den skematiske struktur i matematiske 

problemstillinger (shema-based instructions, SBI) (Fuchs et al., 2004, 2006; Griffin & Ji-

tendra, 2009; Jitendra et al., 2007, 2009, 2011, 2013 a, b, c).  

3. Systematisk problemløsning, hvortil der anvendes et computerprogram, som hjælper elever-

ne til at blive opmærksomme på de forskellige elementer af den metakognitive strategi i pro-

blemløsningsprocessen (Fede, 2010; Harskamp & Suhre, 2007; Panaoura, 2012).  

Første kategori består af studier, hvor indsatstypen er kendetegnet ved, at den systematiske 

problemløsning sker med fokus på, at eleverne skal anvende en metakognitiv strategi i 

løsningen af matematiske problemer. Det varierer mellem studierne, hvor præcis de meta-

kognitive strategier er beskrevet. Hensigten er, at eleverne ved tillæring af den metakognitive 
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strategi får redskaber, som kan hjælpe dem til at få løsningsideer i forhold til matematiske pro-

blemer, således at de selv kan løse det matematiske problem.  

 

Indsatsen i studiet af Kroesbergen et al. (2004) har fokus på, at lærerne præsenterer eleverne 

for en metakognitiv problemløsningsstrategi, som eleverne dernæst skal følge i problemløsnings-

processen. Læreren viser med et eksempel, hvordan man benytter sig af strategien og illustrerer 

det om nødvendigt med forskellige materialer, fx træblokke. Eksempelvis placeres to bunker af 

tre træblokke, og læreren forklarer, at man kan udregne det samlede antal træblokke ved både 

at sige 3 + 3 og 2 x 3. I næste opgave skal eleverne anvende tegnene for addition og multiplika-

tion i en opgave omhandlende, hvor mange hjul to firehjulstrækkere har. Eleverne kan både ud-

regne det samlede antal hjul ved at sige 4 + 4 eller ved at sige 2 x 4.  

 

I studiet af Gamo et al. (2010) er udgangspunktet, at eleverne af læreren bliver præsenteret for 

to forskellige problemløsningsstrategier på samme matematisk problemstilling. Eleverne bliver 

bedt om at sammenligne og diskutere de forskellige problemløsningsstrategier. Derudover indgår 

der i indsatsen øvelser, hvor eleverne bliver mindet om de problemløsningsstrategier, de har 

stiftet bekendtskab med, når de skal løse nye matematiske problemer. Elevernes evne til at over-

føre den tilegnede strategi til et nyt matematisk område trænes dermed.  

 

Ovenstående studier har dermed det til fælles, at eleverne bliver præsenteret for matematiske 

problemstillinger af læreren, hvor læreren gennem et eksempel viser eleverne, hvordan man 

anvender en given strategi. For denne del af studierne er det derudover gældende, at de enkelte 

trin i den metakognitive tilgang ikke er eksplicit beskrevet eller illustreret for eleverne.  

 

I de resterende fire studier i denne kategori er de forskellige elementer af den metakognitive 

tilgang i systematiske problemløsning i højere grad ekspliciteret.  

 

En af indsatserne14 i Bottge et al. (2004) er en traditionel læringsform, hvor eleverne arbejder 

med tekstbaserede problemer. Eksempelvis undervises eleverne i en otte-trins-metakognitiv pro-

blemløsningsstrategi opbygget om følgende: 1) Læs problemet (read), 2) omskriv problemet 

(paraphrase), 3) visualiser problemet (visualize), 4) gengiv problemet (re(state)), 5) kom med et 

forslag til løsningen (hypothesize), 6) kom med et skøn på løsningen (estimate), 7) udregn pro-

blemet (compute) og 8) vurdér løsningen (self-check). I undervisningen gennemgås de otte trin i 

problemløsningen efterfølgende, ved at læreren præsenterer matematiske problemer på en over-

head, hvorefter eleverne i fællesskab skal diskutere og indlære de forskellige trin i problemløs-

ningen, således at de kan anvende dem senere. Derudover præsenterer læreren eleverne for 

nogle forskellige remser, således at de kan huske de forskellige trin i problemløsningen, som 

eksempelvis "Robert picked very red hot eggplants cause he's crazy". Remsen anvender det før-

ste bogstav i hvert trin og skal dermed hjælpe eleverne til at huske de forskellige trin. Efter ele-

verne har løst de traditionelle tekstbaserede problemstillinger og forstået de forskellige trin i pro-

blemløsningsstrategien, skal eleverne løse en række praktiske opgaver, hvor de skal anvende 

matematikken i udregningen af opgaverne. 

 

I Bryant et al. (2010) har indsatsen fokus på at fremme 1. klasses elevers matematiske færdig-

heder gennem, 1) at læreren løser matematiske problemer på tavlen for alle elever og "tænker 

højt", imens problemet løses, og derigennem viser, hvordan man løser matematiske problemer, 

2) at elever bruger konkrete materialer (eksempelvis terninger, faktakort, modeller og lignende) 

til at modellere problemer og illustrere sammenhænge mellem matematiske problemstillinger, og 

3) at eleverne lærer kognitive strategier til at løse forskellige typer af matematiske problemer, fx 

at tælle og fordoble et tal. Indsatsen er systematisk implementeret og baserer sig på følgende 

elementer i undervisningen:  

                                                
14 I studiet undersøges effekten af to forskellige undervisningsmetoder i matematik, Enhanced anchored instruction (EAI) og Text-

based instruction (TBI), på matematikkundskaber og problemløsningsevner hos elever i 6. klasse. I dette tema er det blot den tekst-

baserede indsats, der indgår, da den anden (EAI) indsats falder ind under temaet om anvendelse af konkrete materialer i undervisnin-

gen, da det i EAI er udgangspunktet for læringen, hvor TBI er centeret om anvendelsen af systematisk problemløsningsstrategier. 
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 En undervisningsrutine, der består af en vejledende praksis (hvor læreren "tænker højt") 

og en selvstændig praksis (overvågning af elevernes fremskridt) 

 En fast procedure for, hvordan fejl rettes 

 En strategi til at sikre elevernes progression (pacing) 

 Muligheder for meningsfulde praksisøvelser (fx med visuelle præsentationer) 

 Brug af eksempler 

 Evaluering. 

Ud over disse elementer i undervisningen skal eleverne dagligt løse problemer i forhold til under-

visningsindholdet med henblik på at kunne følge deres egen læringsproces.  

I Mason & Scrivani (2004) bliver eleverne af læreren præsenteret for en metakognitiv tilgang til 

løsning af matematiske opgaver. Den metakognitive tilgang har til formål at giver eleverne red-

skaber til at udtænke den gode idé til løsning af problemet, herunder hvorfor problemet skal lø-

ses på denne måde, samt hvad de skal gøre, når de kommer i vanskeligheder med at løse pro-

blemet. Det sker som led i at skabe et anderledes læringsmiljø ved at ændre elevernes og lære-

rens rolle i klassen. Elevernes rolle ændres ved systematisk at opfordre eleverne til selv at arbej-

de med at løse de matematiske opgaver gennem forskellige trin og dermed i højere grad tage 

ansvar for deres egen læring. Aktiviteterne består af en problemløsningsstrategi med følgende 

fem trin: 

 
1. Eleverne skal lave en præsentation af problemet til sig selv ved at tegne et billede, lave en 

liste eller et skema over problemets elementer, identificere relevant og irrelevant informa-

tion.  

2. Eleverne skal træffe beslutning om, hvordan problemet skal løses ved at udarbejde et dia-

gram (flowchart), at gætte og tjekke (guess and check), at lede efter et mønster og ved at 

simplificere tallene, som indgår i problemløsningen. 

3. Eleverne skal gennemføre den nødvendige udregning for at løse problemet. 

4. Eleverne skal fortolke resultaterne og angive et svar. 

5. Eleverne skal evaluere resultatet.  

 

Derudover består indsatsen af, at eleverne først i grupper og derefter i plenum skal diskutere og 

evaluere de forskellige problemløsningsmuligheder. 

 

Indsatsen i Krawec et al. (2013) er bygget op om Solve It!, som er designet til at forbedre præ-

stationerne i forhold til problemløsning hos elever med særlige behov. Solve It! indeholder en 

instruktionsmanual og guide for lærerne, manualbaserede lektioner samt materiale til brug i un-

dervisningen. Solve It! går ud på at præsentere eleverne for en række trin i forbindelse med pro-

blemløsning. Problemløsningsstrategien i Solve it! består af følgende fire trin:  

 
1. Forståelse af problemet, hvor eleverne skal omformulere problemet med deres egne ord  

(reading and paraphrasing). 

2. Visualisering af problemet, hvor eleverne skal visualisere problemet ved at gengive forholdet 

mellem de forskellige matematiske elementer, som indgår i problemet (visualizing). 

3. Valg af løsningsstrategi, hvor eleverne selv skal finde på en idé til en løsningsstrategi, en 

måde at løse problemet på, og derefter komme med et bud på løsningen (hypothesizing and 

estimating).  

4. Løsning af problemet, hvor eleverne skal løse problemet og vurdere deres svar samt den 

proces, de har været igennem for at nå til løsningen (computing and checking).  

Derudover indeholder indsatsen i Krawec et al. (2013) en afsluttende refleksionsproces, hvor 

eleverne skal overveje, hvorvidt de har anvendt den mest hensigtsmæssige problemløsningsstra-

tegi.   

 

De ovenfor nævnte indsatser har det til fælles, at eleverne præsenteres for en metakognitiv til-

gang, som giver eleverne nogle redskaber, de kan anvende, når de skal løse matematiske pro-
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blemer. Den metakognitive tilgang løser ikke de matematiske problemer for eleverne, da elever 

selv skal udtænke løsningen, men de bliver gjort opmærksomme på, hvilke elementer de skal 

fokusere på. Læreren guider dermed eleverne i deres problemløsning og fortæller dem, hvordan 

de skal gribe forskellige problemstillinger an. I nogle af indsatserne anvendes der konkrete mate-

rialer som eksempelvis træblokke og bolde til at illustrere de matematiske problemer.  

 

Den anden kategori indeholder studier, som undersøger brugen af skemabaserede instruk-

tioner (schema-based instructions, SBI) indenfor systematisk problemløsning. Hensigten med 

indsatserne er, at eleverne skal anvende en systematisk og skematisk tilgang til løsning af ma-

tematiske problemer. Tilgangen består af, at eleverne skal lære at benytte sig af en metakognitiv 

strategi med en række fast definerede og forbundne faser/trin, som kan hjælpe problemløsnings-

processen på vej for eleverne. Forskellen er, at de skematiske strategier i højere grad fokuserer 

på, at eleverne skal kunne genkende de forskellige matematiske elementer og placere de oplys-

ninger, de får i det skematiske diagram. Det betyder, at de skematiske strategier anvendes for at 

identificere både mønstre af relationer og hjælpe eleverne til at forbinde forskellige opsætninger 

af matematiske problemer til samme struktur. Derudover er det gældende, at den didaktiske 

ramme for indsatserne, som anvender skemabaserede instruktioner, er præciseret, det vil sige, 

at den måde, hvorpå undervisningen skal tilgås, er præciseret.  Derudover er det kendetegnen-

de, at studierne primært er udgivet af den samme forfatter, Jitendra15, hvor SBI-indsatsens effek-

ter afdækkes på forskellige alderstrin, for elever med og uden særlige behov og enten i hele klas-

ser eller i mindre undervisningskontekster. Særlig for SBI-indsatsen er, at undervisningen er 

opbygget om fire komponenter, når der undervises i matematiske begreber som eksempelvis 

forholdstals- og procentproblemer.  

 
1. Først forklarer læreren om de matematiske problemers struktur, og hvordan problemerne er 

opbygget ved at fokusere på forskellige elementer af matematikken.  

2. Dernæst visualiserer lærerne de informationer, som eleverne skal bruge for at løse proble-

merne i et skematisk diagram.  

Opstillingen af de givne informationer i det matematiske problem sker med afsæt i, hvorvidt der 

arbejdes med forholdstals- eller procentproblemer. Herunder ses et eksempel på opsætningen af 

informationerne i et skematisk diagram vedrørende sammenhængen mellem dele og helheder 

indenfor procenter. Problemet lyder som følger: "I en geografi-test kan man maksimalt opnå 25 

point. Janie fik en karakter svarende til, at hun havde svaret 20 procent rigtigt. Hvor mange  

point fik hun i testen?" Herefter illustreres det, hvorledes problemstillingen ser ud i et skematisk 

diagram. 

Figur 3-3: Skematisk diagram for procenter 

 

 

Det betyder, at eleverne trænes i at genkende de matematiske elementer i en tekst og derved 

tilegner sig viden om, hvordan de skal placere elementerne i forhold til hinanden, som hvis det 

havde været et klassisk regnestykke.  

 

I forhold til at forstå ændringer (change) i matematiske problemer kan den problematik, som 

eleverne bliver mødt med, lyde som følger: "Jane har 4 videospil. Hendes mor gav hende 3  

ekstra videospil, hvor mange videospil har Jane nu?" 

 

                                                
15 Asha Jitendra, er Ph.D. Professor of Special Education på University of Minnesota. 
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Figur 3-4: Skematisk diagram for ændringer 

 

 

 

Det skematiske diagram viser eleverne, hvor de skal placere de oplysninger, problematikken 

indeholder. Det skematiske diagram kan eleverne anvende, når de bliver præsenteret for næste 

spørgsmål, som eksempelvis: "Tammy kan lide at male billeder af blomster. Hun har malet 12 

billeder ind til videre. Hvis hun maler 4 til, hvor mange billeder har hun så?". Eleverne trænes 

derfor i at kunne anvende de skematiske strukturer i løsningen af nye matematiske problemer. 

De to første elementer præciserer dermed den didaktiske ramme for undervisningen. 

 
3. Tredje komponent består i, at lærerne underviser eleverne i en særlig fire-trins-problem-

løsningsprocedure. Her er der fokus på, at eleverne først skal finde problemet, dernæst skal 

de identificere informationerne i problemet, hvorefter de skal løse problemet, og til sidst skal 

eleverne tjekke resultatet for at se, om de har løst det korrekt.  

 

Ovenstående element er indholdet af den metakognitive tilgang, som eleverne præsenteres for i 

indsatsen. Det er gennem disse elementer, at eleverne skal blive bevidste om, hvad de gør, når 

de skal løse matematiske problemstillinger, og hvorfor problemstillingerne skal løses på den må-

de, samt hvad de skal gøre, når de kommer i vanskeligheder med at løse den matematiske pro-

blemstilling. Den metakognitive tilgang løser ikke den enkelte problemstilling for eleverne, men 

hjælper dem med at finde ideen til at håndtere problemstillingen. 

 

4. Fjerde komponent består i, at lærerne arbejder med at udvikle elevernes kompetencer til at 

anvende metakognitive strategier og få eleverne til at reflektere over elementerne, som ind-

går heri. 

Den fire-trins-problemløsningsprocedure, som er udgangspunktet i SBI-indsatsen, er fokuseret 

på at tillære eleverne en heuristisk tilgang16 og få eleverne til at anvende metakognitive strategier 

i problemløsningen. De studier, som anvender SBI-indsatsen, foregår ofte ved, at hele klassen er 

placeret samlet, og hvor eleverne lærer at anvende en skemabaseret problemløsningstilgang til 

matematiske opgaver. Dog er der enkelte af studierne, hvor undervisningen i SBI-indsatsen fore-

går i mindre grupper, der fungerer som et supplement til den almindelige undervisning.  

 

                                                
16 Heuristisk tilgang betegner en måde at lave smarte gæt, som hjælper til at finde løsninger på et problem. 
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Boks 3-1: Eksempel på SBI-indsats 

 

 

Den tredje kategori indeholder tre studier, som belyser brugen af computerbaserede pro-

grammer inden for systematisk problemløsning. Samme studier optræder i temaet om it-baseret 

undervisning, hvor elevernes brug af computerprogrammerne trækkes frem. I indsatserne an-

vendes computerprogrammer til at hjælpe eleverne til at blive opmærksomme på de forskellige 

elementer af den metakognitive strategi i problemløsningsprocessen. Eleverne bliver gennem 

computerprogrammerne opmærksomme på en række fast definerede og forbundne faser/trin, 

som kan hjælpe problemløsningsprocessen på vej for eleverne. Fokus i dette afsnit er på den 

strategi, som eleverne præsenteres for i relation til elevernes løsning af matematiske problemer, 

hvor computerprogrammerne en del af strategien. 

 

I studiet undersøges effekten af skemabaserede instruktioner (SBI) i matematisk problemløsning for elever 

med forskellige indlæringsbehov i almindelige folkeskoler.  

 

Lektionerne er detaljeret beskrevet i SBI-indsatsen, som består af 10 lektioner af en varighed på 40 minut-

ter. Herunder præsenteres indholdet af de enkelte lektioner. 

1. lektion: Forholdstal (Ratios) 

a. Definer forholdstal som et multiplikativ forhold.  

b. Identificer basismængde til sammenligning af mængder, der involverer del-til-del og en 

del-til-helhed. 

2. lektion: Ækvivalenstal  

a. Brug visuelle diagrammer til at forstå betydningen af ækvivalenstal.  

b. Identificer hele ækvivalentstal i deres laveste eller enkleste form.  

c. Afgør, om ækvivalenstal er i simpleste form ved hjælp af deling af fælles faktorer. 

3. og 4. lektion: Tekstbaseret problemløsning med forholdstal 

a. Anvend forholdstal i tekstbaseret problemløsning. 

b. Brug et skematisk diagram til at illustrere informationerne i problemet. 

c. Planlæg at løse problemet ved at bruge multiplikations- og brøkstrategier. 

5. lektion: Rater og quiz 

a. Definer rater som en sammenligning af to mængder med forskellige enheder. 

b. Forstå og lær at beregne enhedsrater.  

c. Lær at løse problemer, hvor to rater sammenlignes. 

6. og 7. lektion: Forholdstal og tekstbaseret problemløsning (proportional)  

a. Anvend forholdstal til at løse problemer. 

b. Brug et skematisk diagram til at illustrere informationerne i problemet. 

c. Planlæg at løse problemet ved at bruge multiplikations- og ækvivalenstals-strategier. 

8. og 9. lektion: Målestoksforhold i tekstbaseret problemløsning 

a. Identificer en sammenhæng, og vis dette med en skala-tegning, og beregn dimensioner i 

en tegning ved hjælp af målestoksforhold. 

b. Brug et skematisk diagram til at illustrere målestoksforholdet. 

c. Planlæg at løse problemet. 

10. lektion: Brøkregning og procenter 

a. Identificer procenttal. 

b. Forstå, at procenter og brøkregning er to måder at sammenligne dele med helheder. 

c. Forstå forholdet mellem procenter og brøkregning. 

d. Illustrer muligheden for at omregne fra procenter til brøker og omvendt. 

 

Læs mere om SBI-indsatser i Jitendra, Asha K.; Jon R. Star, Kristin Starosta, Jayne M. Leh, Sheetal Sood, 

Grace Caskie, Cheyenne L. Hughes & Toshi R. Mack (2009) Improving Seventh Grade Students' Learning of 

Ratio and Proportion: The Role of Schema-Based Instruction 
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I studiet af Fede (2010) undersøges effekten af et computerbaseret program, som lægger vægt 

på, at eleverne skal tillære sig en skematisk problemløsningstilgang, som gør dem i stand til at 

genkende strukturen i matematiske problemer (schema-based instruktions, SBI). Forskellen fra 

de andre studier, som er opbygget om SBI-indsatsen, er, at eleverne gennem computerpro-

grammet får umiddelbar feedback på, hvordan eleven har klaret sig i de enkelte opgaver, som 

eleven skal løse, ved at få vejledning fra programmet. Programmet er i stand til at justere de 

øvelser, som eleven løbende skal udføre, i forhold til hvordan eleven har klaret sig i tidligere op-

gaver (det adaptive princip). Dette betyder, at eleverne får en hurtigere og mere individuel feed-

back, end når de modtager klasseundervisning.  

 

I studiet af Panaoura (2012) sættes ligeledes fokus på anvendelsen af et computerprogram inden 

for systematisk problemløsning. Her bliver eleverne gennem en e-læringshjemmeside trænet i en 

matematisk model for problemløsning. Den matematiske model for problemløsning i dette studie 

nedbryder problemløsningen i en række forbundne faser. Hver fase indeholder forskellige ele-

menter og udfordringer, som eleverne skal tage stilling til. Ved at nedbryde problemløsningen i 

en række faser er ideen, at eleverne bliver bedre til at gå mere systematisk til værks, når de skal 

løse problemer, fordi de lærer at se de enkelte elementer af problemerne og dermed nedbryde 

problemløsningen. Det handler om at træne elevernes metakognitive evner, hvilket vil sige at 

gøre eleverne mere opmærksomme på, hvad de gør, og hvorfor det skal gøres på den måde, 

samt hvad de skal gøre, når de kommer i vanskeligheder.  

 

Studiet af Harskamp & Suhre (2007) er ligeledes opbygget om, at eleverne gennem computer-

programmet bliver præsenteret for den metakognitive strategis fire trin: De fire trin er: 1) Læs 

og analyser problemet, 2) identificer, hvilken matematisk viden der skal anvendes, 3) udvikl og 

implementer en løsningsplan, og 4) tjek resultatet. Undervejs kan gymnasieeleverne i computer-

programmet benytte sig af instruktionshints for hvert trin i problemløsningen, hvor der er mulig-

hed for at vælge forskellige løsningsmetoder. På den måde kan gymnasieeleverne selv vælge 

graden af instruktionsniveau til at støtte dem bedst. 

 

3.1.3 Resultater og effekter 

Samlet set tegner alle 19 studier et billede af, at indsatser med fokus på systematisk problem-

løsning har en positiv effekt på elevernes faglige præstationer. Der er forskel på, hvilke out-

comemål der bliver anvendt i de enkelte studier. I 15 ud af 19 studier er der fokus på, om sy-

stematisk problemløsning har en effekt på elevernes evne til at løse matematiske problemer 

(problem solving). I enkelte studier undersøges effekten af indsatserne på elevernes progression 

i matematiske færdigheder, motivation for at tilegne sig matematiske færdigheder og/eller tiltro 

til egne matematiske evner. Den positive effekt af systematisk problemløsning dokumenteres i 13 

studier af høj forskningsmæssig kvalitet.  

 

Tabellen nedenfor opsummerer de virkningsfulde mekanismer, som indeværende kortlægning har 

identificeret i forhold til temaet om systematisk problemløsning. Resultaterne sammenholdes 

endvidere med de enkelte studiers evidensvægt.  
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Tabel 3-2: Virkningsfulde mekanismer under temaet om systematisk problemløsning 

Indsatsernes 

fokus 

Studie Kontekst Positiv effekt Ingen effekt Evidensvægt 

Systematisk pro-

blemløsning med 

fokus på at lære en 

strategi 

Bryant et al. (2001) Grundskole Progression i matematikfaglighed Matematisk problemløsning  Høj 

Krawec et al. (2013)  Grundskole Matematisk problemløsning - Høj 

Kroesbergen et al. (2004) Grundskole* Matematisk problemløsning med både tal og tekstformule-

ringer  

Motivation  Høj 

Rittle-Johnson et al. (2012) Grundskole Procesfleksibilitet, procesviden**  Procesviden** og begrebsviden i 

forhold til at løse ligninger 

Høj  

Bottge et al. (2004) Grundskole Tekstbaseret problemløsning (indsats med systematisk 

problemløsning)*** 

Matematiske færdigheder (brøkreg-

ning)  

Medium 

Gamo et al. (2010) Grundskole Transfer - Medium 

Mason & Scrivani (2004) Grundskole Matematisk overbevisning og problemløsning, tekstbaseret 

problemløsning 

- Medium 

Systematisk, ske-

matisk problemløs-

ning (skema base-

ret instruktioner, 

SBI) 

Fuchs et al. (2004) Grundskole Matematisk problemløsning og transfer - Høj  

Fuchs et al. (2006) Grundskole Matematisk problemløsning og transfer - Høj 

Griffin & Jitendra (2009) Grundskole Tekstbaseret problemløsning og regnefærdigheder, pro-

gression i læring****  

- Høj 

Jitendra et al. (2007) Grundskole Matematisk problemløsning, tekstbaseret problemløsning Progression i læring Høj 

Jitendra et al. (2009) Grundskole  Matematisk problemløsning, tekstbaseret problemløsning Progression i læring, systematisk 

problemløsning  

Høj 

Jitendra et al. (2013b) Grundskole Matematisk problemløsning Transfer  Høj 

Jitendra et al. (2013c) Grundskole Tekstbaseret problemløsning Matematisk progression, klassiske 

matematiske færdigheder  

Høj 

Jitendra et al. (2011) Grundskole  Matematisk problemløsning Transfer  Medium 

Jitendra et al. (2013a) Grundskole Tekstbaseret problemløsning, progression i matematik - Medium 
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Indsatsernes 

fokus 

Studie Kontekst Positiv effekt Ingen effekt Evidensvægt 

Systematisk pro-

blembehandling 

gennem computer-

program  

Fede (2010) Grundskole Matematiske færdigheder (MCAS17) og progression i læring Matematiske færdigheder  

(G-MADE18) og angst for matematik 

Høj 

Harskamp & Suhre (2007) Gymnasium Matematisk problemløsning - Høj 

Panaoura (2012) Grundskole Tiltro til egne matematiske evner (self-efficacy), selvregule-

rende adfærd (self-regulation), matematiske præstationer 

- Medium 

* Indsatsen foregår delvis på almindelige skoler og i specialskoler. 

** Indsatsen viser, at der er positive effekter på procesviden i forhold til at fastholde opnåede kompetencer (retention), hvorimod den del af procesvidenstesten, som blot omhandler de umiddelbare effekter, ikke viser 

nogen effekt. 
*** Indsatsen med problemløsning, hvor der anvendes virkelighedsnære eksempler (real life), har en positiv effekt på videobaseret problemløsning. 

**** SBI-eleverne klarede sig bedre undervejs, men afslutningsvis var der ingen forskel på SBI og GSI.   

                                                
17 MCAS er The State Mathematic Assessment test, Massachusetts Comprehensive Assessment System.  
18 GMADE er The Group Mathematics and Diagnostic Evaluation", der testes bl.a. følgende: Concepts and communication, Operations and computations, and Process and applications. 
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Som det fremgår af ovenstående tabel, er der inden for hver af de tre kategorier fundet positive 

effekter i alle studier på et eller flere af de anvendte outcomemål. Derudover er der otte studier, 

som finder positive effekter af indsatserne på en del af outcomemålene, samtidig med at de in-

gen effekter finder på andre outcomemål. 

 

Inden for kategorien systematisk problemløsning er det fire ud af fem studier, som finder en 

positiv effekt af indsatserne på elevernes matematiske problemløsningsevne (Bottge et al., 2004; 

Krawec et al., 2013; Kroesbergen et al., 2004; Mason & Scrivani, 2004). Bryant et al. (2001) 

finder dog ingen effekt af indsatsen på elevernes matematiske problemløsningsevne. I stedet 

finder studiet, at indsatsen har en positiv effekt på elevernes matematiske progression. Gamo et 

al. (2010), som måler effekten af indsatsen på elevernes transfer – det vil sige deres evne til at 

overføre løsning fra en matematisk/hverdagskontekst til en anden matematisk/hverdagskontekst 

– finder, at indsatsen har en positiv effekt på elevernes transfer-evne.  

 

I gruppen af studier, som undersøges effekten af skemabaserede instruktioner inden for sy-

stematisk problemløsning, finder alle en positiv effekt på elevers kompetence til problemløsning. 

Derudover finder to af studierne, at indsatsen har en positiv effekt på transfer (Fuchs et al., 

2004, 2006), hvorimod to andre studier ikke finder, at indsatsen har en effekt på transfer (Ji-

tendra et al., 2009, 2013b). Det er derfor på baggrund af indeværende kortlægning ikke klart, 

hvorvidt skemabaserede instruktioner har en positiv effekt på elevers evne til at overføre den 

viden, de har opnået inden for et matematisk/hverdagskontekst, til et andet matematisk/hver-

dagskontekst (transfer). 

 

Inden for kategorien af studier, som belyser brugen af computerbaserede programmer i for-

hold til systematisk problemløsning, er der tre studier. Det ene studie af Fede (2010) viser, at 

der er fremskridt for eleverne, målt med test undervejs i indsatsforløbet, samt at der er en posi-

tiv effekt i den ene af de to færdighedstest ved at anvende computerbaserede programmer. Fede 

(2010) finder, at der ingen effekt er på den matematiske færdighedstest, samt at indsatsen ej 

heller viser resultater i forhold til elevers nervøsitet og utryghed i forhold til matematik. Det an-

det studie af Panaoura (2012) finder, at computerbaserede programmer har en positiv effekt på 

elevers tiltro til egne matematiske evner (self-efficacy), selvregulerende adfærd19 (self-

regulation) samt matematiske præstationer. Harskamp & Suhre (2007) finder ligeledes, at kom-

binationen af systematisk problemløsningsstrategier med et computerprogram har positive effek-

ter på gymnasieelevers kompetencer i forhold til matematisk problemløsning. 

 

Samlet set viser indsatserne en positiv effekt på elevers kompetence til matematisk problemløs-

ning. Det betyder, at eleverne gennem indsatserne bliver i stand til at bruge redskaberne i den 

systematiske problemløsning – den metakognitive strategi, således at de kan udtænke ideen til 

løsningen af det matematiske problem. Implicit er der i studierne en forventning om, at eleverne 

ved at opnå bedre kompetencer til at løse matematiske problemer gennem metakognitive strate-

gier samtidig bliver bedre til at anvende matematikken i hverdagssammenhæng og at bringe 

hverdagen ind i løsningen af matematiske problemer. 

 

Som tidligere beskrevet er der flere af studierne inden for temaet om systematisk problemløs-

ning, hvor målgruppen er elever med særlige behov, som er i risiko for at udvikle specifikke van-

skeligheder i matematik. I studiet af Fuchs et al. (2004) sammenlignes elever med og uden sær-

lige behov. Studiet viser, at der ikke er nogen forskel mellem elever med særlige behov i forhold 

til den samlede gruppe elevers matematiske problemløsningsevne og evne til at overføre opnået 

viden fra et område indenfor matematikken til et andet. Det betyder altså, at elever, som er i 

risiko for at udvikle specifikke vanskeligheder i matematik, i lige så høj grad, som elever der ikke 

er i risiko, gennem indsatsen bliver bedre til at overføre den viden, de har opnået inden for et 

matematisk område til et andet matematisk område. Bryant et al. (2011) finder, at 45 pct. af 

eleverne, som er i indsatsgruppen, ved eftermålingen ikke længere betegnes som elever, der har 

                                                
19 Elevernes selvregulerende adfærd (self-regulation) dækker i dette studie over elevernes evne til at løse opgaver og deres evne til at 

forklare resultatet og fremgangsmåden til andre  
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et særligt behov for støtte og strukturerede instruktioner (Tier 2), hvorimod det blot er tilfældet 

for 22 pct. af eleverne i kontrolgruppen. Studierne af Krawec et al. (2013) og Kroesbergen et al. 

(2004) finder begge, at indsatserne har en positiv effekt på elever med særlige behovs evne til at 

løse matematiske problemstillinger. Samlet set viser disse studier, at elever med særlige behov i 

høj grad profilerer af at modtage undervisning i systematisk problemløsning, samt at nogle af 

eleverne, efter de har modtaget indsatsen, ikke længere er i risikogruppen i forhold til at have 

svagere matematiske færdigheder.  

 

Jitendra et al. (2013 a) finder, at meget fagligt svage elever (som befinder sig i 1-25 percentil 

score for matematik) opnår højere effekter på deres matematiske problemløsningsevne ved at 

modtage skemainstruktioner (SBI) frem for almindelig undervisning (school-provided standards-

based curriculum, SBC). Jitendra et al. (2013 c) har ikke på samme måde skelnet mellem meget 

fagligt svage elever og mindre fagligt svage elever. Dog finder de, at de elever, som ved førmå-

lingen opnår høje resultater i matematisk problemløsning (og dermed måske kan ses som væ-

rende mindre fagligt svage elever), opnår bedre resultater ved eftermålingen, hvis de har delta-

get i indsatsen vedrørende skemainstruktioner (SBI). Samtidig gør det sig gældende, at de ele-

ver, som ved førmålingen har opnået lave resultater i matematisk problemløsning (og dermed 

måske kan ses som værende fagligt svage elever), opnår bedre resultater ved eftermålingen, 

hvis de har deltaget i den almindelige undervisning (SBC). Når man sammenholder resultaterne 

fra disse to studier af Jitendra et al. (2013 a, c), står det ikke klart, om de fagligt svage elever 

opnår størst effekt af at deltage i indsatser med skemabaserede instruktioner (SBI) eller den 

almindelige undervisning (SBC). 

 

I 15 ud af de 19 studier, som indgår i temaet om systematisk problemløsning, er det elevernes 

matematiklærer, som foretager undervisningen i indsatserne. I enkelte af studierne er det både 

en matematiklærer og en forsker (Gamo et al., 2010; Jitendra et al. 2011; Mason & Scrivani, 

2004). I to studier er det frivillige, der varetager den egentlige undervisning i indsatsgrupperne 

(Jitendra et al., 2013 a, c). På tværs af studierne er det generelt billedet, at indsatsen er blevet 

implementeret i overensstemmelse med det planlagte, og de fleste studier har gennemført fideli-

tetsmålinger undervejs i indsatsen. I Enkelte studier fremhæves det dog, at implementeringen i 

mindre grad har fulgt den fastlagte indsats, eksempelvis ved at der har været sygdom blandt de 

lærere, som er blevet undervisning i, hvordan indsatsen implementeres, hvorfor det har været 

andre lærere, der har gennemført indsatsen. Derudover er der nogle af studierne, som fremhæ-

ver, at lærerne i kontrolgruppen har foretaget justeringer i undervisningen, således at kontrol-

gruppen har fået mere målrettet undervisning, end hvad tilfældet normalt ville være (bl.a. Ji-

tendra et al., 2011).  

 

3.2 Modellering  

En række af studierne i kortlægningen kan grupperes under temaet modellering. Fælles for disse 

studier er, at de alle undersøger effekten på elevers matematiske færdigheder og matematiske 

problemløsning af at lade eleverne selv udvikle og finde den løsningsstrategi, de bedst kan an-

vende i løsningen af matematiske problemstillinger. Indsatserne beror alle på, at eleverne enten 

individuelt eller i grupper selv skal udtænke, konkretisere, visualisere og/eller præsentere en 

løsningsmodel for det matematiske problem. Eleverne skal selv anvende deres matematiske 

kompetencer i en given opgave, som har omverdenskarakter og ud fra deres kompetencer ud-

tænke og opstille en løsningsmodel.  

 

Der er identificeret seks studier i forbindelse med kortlægningen, som relaterer sig til temaet 

om modellering. Studierne er fremstillet skematisk i oversigtstabellen nedenfor og beskrives me-

re udførligt i afsnittet under tabellen. 
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 Tabel 3-3: Tabel over studier tilhørende temaet om modellering, seks studier i alt 

Studie Land Indsats Målgruppe Omfang Fagperso-
ner 

Outcomemål Stikprøve-
størrelse 

Design Evidens-
vægt 

Bottge et 
al. (2004) 

USA To undervisningsmeto-
der i matematikindsatser 
med virkelighedsnær 
problemløsning (enhan-
ced anchored instruc-
tion, EAI), hvor eleverne 
selv skal konstruere en 
model i løsningen af 
opgaven, og indsatser 
med systematisk pro-
blemløsning (text-based 
instructions, TBI) 

Elever med 
og uden 
særlige be-
hov i 6. klas-
se 

Fase 1: 1 uge 
Fase 2: 6, 11 og 22 uger 
efter fase 1. Varigheden af 
fase 2 er ikke nærmere 
præciseret 

Lærer (ma-
tematik) 

Matematiske fær-
digheder (brøkreg-
ning) (forsker-
genereret) og 
problemløsnings-
evne (hhv. en 
tekstbaseret og en 
videobaseret test)  
(forskergenereret) 

93 elever i 6. klasse 
 

Kvasi-
eksperi-
ment 

Medium 

Brendefur 
et al. 
(2013) 

USA Professionel udvikling af 
undervisere i deres un-
dervisningstilgang. Op-
gaver, hvor eleverne 
skal forstå matematik 
ved at bygge fysiske 
modeller, som eleverne 
skal visualisere, inden 
eleverne løser matema-
tikopgaven 

Børn i før-
skolealderen 
med særlige 
behov (Head 
Start pro-
gram) 

Lærerne modtager én 8-
timers workshop i under-
visningsmetoden. Det 
fremgår ikke, hvad om-
fanget af indsatsen er for 
børnene over de 6 måne-
der  

Lærer Mamtematiske 
færdigheder (stan-
dardiseret test) 

144 børn i førskole-
alderen (Head Start 
program) 
Indsats: n= 111 
børn, 16 lærere 
Kontrol: n= 33 
børn, 8 lærere 

Rando-
miseret, 
kontrol-
leret 
forsøg 

Medium 

Dijk (2003) USA Undervisningsforløb, 
hvor eleverne skal kon-
struere og opstille mo-
deller, som fungerer 
som løsningsstrategier 
på elevens eget kompe-
tenceniveau 

Elever i 5. 
klasse 

Indsatsen forløber over 
næsten 3 uger og består 
af 13 lektioner. En lektion 
har en varighed af 60 
minutter 

Lærer (ma-
tematik) 

Progression i læ-
ringsproces (stan-
dardiseret test), 
matematiske fær-
digheder (standar-
diseret og fagspe-
cifik test). 

238 elever i 5. 
klasse 
Indsats: n= 212 
Kontrol: n=117 

Rando-
miseret, 
kontrol-
leret 
forsøg 

Medium 

Kroes-
bergen et 
al. (2004) 

Hol-
land 

To forskellige undervis-
ningsmetoder, en hvor 
eleverne selv skal opda-
ge løsningsstrategierne 
(Constructivist Instruc-
tions, CI), og en hvor 
lærerne præsenterer 
eleverne for en løsnings-
strategi, som eleverne 
skal anvende (Explicit 
Instruction, EI) 

Fagligt svage 
elever i 2.-6. 
klasse 

Indsatsen består i, at 
elever fra de to indsats-
grupper modtager 30 
halvtimers lektioner i 
enten CI eller EI over en 
periode på 4 til 5 måneder 

Lærer (ma-
tematik) 

Matematisk pro-
blemløsning med 
både tal og tekst-
formuleringer 
(forskergenereret 
test) samt motiva-
tion (standardise-
ret test) 

256 elever fra 2. - 
6. klasse 
Indsats: CI: n=85 
Indsats: EI: n=83 
Kontrol: n=97 

Rando-
miseret, 
kontrol-
leret 
forsøg 

Høj 



 

(Mathematical literacy)  

 

 

Forskningskortlægning 

33 

Studie Land Indsats Målgruppe Omfang Fagperso-
ner 

Outcomemål Stikprøve-
størrelse 

Design Evidens-
vægt 

Lindh & 
Holgersson 
(2007) 

Sveri-
ge 

Undervisningsforløb med 
LEGO Dacta 

Elever i 5. og 
9. klasse 

Indsatsen forløber over 
8måneder, hvor LEGO 
Dacta integreres i under-
visningen 2 gange om 
ugen 

Lærer (ma-
tematik) 

Matematisk test 
(udviklet med 
afsæt i de svenske 
nationale test), 
problemløsnings-
test (testen er ikke 
specificeret) 

696 elever fra 5. og 
9. klasse 
Indsats: n= 322, 
heraf 193 fra 5. 
klasse og 129 fra 9. 
klasse 
Kontrol: n= 374, 
heraf 169 fra 5. 
klasse og 205 fra 9. 
klasse 

Kvasi-
eksperi-
ment 

Medium 

Ridlon 
(2009) 

USA Undervisningsmetode i 
matematik, problem-
centeret approach (PCL), 
som tager udgangspunkt 
i case- eller projekt-
undervisning, hvor ele-
verne samarbejder om 
at finde en løsningsstra-
tegi på casen 

Elever i 6. 
klasse med 
og uden 
særlige be-
hov 

Undervisningen forløber 
over 9 uger. Antallet af 
lektioner og lektionernes 
varighed fremgår ikke   

Lærer (ma-
tematik) 

Matematisk fær-
dighed (forskerge-
nereret) 

104 elever i 6. 
klasse 
Indsats PCL: n= 52 
Kontrol: n= 52  

Rando-
miseret, 
kontrol-
leret 
forsøg 

Høj 
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3.2.1 Forskningen på området 

Forskningen relateret til temaet om modellering er kendetegnet ved en række karakteristika. For 

det første er størstedelen af studierne, fire ud af seks, amerikanske (Bottge et al., 2004; Brende-

fur et al., 2013; Dijk, 2003; Ridlon, 2009). De resterende består af et svensk studie (Lindh & 

Holgersson, 2007) og et hollandsk studie (Kroesbergen et al., 2004).  

 

Et andet karakteristikum ved studierne er, at de alle er baseret på eksperimentelle forsknings-

design. Fire ud af de seks studier er randomiserede, kontrollerede forsøg, hvor de resterende to 

er baseret på kvasi-eksperimentelle design. Studierne er derfor karakteriseret ved at være meto-

disk solide i forhold til at måle effekter af deres indsatser. 

 

Et tredje karakteristikum ved studierne er, at størstedelen, fire ud af de seks studier, er målrettet 

elever i indskolingen og mellemtrinnet (2.-6. klasse). Derudover er der et studie, som er målret-

tet elever i både 5. og 9. klasse (Lindh & Holgersson, 2007) samt et studie, som er målrettet 

børn i førskolealderen (Brendefur et al., 2013). 

 

I kortlægningen er der studier, der har fokus på elever i normalområdet samt elever med og 

uden særlige behov. Der er to studier, som har fokus på både elever inden for normalområdet og 

elever med særlige behov (Ridlon, 2009; Bottge et al., 2004). Derudover er der to studier, som 

er universelle, idet indsatsen omfatter alle elever i klasserne (Lindh & Holgersson, 2007; Dijk, 

2003). Der er to studier, som har fokus på blot enten fagligt svage elever eller elever med sær-

lige behov (Brendefur et al., 2013; Kroesbergen et al., 2004). 

 

3.2.2 Indsatser, metoder, praksis og redskaber 

I forskningen er der identificeret forskellige indsatser, der alle har til formål at styrke elevers 

evne til selv at modellere deres egen problemløsningsstrategi. Det betyder, at eleverne i under-

visningen ikke bliver præsenteret for en bestemt måde, hvorpå de skal tilgå løsning af proble-

merne, men i stedet at eleverne selv skal udvikle og opstille deres egen tilgang til at løse mate-

matiske problemer. Derudover har de matematiske opgaver, som eleverne skal løse, omverdens-

karakter, hvilket betyder, at konteksten er hentet fra virkeligheden.  

 

Fælles for indsatserne er, at eleverne selv skal visualisere og konkretisere fysiske model-

ler for deres problemløsning samt præsentere disse. Eleverne skal, ofte i grupper, selv 

komme frem til, hvordan en given matematisk problemstilling kan løses. I processen med at løse 

matematiske problemer er en væsentlig bestanddel af indsatserne, at eleverne skal visualisere og 

ofte bygge en model i problemløsningsprocessen. Derudover er der i nogle af indsatserne lagt 

vægt på, at eleverne selv skal præsentere de løsningsmodeller, de har udviklet over for resten af 

klassen i form af visuelle modeller eller andre præsentationer. I de enkelte studier er der forskel 

på, hvordan eleverne bliver præsenteret for de matematiske opgaver. 

  

I Bottge et al. (2004) undersøges effekten af en undervisningsmetode, hvor de matematiske 

problemer, som eleverne skal løse, er forankret i virkelighedsnære kontekster, enhanced ancho-

red instruction (EAI). Det betyder, at selve problemstillingen har til formål at være meningsfuld 

og genkendelig for eleverne. Eksempelvis skal eleverne bygge en skateboardrampe, som de ken-

der fra virkeligheden. Eleverne præsenteres for opgaven gennem en video, hvor tre elever skal 

bygge en skateboardrampe. Eleverne i indsatsen skal udregne, hvor meget træ der skal bruges 

til at bygge rampen, samt hvad den samlede pris for materialerne er. Eleverne i videoen har en 

mængde penge og træ til rådighed fra start, og eleverne i forsøget skal derfor udregne, hvor 

meget træ og hvor mange penge de mangler for at kunne bygge en skateboardrampe. Eleverne i 

forsøget får stillet træmoduler og en lille model af rampen til rådighed. Med udgangspunkt i dette 

skal eleverne selv udtænke en løsning af de matematiske problemstillinger i opgaven og selv 

udvikle modellen, som illustrerer løsningen af opgaven. De faktiske regneopgaver er således for-

ankret i en virkelig situation, hvor eleverne gennem hands-on-projekter anvender deres matema-

tiske færdigheder. Undervisningsmetoden i Bottge indeholder dermed elementer, hvor eleverne 

skal visualisere og konkretisere deres matematiske udregninger gennem en fysisk model.  
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Studiet af Dijk et al. (2003) omhandler et undervisningsforløb, hvor eleverne selv skal konstruere 

modeller til at løse matematiske problemstillinger. I indsatsen er virkeligheden hentet ind i ma-

tematikken, da problemstillingen er centreret om en biograf, og hvor meget kaffe der skal bryg-

ges til publikum. Formålet er, at eleverne ved selv at opstille modeller skaber læringsstrategier, 

som svarer til deres eget kompetenceniveau. Indsatsen består af 13 lektioner over en periode på 

næsten tre uger. En lektion varer 60 minutter. I den første lektion bliver eleverne præsenteret 

for, hvad strategisk læring er og med fokus på, at de selv kan udtænke den rette strategi for 

løsning af matematiske problemer, og hvordan eleverne kan anvende modeller til at udregne 

matematiske problemer. De resterende 12 lektioner sætter fokus på grafer og procentregning. 

Eleverne skal med hjælp fra lærerne udvikle deres egne modeller til at løse problemstillingerne i 

forhold til mængden af kaffe med brug af grafer og procentregning. Derefter skal eleverne frem-

lægge og diskutere, hvorfor de netop har udviklet den pågældende model til problemet, og hvor-

dan man kan bruge modellen på andre problemstillinger. Indsatsen er her fortløbende centreret 

om, at eleverne selv skal udvikle, konstruere og præsentere en problemløsningsmodel for at løse 

den matematiske problemstilling, herunder foretage de nødvendige udregninger for at besvare 

problemformuleringen. 

Boks 3-2: Eksempel på indsats, hvor der indgår modellering 

 

 

I Lindh & Holgersson (2007) undersøges effekten af at integrere LEGO Dacta i undervisningen på 

svenske 5. og 9. klasses elevers mathematical literacy og problemløsningsfærdigheder. LEGO 

Eksempel på indsatsen i et undervisningsforløb, hvor eleverne selv skal konstruere modeller til at løse 

matematiske problemstillinger. 

 

I studiet omhandler den matematiske problemstilling en biograf, hvor det er muligt for publikum under 

filmen at bestille friskbrygget kaffe ved at trykke på en knap. 

  

Eleverne skal vurdere, om der er nok kaffe i kaffemaskinen til publikum.  

 

Eleverne får en plan over biografsalen, hvor der er sorte og hvide felter samt et billede af en kaffema-

skine, som er ¾ fyldt op. Eleverne skal derfor både tage stilling til, hvad de sorte og hvide felter bety-

der, samt hvor mange kopper kaffe der kan være i kaffemaskinen.  

 

De fleste af eleverne beslutter, at de sorte felter betyder den del af publikum, som gerne vil have kaffe, 

samt at hele kaffemaskinen indeholder kaffe til en fyldt biografsal (80 kopper kaffe). I det illustrerede 

eksempel er der 61 publikummer, som vil have kaffe, og når kaffemaskinen er ¾ fyldt, er der i alt 60 

kopper kaffe. I eksemplet skal eleverne for at løse problemstillingen forstå og anvende forholdet mel-

lem brøker og procentregning.  

 

Eleverne opstiller enkeltvis en illustration og en model for udregningen af, om der er nok kaffe i kaffe-

maskinen.  

 

Derefter skal eleverne først i mindre grupper og dernæst i hele klassen diskutere de udviklede modeller 

og den tilgang, de har valgt med henblik på at forstå, at der er forskellige måde at gå til en opgave på. 

Eleverne diskuterer også, hvor meget modellerne adskiller sig fra hinanden. Ofte er der forskel på, om 

eleverne har udviklet modeller, som er meget detaljerede (hvor alle procentenhederne er illustreret) og 

dermed i mindre grad kan anvendes på andre områder, eller om modellerne er mere generelle modeller 

(hvor hver fjerdedel er markeret), der også kan anvendes på andre matematiske problemstillinger. 

Klassediskussionen skal også hjælpe eleverne med at se fordele i at udvikle en model, som hverken er 

for generel eller for specifik.  

 

Læs mere: Dijk, I. M. A. W. van; B. van Oers, J. Terwel & P. van den Eeden (2003): Strategic Learning 

in Primary Mathematics Education: Effects of an Experimental Program in Modelling. 
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Dacta er et sæt af redskaber og materialer, hvoraf nogle er LEGO-klodser. Derudover er der en 

mekanisk del, et sæt sensorer og motorer, en central kontrolenhed, en computer og software 

med tilhørende opgaveinstruktioner og manualer. Delene kan sættes sammen til simple kon-

struktioner, eksempelvis en robot. I indsatsen benytter eleverne sig af LEGO Dacta-redskaberne 

til at visualisere, modellere og konkretisere opgaveløsningerne på de opgaver, der følger med i 

LEGO Dacta-undervisningsmodulet. I undervisningen arbejder eleverne i mindre grupper om at 

løse de stillede opgaver, og eleverne samler, programmerer og styrer robotterne via en alminde-

lig computer. Modulet forløber over en periode på 12 måneder, hvor eleverne anvender materia-

lerne i to ugentlige lektioner. For eleverne i 9. klasse integreres anvendelsen af LEGO Dacta i 

matematikundervisningen, mens anvendelsen af LEGO Dacta foregår i selvstændige undervis-

ningsmoduler for eleverne i 5. klasse. Undervisningen tilrettelægges og gennemføres af elevernes 

lærere, der forinden indsatsen har modtaget undervisning i brugen af LEGO Dacta.  

 

I Brendefur et al. (2012) er formålet, at underviserne (early educators) skal blive bedre til at 

inddrage matematiske koncepter for børn i førskolealderen. Indsatsen målrettet børnene er ikke 

detaljeret beskrevet. Det fremgår, at der som led i indsatsen er gruppeaktiviteter i 10-20 minut-

ter eller klasseværelsesaktiviteter. Aktiviteterne omhandler eksempelvis indsamlingsbøsser og 

lege med træblokke, hvor underviseren sidder sammen med børnene og guider dem igennem 

aktiviteterne ved at give dem matematiske informationer og spørgsmål. I studiet fremgår samti-

dig et eksempel på en aktivitet, hvor eleverne skal forstå matematik ved først at bygge en fysisk 

model og derefter visualisere eller tegne modellen. Underviserne deltager alle i en workshop, 

som tager udgangspunkt i fire fagområder inden for matematik; tal (number), fortolke sammen-

hænge (interpreting relationship), måling (measurement) og rumlig ræsonnering (spatial reaso-

ning). Workshoppen har til hensigt at forbedre undervisernes kompetencer inden for matematik-

områderne, samt at underviserne skal lære at lave aktiviteter baseret på konkrete materialer til 

at give børnene en tidlig forståelse af matematikken. 

 

Kroesbergen et al. (2004) undersøger effekten af to forskellige undervisningsmetoder, som an-

vendes i matematik over 11 lektioner. Den ene undervisningsmetode, Constructivist Instructions 

(CI), er opbygget om, at eleverne selv skal opdage løsningsstrategier. I lektionerne fremlægger 

læreren dagens multiplikationsemne (eksempelvis 6-tabellen), herefter styrer læreren en diskus-

sion blandt eleverne om, hvordan forskellige problemer kan løses. Et andet eksempel fremgår af 

boksen nedenfor. Eleverne har mulighed for at anvende træblokke til at hjælpe dem med at 

komme med en løsningsstrategi. Læreren foreslår ingen konkret løsningsstrategi for eleverne, 

men forsøger at lede diskussionen i en bestemt retning. I indeværende indsats er det altså pro-

blemets struktur, og hvordan eleverne vælger at løse det, der er i centrum, og ikke de enkelte 

svar, som hver elev angiver. Lærerne i indsatsen er derfor mest fokusret på at få eleverne til at 

fortælle, hvordan de selv vil løse problemet, og hvordan de forstår den matematiske struktur, 

således at lærerne kan hjælpe eleven med at løse problemet korrekt.  
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Boks 3-3: Eksempel på indsats hvor der indgår modellering 

 

 

Ridlon (2009) undersøger effekten af en undervisningsmetode i matematik, problem-centered 

approach (PCL), sammenholdt med den normale undervisning, (traditional explain-practice, E-P). 

PCL tager udgangspunkt i case- eller projektundervisning, hvor eleverne stilles over for et pro-

blem, som enten præsenteres af læreren eller én af eleverne. Derefter arbejder eleverne i grup-

per om at komme med en løsning på det pågældende problem.  

 

Undervejs i lektionen går læreren rundt mellem de forskellige grupper og stiller spørgsmål, lytter 

til elevdiskussionerne og får eleverne til at fortælle om deres løsningsstrategi og resultater. Når 

eleverne efterfølgende samles, præsenteres, diskuteres og vurderes de forskellige løsninger på 

problemet i plenum. På intet tidspunkt i timen må læreren fortælle, hvad der er den rigtige og 

forkerte løsning. Den eller de endelige rigtige løsninger vælges af klassen og læreren. Elevernes, 

og særligt lærerens rolle i undervisningen, er derfor også forskellig fra en traditionel undervis-

ningstilgang. Det handler ikke om lærerstyret tavleundervisning og instruktion i matematikken, 

men mere om at aktivere og igangsætte eleverne ved at gøre brug af visualisering, modellering 

og præsentation og samtidig facilitere en god og konstruktiv atmosfære og dialog om de forskel-

lige problemløsningstilgange og -forslag.  

 

I studiet undersøges effekten af to forskellige undervisningsmetoder, som anvendes i matematik over 11 

lektioner. I boksen er undervisningsmetoden, Constructivist Instructions (CI) præsenteret. 

 

Læreren fremlægger dagens matematiske emne og beder derefter eleverne om at byde ind med forskel-

lige løsninger på problemstillingen. Det er lærerens opgave at få en diskussion i gang blandt eleverne om, 

hvordan man kan løse problemet og dermed ikke præsentere eleverne for en tilgang til problemløsningen. 

 

Eksempel på et problem som læreren spørger eleverne om: 

 

Første spørgsmål er: "Hvordan udregner man, hvor mange hjul der er i alt, hvis man har fire cykler med 2 

hjul hver?".  

 

Nogle elever svarer 2+2+2+2, hvor andre svarer 4 x 2 og andre igen svarer 2 x 4.  

 

Næste spørgsmål er: "Hvor mange hjul er der på to biler med fire hjul hver?".  

 

De fleste elever svarer 2 x 4 eller 4 + 4.  

 

Tredje spørgsmål er så: "Hvor mange hjul har fire biler?" 

 

En enkelt elev svarer 2 x 8, læreren beder eleven om at forklare hvorfor. Eleven forklarer, at 8 er 2 x 4, 

og det skal man fordoble, og så har man 16 i alt.  

 

Læreren illustrerer derefter med træblokke, hvordan eleven har udregnet problemstillingen og brugt en 

strategi for at fordoble og dermed anvendt en strategi for at multiplicere. 

 

Læs mere om Constructivist Instructions (CI) i Kroesbergen, Evelyn H.; Johannes E. H. Van Luit & Cora J. 

M. Maas: (2004) Effectiveness of Explicit and Constructivist Mathematics Instruction for Low-Achieving 

Students in the Netherlands. 
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Boks 3-4: Eksempel på indsats hvor der indgår flere aktiviteter vedrørende modellering 

 

 

Aktiviteterne i matematiktimerne varierer, men har alle fokus på elevernes måde at udtænke en 

løsning af problemet på og på de forskellige former for matematiske begreber og koncepter, som 

eleverne bruger til dette i forskellige sammenhænge.  

  

3.2.3 Resultater og effekter 

Samlet set viser fem ud af seks studier, at modellering har en positiv effekt på elevers faglige 

præstationer og/eller progression i læring. Der er forskel på, hvilken effekt studierne måler, men 

i langt de fleste er der fokus på, om modellering har en effekt på elevers matematiske færdighe-

der (Ridlon, 2009; Brendefur et al., 2013; Bottge et al., 2004; Dijk et al. 2003; Lindh & Holgers-

son, 2007). Derudover er det relevant, at størstedelen af studierne i dette tema vurderes at have 

medium evidensvægt (Brendefur et al., 2013; Bottge et al., 2004; Dijk et al. 2003; Lindh & Hol-

gersson, 2007). Tre af disse dokumenterer en positiv effekt (Brendefur et al., 2013; Bottge et al., 

2004; Dijk et al. 2003). Der er der to studier med høj evidensvægt, som begge dokumenterer en 

positiv effekt (Kroesbergen et al., 2004; Ridlon, 2009). Der er ét studie, hvor indsatsen ingen 

effekt påviser (Lindh & Holgersson, 2007) 

 

Tabellen nedenfor opsummerer effekterne for indsatserne, som indeværende kortlægning har 

identificeret under temaet modellering. Resultaterne sammenholdes med de enkelte studiers 

evidensvægt. 

Indsatsen i Ridlon (2009) omhandler flere forskellige aktiviteter. Herunder er nogle af aktiviteterne be-

skrevet. 

 

I den første lektion skal eleverne gætte, hvilken matematisk regel læreren anvender på en problemstilling, 

som læreren opstiller på tavlen. Læreren skriver eksempelvis 4  8, hvor pilen illustrerer, at med den 

regel, som læreren tænker på, bliver det første tal ændret til det sidste tal. Derefter skriver læreren 6, 

hvor reglen gør, at tallet bliver 6  12. Læreren fortsætter indtil én af eleverne råber "regel" og derved 

indikerer, at de har gættet, at reglen er, at tallet før pilen multipliceres med to.  

 

En anden aktivitet i timerne går ud på, at eleverne får nogle såkaldte udfordringskort, hvorpå der er nogle 

matematiske spørgsmål, som eleverne skal svare på. Det kan eksempelvis være: 1) Hvis du har 6$, har 

du så penge nok til at købe alle disse produkter: mundskyld 1,39$, tandpasta 0,99 $, shampoo 1,99$ og 

creme 1,6$. 2) Hvor mange fulde omdrejninger foretager et ur på en dag? 3) Hvad er det gennemsnitlige 

antal af syninger på en fodbold, når en fodbold af mærket Wilson har 165, en af mærket Spaulding har 

144 og en af mærket Wal-Marts har 138 syninger? Eleverne løser udfordringskortene i grupper. Eleverne 

er i grupper sat sammen med elever, som de er på samme faglige niveau i matematik med.  

 

En tredje aktivitet er centreret om at forbedre elevernes problemløsningsevne, hvor de skal bruge brøker 

og forholdstal. Problemstillingen lyder: "Markus og Bobby løb på en rute efter skole. Markus løb 10 runder 

på 12 minutter og Bobby løb 12 runder på 14 minutter. Hvem løb hurtigst?" Eleverne bliver ikke præsen-

teret for en bestemt måde at løse problemet på, men skal i grupper finde hver deres løsning. En gruppe 

vælger at tegne to cirkler, som de inddeler i dele og markerer, hvor hurtigt de to elever løber. En anden 

gruppe anvender brøker, hvor de skriver 10/12=0,83 og 12/14=0,86 og bagefter sammenligner resultatet 

for at se, hvem der har det højeste kommatal, hvilket er den som har løbet hurtigst. En tredje gruppe 

ændrer på forholdstallet mellem de to brøkopstillinger, således at de opløfter nævnerne i begge til 84. Det 

betyder, at 10*7=70 og 12*7=84, svarende til at Markus løber på 70/84. For Bobby er det 12*6=72 og 

14*6=84, svarende til at det i alt er 72/84.  

 

Læs mere: Ridlon, Candice L. (2009) Learning Mathematics via a  

Problem-Centered Approach: A Two-Year Study. 
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Tabel 3-4: Virkningsfulde mekanismer under temaet modellering 

Indsatser-
nes fokus 

Studie Kontekst Positiv effekt Ingen/ negativ 
effekt 

Evidens-
vægt 

– Modellering 
 
 

Kroesbergen 
et al., 2004 

Grundskole – 
delvis almindelig 
skoler og speci-
alskoler 

Matematisk pro-
blemløsning med 
både tal og tekst-
formuleringer  

Motivation  Høj 

Ridlon, 2009 Grundskole Matematiske fær-
digheder 

- Høj  

Brendefur et 
al., 2013 

Førskolealderen 
(Head Start) 

Matematiske fær-
digheder 

- Medium 

Bottge et al., 
2004 

Grundskole Problemløsning  Matematiske 
færdigheder 
(brøkregning)  

Medium 

Dijk et al. 
2003 

Grundskole Progression i læ-
ringsproces, mate-
matiske færdigheder 

-  Medium 

Lindh & Hol-
gersson, 2007 

Grundskole - Matematiske 
færdigheder 

Medium 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der inden for temaet modellering tre studier, som fin-

der en positiv effekt af indsatserne på elevers matematiske færdigheder (Ridlon, 2009; Brendefur 

et al., 2013; Dijk et al. 2003). Der er to studier, som ikke finder nogen effekt på elevers mate-

matiske færdigheder (Bottge et al., 2004; Lindh & Holgersson, 2007). Inden for temaet er der 

derfor ikke et entydigt billede af indsatsernes effekter på elevers matematiske færdigheder.  

 

Der er to studier, som viser en positiv effekt af indsatserne på elevernes problemløsningsevne 

(Bottge et al., 2004; Kroesbergen et al., 2004). Derudover er der et studie, som viser en positiv 

effekt på eleveres progression i læringsprocesser (Dijk et al., 2003). Et af de førnævnte studier 

finder ligeledes ingen effekt af indsatsen på elevernes motivation (Kroesbergen et al., 2004). 

 

Bottge et al. (2004) og Kroesbergen et al. (2004) undersøger begge effekterne af, at eleverne 

skal bygge eller konstruere deres egne modeller for at løse en given problemstilling. I Bottge et 

al. (2004) er det en skateboardrampe, eleverne skal bygge, og i Kroesbergen et al. (2004) skal 

eleverne konstruere en model til at udregne, hvor mange kopper kaffe der kan brygges i biogra-

fen. Begge studier viser, at indsatserne har en positiv effekt på elevernes evne til at løse mate-

matiske problemer. Fælles for de to studier er, at eleverne selv skal finde en måde at løse pro-

blemet på, og at de derudover enten skal tegne eller bygge og præsentere løsningsmodellen. Det 

betyder, at eleverne selv skal visualisere de forskellige elementer af omverdenskarakter, som 

indgår i problemet, og dermed forholde sig til alle dele af problemet for at kunne opstille en god 

og holdbar model. Bottge et al. (2004) har i deres forskningsdesign fokus på at vurdere effekten 

af indsatsen både på elever med og uden særlige behov. Dog er der i det endelige design for få 

elever med særlige behov, der indgår i indsatsen, hvorfor de fravælger at beregne de kvantitati-

ve resultater for denne målgruppe. I stedet har de casebeskrivelser med to elever med særlige 

behov med, hvor det fremhæves, at eleverne virker mere engagerede i matematikundervisningen 

i starten, end de plejer at være, men at de stadig har udfordringer i forhold til at nå alle opga-

verne i timerne.  

 

Indsatsen i Dijk et al. (2003) består ligeledes af, at eleverne bliver præsenteret for nogle ele-

menter i en matematisk problemløsning og derefter selv skal konstruere en model for problem-

løsningen. Konkret skal eleverne udregne mængden af kaffe i en biografs kaffemaskine. Forskel-

len mellem Dijk et al. (2003) og Bottge et al. (2004) samt Kroesbergen et al. (2004) er, at Dijk 

et al. (2003) undersøger effekten af indsatsen på elevernes progression i læring og ikke på ele-

vernes evne til at løse matematiske problemer. Studiet af Dijk et al. (2003) viser, at indsatsen 

har positive effekter på elevernes progression i forhold til læring.  
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Indsatsen i Ridlon (2009) foregår over et helt år og er centreret om, at matematikundervisningen 

skal være baseret på cases eller projekter og er derfor virkelighedsnære eksempler, hvor elever-

ne skal anvende deres mathematical literacy for at løse problemstillingen. Studiet af Ridlon 

(2009) viser en positiv effekt hos eleverne i indsatsgruppen på deres faglige præstationer. Selv 

om eleverne i både indsats- og kontrolgruppe viser fremgang fra førtesten til eftertesten, viser 

eleverne i indsatsgruppen en større fremgang i deres matematikkundskaber og problemløsnings-

evner, end eleverne i kontrolgruppen gør. Derudover ses det i studiet, at de elever, som scorer 

lavest i førtesten i andet undervisningsår, opnår den største fremgang. Det viser, at de fagligt 

svage elever har de største effekter af indsatsen.  

 

Lindh & Holgersson (2007) undersøger effekten af at anvende LEGO Dacta i undervisningen. Stu-

diet indikerer, at der overordnet set ingen effekt er af indsatsen på elevernes matematiske fær-

digheder. I studiet analyseres resultaterne dog yderligere ved at differentiere mellem eleverne. 

Analysen indikerer, at de elever, som præsterede dårligst i førtesten, opnår negative effekter 

af indsatsen. Det betyder altså, at det hæmmer elever med særlige behov at deltage i indsatsen. 

I den kvalitative del finder forfatterne, at eleverne lærer på forskellige måder. Nogle benytter sig 

af en forsøg-fejl-metode (trial-and-error), mens andre benytter sig af en fælleskabsorienteret 

strategi, hvor de spørger de andre elever til råds. Det viser, at eleverne har forskellige læringstil-

gange og læringsstrategier, som de med LEGO Dacta får lov til at udfolde, frem for hvis de var 

blevet præsenteret for en bestemt læringstilgang. I Studiet konkluderes de på baggrund af de 

kvalitative data, at indsatsen støtter op om den enkelte elevs læringsstil, selv om der ingen ef-

fekter er af indsatsen. Derudover konkluderes det i studiet, at det, at lærerne har en vejlederrol-

le, hvor de assisterer eleverne i deres læringsproces, er vigtigt i undervisningen med LEGO, da 

svære problemer kan bremse elevernes arbejde helt. Desuden finder studiet, at det er vigtigt for 

eleverne at arbejde i små grupper og fysisk at have god plads til at arbejde.  

 

Indsatsen i studiet af Brendefur et al. 2012 er primært målrettet undervisere (early educators) af 

børn i førskolealderen, men indeholder også aktiviteter for børnene. Studiet indikerer, at der er 

en positiv effekt på børnene i indsatsgruppens generelle matematiske færdigheder. Da indsat-

sen ikke er tydeligt beskrevet, er det uklart, hvad indholdet af aktiviteterne er, og dermed også 

hvad der skaber den positive effekt. 

 

3.3 Konkrete materialer 

En række studier, der er inkluderet i syntesen, kan grupperes under det overordnede tema kon-

krete materialer. Temaet omhandler indsatser, hvor matematikundervisningen indeholder kon-

krete materialer, som eleverne skal anvende i deres opgaveløsning. Konkrete materialer dækker 

blandt andet over terninger, centicubes, LEGO-klodser, sømbræt mv. og er kendetegnet ved at 

være fysiske elementer, der kan være med til at illustrere matematikken for eleverne. Anvendel-

sen af konkrete materialer har til hensigt at understøtte eksperimenterende og undersøgende 

arbejdsmetoder20 og give eleverne hands-on-erfaring med matematik. 

 

Karakteren og omfanget af studierne i dette tema varierer en del, men fælles for indsatserne i 

studierne er, at de alle undersøger, hvordan anvendelse af konkrete materialer indvirker på ele-

vernes mathematical literacy, særligt i forhold til matematisk problemløsning. 

 

Der er identificeret seks studier i kortlægningen, som indgår i beskrivelsen af temaet om kon-

krete materialer. Studierne er fremstillet skematisk i oversigtstabellen nedenfor. For en mere 

udførlig beskrivelse af studierne henvises til abstracts i bilag.

                                                
20 Undervisningsministeriet (2009). 
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 Tabel 3-5: Tabel over studier i temaet om konkrete materialer, seks studier i alt  

Studie Land Indsats Målgruppe Omfang Fagpersoner Outcome-mål Stikprøvestørrelse Design 

Bottge et al. 
(2004) 

USA To undervisningsmetoder i 
matematikindsatser med 
virkelighedsnær problem-
løsning (enhanced ancho-
red instruction, EAI), hvor 
eleverne selv skal kon-
struere en model og løs-
ning, og indsatser med 
systematisk problemløs-
ning (text-based instruc-
tions, TBI) 

Elever i 6. 
klasse med og 
uden særlige 
behov  

Fase 1: 1 uge 
Fase 2: 6, 11 og 22 uger 
efter fase 1. Varigheden af 
fase 2 er ikke nærmere 
præciseret 

Lærer (mate-
matik) 

Matematiske færdig-
heder (brøkregning) 
(forskergenereret) og 
problemløsningsevne 
(hhv. en tekstbaseret 
og en videobaseret 
test) (forskergenere-
ret) 

93 elever i 6. klasse 
 

Kvasi-
eksperi-
ment 

Brendefur et 
al. (2013) 

USA Professionel udvikling af 
undervisere i deres under-
visningstilgang. Opgaver 
hvor eleverne skal forstå 
matematik ved at bygge 
fysiske modeller, som 
eleverne skal visualisere, 
inden eleverne løser ma-
tematikopgaven 

Børn i dagtil-
bud med sær-
lige behov 
(Head Start 
program) 

Lærerne modtager én 8-
timers workshop i undervis-
ningsmetoden. Det fremgår 
ikke, hvad omfanget af 
indsatsen er for børnene i de 
6 måneder  

Lærer Mamtematiske fær-
digheder (standardi-
seret test) 

144 børn i 4-
årsalderen  
Indsats: n= 111 børn 
Kontrol: n= 33 børn 

Randomi-
seret, 
kontrolle-
ret forsøg 

Carbonneau 
et al. (2013) 

USA21 Anvendelse af konkrete 
materialer i matematik-
undervisningen 

Elever i nor-
malområdet 
(fra dagtilbud, 
grundskole og 
ungdomsud-
dannelser) 

Omfanget er opdelt som 
følger: 
Kort indsats: 0-14 dage 
Mellem indsats: 15-45 dage 
Lang indsats: 46 dage eller 
flere 

Både lærere 
og forskere 

Matematiske færdig-
heder, herunder 
elevernes evne til 
problemløsning (ikke 
angivet for de enkelte 
studier) 

55 studier Systema-
tisk re-
view 

Lindh & 
Holgersson 
(2007) 

Sverige Undervisningsforløb med 
LEGO Dacta 

Elever i 5. og 
9. klasse 

Indsatsen forløber over 8 
måneder, hvor LEGO Dacta 
integreres i undervisningen 
2 gange om ugen. 

Lærer (mate-
matik) 

Matematisk test (ud-
viklet med afsæt i de 
svenske nationale 
test), problemløs-
ningstest (testen er 
ikke specificeret) 

696 elever fra 5. og 9. 
klasse 
Indsats: n= 322, 
heraf 193 fra 5. klasse 
og 129 fra 9. klasse 
Kontrol: n= 374, heraf 
169 fra 5. klasse og 
205 fra 9. klasse 

Kvasi-
eksperi-
ment 

                                                
21 I det systematiske review er enkelte studier fra lande, der ligger uden for kortlægningens geografiske afgrænsning. 
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Studie Land Indsats Målgruppe Omfang Fagpersoner Outcome-mål Stikprøvestørrelse Design 

Newman et 
al. (2012) 

USA Skoleindsats med profes-
sionel udvikling af lærerne 
og brug af konkrete mate-
rialer i undervisningen 

Elever i 4.- 8. 
klasse 

Indsatsen strækker sig over 
2 år 

Lærere (ma-
tematik) 

Matematiske færdig-
heder inden for pro-
blemløsning (stan-
dardiseret test) 

Første eksperiment: 
19.626 elever fra 4.-
8. klasse 
Indsats: n= 10.517 
Kontrol: n= 9.109 
Andet eksperiment: 
18.751 elever fra 4.-
8. klasse 
Indsats: n= 10.139 
Kontrol: n= 8.612 

Randomi-
seret, 
kontrolle-
ret forsøg 

Ordell & 
Eldholm 
(2003) 

Sverige Indsats med håndarbejde i 
matematikundervisningen 

Elever i 2. 
klasse 

En hel dag om ugen i en 
periode på 7 måneder 

Lærer (mate-
matik) 

Matematiske færdig-
heder inden for pro-
blemløsning (test 
udviklet af central 
myndighed for det 
svenske skolevæsen) 

27 elever fra 2. klasse 
Indsats: n= 15 
Sammenligning: n= 
12 

Etnogra-
fisk studie 
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3.3.1 Forskningen på området 

Fire ud af seks studier inden for dette tema er amerikanske. De resterende to studier er fra Sve-

rige (Lindh & Holgersson, 2007; Ordell & Eldholm, 2003). 

 

De fleste studier er baseret på eksperimentelle forskningsdesign. Ud af de seks studier er to af 

studierne baseret på randomiserede, kontrollerede forsøg og to studier på et kvasi-

eksperimentelt design. De resterende to studier er henholdsvis baseret på et systematisk review 

af studier med eksperimentelle forskningsdesign og på et nordisk etnografisk studie. Langt stør-

stedelen af studierne er derfor karakteriseret ved at være metodisk solide i forhold til at måle 

effekter af deres indsatser.  

 

Derudover er halvdelen af studierne kendetegnet ved at være målrettet elever på mellemtrinnet 

og i udskolingen (10-15-årsalderen). Ud af de seks inkluderede studier er der ét studie, hvor 

indsatsen er målrettet elever i dagtilbud (Brendefur et al., 2013) og ét studie, der er målrettet 

indskolingen (Ordell & Eldholm, 2003). Det sidste studie er et systematisk review, der dækker 

indsatser i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser (Carbonneau et al., 2013). I forhold til 

det systematiske review skal det bemærkes, at studierne i reviewet er beskrevet som en samlet 

pulje. Det er derfor ikke muligt at adskille effekterne for de forskellige målgrupper fra hinanden 

eller at se særskilt på indsatserne i de enkelte studier.  

 

Et sidste fællestræk er, at de fleste studier har fokus på elever i normalområdet. Der er dog et 

studie, der undersøger en professionel udvikling af undervisere (early educators), der underviser 

børn i førskolealderen med særlige behov (Brendefur et al., 2013). 

 

Generelt er studierne i temaet om konkrete materialer karakteriseret ved, at indsatserne er me-

get begrænset beskrevet. Dette skyldes, at lærerne har haft stor metodefrihed i flere af studierne 

i forhold til anvendelsen af de konkrete materialer. I indsatserne er de konkrete materialer et 

væsentligt og centralt element, til trods for at det ikke er ekspliciteret, hvordan lærerne skal an-

vende dem. Så selv om studiernes design er metodisk stærke, forekommer der stadig at være 

stor variation i, hvordan de konkrete materialer er anvendt i indsatserne, hvilket mindsker mulig-

heden for at drage solide konklusioner om indsatsernes effekter. 

 

3.3.2 Indsatser, metoder, praksis og redskaber 

I forskningen er der identificeret en række forskellige indsatser, som alle beror på at anvende 

konkrete materialer i undervisningen, og som alle undersøger effekten på elevers matematiske 

færdigheder. Anvendelsen af de konkrete materialer i undervisningen skal ikke ses som et en-

keltstående element i indsatserne. Indsatserne beror på en pædagogisk tilgang eller undervis-

ningsform, hvor de konkrete materialer ses som en mulighed for at give elevernes hands-on-

erfaring med at arbejde med virkelighedsnære redskaber i løsningen af et matematisk problem. 

Undervisningsformen eller den pædagogiske tilgang er ikke ekspliciteret i studierne, men der 

lægges i stedet op til, at lærerne selv tilrettelægger brugen af materialerne i undervisningen.  

Indsatserne i studierne kan overordnet grupperes inden for to kategorier. Den første kategori 

omfatter tre studier, hvor de konkrete materialer anvendes i matematikundervisningen generelt 

(Newmann et al., 2012; Ordell & Eldholm, 2003; Brendefur et al., 2013). Den anden kategori 

omfatter to studier, hvor de konkrete materialer anvendes i et specifikt matematikforløb (Lindh & 

Holgersson, 2007; Bottge et al., 2004). 

 

Studierne i den første kategori omfatter indsatser, hvor de konkrete materialer anvendes 

generelt i matematikundervisningen (Newman et al., 2012; Ordell & Eldholm, 2003; Brende-

fur et al., 2013). Det systematiske review (Carbonneau et al., 2013) går på tværs af de to kate-

gorier og inddrages derfor afslutningsvis. 

 

Indsatserne i den første kategori er kendetegnede ved at integrere de konkrete materialer i ma-

tematikundervisning med henblik på at forbedre elevernes mathematical literacy generelt. I 
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Newman et al. (2012) er målet at forbedre elevernes mathematical literacy ved at forbedre læ-

rernes faglige viden og deres instruktioner i hands-on- og undersøgelsesbaseret matematik, hvor 

eleverne arbejder med konkrete materialer. Indsatsen består primært af to elementer. Det første 

element er professionel udvikling af lærerne, hvor lærerne forud for indsatsen modtager under-

visning i indsatsens pensum, der fokuserer på at øge lærernes faglige viden samt at gøre deres 

instruktioner målrettet hands-on- og undersøgelsesbaseret matematik. Lærerne får derudover i 

løbet af skoleåret mulighed for opfølgende professionelle udviklingssamtaler. Det andet element 

er inddragelse af programmaterialer og hands-on-materialer i undervisningen. Lærerne får udle-

veret materialerne, som skal anvendes i undervisning i starten af skoleåret. Programmaterialerne 

består blandt andet af lærer- og elevvejledninger, elevvurderinger, software mv., mens hands-

on-materialerne består af konkrete materialer, såsom termometre, digitale kameraer og forskel-

lige test-kits, der roterer blandt skolerne i sæt med tre måneders mellemrum. Der er ikke angi-

vet, hvordan materialerne anvendes, men formålet er, gennem udviklingen af lærernes faglighed 

og ved at give dem konkrete materialer at arbejde med i undervisningen, at løfte undervisningen, 

så eleverne får bedre instruktioner og får mulighed for at få praktisk erfaring med matematikken 

og derigennem blive bedre problemløsere. Anvendelsen varierer på tværs af skolerne, og det er 

ikke hensigten med programmet, at de skal anvendes fuldstændigt ens, men blot at de konkrete 

materialer skal anvendes i højere grad end tidligere. Det er derfor effekterne af øget anvendelse 

af konkrete materialer, der undersøges mere end effekten af de specifikke aktiviteter i indsatsen.  

 

Indsatsen i Newman et al. (2012) er målrettet elever i grundskolen, hvor indsatsen i studiet af 

Brendefur et al. (2013) er målrettet børn i dagtilbud (4-årsalderen) fra familier med lav socio-

økonomisk status, men der er alligevel nogle fællestræk på tværs af de to studier. I studiet af 

Brendefur et al. (2013) bygger indsatsen også på en professionel udvikling af underviserne (early 

educators). Den professionelle udvikling tager udgangspunkt i fire fagområder inden for matema-

tik; tal (number), fortolkning af sammenhænge (interpreting relationship), måling (measure-

ment) og rumlig ræsonnering (spatial reasoning). Gennem en workshop med fokus på disse fire 

fagområder skal underviserne forbedre deres kompetencer. Det er hensigten, at de skal lære at 

lave aktiviteter i dagtilbuddene baseret på konkrete materialer, som skal give børnene en tidlig 

forståelse af matematikken. Indsatsen målrettet børnene i studiet af Brendefur et al. (2013) er 

mangelfuldt beskrevet. Det fremgår dog, at der i dagtilbuddet er gruppeaktiviteter i 10-20 minut-

ter ad gangen, hvor underviseren sidder sammen med børnene og guider dem igennem aktivite-

terne ved at give dem matematiske informationer og stille dem spørgsmål løbende i relation til 

matematik. Aktiviteterne kan eksempelvis bestå i, at børnene leger med indsamlingsbøsser eller 

træblokke. I studiet fremgår også et eksempel på en aktivitet, hvor børnene skal forstå matema-

tik ved først at bygge en fysisk model og derefter visualisere eller tegne modellen. Idet der er 

tale om børn i dagtilbud, er modellerne ikke særligt komplekse, men skal give børnene en tidlig 

forståelse af matematikken. Det fremgår ikke i studiet, om eksemplet er et idealeksempel eller et 

eksempel på en aktivitet, børnene foretager sig. 

 

I studiet af Ordell & Eldholm (2003) består indsatsen, ligesom de to foregående studier, i, at 

eleverne generelt arbejder med konkrete materialer i deres matematikundervisning. Eleverne i 

dette studie arbejder igennem et skoleår med håndarbejde i deres matematikundervisning. 

Håndarbejdet består primært af vævning, hvor eleverne skal anvende matematik i deres bereg-

ninger af mængder af garn, hvordan væven fungerer o. lign. Et eksempel er, at eleverne får et 

skema, de skal udfylde. Skemaet ser ud som illustreret nedenfor. 
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Tabel 3-6: Eksempel på skema  

Spørgsmål Elevernes svar 

Garntype Bomuld  

Hvad væves der med? Tråd eller garn 

Hvor mange væveafstande er der? 35/10 

Bredden i centimeter 40  

Antal tråde 35*4=140 

Antal børn 

Længde vævstykke per barn 

Længde på frynser 

16 

60 cm 

15 cm 

Samlet vævlænge 16*75 cm = 1200 cm eller 12 meter 

 

Når eleven har udfyldt dette skema, skal eleven i dialog med læreren forklare sine svar, og lære-

ren kan på den måde følge, hvordan eleven ræsonnerer sig frem til resultatet. Samtidig lærer 

eleverne at reflektere over deres opgaveløsning. Derefter anvendes skemaet i vævningen, hvor 

eleverne lærer at anvende matematikken i en virkelig situation. Hele matematikundervisningen i 

det pågældende år er centreret om håndarbejde, hvor eleverne gennem praktisk arbejde lærer at 

anvende deres matematiske færdigheder i en virkelig kontekst.   

 

Studierne i den anden kategori er kendetegnet ved, at indsatserne omfatter, at de konkrete 

materialer anvendes i et konkret matematikforløb (Lindh & Holgersson, 2007;  Bottge et 

al., 2004).  

 

I studiet af Lindh & Holgersson (2007) undersøges effekten af at integrere LEGO Dacta i under-

visningen på svenske 5. og 9. klasses elevers mathematical literacy og problemløsningsfærdig-

heder. LEGO Dacta er et sæt af redskaber og materialer, hvoraf nogle er LEGO-klodser. Derud-

over er der en mekanisk del, et sæt sensorer og motorer, en central kontrolenhed, en computer 

og en software med tilhørende opgaveinstruktioner og manualer. Delene kan sættes sammen til 

simple konstruktioner, eksempelvis en robot. I indsatsen benytter eleverne sig af LEGO Dacta-

redskaberne til at visualisere, modellere og konkretisere opgaveløsningerne på de opgaver, der 

følger med i LEGO Dacta-undervisningsmodulet. I undervisningen arbejder eleverne i mindre 

grupper om at løse de stillede opgaver, og eleverne samler, programmerer og styrer robotterne 

via en almindelig computer. For nærmere beskrivelse af indsatsen se afsnit 3.2.2. 

 

I studiet af Bottge et al. (2004) deltager eleverne i et undervisningsforløb, hvor de skal løse ma-

tematiske problemstillinger, der er forankret i virkelighedsnære kontekster, der er genkendelige 

for eleverne. I studiet skal eleverne bygge en skateboardrampe og i processen bruge deres 

mathematical literacy.  

 



 

 (Mathematical literacy) 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningskortlægning 

46 

Boks 3-5: Eksempel på indsats som anvender konkrete materialer 

 

 

Fælles for studierne af Lindh & Holgersson (2007) og Bottge et al. (2004) er, at undervisningen 

er bygget op om et konkret forløb, som lærerne skal følge mere systematisk. Eleverne i denne 

kategori arbejder i begge studier med et konkret materiale inden for en bestemt defineret kon-

tekst, modsat indsatserne i første kategori, hvor eleverne arbejder med de konkrete læremidler i 

matematikundervisningen generelt. Her er undervisningsforløbet altså et mere fast koncept, 

mens læreren i den første kategori kan vælge at integrere de konkrete materialer i undervisnin-

gen i flere forskellige sammenhænge, der giver mening for både lærere og elever. 

 

Det systematiske review (Carbonneau et al., 2013) falder uden for de to kategorier, da det 

dækker begge typer af indsatser og i højere grad afdækker, hvad der generelt gælder for anven-

delse af konkrete materialer. 

 

I reviewet af Carbonneau et al. (2013) er der 55 studier inkluderet, der alle omhandler brugen af 

konkrete materialer i undervisningen. De undersøger effekterne af konkrete materialer generelt, 

men også opdelt efter følgende seks parametre: 

 
 Elevernes alder: enten 3-6-årige, 7-11-årige eller 12-årige og ældre. 

 Det konkrete materiales grad af relaterbarhed: enten høj grad (fx legetøjspizza) eller lav 

grad (fx en rektangulær klods). 

 Grad af instruktionsvejledning fra læreren til eleverne: enten høj eller lav. 

 Matematisk emne: enten placé tal efter deres værdi (place value), regning, geometri, 

brøkregning eller algebra. 

 Type af vejledning: enten gruppevejledning, hvor indsatsen er implementeret i grupper 

eller på klasseniveau, eller individuel vejledning, hvor indsatsen er implementeret indivi-

duelt, hvor eleven fx er taget ud af klassen. 

 Omfanget af indsatsen: enten en kort (0-14 dage), en mellemlang (15-45 dage) eller en 

lang (46 dage eller mere) indsats. 

Indsatsen er forankret i et undervisningsforløb, hvor eleverne skal løse matematiske problemstillinger, 

som de genkender fra virkelighedsnære kontekster.  

 

Eleverne starter med at se en video, hvor tre elever bygger deres egen skateboardrampe.  

 

Eleverne i forsøget skal herefter udregne mængden af træ, der skal bruges til at bygge rampen, og træ-

mængdens pris. Eleverne i videoen har en mængde penge og træ til rådighed fra start, og eleverne i for-

søget skal derfor udregne, hvor meget træ og hvor mange penge de mangler for at kunne bygge en 

skateboardrampe.  

 

Eleverne i forsøget får stillet træmoduler og en lille model af rampen til rådighed i deres opgaveløsning. 

 

Opgaveløsningen er på den måde forankret i en virkelig situation, hvor eleverne anvender deres matema-

tiske færdigheder gennem et hands-on-projekt. På den måde lærer eleverne at anvende deres matemati-

ske færdigheder i virkelige situationer i stedet for blot at anvende dem til at løse abstrakte og konstruere-

de matematiske opgaver.  

 

Læs mere: Bottge, Brian A.; Mary Heinrichs, Zara Dee Mehta, Enrique Rueda, Ya-Hui Hung & Jeanne Dan-

neker (2004) Teaching Mathematical Problem Solving to Middle School Students in Math, Technology Edu-

cation, and Special Education Classrooms 



 

(Mathematical literacy)  

 

 

 

 
 
 

 

Forskningskortlægning 

47 

Som tidligere nævnt samles studierne, således at det ikke er muligt at identificere mekanismerne 

i de enkeltstående indsatser. Resultaterne af reviewet er derfor opdelt efter ovenstående para-

metre i stedet for opdelt på indsatser. 

 

3.3.3 Resultater og effekter 

Samlet set tegner fem ud af de seks studier i indeværende tema et billede af, at indsatser, hvor 

eleverne arbejder med konkrete materialer i undervisningen, har en positiv effekt på elevers 

matematiske evner inden for problemløsning. Den positive effekt af at give eleverne mulighed for 

at undersøge og løse matematiske problemstillinger med konkrete materialer dokumenteres af to 

studier af høj forskningsmæssig kvalitet og tre studier af medium forskningsmæssig kvalitet.   

 

Tabellen nedenfor opsummerer de virkningsfulde mekanismer, som indeværende kortlægning har 

identificeret under teamet om konkrete materialer. Resultaterne sammenholdes endvidere med 

de enkelte studiers evidensvægt.  

Tabel 3-7: Virkningsfulde mekanismer under temaet om konkrete materialer 

Indsatsernes  
fokus 

Studie Kontekst Positiv effekt Ingen effekt Evidens-
vægt 

De konkrete mate-
rialer anvendes 
generelt i matema-
tikundervisningen 

Newman et 
al. (2012) 

Grundskolen Matematisk pro-
blemløsning 

- Høj  

Brendefur et 
al. (2013) 

Dagtilbud Matematiske færdig-
heder 

- Medium 

Ordell & 
Engholm 
(2003) 

Grundskolen Matematiske færdig-
heder 

- Medium 

De konkrete mate-
rialer anvendes i et 
konkret matematik-
forløb 

Lindh & 
Holgersson 
(2007) 

Grundskolen - Matematiske 
færdigheder 
inden for pro-
blemløsning 

Medium 

Bottge et al. 
(2004) 

Grundskolen Matematisk pro-
blemløsning 

- Medium 

- Carbonneau 
et al. 
(2013)22 

Dagtilbud, 
grundskolen 
og ungdoms-
uddannelser23 

Matematiske færdig-
heder 

- Høj 

 

Som det fremgår af tabellen, viser der sig et entydigt billede af, at når de konkrete materialer 

anvendes generelt i matematikundervisningen, er der en positiv effekt på eleverne matematiske 

færdigheder. Modsat viser tabellen, at når de konkrete materialer anvendes i et konkret matema-

tikforløb, varierer effekten mellem indsatser fra ingen til en positiv effekt. Det systematiske re-

view understøtter konklusionen om, at anvendelsen af konkrete materialer har en positiv effekt 

på elevernes matematiske færdigheder.  

 

Studierne, hvor de konkrete materialer anvendes generelt i matematikundervisningen, finder alle 

en positiv effekt på elevernes matematiske færdigheder. I Newman et al. (2012) er der positive 

resultater for alle eleverne (4.-8. klassetrin) et år efter deltagelse i indsatsen. To år efter indsat-

sen er der også positive effekter af indsatsen, dog i mindre grad end forventet. I kraft af at det 

ikke er tydeligt, hvordan den hands-on- og undersøgelsesbaserede matematik har fundet sted i 

de tre måneder, som indsatsen varer, er det ikke muligt at præcisere, hvordan de konkrete ma-

terialer præcis bør anvendes i matematikundervisningen. I stedet kan det konstateres, at brugen 

af konkrete materialer, såsom termometre, digitale kameraer og forskellige test-kits, har en posi-

tiv effekt på elevers matematiske færdigheder.  

                                                
22 I det systematiske review er enkelte studier fra lande, der ligger uden for kortlægningens geografiske afgrænsning. 
23 To af studierne er for college-studerende. 
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Studiet af Ordell & Engholm (2003) indikerer ligeledes, at brugen af håndarbejde, som et konkret 

materiale i matematikundervisningen, har en positiv betydning i forhold til at stimulere elevernes 

praktiske arbejde og giver eleverne passende udfordringer i forhold til den teoretiske forståelse af 

matematikken. Samtidig indikerer studiet, at eleverne trænes i at overføre viden mellem abstrak-

te matematiske modeller og den konkrete virkelighed og især i forberedelsen af vævningen lærte 

eleverne at tænke problemorienteret. I forberedelsen skal eleverne nemlig finde ud af alle de 

forhold, som skal beregnes på forhånd, for at kunne løse opgaven med vævning, fx hvor meget 

garn de skal bruge.  

 

Studiet af Brendefur et al. (2013) indikerer ligeledes, at brugen af konkrete materialer har en 

positiv effekt på børn i førskolealderens matematiske færdigheder. I kraft af at indsatsen i studiet 

af Brendefur et al. (2013) primært er målrettet undervisere (early educators) til børn i dagtilbud, 

og at aktiviteterne, som er målrettet børnene, er begrænset beskrevet, er det uklart, hvad ind-

holdet af aktiviteterne er, og dermed også hvad der skaber den positive effekt. 

 

I den anden gruppe af studier, hvor de konkrete materialer anvendes i et konkret matematikfor-

løb er der blandede resultater. Studiet af Bottge et al. (2004) indikerer, at indsatsen har en posi-

tiv effekt på elevers matematiske problemløsning, hvorimod studiet af Lindh & Holgersson (2007) 

indikerer, at der ingen overordnede effekter er af indsatsen på elevernes matematiske problem-

løsning. I studiet af Bottge et al. (2004) finder de, at indsatsen, som er centreret om, at eleverne 

skal anvende deres mathematical literacy til at bygge en skateboardrampe ud af træ og andre 

materialer, har en positiv effekt. I studiet af Lindh & Holgersson (2007) skal eleverne anvende 

LEGO Dacta i undervisningen. Selv om der ingen overordnede effekter er af indsatsen, så indike-

rer analyserne, at den andel af 5. klasses eleverne i indsatsgruppen, der klarede sig dårligst i de 

nationale tests i matematik det forgående skole (4. klasse), klarer sig bedre i matematiktesten i 

5. klasse, end den andel af elever i kontrolgruppen der også præsterede dårligst i de nationale 

test skoleåret før. Det tyder således på, at anvendelsen af LEGO Dacta i undervisningen kan for-

bedre de svageste elevers mathematical literacy. Effekten gælder dog ikke for 9. klasses elever-

nes mathematical literacy, ej heller for 5. og 9. klasses elevernes problemløsningsfærdigheder. 

 

Det systematiske review viser, at der er en lav til medium effekt af at anvende konkrete materia-

ler i matematikundervisningen på elevernes færdigheder, sammenlignet med matematikunder-

visning der udelukkende anvender abstrakte symboler som eksempelvis ligninger. Generelt viser 

studiet, at der er forskel mellem elever på forskellige alderstrin, hvor der generelt er størst effekt 

for elever i aldersgruppen 7-11 år. Derudover viser studiet, at der er størst effekt af en kort eller 

mellemlang indsats, og at effekten er størst, hvor det er en lærer, der implementerer indsatsen 

(frem for en forsker). Det systematiske review viser ligeledes – på outcomemålet evnen til pro-

blemløsning – at der er større effekt af at benytte en høj grad af instruktionsvejledning og af 

henholdsvis kort og mellemlang indsats frem for en lang indsats. Samlet set viser det systemati-

ske review, at der er positive effekter af at anvende konkrete materialer i matematikundervisnin-

gen. Det er dog ikke muligt at præcisere, hvordan de konkrete materialer skal anvendes på bag-

grund af det systematiske review. 
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3.4 It-understøttet læring 

En række af de i syntesen inkluderede studier kan grupperes under det overordnede tema it-

understøttet læring. Fælles for disse studier er, at de alle undersøger effekten af at benytte it-

baserede programmer som et hovedelement i deres indsats for at forbedre elevers mathematical 

literacy.  

 

Karakteren og omfanget af de indsatser, som falder ind under temaet om it-understøttet læring, 

varierer betydeligt, men studierne beror imidlertid på en gennemgående antagelse om, at man 

ved brug af it-baserede programmer har muligheder for forholdsvis enkelt at individualisere un-

dervisningen, således at den imødekommer den enkelte elevs behov.   

 

Der er identificeret fem studier i forbindelse med kortlægningen, der relaterer sig til temaet om 

it-understøttet læring i matematik. Studierne er fremstillet skematisk i oversigtstabellen nedenfor 

og beskrives mere udførligt i afsnittet under tabellen. 
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 Tabel 3-8: Tabel over studier tilhørende temaet om it-understøttet læring, i alt fem studier 

Studie Land Indsats Målgruppe Omfang Fagpersoner Outcome-mål Stikprøvestørrelse Design 

Fede (2010) USA Undervisningsforløb i et 
computerbaseret under-
visningsprogram i mate-
matik, der lægger særlig 
vægt på systematisk pro-
blemløsning (skemabase-
rede instruktioner) 

Elever med 
særlige behov 
(fagligt svage i 
forhold til pro-
blemløsning)  

12 uger, 45 minutter 2 
gange om ugen  

Lærer (mate-
matik, som 
normalt an-
vender com-
puterpro-
grammet) 

Matematiske færdig-
heder (MCAS og GMA-
DE24) (standardiserede 
test), fremskridt samt 
angst for matematik 
(forskergenereret test) 

32 elever i 5. klasse 
Indsats: n= 16 
Kontrol: n=16 

Randomi-
seret, 
kontrolle-
ret forsøg 

Harskamp & 
Suhre (2007) 

Holland Et undervisningsforløb 
med et computerprogram, 
der er udarbejdet på bag-
grund af Scoenfelds teori 
om problemløsning  

Gymnasieelever  14 lektioner a 50 minut-
ter fordelt på 3 perioder 
af 2 uger 

Lærer (erfarne 
matematiklæ-
rer uden erfa-
ring med 
computerpro-
grammet) 

Matematisk problem-
løsning (forskergenere-
ret) 

198 gymnasieelever  
Indsats: n = 91 
Kontrol: n = 107  

Kvasi-
eksperi-
ment 

Nguyen et al. 
(2006) 

USA Indsats med fokus på 
online opgaveløsning 

Udskoling  
(7. klasse) 

9 lektioner a 30 minutter 
fordelt over 3 uger  

E-læring Elevers tiltro til egne 
matematiske evner 
(forskergenereret) 

74 elever i 7. klasse 
Indsats: n= 41 
Kontrol: n= 33 

Kvasi-
eksperi-
ment 

Panaoura 
(2012) 

Cypern Indsats med fokus på 
systematisk problemløs-
ning (matematisk pro-
blemløsningsmodel), som 
nedbryder problemløsning 
i en række forbundne faser 
gennem et e-
læringsværktøj 

Mellemtrin  
(5. klasse) 

20 individuelle lektioner 
(individual meetings), 
hvor eleverne via e-
læringshjemmesiden 
blev trænet i den mate-
matiske model for pro-
blemløsning. Længden 
og varigheden af lektio-
nerne fremgår ikke af 
artiklen 

E-læring Tiltro til egne matema-
tiske evner (self-
efficacy) (forskergene-
reret test), selvregule-
rende adfærd (forsker-
genereret test), mate-
matiske præstationer 
(der er ikke præciseret, 
om testen er forsker-
genereret eller stan-
dardiseret) 

255 elever i 5. klas-
se  
Indsats: n=107 
Kontrol: n=148  

Kvasi-
eksperi-
ment 

The Preschool 
Curriculum 
Evaluation 
Research 
initiative 
(PCER, 2008) 

USA Et pensum bestående af 
forskellige aktiviteter til 
små grupper med fokus 
tal, mængder og geome-
triske former. Halvdelen af 
tiden benyttes et compu-
terprogram 

Førskole børn 4 lektioner a 20 minutter 
i 36 uger. I halvdelen af 
lektionerne benyttes et 
computerprogram  

Førskole lærer Matematiske færdig-
heder (standardiseret 
test), tidlig matematisk 
udvikling (standardise-
ret test) og forståelse 
af geometriske former 
(standardiseret test) 

316 børn i førskole 
alderen 
Indsats: n= 159 
Kontrol: n= 157 

Randomi-
seret, 
kontrolle-
ret forsøg 

                                                
24 MCAS er The State Mathematic Assessment test, Massachusetts Comprehensive Assessment System, og GMADE er The Group Mathematics and Diagnostic Evaluation. Hvor der testes følgende: Concepts and communica-

tion, Operations and computations, and Process and applications. 
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3.4.1 Forskningen på området 

Forskningen relateret til it-understøttet læring er relativt forskellig, men har dog en række fælles 

karakteristika.  

 

Tre af studierne (Fede 2010; Nguyen et al. 2006; The Preeschool Curriculum Evaluation Research 

initiative (herefter PCER) 2008) stammer fra USA. Ud over disse studier beror temaet på et stu-

die fra Cypern (Panaoura, 2012) og et fra Holland (Harskamp & Suhre 2007).  Der er ingen stu-

dier fra Danmark eller de øvrige nordiske lande. 

 

Studierne er alle baseret på et eksperimentelt design. Tre studier har et kvasi-eksperimentelt 

design (Harskamp & Suhre 2007; Nguyen et al., 2006; Panaoura, 2012), og to studier er rando-

miserede, kontrollerede forsøg (Fede 2010; PCER 2008).  

 

Studierne inden for temaet har forskellige målgrupper, der varierer fra førskolealderen til elever i 

gymnasiet, ligesom indsatserne også er rettet mod elever på et alderssvarende fagligt niveau 

såvel som fagligt svage elever.  

 

3.4.2 Indsatser, metoder, praksis og redskaber 

Der benyttes fem forskellige computerprogrammer i de fem studier, som indgår i indeværende 

tema. Nogle af computerprogrammerne har forskerne bag studierne selv udviklet i forbindelse 

med studiet (Harskamp & Suhre 2007; Nguyen, 2006; Panaoura, 2012), mens andre er færdig-

udviklede computerprogrammer, som forskerne har udvalgt til brug i indsatsen (Fede, 2010; 

PCER 2008). De færdigudviklede computerprogrammer adskiller sig fra de selvudviklede pro-

grammer ved, at de ikke er webbaserede, men selvstændige programmer, hvor der er lagt et 

større arbejde i det grafiske design. To ud af de tre selvudviklede computerprogrammer (Fede, 

2010; PCER 2008) er webbaserede programmer, der har et simpelt grafisk design. Det sidste 

selvudviklede computerprogram (Harskamp & Suhre, 2007) er ikke webbaseret og har et mere 

omfattende grafisk design end de to webbaserede. De to færdigudviklede computerprogrammer, 

som har et veludviklet grafisk design, henvender sig til den yngste del af temaets målgruppe. I 

dette program indgår interaktive animerede figurer i modsætning til de andre computerprogram-

mer, der består af tekst og regnestykker samt enkelte sort/hvide-illustrationer.  

 

Den it-understøttede læring, der belyses i studierne, kan kategoriseres i to overordnede indsats-

typer: 

 

1. Systematisk problemløsning gennem computerprogrammer (Fede, 2010; Harskamp & 

Suhre, 2007; Panaoura, 2012). 

2. Varierende opgaver og øjeblikkeligt resultat ved hjælp af computerprogrammer (Nguyen, 

2006; PCER, 2008). 

   

Systematisk problemløsning gennem computerprogrammer består af studier, der har an-

vendt forskellige computerprogrammer for at lære eleverne en bestemt tilgang til at løse mate-

matiske problemstillinger. Fælles for studierne i temaet er, at deres mål er at lære eleverne en 

metakognitiv tilgang til matematiske problemstillinger, der går ud på først at identificere og for-

stå problemet, dernæst vælge eller udvikle en løsningsstrategi og til sidst løse problemet og eva-

luere svaret samt eventuelt problemløsningsprocessen. Fokus i dette afsnit er på computerpro-

grammets funktion som et ”redskab” i undervisningen i problemløsning, der kan give hurtig feed-

back og ”fastholde” eleverne på de forskellige trin i den strategiske tænkning. 

 

Studiet af Fede (2010) undersøger effekten af et computerbaseret program, som lægger vægt 

på, at eleverne gennem en metakognitiv tilgang skal tillære sig en skematisk problemløsnings-

tilgang, som gør dem i stand til at genkende strukturen i matematiske problemer og herefter at 

løse dem. Computerprogrammet er opdelt i tre moduler med fokus på henholdsvis: 1) plus og 

minus, 2) multiplikation og division samt 3) avanceret multiplikation og division. Eleverne bliver i 
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computerprogrammet guidet gennem problemløsningen, således at de lærer at gennemgå en 

række systematiske faser i den matematiske problemløsning. Når eleverne løser en opgave, får 

de at vide, hvorvidt den er rigtigt eller forkert løst. Computerprogrammet justerer herefter de 

øvelser, eleven løbende skal udføre i forhold til, hvordan eleven har klaret sig i tidligere opgaver. 

For at kunne bevæge sig videre til et nyt modul er det påkrævet at score mindst 85 pct. i den 

afsluttende øvelsesdel to gange i træk. Således sørger computerprogrammet for, at elever arbej-

der med netop den type opgaver, de har svært ved.   

 

Studiet af Harskamp & Suhre (2007) er opbygget om en metakognitiv strategi bestående af en 

fire-trins-problemløsningsstrategi, som eleverne lærer at anvende gennem et computerprogram. 

Indsatsen er rette mod elever i gymnasiet. De fire trin er: 1) Læs og analyser problemet, 2) iden-

tificer, hvilken matematisk viden der skal anvendes, 3) udvikl og implementer en løsningsplan, 

og 4) tjek resultatet. Undervejs kan gymnasieeleverne i computerprogrammet benytte sig af 

instruktionshints for hvert trin i problemløsningen, hvor der er mulighed for at vælge forskellige 

løsningsmetoder. På den måde kan gymnasieeleverne selv vælge graden af instruktionsniveau til 

at støtte opgaverne bedst. Et eksempel på en opgave er, at gymnasieeleverne bliver bedt om at 

finde ud af, hvor hurtigt et fly flyver. Gymnasieeleverne har oplysninger om, hvor hurtigt flyet 

flyver i normalt vejr, og hvor stor vindhastigheden er. For at løse denne opgave kan eleverne få 

et hint, som hjælper dem med at løse opgaven, eksempelvis: "Du skal trække hastigheder fra 

hinanden", og/eller få yderligere information, hvis første hint ikke er nok, eksempelvis: "Du skal 

trække vindhastigheden fra den maksimale hastighed i normalt vejr". På den måde får eleven de 

hints og den yderligere information, der er nødvendig, for at den enkelte elev kan løse den ma-

tematiske problemstilling korrekt med den hjælp, de har behov for. Computerprogrammet har 

derved mulighed for at tilpasse læring og støttemuligheder til elevernes individuelle behov og 

niveau. 

 

I studiet af Panaoura (2012) benyttes en model for matematisk problemløsning, der går ud på at 

nedbryde problemløsningen i en række forbundne faser, også her igennem en metakognitiv til-

gang. Hver fase indeholder forskellige elementer og udfordringer, som eleverne skal tage stilling 

til (se afsnit 3.1.2 for en beskrivelse af indsatsen). Computerprogrammet giver løbende eleverne 

feedback og hints, der er designet til at gøre eleverne opmærksomme på, hvilken fase af pro-

blemløsningen de er i. Det fremgår ikke nærmere af studiet, hvorledes feedbacken og de forskel-

lige hints er udformet.  

 

De forskellige computerprogrammer bliver således brugt til at sikre, at eleverne gennemgår de 

forskellige faser i den metakognitive tilgang til matematisk problemløsning. Det er generelt for 

studierne i kategorien om læring af systematisk problemløsning, at målet med brugen af compu-

terprogrammer er, at eleverne skal lære de forskellige problemløsningsmetoder grundigt og blive 

så trygge ved dem, så de fremover vil bruge dem automatisk – også uden hjælpende hints fra 

computerprogrammet. Det ses blandt andet ved, at effekten i alle studierne måles med test, der 

ikke involverer computerprogrammer.  
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Boks 3-6: Eksempel på indsats hvor computerprogrammer anvendes 

 

 

Varierende opgaver og øjeblikkeligt resultat ved hjælp af computerprogrammer udgøres 

af to studier (Nguyen, 2006 og PCER, 2008), der undersøger effekten af ved hjælp af computer-

programmer at variere henholdsvis opgaveformuleringer og opgaveudformninger, samt at eleven 

modtager øjeblikkeligt svar efter opgaveløsning på henholdsvis elevernes indstilling til matematik 

og elevernes matematiske færdigheder. 

 

I studiet af Nguyen (2006) benytter eleverne således et computerprogram, der stiller tekst- og 

talbaserede opgaver med samme fokus, eksempelvis brøkregning, hvor der hele tiden varieres i 

teksten og tallene. Når eleverne løser en opgave, får de straks at vide, hvorvidt den er løst kor-

rekt. Hvis den ikke er det, får de det korrekte svar med mellemregninger, så de kan se, hvad det 

korrekte svar er, og hvordan man kommer frem til dette svar. Derudover danner computerpro-

grammet automatisk svarprocenter på rigtige og forkerte svar og giver eleven og læreren tilba-

gemelding om, hvilket fokus de opgaver har, som eleven oftest laver fejl i. På den måde bliver 

eleven og læreren øjeblikkeligt opmærksom på, hvilke områder eleven er svagest indenfor.    

 

I studiet af PCER (2008), som omhandler brug af computere, variation i opgaver og feedback, er 

målgruppen børn i førskolealderen, hvilket gør, at opgaverne er meget simple. Eksempelvis bliver 

barnet i en del af programmet bedt om at klikke på en bestemt figur. Hvis eleven klikker på en 

forkert figur, gør computerprogrammet opmærksom på det. For hver opgave varierer figurerne 

og det grafiske layout. Den umiddelbare feedback består her i, at hvis der vælges en forkert fi-

gur, gør computerprogrammet opmærksom på, at det er forkert. Barnet kan således ikke komme 

videre til næste opgave, før de har lært at klikke på den rigtige figur.    

  

3.4.3 Resultater og effekter 

Der kan i studierne, der udgør temaet om it-understøttet læring, identificeres enkelte effektive 

indsatser.  

 

Eleverne, der deltager i studiet af Fede 2010, undervises ved hjælp af computerprogrammet Go Solve Word 

Problems.  

 

GO Solve Word Problems er et software program, der er designet til at skulle forbedre elevers problemløs-

ningsfærdigheder. Programmets udviklere lægger særligt vægt på, at eleverne lærer at genkende strukturen i 

matematiske problemer (schema-based instructions), der skal få eleverne til at tænke i kategorier af opgaver 

i stedet for at se hver opgave som ny og separat fra de andre. Programmet består af tre moduler:  

i) Plus og minus  

ii) Multiplikation og division  

iii) Avanceret multiplikation og division.  

 

Undervisningen foregår via programmets interaktive vejledninger, som findes for hvert modul. Hver vejled-

ning afsluttes med, at programmet giver eleven feedback på, hvordan eleven har klaret sig igennem vejled-

ningen. Programmet er i stand til at justere de øvelser, som eleven løbende skal udføre, i forhold til hvordan 

eleven har klaret sig i tidligere opgaver (det adaptive princip). Hvert modul afsluttes med, at eleven skal løse 

en række problemløsningsopgaver, som eleven stiftede bekendtskab med i vejledningen. Det kan, ifølge 

manualen til programmet, tage imellem tre til fem timer at nå til et moduls afsluttende opgavedel. For at 

kunne bevæge sig videre til et nyt modul er det påkrævet at opnå mindst 85 pct. rigtige svar i den afslutten-

de øvelsesdel to gange i træk. 

 

Læs mere: Fede, Jessica (2010): ”The Effects of GO Solve Word Problems Math Intervention on Applied  

Problem Solving Skills of Low Performing Fifth Grade Students”. 
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Tabellen nedenfor opsummerer de virkningsfulde mekanismer, som er identificeret i kortlægnin-

gen inden for temaet om it-understøttet læring. I tabellen sammenholdes resultaterne desuden 

med de enkelte studiers evidensvægt.  

Tabel 3-9: Virkningsfulde mekanismer under temaet it-understøttet læring 

Indsatsernes 
fokus 

Studie Kontekst Positiv effekt Ingen/negativ 
effekt 

Evidens-
vægt 

Systematisk 
problemløsning 
gennem compu-
terprogrammer 

Fede 
(2010) 

Grundskole Matematiske færdig-
heder (MCAS25) og 
fremskridt 

Matematiske færdig-
heder (GMADE26) og 
angst for matematik 

Høj 

Harskamp 
& Suhre 
(2007) 

Gymnasi-
um 

Matematisk problem-
løsning 

- Høj 

Panaoura 
(2012) 

Grundskole Tiltro til egne matema-
tiske evner (self-
efficacy), selvregule-
rende adfærd, mate-
matiske præstationer 

- Mellem 

Varierende op-
gaver og øje-
blikkeligt resul-
tat ved hjælp af 

computerpro-
grammer 

Nguyen et 
al. (2006) 

Grundskole Drenges tiltro til egne 
matematiske evner 

Pigernes tiltro til 
egne matematiske 
evner 

Høj 

The Pre-
school 
Curricu-
lum Eval-
uation 
Research 
initiative 
(2008) 

Førskole  Forståelse af geometri-
ske former og tidlig 
matematisk udvikling 
for børn i dagtilbud 

Matematiske færdig-
heder og tidlig ma-
tematisk udvikling 
for børn i børnehave   

Mellem 

 

I studierne, der udgør kategorien systematisk problemløsning gennem computerprogram-

mer, finder to studier med høj evidensvægt (Fede, 2010; Harskamp & Suhre, 2007) og et med 

mellem evidensvægt (Panaoura, 2012), at it-understøttet undervisning med fokus på læring af 

systematisk problemløsning har en positiv effekt på elevernes matematiske problemløsning, præ-

stationer og kompetence til problemløsning. To af studierne i samme kategori undersøger lige-

ledes, om der er en effekt på elevernes indstilling til matematik, altså hvorvidt de er trygge ved 

og har tiltro til egne matematiske evner. Et studie med høj evidensvægt (Fede, 2010) finder, at 

eleverne hverken i mindre eller i højere grad føler utryghed i forhold til at benytte matematikken, 

mens et studie med mellem evidensvægt (Panaoura, 2012) finder, at eleverne får en øget tiltro 

til egne matematiske evner.  

 

Det er kendetegnende for de virkningsfulde mekanismer, der er beskrevet ovenfor, at de har 

fokus på, at eleverne lærer en form for systematisk tilgang til matematisk problemløsning. Såle-

des tyder det på, at brugen af it-understøttet undervisning effektivt kan kombineres med et mål 

om at tillære eleverne en måde, hvorpå de kan tilgå matematiske problemstillinger.  

 

Der findes i studierne fra kategorien varierende opgaver og øjeblikkeligt resultat ved hjælp 

af computerprogrammer ikke noget entydigt svar på, om det at variere opgaver og give ele-

verne et øjeblikkeligt resultat ved hjælp af computerprogrammer forbedrer deres matematiske 

færdigheder eller deres tiltro til egne matematiske evner. Således finder studiet med høj evidens 

vægt (Nguyen et al., 2006), som har fokus elevernes tiltro til egne matematiske evner, at der 

ingen effekt er af deres indsats på dette område, når de sammenligner deres kontrol- og indsats-

gruppe. Når data analyseres opdelt på køn, finder de til gengæld, at der er en positiv effekt på 

drengenes tiltro til egne matematiske evner, og at der til dels er en negativ effekt på pigernes 

                                                
25 MCAS er The State Mathematic Assessment test, Massachusetts Comprehensive Assessment System.  
26 GMADE er The Group Mathematics and Diagnostic Evaluation, og der testes bl.a. følgende: Concepts and communication, Operations 

and computations, and Process and applications. 
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tiltro til egne matematiske evner som resultat af indsatsen. Studiet med mellem evidensvægt 

(PCER, 2008), som har fokus på matematiske færdigheder, finder, at der er en positiv effekt på 

elevernes forståelse af geometriske former. For de yngste elever finder de til dels en effekt på 

deres generelle matematiske udvikling. En effekt der dog ikke er konsistent i de to forskellige 

test heraf.  

 

Ved at give eleverne individualiserede hints og feedback under og efter problemløsningen sørger 

computerprogrammerne for at sikre, at alle eleverne gennemgår og forstår de trin, der er i den 

systematiske problemløsning. På den måde kan eleverne vænne sig til at benytte den givne sy-

stematiske problemløsningsstrategi i løsning af alle matematiske problemer, de fremadrettet skal 

løse. 

 

De forskellige før- og eftermålinger gennemføres alle uden brug af computerprogrammerne. Der 

påvises altså en positiv effekt, selv om eleverne ikke gør brug af computerprogrammerne, som 

hjælper dem med at følge problemløsningsstrategiens trin. Det kan derfor tyde på, at eleverne 

har tillært sig den systematiske problemløsningsstrategi og benytter den i løsning af matematiske 

problemer uden brug af computerprogrammerne til at støtte dem. Effekterne kan ligeledes skyl-

des, at det ved hjælp af computerprogrammerne i høj grad har været muligt at individualisere 

undervisningen. Dermed kan den enkelte elev arbejde med netop det område, som eleven har 

svært ved. Computerprogrammerne formår at identificere elevens svage områder og udvælge 

opgaver, der kan styrke eleven i forhold til dette.  

 

På næste side følger præsentationen af det tema, der kobler sig til fokusområdet om elevers tiltro 

til egne matematiske evner.  
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ELEVERS TILTRO TIL EGNE MATEMATISKE EVNER 

Som indledningsvis præsenteret er der i denne kortlægning fokus på, hvilke metoder og indsatser 

der har effekt på eller betydning for elevers mathematical literacy. I kortlægningen anvendes 

betegnelsen mathematical literacy som en fælles betegnelse for matematikkompetencer, forstået 

både som det at kunne anvende sine matematiske kompetencer og det at ville og det at tro på at 

kunne anvende sine matematiske kompetencer. Hvor tidligere temaer har fokuseret på den del, 

der omhandler elevers kompetencer inden for anvendt matematik, er der i dette afsnit af kort-

lægningen fokus på den del, der omhandler elevers tiltro til egne matematiske evner, oftest for-

stået som self-efficacy i de inkluderede studier. Som det også indledningsvis er defineret, skal 

self-efficacy forstås som elevers vilje til at anvende matematiske færdigheder og elevers tiltro til, 

at de har evnerne til at løse en matematisk problemstilling korrekt. Temaerne i denne del af kort-

lægningen omhandler derfor studier, der undersøger indsatsers effekt på elevers tiltro til egne 

matematiske evner. 

 

3.5 Bevidsthed om egen læring 

Temaet bevidsthed om egen læring omhandler indsatser, hvor eleverne skal reflektere over og 

evaluere deres matematiske færdigheder inden for problemløsning og/eller evner til at overføre 

viden fra en kontekst til en anden. Samtidig omhandler indsatserne det, at eleverne får feedback 

på deres færdigheder og læring. Målet er derigennem at gøre eleverne bevidste om egen læring 

og egne læreprocesser. 

 

Karakteren og omfanget af studierne i dette tema varierer en del, men fælles for indsatserne i 

studierne er, at de alle undersøger, hvad der har betydning for elevers tiltro til egne matematiske 

evner.  

 

Der er identificeret otte studier i kortlægningen, som indgår i beskrivelsen af temaet om be-

vidsthed om egen læring. Studierne er fremstillet skematisk i oversigtstabellen nedenfor. For en 

mere udførlig beskrivelse af studierne henvises til abstracts i bilag 1.  

 



 

(Mathematical literacy)  

 

 

 

 
 
 

 

Forskningskortlægning 

57 

Tabel 3-10: Tabel over studier i temaet om bevidsthed om egen læring, i alt otte studier 

Studie Land Indsats Målgruppe Omfang Fagpersoner Outcomemål Stikprøvestørrelse Design 

Balan 

(2012) 

Sverige Indførelse af en formativ 

evalueringspraksis  

Gymnasieelever 3 lektioner a 80 

minutter om ugen 
det første år 

Lærere (ma-

tematik) 

Matematisk problemløsning 

(svenske nationale test) og 
elevernes tiltro til egne 
matematiske evner (for-
skergenereret test) 

45 gymnasieelever 

Indsats: n=21 
Kontrol: n=24 

Randomiseret, 

kontrolleret 
forsøg 

Clarke et al. 
(2004) 

USA Indførelse af et problem-
baseret matematikpen-
sum, hvor eleverne er en 
aktiv del af undervisnin-

gen 

Gymnasieelever Indsatsen består 
af moduler af 5 
ugers varighed. 
Indsatsens samle-

de længde fremgår 
ikke 

Lærere (ma-
tematik) 

Matematiske færdigheder 
(standardiseret test) og 
elevernes tiltro til egne 
matematiske evner (for-

skergenereret test) 

300 gymnasieelever 
Indsats: n=174 
Kontrol: n=126 

Kvasi-
eksperiment 

Linnenbrink 
(2005) 

USA Anvendelse af forskellige 
pædagogiske tilgange til 
læringsmål i matematik 

Mellemtrin  
(5. og 6. klasse) 

5 uger Lærere (ma-
tematik) 

Matematiske færdigheder 
(eksamenstest i pensum) 
og elevernes tiltro til egne 
matematiske evner (stan-
dardiseret test) 

237 elever i 5. og 6. 
klasse 
  
Indsats 1:n=52  
Indsats 2: n=92  

Indsats 3: n=93  

Kvasi-
eksperiment 

Mason & 
Scrivani 
(2004) 

Italien Indsats med fokus på at 
skabe et godt læringsmil-
jø i klassen, herunder 
undervises eleverne 
blandt andet i en fem-
trins-
problemløsningsstrategi 

Mellemtrin  
(5. klasse) 

12 lektioner a 1,5 
time over 3 måne-
der 

Lærere (ma-
tematik) 

Matematisk problemløsning 
(forskergenereret test) og 
tiltro til egne matematiske 
evner (self-efficacy) (for-
skergenereret test) 

86 elever i 5. klasse 
Indsats: n=46 
Kontrol: n=40 

Randomiseret, 
kontrolleret 
forsøg 

Nguyen et 
al. (2006) 

USA Indsats med fokus på 
online opgaveløsning 

Udskoling  
(7. klasse) 

Tre uger, hvor 
eleverne 3 gange 
om ugen skal løse 
30 minutters web-
baseret opgavesæt 

E-læring*  Elevers tiltro til egne ma-
tematiske evner (forsker-
genereret) 

74 elever fra 7. 
klasse 
Indsats: n=41 
Kontrol: n= 33 

Kvasi-
eksperiment 

Panaoura 
(2012) 

Cypern Indsats med fokus på at 
træne elever i systema-
tisk problemløsning gen-
nem et e-læringsværktøj. 

Mellemtrin  
(5. klasse) 

20 individuelle 
lektioner. Indsat-
sens varighed og 
længden af lektio-
nerne fremgår ikke  

E-læring* Matematiske færdigheder 
og elevernes tiltro til egne 
matematiske evner (for-
skergenereret test) 

255 elever i 5. klas-
se 
Indsats: n=107 
Kontrol: n=148 

Kvasi-
eksperiment 
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Studie Land Indsats Målgruppe Omfang Fagpersoner Outcomemål Stikprøvestørrelse Design 

Ramdass 
(2009) 

USA Undervisning i strategisk  
træning og selvrefleksion 

Mellemtrin  
(5. klasse) 

60 minutter Forsker Matematiske færdigheder 
og elevernes tiltro til egne 
matematiske evner (for-
skergenereret test) 

88 elever i 5. klasse 
Indsats 1: n=22 
Indsats 2: n=22 
Indsats 3. n=22 
Kontrol: n=22 

Randomiseret, 
kontrolleret 
forsøg 

Stoeger & 
Ziegler 

(2010) 

Tyskland Undervisningsforløb med 
udgangspunkt i, at ele-

verne skal arbejde ud fra 
et læringskoncept om 
selvregulering 

Mellemtrin 
(4. klasse) 

5 ugers træning 
(25 dage). Det 

fremgår ikke, hvor 
lang tid træning 
varer dagligt  

Lærere (ma-
tematik) 

Elevernes tiltro til egne 
matematiske evner (for-

skergenereret test) 
 

201 elever i 4. klas-
se  

Indsats: n=100 
Kontrol: n=10127 

Randomiseret, 
kontrolleret 

forsøg 

Note: * Eleverne arbejder for sig selv ved en computer.

                                                
27 Der falder fire elever fra undervejs, og det er ikke angivet, fra hvilken gruppe de falder fra.  
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3.5.1 Forskningen på området 

Forskningen relateret til temaet bevidsthed om egen læring er kendetegnet ved en række gene-

relle fællestræk. For det første er halvdelen af studierne amerikanske, mens tre studier er euro-

pæiske. De europæiske studier er fra henholdsvis Italien (Mason & Scrivani, 2004), Cypern (Pa-

naoura, 2012) og Tyskland (Stoeger & Ziegler, 2010). Derudover er der et nordisk studie fra 

Sverige (Balan, 2012), som lever op til kortlægningens inklusionskriterier for nordisk litteratur. 

 

For det andet er alle studierne baseret på eksperimentelle forskningsdesign. Ud af de otte studier 

er fire baseret på et randomiseret, kontrolleret forsøg, og de resterende fire studier er baseret på 

et kvasi-eksperimentelt design. Studierne er derfor karakteriseret ved at være metodisk solide i 

forhold til at måle effekter af deres indsatser.  

 

Et tredje fællestræk er, at studierne er kendetegnet ved primært at være målrettet elever på 

mellemtrinnet (10-12-årsalderen). Ud af de otte inkluderede studier er der dog to studier, hvor 

indsatsen er målrettet elever i gymnasiet (Clarke et al., 2004; Balan, 2012), og et hvor indsatsen 

er målrettet elever i udskolingen (Nguyen et al., 2006).  

 

Et sidste fællestræk er, at alle studierne har fokus på elever i normalområdet. Der er dog i to 

studier differentieret mellem elever med fagligt forskelligt udgangspunkt i afrapporteringen af 

studiernes effekter. 

 

3.5.2 Indsatser, metoder, praksis og redskaber 

I forskningen er der identificeret en række forskellige indsatser, som alle har til formål at styrke 

elevers tiltro til egne matematiske evner ved at tydeliggøre, hvad eleverne kan og ikke kan og 

dermed gøre dem bevidste om deres egen læring. Indsatserne dækker derfor over forskellige 

pædagogiske tilgange og undervisningsformer, hvor fokus er på, at formen af undervisningen er 

medvirkende til at skabe øget bevidsthed for eleverne om deres eget faglige niveau, progression 

og læring. Indsatserne i studierne kan overordnet grupperes inden for to kategorier.  

 
1. Kategori omfatter fem studier, hvori indsatserne omhandler betydningen af selvevaluering og 

selvrefleksion, og som særligt har fokus på at gøre evaluering til en fast og systematisk del af 

elevernes opgaveløsning i matematik (Linnenbrink, 2005; Stoeger & Ziegler, 2010; Mason & 

Scrivani 2004; Panaoura, 2012; Clarke et al., 2004).  

2. Kategori omfatter tre studier, hvor betydningen af feedback til eleverne undersøges (Balan, 

2012; Nguyen, 2006; Ramdass, 2009). 

Studierne i den første kategori er kendetegnet ved, at indsatserne har et specifikt fokus på 

elevers selvevaluering som en fast del af opgaveløsningen i matematikundervisningen 

(Linnenbrink, 2005; Stoeger & Ziegler, 2010; Mason & Scrivani 2004; Panaoura, 2012; Clarke et 

al., 2004).  

 

Indsatserne i den første kategori er kendetegnede ved især to indsatstyper, der er gennem-

gående på tværs af de fem studier. Disse to indsatstyper indebærer indsatser, hvor eleverne 

opstiller forventninger til sig selv, eller hvor eleverne gennem metakognitive strategier28 (som 

typisk består af trinbaserede strategier til problemløsning) evaluerer sig selv. Eleverne har på 

den måde mulighed for konstant at kunne følge egen progression og derigennem blive bevidste 

om eget udviklingspotentiale. 

 

Den første indsatstype, hvor eleverne opstiller forventninger til sig selv, indebærer, at eleverne 

enten opstiller læringsmål eller dag-til-dag-forventninger, som de vurderer sig selv i forhold til. I 

studiet af Linnenbrink (2005) anvendes to forskellige pædagogiske tilgange over for eleverne i 

matematikundervisningen i forhold til at opstille læringsmål for eleverne. Forskellen på de to 

                                                
28 At anvende metakognitive strategier betyder at gøre eleverne mere opmærksomme på, hvad de gør, når de skal løse matematiske 

problemstillinger, og hvorfor problemstillingerne skal løses på den måde, samt hvad de skal gøre, når de kommer i vanskeligheder 

med at løse den matematiske problemstilling. 
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tilgange er, at lærerne i den ene fokuserer på elevernes progression og løbende tilegnelse af 

matematiske færdigheder, hvor lærerne i den anden fokuserer på elevernes præstationer og de-

monstration af deres mathematical literacy. I den første pædagogiske tilgang skal eleverne op-

stille læringsmål med fokus på deres egen læreproces, og på hvordan de selv kan forbedre deres 

matematiske færdigheder. I den anden pædagogiske tilgang skal eleverne opstille læringsmål 

med fokus på at opnå bestemte faglige resultater. Begge tilgange har til formål at gøre elevernes 

faglige udvikling synlig for eleverne. Eleverne bliver på den måde bevidste om deres eget indivi-

duelle faglige niveau i matematik og den faglige fremgang, der er sket i matematikundervisnin-

gen. Elevernes præstationer og fremskridt synliggøres derudover ved en planche, der hænger i 

klasseværelset, hvor eleverne kan se hinandens indbyrdes rangering og faglige præstationer. På 

den måde arbejder eleverne med egen læring, både gennem de individuelle læringsmål og ved at 

kunne se sig selv i relation til de øvrige elevers matematiske formåen. I studiet af Stoeger & 

Ziegler (2010) skal eleverne selv vurdere deres egne evner i forhold til hjemmeopgaver. Det 

foregår på den måde, at eleverne skal læse hjemmeopgaverne igennem og vurdere, hvor mange 

opgaver de forventer at kunne løse korrekt. Når eleverne har lavet deres hjemmeopgaver, bliver 

de rettet af læreren, og eleverne skal derefter sammenligne deres forventning med deres faktiske 

præstation. Eleverne bliver på den måde bevidste om, hvordan de har klaret sig, hvor de har 

deres styrker og svagheder, samt hvordan de har udviklet sig fagligt. Samtidig giver det eleverne 

et billede af, hvor god overensstemmelse der er mellem deres vurdering af egne matematiske 

evner og deres faktiske formåen. 

 

Den anden indsatstype om metakognitive strategier indebærer, at eleverne lærer en strategi, 

som gør dem i stand til at evaluere og vurdere sig selv gennem erkendelse om egen læring. 

Selvevalueringen er derfor et trin i den metakognitive strategi. En metakognitiv strategi har som 

udgangspunkt fokus på trin i problemløsningen, men inkluderer et trin baseret på evaluering og 

vurdering af egne præstationer. 

 

I studiet af Mason & Scrivani (2004) præsenterer læreren en metakognitiv strategi til at løse 

matematiske problemer for eleverne. Den metakognitive strategi har fokus på, at eleverne skal 

tage ansvar for egen læring. Strategien består af fem trin, hvor eleverne skal 1) præsentere pro-

blemet for sig selv (fx ved at tegne problemet eller lave en liste over de relevante informationer, 

der er givet i problemformuleringen), 2) vælge en løsningsstrategi (gøre sig bevidst om, hvilken 

måde eleven vil løse problemet på), 3) foretage udregninger (løse den matematiske problemstil-

ling), 4) fortolke resultaterne (oversætte resultatet til den kontekst, opgaven er skrevet indenfor) 

og 5) evaluere resultatet (vurdere om løsningen giver mening). For hvert af de fem trin er der 

tilknyttet et spørgsmål, som eleverne skal svare på. Spørgsmålene for hvert trin ser således ud: 

 Hvad ved jeg i forvejen? (Præsentation af problemet for sig selv) 

 Hvad vil jeg gerne finde ud af? (Valg af problemløsningsstrategi) 

 Bruger jeg de strategier, jeg har lært? (Udregne problemstillingen) 

 Skal jeg prøve en anden strategi? (Fortolke resultatet) 

 Giver mit løsningssvar mening? (Evaluere resultatet). 

I starten af indsatsen bliver eleverne støttet i denne proces, men langsomt, som eleverne lærer 

at mestre denne strategi, overlades det til eleverne selv at gennemgå de fem trin. På den måde 

kan eleverne selv benytte sig af strategien i andre matematiske sammenhænge, hvor der ikke er 

støtte fra læreren. Eleverne skal efter problemløsningen diskutere og evaluere deres resultater i 

fællesskab i klassen.  

 

I studiet af Panaoura (2012) bliver eleverne også præsenteret for en metakognitiv strategi til at 

løse matematiske problemer. Strategien har fokus på at få eleverne til at reflektere over deres 

løsninger og måder at håndtere problemer på samt at gøre eleverne mere strategisk bevidste i 

deres problemløsning. Centralt i indsatsen er det, at eleverne skal foretage selvevaluering og 

selvrefleksion. Konkret får eleverne en hjemmeside stillet til rådighed, der guider dem igennem 

de forskellige trin i problemløsningen. De kan på hjemmesiden få hints og forslag til, hvordan de 
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kan komme videre med en opgave, og de får samtidig løbende feedback på deres forkerte svar i 

problemløsningen, som også indeholder forklaringer på, hvordan opgaven kan løses. Når elever-

ne har løst en opgave, får de stillet fire spørgsmål af en tegneseriefigur i programmet, som de 

skal svare på, og som har til hensigt at få eleverne til at reflektere over, hvordan de løser mate-

matikopgaverne, samt hvorvidt det er den rigtige tilgang til løsning af opgaven. Spørgsmålene 

ser ud som følger: 

 

 Hvordan fandt du frem til den løsning? 

 Er du sikker på, at det er den bedste løsning? 

 Har du en bedre løsning? 

 Åh, denne opgave var svær, synes jeg. Hvad synes du?  

 

Begge studier har fokus på at give eleverne et redskab til at kunne løse problemløsningsopgaver 

gennem elevernes egne vurderinger og refleksioner. Ved at bede eleverne om selv at vurdere og 

reflektere over deres problemløsning gøres eleverne mere bevidste om, hvad de gør, hvad de 

kan gøre bedre, og hvor de har deres styrker og svagheder. 

 

Studiet af Clarke et al. (2004) skiller sig ud fra de fire førnævnte studier, idet indsatsen består af 

et problembaseret pensum, der adresserer matematiske begreber og færdigheder samt matema-

tisk problemløsning i en sammenhæng. Problemerne præsenteres eksempelvis i en virkelig kon-

tekst, således at problemstillingen sættes i en sammenhæng, eleverne genkender fra hverdagen. 

Undervisningen har fokus på at aktivere eleverne i undervisningen og dermed ændre lærerens 

rolle til at være vejledende for at give plads til flere elevinteraktioner. Et element i indsatsen er, 

at eleverne skal evalueres på flere måder. Eleverne skal blandt andet lave selvevalueringer og 

elevportefolier for derigennem at gøre eleverne bevidste om deres eget faglige niveau og frem-

drift. Hvordan eleverne skal foretage selvevalueringen, fremgår ikke af studiet og kan derfor ikke 

placeres under en bestemt type selvevaluering. 

Studierne i den anden kategori er kendetegnet ved, at indsatserne har et specifikt fokus på 

umiddelbar feedback til elever (Balan, 2012; Nguyen, 2006; Ramdass, 2009). I to af disse 

studier beskrives indsatser, hvor eleverne får en umiddelbar feedback på deres opgaveløsning 

(Nguyen et al., 2006; Ramdass, 2009).  

 

I studiet af Nguyen et al. (2006) skal eleverne løse online matematiske opgavesæt på computer, 

som handler om brøkregning og decimaler. Eleverne har mulighed for gentagne gange at gen-

nemføre øvelserne, da tallene i de online opgavesæt ændrer sig, efter hver gang eleven har løst 

opgavesættet. Eleverne kan undervejs i opgaveløsningen få hints til, hvordan de skal løse en 

opgave. De kan samtidig gå tilbage i opgaverne for at få hjælp til de næstkommende opgaver. 

Eleverne får en tilpasset og umiddelbar feedback på deres opgaveløsning undervejs og får angi-

vet deres svarprocent (pct. rigtige svar), som giver dem en indikation af, hvordan de klarer sig. 

Den umiddelbare feedback dannes i programmet på baggrund af en registrering af de fejl, som 

eleverne gentagne gange har under udregningerne. Har eleverne foretaget samme fejl flere gan-

ge i træk, relateres feedbacken således til dette. Den feedback, der gives til eleverne af compute-

ren, er et skærmbillede, hvor der står, hvordan eleverne skal løse opgaven rigtigt uden at give 

det rigtige svar. Eleven får derved hjælp til at ændre sine fejl med det samme ved at få løsnings-

metoden forklaret uden at få det rigtige svar og kan på den måde undgå at lave de samme fejl i 

den videre opgaveløsning. Til forskel fra studiet af Panaoura (2012) er der i studiet af Nguyen et 

al. (2006) blot feedback og ikke selvevaluering og selvrefleksion. Indsatsen i studiet af Nguyen et 

al. (2006) er målrettet matematikundervisning i udskolingen. 

 

I studiet af Ramdass (2009) får eleverne også umiddelbar feedback undervejs i deres problem-

løsning, men her får de ikke deres feedback af et computerprogram. Derimod får de feedbacken 

af den forsker, der gennemfører indsatsen en-til-en med eleverne. I indsatsen er eleverne opdelt 

i grupper, der får to forskellige former for instruktioner i problemløsning. De to typer af instrukti-

oner er henholdsvis instruktion i strategisk træning og instruktion i selvrefleksion. Instruktionen 
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vedrørende strategisk træning består i, at forskeren giver eleverne et par strategier, de kan bru-

ge, når de skal løse forskellige brøkregningsopgaver. De bliver samtidig trænet i at løse opgaver-

ne ved en trin-for-trin-strategi, og opgaverne er derfor delt op i punkter, som eleven skal igen-

nem. Instruktionen vedrørende selvrefleksion består i, at forskeren giver eleverne umiddelbar 

feedback undervejs i opgaveløsningen ved at markere de steder, hvor eleverne laver fejl, og be-

de eleverne om at løse problemet igen ved at spørge dem om, hvordan de kan løse det på en 

anden måde. Eleverne bliver derfor undervejs bedt om at reflektere over deres egne fejl. Indsat-

sen er målrettet matematikundervisning på mellemtrinnet.  

 

Indsatserne i de to studier har begge fokus på, at eleverne skal have umiddelbar feedback på 

deres opgaveløsning. Det vil sige, at eleverne i begge studier får feedback løbende under deres 

opgaveløsning, og dermed ikke skal vente til en lærer har rettet deres opgaver.  

 

Studiet af Balan (2012) skiller sig en smule ud fra de to andre studier ved at omhandle feedback 

som en integreret del af undervisningen, og som derfor ikke kun relaterer sig til umiddelbar 

feedback på den enkelte opgave. Fokus er i stedet på, at eleverne gennem en formativ evalue-

ringspraksis skal arbejde systematisk med et evalueringsskema i undervisningen. Evaluerings-

skemaet danner grundlag for dialog og feedback mellem lærer og elev såvel som mellem elever-

ne. Feedbacken er struktureret på en fast måde. Først sætter læreren eleverne sammen i par. 

Eleverne får derefter tid til individuelt at løse deres opgave(r), hvorefter de bytter opgaver med 

deres makker. Elevernes skal ud fra evalueringsskemaet vurdere hinandens opgaver og derefter 

give en mundtlig tilbagemelding. Efter elev-til-elev-feedbacken er givet, samles eleverne i klas-

sen, hvor læreren fremdrager forskellige løsninger, som eleverne skal vurdere og diskutere i fæl-

lesskab. Efter plenumdiskussionen får eleverne individuel feedback fra læreren. Gennem denne 

feedback-procedure med udgangspunkt i evalueringsskemaet bliver det tydeligt for eleverne, 

hvordan de klarer sig og udvikler sig fagligt, ligesom de får mulighed for at se deres klassekam-

meraters løsning af matematikopgaverne og på den måde også kan spejle sig i, hvordan de an-

dre griber problemstillingerne an. Indsatsen er beskrevet i boksen nedenfor: 
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Boks 3-7: Den formative evalueringspraksis 

 

 

3.5.3 Resultater og effekter 

Samlet set tegner de otte studier et billede af, at indsatser og strategier, der gør eleverne bevid-

ste om deres egen læring gennem selvevaluering og feedback, har en positiv effekt på elevers 

tiltro til egne matematiske evner. Der dokumenteres positive effekter i alle otte studier af både 

høj og medium forskningsmæssig kvalitet. Et enkelt studie viser ingen effekt for den del, der 

handler om umiddelbar feedback til eleverne (Ramdass, 2009). 

 

I tabellen nedenfor fremgår de virkningsfulde mekanismer, som indeværende kortlægning har 

identificeret under teamet om bevidsthed om egen læring. Resultaterne sammenholdes endvidere 

med de enkelte studiers evidensvægt.  

Den formative evalueringspraksis sigter mod at gøre eleverne mere bevidste om deres egen læringsproces 

med henblik på at forbedre deres kompetencer i matematik og deres tiltro til egne matematiske evner.  

 

Den formative evalueringspraksis består derfor af følgende fem dimensioner: 

 

1) Eksplicitering af mål og kriterier ved systematisk anvendelse af et evalueringsskema (scoring rubric). 

2) Synliggørelse af gymnasieelevernes læring gennem anvendelse af problemløsningsopgaver og gruppe-

arbejde, hvor eleverne skal eksplicitere deres tankegang skriftligt i deres svar og mundtligt over for hin-

anden. 

3) Tilbagemelding til gymnasieeleverne fra lærerne i form af nuanceret information om deres præstation 

samt forslag til, hvordan den enkelte elev kan nå næste læringsmål. 

4) Aktivering af gymnasieeleverne som en ressource gennem aktiviteter med elev-til-elev-evaluering (peer-

assessment) og elev-til-elev-feedback (peer-feedback). 

5) Indførelse af en undervisningsform, hvor gensidig kommunikation om evaluering har en fast struktur. 

 

Evalueringsskemaet fra punkt 1 anvendes som udgangspunkt for både tilbagemeldingen til eleverne, for 

elev-til-elev-evalueringen og for den gensidige kommunikation mellem lærer og elever samt eleverne imel-

lem. Studiet viser, at den formative evalueringspraksis har en positiv effekt på elevernes problemløsnings-

færdigheder og tiltro til egne matematiske evner. 

 

Læs mere: Balan (2012): Assessment for learning: A case study in mathematics education. 
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Tabel 3-11: Virkningsfulde mekanismer under temaet om bevidsthed om egen læring 

Indsatsernes 
fokus 

Studie Kontekst Positiv effekt Negativ effekt Evidensvægt 

Selvevaluering Stoeger & 
Ziegler 
(2010) 

Grundskole Elevernes tiltro til 
egne matematiske 
evner 

- Høj 

Linnenbrink 
(2005) 

Grundskole Elevernes tiltro til 
egne matematiske 
evner* 

Elevernes almene 
matematiske kom-
petencer 

Elevernes tiltro til 
egne matematiske 
evner** 

Medium 

Mason & 
Scrivani 
(2004) 

Grundskole Elevernes tiltro til 
egne matematiske 
evner 

Elevernes almene 
matematiske kom-
petencer og pro-
blemløsning 

- Medium 

Panaoura 
(2012) 

Grundskole Elevernes tiltro til 
egne matematiske 
evner 

- Medium 

Clarke et al. 
(2004) 

Gymnasiet Elevernes tiltro til 
egne matematiske 
evner 

- Medium 

Feedback til 
elever 

Balan (2012) Gymnasiet Elevernes tiltro til 

egne matematiske 
evner 

- Høj 

Nguyen et 
al. (2006) 

Grundskole Drengenes tiltro til 

egne matematiske 
evner 

Pigernes tiltro til 

egne matematiske 
evner (negativ effekt) 

Høj 

Ramdass 
(2009) 

Grundskole Elevernes tiltro til 

egne matematiske 
evner*** 

Elevernes tiltro til 

egne matematiske 
evner**** 

Medium 

*: Positiv effekt ved den del af indsatsen, der har fokus på faglig progression og løbende tilegnelse af matematiske færdig-

heder. 

**: Ingen effekt ved den del af indsatsen, der har fokus på faglige præstationer og demonstration heraf. 

***: Positiv effekt ved den del af indsatsen, der ikke giver umiddelbar feedback til eleverne. 

****: Ingen effekt ved den del af indsatsen, der giver umiddelbar feedback til eleverne. 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der primært fundet positive effekter af indsatser base-

ret på elevers selvevaluering i studierne om elevers tiltro til egne matematiske evner. Der skal 

dog tages forbehold for, at de fleste studier har medium evidensvægt og derfor er behæftet med 

nogen usikkerhed i forhold til effekterne. For studierne med indsatser, der indeholder feedback til 

elever, viser der sig et mindre entydigt billede i forhold til effekter af indsatserne. For de to studi-

er med høj evidensvægt findes der positive effekter, men for det ene gælder de positive effekter 

kun for drengene. Det sidste studie viser ingen effekt af feedback til eleverne. Det skal dog ses i 

lyset af, at studiet har medium evidensvægt.  

 

Det fremgår også af ovenstående tabel, at der er en positiv effekt på elevernes matematiske 

færdigheder i samtlige studier, der undersøger effekten på elevernes matematiske færdigheder. 

To af studierne finder konkret en positiv effekt på elevernes problemløsningsfærdigheder, hvor 

de resterende fire studier udelukkende finder en positiv effekt på elevernes almene matematik-

kompetencer.  

 

I studiet af Linnenbrink (2005) fremhæves det, at der kun er en positiv effekt af at opstille læ-

ringsmål for elevernes progression og tilegnelse af faglige færdigheder og ikke af at opstille læ-
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ringsmål for elevernes faglige præstationer og demonstration heraf. I studiet af Mason & Scrivani 

(2004) fremhæves det, at elever, der præsenteres for metakognitive strategier i et innovativt 

læringsmiljø, klarer sig fagligt set bedre, end elever der ikke præsenteres for dette, samt at de 

har større tro på egne matematiske evner. I studiet af Panaoura (2012) fremgår det, som i Ma-

son & Scrivani (2004), at eleverne både forbedrer deres matematiske færdigheder og deres tiltro 

til egne matematiske evner i højere grad, end de elever der ikke modtager indsatsen. De meta-

kognitive strategier løfter altså eleverne fagligt og styrker deres tiltro til egne matematiske ev-

ner. I studiet af Stoeger & Ziegler (2010) fremhæves det, at eleverne, der arbejder ud fra selv-

evaluering, ikke kun øger deres tiltro til egne matematiske evner, men også øger deres villighed 

til at yde en ekstra indsats i matematik. Især har det en positiv effekt for de elever, der præste-

rer under gennemsnittet, men ikke er blandt de svageste elever.  

 

I forhold til indsatser med fokus på feedback til eleverne er der stor forskel i effekterne af de 

forskellige indsatser. I studiet af Nguyen et al. (2006) finder de en positiv effekt for drengene på 

deres tiltro til egne matematiske evner, når der kontrolleres for køn. Drengene i indsatsgruppen 

vurderer i højere grad end drengene i sammenligningsgruppen, at de er enige i følgende udsagn: 

"Jeg er sikker på mig selv, når jeg løser matematiske opgaver", "Jeg kan klare mig godt i mate-

matik" og "Jeg tror, jeg kan løse sværere matematiske problemer". For pigerne er der ingen for-

skel i forhold til førstnævnte udsagn, men i forhold til de to sidstnævnte udsagn er der en negativ 

effekt for pigerne i indsatsgruppen, der i lavere grad end pigerne i sammenligningsgruppen er  

enige i udsagnet. 

 

I studiet af Ramdass (2009) er der ikke forskel mellem drenge og piger. Her fremgår det for beg-

ge køn, at der er en positiv betydning af instruktion i strategisk træning på deres tiltro til egne 

matematiske evner samt i forhold til at mindske deres skævvridning i tiltro til egne matematiske 

evner. Studiet indikerer samtidig, at skævvridning i tiltro til egne matematiske evner korrelerer 

negativt med elevernes matematiske færdigheder29, hvilket vil sige, at jo større forskel der er 

mellem elevens vurdering af egne matematiske evner og elevens faktiske evner, desto lavere 

præsterer eleven. Studiet indikerer endvidere, at instruktion i selvrefleksion ingen effekt har på 

elevernes tiltro til egne matematiske evner. Det vil altså sige, at der ikke er opbakning til, at 

umiddelbar feedback til eleverne har en effekt på elevernes tiltro til egne evner. Indsatsen 

strækker sig over 60 minutter og er udført af en forsker, og resultaterne er derfor udelukkende 

på kort sigt.  

 

I studiet af Balan (2012) viser effekten af den formative evalueringspraksis, hvor feedback er en 

fast del af undervisningen, sig generelt at være positiv for eleverne. Derudover viser indsatsen at 

have størst effekt på elever, der i udgangspunktet har lav tiltro til egne matematiske evner. Det 

vil altså sige, at det er elever med lav selvtillid, der får mest ud af at få feedback. Sammenlignes 

resultaterne i studiet af Balan (2012) med de to andre studier om feedback til elever, viser det 

sig, at en feedback som en integreret del af undervisningen har en positiv effekt for alle elever, 

hvor en umiddelbar feedback har mere differentierede effekter på eleverne.  

 

På baggrund af studierne i indeværende kortlægning viser det sig samlet set, at elevers tiltro til 

egne matematiske evner kan forbedres ved at gøre elevernes læring synlig for dem, så de bliver 

bevidste om deres egen læreproces og faglige niveau. Fokus på elevernes faglige progression 

frem for faglige præstationer, systematisk brug af evaluering og metakognitive strategier med 

selvevaluering er elementer, der går igen på tværs af studierne. Samlet set kan der ikke konklu-

deres noget i forhold til umiddelbar feedback til elever, men studiet med høj evidensvægt identi-

ficerer en tydelig forskel mellem drenges og pigers tiltro til egne evner (Nguyen et al. 2006).  

 

 

  

                                                
29 Vær opmærksom på, at det ikke er matematiske færdigheder i relation til anvendt matematik, men i forhold til brøkregning. 



 

 (Mathematical literacy) 

 

 

 

 

 

 

Forskningskortlægning 

66 

4. OPSAMLING OG PERSPEKTIVERING 

Dette afsluttende kapitel indeholder en tværgående opsamling på den gennemførte forsknings-

kortlægning og -syntese om mathematical literacy. Mathematical literacy er en fællesbetegnelse 

for både at kunne anvende de erhvervede matematiske færdigheder, kundskaber og forståelse i 

en hverdagskontekst og at kunne benytte sig af hverdagen i matematikken. Derudover også at 

ville anvende matematikken og have tiltro til egne matematiske evner. Kapitlet opsummerer 

kortfattet udvalgte resultater og hovedpointer fra de inkluderede studier.  

  

Efterfølgende undersøges det, hvorvidt det er muligt at identificere nogle tværgående tenden-

ser, når man sammenholder indsatsernes effekt med en række implementeringsforhold, som 

indsatserne er gennemført under. 

  

4.1 Virkningsfulde indsatser inden for mathematical literacy 

Kortlægningen inden for mathematical literacy har haft som formål at indsamle og systematisere 

forskningsinformeret viden om, hvilke specifikke metoder og indsatser der har en positiv effekt 

på elevernes anvendelse af deres matematiske kompetencer.  

Kortlægningen har identificeret fem temaer, som alle indeholder studier, der i større eller min-

dre omfang viser en positiv effekt på elevers mathematical literacy. Fire af disse temaer repræ-

senterer hver især forskellige typer af indsatser målrettet den del af mathematical literacy, der 

handler om matematik i anvendelse, mens et enkelt tema omfatter de indsatser, som er målret-

tet den anden del af forståelsen af mathematical literacy, der handler om elevers tiltro til egne 

matematiske evner.  

 

Studierne inden for temaet om systematisk problemløsning omfatter indsatser, der sætter 

fokus på, at elever skal anvende en systematisk og delvis skematisk tilgang til løsning af mate-

matiske problemer. Hensigten med indsatserne er, at eleverne skal tilegne sig metakognitive 

strategier, som gør eleverne i stand til at evaluere og vurdere sig selv. Eleverne lærer, hvordan 

de ud fra en række fast definerede og forbundne faser/trin kan gribe løsningsprocessen relateret 

til matematiske problemer an. Strategierne skal ikke forstås som et sæt af generelle regler for, 

hvordan et givent problem løses, idet strategierne ikke løser problemet for eleverne, men i stedet 

giver dem redskaberne til at udtænke den gode idé til løsning af problemet. Samlet set kan det 

på baggrund af kortlægningen konstateres, at indsatserne i vid udstrækning viser sig effektfulde. 

Indsatserne har i 17 ud af 19 studier en positiv effekt på elevers matematisk problemløsning, om 

end mindre entydigt på elevers matematiske færdigheder. Det betyder, at eleverne bliver i stand 

til at anvende redskaberne i den systematiske problemløsning, som aktiverer elevernes ideer til 

løsningen af det matematiske problem.  

 

Det andet tema - modellering - beror på, at eleverne skal udvikle og visualisere løsningsmodel-

ler på matematiske problemer på egen hånd. Indsatserne illustrerer forskellige måder at under-

støtte dette på – både i forhold til hvordan eleverne skal konkretisere, visualisere og præsentere 

løsningsstrategierne, og i forhold til hvilken karakter den omverden (kontekst) har, som den ma-

tematiske problemstilling er skrevet ind i. Kortlægningen viser, at indsatserne i vid udstrækning 

(fem ud af seks studier) har positive effekter på elevernes matematiske problemløsning og del-

vist på matematiske færdigheder. Effekterne er dog ikke lige så entydigt positive, som det er 

tilfældet i temaet om systematisk problemløsning. 

 

Kortlægningen viser endvidere, at brug af konkrete materialer, som eksempelvis LEGO-

klodser, centicubes, træblokke mv., der enten anvendes generelt i matematikundervisningen 

eller i mere faste undervisningsforløb, i høj grad er effektfulde på elevers matematiske problem-

løsning og færdigheder. Alle indsatser, der indeholder brug af konkrete materialer anvendt gene-

relt i matematikundervisningen, har en positiv effekt på eleverne matematiske færdigheder, 

mens effekten er varierende, når de konkrete materialer anvendes i et konkret matematikforløb. 
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Anvendelse af konkrete materialer i undervisningen bidrager til at illustrere matematikken for 

eleverne og at give eleverne praksisorienteret erfaring med matematik. Selve indsatsen, der un-

derbygger brugen af de konkrete materialer, er ikke udpræget velbeskrevet i forskningen, og det 

er derfor vanskeligt konkret at vurdere, hvorvidt de beskrevne effekter skyldes det konkrete red-

skab eller den undervisningsform, som lærerne benytter sig af i brugen af redskaberne. Dette 

opmærksomhedspunkt må også påpeges i forhold til it-understøttet læring, se nedenfor. 

 

Det fjerde tema, der kobler sig til mathematical literacy er it-understøttet læring. Studierne i 

temaet belyser, at man ved brug af it-baserede programmer har muligheder for forholdsvis en-

kelt at individualisere undervisningen således, at den imødekommer den enkelte elevs behov og 

kan sikre hurtig og umiddelbar feedback til den enkelte elev. Temaet er også at finde som en 

delmængde af temaet om systematisk problemløsning, men i dette tema er der sat eksplicit fo-

kus på computerprogrammer, der støtter eleverne i løsningen af matematiske problemer. Alle 

fem studier, som er målrettet læring af systematisk problemløsning gennem computerprogram-

mer, viser sig effektfulde på elevernes matematiske problemløsning og færdigheder. Der er i 

mindre grad et klart billede i forhold til effekten af indsatser, der handler om at anvende opgaver, 

hvor opgavebeskrivelsen og konteksten varierer for samme matematiske problem, og hvor ele-

verne får et øjeblikkeligt resultat ved hjælp af computerprogrammet. 

  

Syntesens femte og sidste tema omhandler indsatser, der behandler elevernes bevidsthed om 

egen læring. Studierne undersøger, hvordan man via selvevaluering og løbende feedback kan 

forbedre elevernes tiltro til egne matematiske evner ud fra den antagelse, at det har en positiv 

betydning for elevernes matematiske færdigheder. Ikke alle studier undersøger dog, hvorvidt 

dette er tilfældet. Indsatserne har fokus på, at eleverne skal reflektere, vurdere og evaluere de-

res egne matematiske færdigheder og kompetencer indenfor problemløsning. Hensigten med 

dette er, at eleverne bliver bevidste om egen læring og læringsprocesser. De fem studier, hvor 

indsatsen er fokuseret på selvevaluering, viser sig alle at være effektfulde i forhold til elevernes 

tiltro til egne matematiske evner (self-efficacy). De øvrige tre studier, hvor indsatsen er centreret 

om feedback til eleven, viser et mindre entydigt billede i forhold til effekterne af indsatserne, 

men indsatserne har i vid udstrækning en positiv effekt på elevers tiltro til egne matematiske 

evner. 

 

4.2 Implementeringsforhold 

I dette afsnit ser vi nærmere på, hvorvidt det er muligt at identificere nogle tendenser på tværs 

af de 34 studier, som indgår i kortlægningen, når indsatsernes effekt sammenholdes med ram-

merne for implementeringen. Det undersøges derfor, om der er forhold, som det er særlig væ-

sentlige at tage højde for ved gennemførelsen af indsatserne. 

 

Det skal indledningsvist understreges, at oplysninger om fx indsatsernes omfang, graden af im-

plementering, og graden af uddannelse af underviserne i høj grad varierer fra studie til studie. 

Dette vanskeliggør en sammenligning på tværs. Dertil kommer, at der er to studier, der ikke 

indeholder de fornødne informationer (fx om en indsats er implementeret som foreskrevet), 

hvorfor disse ikke vil være medtaget i overvejelserne. 

 

Det skal endvidere bemærkes, at der er tale om overvejelser, der ikke må forveksles med analy-

ser baseret på statistiske sammenhænge. Optællingen på tværs af studier kan højst antyde, 

hvorvidt en række faktorer kan have indflydelse på indsatsernes effekt eller ej.   

 

4.2.1 Indsatsernes tidsmæssige omfang 

33 af de 34 inkluderede studier i kortlægningen viser en positiv effekt af indsatser rettet mod at 

styrke elevers mathematical literacy. Det er identificeret ét studie, som ingen effekt påviser af 

indsatsen som helhed, men der er ikke identificeret studier, hvor indsatsen som helhed påviser 

negativ effekt. 
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Det tidsmæssige omfang af indsatserne i studierne varierer meget; fra 60 minutter til op til to 

skoleår. Indsatserne kan deles op i tre underkategorier, hvoraf der findes 14 korte indsatser 

(mindre end 8 uger), 12 mellemlange indsatser (8-24 uger) og 7 længerevarende indsatser (me-

re end 24 uger). Derudover er der to studier, hvor længden på indsatsen ikke er angivet30. De tre 

kategorier viser, at det er muligt med en forholdsvis kortvarig indsats at styrke elevernes 

mathematical literacy. Det er dog vigtigt at understrege, at der kan være tale om en række fag-

lige begrundelser for indsatser af længere varighed. 

 

Ovenstående optælling leder til den simple konstatering, at tidsomfang ikke nødvendigvis korre-

lerer med effekt inden for mathematical literacy. Dog skal det gentages, at studierne i nærvæ-

rende kortlægning er forskellige på en lang række parametre (kontekst, deltagere, indsatser og 

design), hvorfor det ikke har været muligt at sammenligne effekter på tværs af studier. 

 

4.2.2 Graden af implementering 

I en del af studierne er det eksplicit angivet eller beskrevet, i hvilken grad underviserne har 

fulgt de instruktioner/gennemført de aktiviteter, der er beskrevet i indsatsen, dvs. om læ-

rerne og øvrigt pædagogisk personale har implementeret indsatserne efter hensigten. Der er her 

tale om en indikation af fideliteten, dvs. graden af loyalitet i forhold til de krav, der stilles til ind-

satsens implementering. 

 

En gennemgang af studierne på tværs af temaerne viser, at indsatserne med en positiv effekt i 

vid udstrækning vurderes af forskerne til ikke at afvige i betydelig grad fra det 'foreskrevne', og 

at implementeringen af indsatsen derfor er sket efter hensigten. Studierne inkluderet i denne 

kortlægning har generel karakter af at have tydelige indsatsbeskrivelser. Indsatsernes indhold og 

fremgangsmåde er deltaljeret i flere studier, ligesom det konkrete matematiske fokus ofte er 

velbeskrevet og eksemplificeret i de enkelte studier. De tydelige indsatsbeskrivelser er især til-

fældet for studierne inden for temaet om systematisk problemløsning, hvor de enkelte lektioners 

indhold er velbeskrevet (fx Bottge et al., 2004; Jitendra et al., 2007, 2009, 2013 a, b, c; Mason 

& Scrivani, 2004). Det gælder, både i forhold til hvilke matematiske områder de enkelte lektioner 

adresserer, og samtidig også hvilke strategier og eventuelle skematiske diagrammer, som ele-

verne skal præsenteres for.  

 

Derudover er der en række studier, som indeholder mindre velbeskrevne indsatser, og hvor det 

derfor er vanskeligere at vurdere, hvorvidt underviserne har fulgt instruktionerne for indsatsen. 

Det gør sig især gældende for studierne, hvor der anvendes konkrete materialer i undervisningen 

(fx Newman et al., 2012; Brendefur et al., 2013). Flere af disse studier præciserer ikke, hvorle-

des de konkrete materialer skal anvendes i undervisningen, ligesom det i flere af studierne ikke 

er beskrevet tydeligt, hvordan de konkrete materialer er anvendt i de gennemførte indsatser. Der 

er i studierne i højere grad lagt op til, at brugen af de konkrete materialer stilles til rådighed som 

inspiration for lærerne, der selv tilrettelægger, hvordan brugen af materialerne skal gribes an i 

undervisningen. 

 

4.2.3 Kompetenceudvikling af undervisere 

Afslutningsvis skal fremhæves omfanget af den introduktion/instruktion, undervisning 

m.v., som lærere og øvrigt pædagogisk personale får inden igangsættelse af undervisnings-

forløbene31.  

 

Her viser der sig ligeledes at være forholdsvis stor variation blandt indsatserne i studierne. Un-

dervisernes kompetenceudvikling varierer fra to timer til tre dage. I langt de fleste indsatser er 

der dog typisk tale om, hvad der i timer svarer til en til to dages instruktion, hvor der er fokus 

på, at underviserne præsenteres for indsatsmaterialet, herunder det matematiske fokus i forlø-

                                                
30 Antallet af studier summerer til 36, til trods for at der blot er 34 studier inkluderet i syntesen, da det systematiske review af Carbon-

neau et al. (2013) indgår i alle tre kategorier. 
31 I få studier er det forskerne selv, der står for undervisningen/indsatsen. 



 

 (Mathematical literacy) 

 

 

 

 

 

Forskningskortlægning 

69 

bet, og undervisningsmetoden. Det har ikke været muligt at undersøge karakteren af disse in-

struktioner for eventuelt at kunne identificere nogle kvalitative forskelle.  

 

Langt de fleste kompetenceudviklingsforløb finder sted indledningsvist (fx Brendefur et a., 2011; 

Jitendra et al., 2011; Jitendra et al., 2013 a, c). Der er kun tale om enkelte indsatser, hvor kom-

petenceudviklingen er fordelt over hele indsatsperioden og dermed fungerer som en form for 

processtøtte i implementeringen af indsatsen (fx Harskamp & Suhre, 2007).  

 

4.3 Afrunding 

Denne forskningskortlægning og -syntese om mathematical literacy har med udgangspunkt i 

nordisk og international forskning bidraget til at belyse, hvilke specifikke indsatser og metoder 

der kan styrke elevernes kompetencer inden for matematik i anvendelse samt deres tiltro til egne 

matematiske evner.  

 

Samlet set viser kortlægningen, at der er en række effektfulde indsatser med fokus på at lære 

eleverne tilgange til løsning af matematiske problemer, som styrker elevernes matematiske pro-

blemløsning og generelle matematiske færdigheder. Ligeledes viser kortlægningen, at der også 

er en række effektfulde indsatser, som styrker elevernes tiltro til egne matematiske evner ved at 

øge elevernes bevidsthed om egen læring.  

 

En del af indsatserne i denne kortlægning vil skulle oversættes og gentænkes til en dansk skole-

kontekst. De generelt velbeskrevne indsatser i de fleste studier (jf. bilag 1) giver mulighed for at 

få et grundigt indblik i, hvordan de forskellige indsatser er udført af underviseren (eller forskeren 

i enkelte studier) og kan deraf umiddelbart synes relativt enkle at replicere. Men den tekniske 

karakter af indsatsbeskrivelserne betyder også, at studierne ikke altid rammesætter de didakti-

ske overvejelser eller den pædagogisk tilgang i indsatserne, hvilket medfører, at indsatserne ikke 

nødvendigvis er så enkle at overføre, som det umiddelbart kan synes ud fra detaljeringsgraden af 

det konkrete indhold i indsatsen. Det kræver samtidig, at lærerne og det øvrige pædagogiske 

personale bringer egne pædagogiske og didaktiske kompetencer (samt viden om eleverne) i spil. 

 

I de tilfælde, hvor man er godt i gang, vil kortlægningen kunne skærpe blikket på detaljen og 

give inspiration til at gå nye veje. For andre vil den kunne give inspiration til at komme godt i 

gang. I alle tilfælde vil implementeringen af kortlægningens viden i praksis blive styrket af en 

fælles refleksion i klasse- og fagteamet. Som afslutning henvises til den praksispublikation, der 

udgives som opfølgning på denne forskningskortlægning. 
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1. Balan, Andreia: Assessment for learning: A case study in mathematics 

education 

Type: Afhandling   

Land: Sverige 

Årstal for udgivelse: 2012 

Årstal for dataindsamling: Ikke oplyst 

Samlet evidensvægt: Høj 

 

Studiet undersøger betydningen af en formativ evalueringspraksis (formativ-

assessment practice) for gymnasieelevers matematiske problemløsningsfærdigheder og 

gymnasieelevers tiltro til egne matematiske problemløsningsfærdigheder (self-concept). 

Studiet undersøger endvidere læreres og gymnasieelevers opfattelser af ændringerne 

af deres undervisning, men denne del af studiet ligger uden for forskningskortlægnin-

gen og genbeskrives derfor ikke.  

 

Studiet er baseret på et randomiseret, kontrolleret forsøg, hvor der gennemføres 

både før- og eftertest på både indsats- og kontrolgruppen. I studiet indgår der i alt 45 

gymnasieelever, som er tilfældigt fordelt på en indsats- og kontrolgruppe. I indsats-

gruppen er der 21 gymnasieelever, og i kontrolgruppen er der 24 gymnasieelever, hvor 

der er en ligelig fordeling af piger og drenge i begge grupper. De to lærere, der delta-

ger i forsøget, er tilfældigt tildelt en gruppe. Læreren i indsatsgruppen er en kvinde 

med begrænset undervisningserfaring, hvor læreren i kontrolgruppen er en mand med 

20 års undervisningserfaring. Indsatsen varer i et år fra eleverne starter på gymnasiet 

til de afslutter det første år, hvilket vil sige, at indsatsen strækker sig over 86 lektioner 

a 80 minutter (svarende til 3 lektioner om ugen). 

 

Indsatsen består af fem dimensioner;  

 

1. Eksplicitering af mål og kriterier ved systematisk anvendelse af et evaluerings-

skema (scoring rubric). Evalueringsskemaet udfyldes af gymnasieeleverne, efter 

de har løst en problemløsningsopgave i grupper og har diskuteret løsningerne i 

klassen. Skemaet anvendes dagligt i dialogen både mellem lærer og gymnasie-

elev og indbyrdes mellem gymnasieeleverne om, hvordan det går med elevernes 

faglige udvikling. 

 

2. Synliggørelse af gymnasieelevernes læring gennem anvendelse af problemløs-

ningsopgaver og gruppearbejde. I grupperne får gymnasieeleverne udfordrende 

opgaver, der kræver, at de ekspliciterer deres tankegang. Opgaverne er bygget 

op således, at de første opgavespørgsmål relaterer sig til klassiske matematik-

opgaver, hvor de sidste to opgavespørgsmål kræver, at gymnasieeleverne re-

flekterer over fortolkningen af opgaven og anvender deres færdigheder i en vir-

kelig kontekst (real-world situation).  

 

3. Tilbagemelding til gymnasieeleverne i form af nuanceret information om deres 

præstation samt forslag til, hvordan den enkelte gymnasieelev kan nå næste læ-

ringsmål. Læreren indsamler information om gymnasieelevernes præstationer 

og giver dem feedback både i grupper og individuelt. Lærerens feedback tager 

udgangspunkt i det førnævnte evalueringsskema, således at flere læringsele-

menter indgår i dialogen.  

 

4. Aktivering af gymnasieeleverne som en ressource gennem aktiviteter med elev-

til-elev-evaluering (peer-assessment) og elev-til-elev-feedback (peer-feedback). 

Gymnasieeleverne vurderer hinanden i forhold til niveauet, værdien og kvalite-
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ten af hinandens produkter og/eller præstationer. Gymnasieeleverne giver hin-

anden umiddelbar og individuel feedback, som skal være formativ. 

 

5. Indførelse af en undervisningsform, hvor gensidig kommunikation om evaluering 

har en fast struktur. Gymnasieeleverne bliver aktive deltagere i evalueringen af 

deres egne og klassekammeraternes præstationer (uddybes i punkterne oven-

for). Læreren indgår som sidste led i forhold til at give feedback til grupperne og 

individuelt. Hver time starter med en fælles evaluering og diskussion af sidste 

lektions problemløsningsopgaver. 

 

Det centrale redskab i indsatsen er evalueringsskemaet, som både anvendes til at eks-

plicitere læringsmål, og som anvendes som udgangspunkt for aktiviteterne i dimension 

3-5. Evalueringsskemaet er udformet af forskeren i samarbejde med læreren, der gen-

nemfører indsatsen, og indeholder tre dimensioner (rubrikker) af problemløsning; 

 

1. Metode og udførelse: Gymnasieelevernes evne til at fortolke og løse et matema-

tisk problem, samt om gymnasieeleverne kan anvende de rette matematiske 

metoder og tilgange til at løse problemet. 

2. At ræsonnere matematisk: Hvor godt gymnasieeleverne er i stand til at evaluere 

og reflektere over deres løsning af det matematiske problem. 

3. Præsentation og matematisk sprog: Klarhed, tydelighed og fuldstændighed af 

gymnasieelevernes løsning af det matematiske problem. 

 

De tre dimensioner afspejler ifølge forskerne tilsammen gymnasieelevernes evne til at 

anvende deres matematiske kompetencer i en virkelig kontekst (real-world situation).  

 

I studiet måles gymnasieelevernes matematiske problemløsningsfærdigheder ved en 

før- og eftertest i problemløsning. Testopgaverne til førtesten er udvalgt ud fra den 

svenske nationale test i matematik i slutningen af 9. klasse. Testopgaverne til efter-

testen er udvalgt fra den svenske nationale test i matematik i afslutningen af matema-

tik på A-niveau1 i gymnasiet. Opgaverne er matematiske problemer som har afsæt i 

virkeligheden. Der gennemføres to eftertest, hvor den første gennemføres efter et halvt 

år og den anden efter et år. Gymnasieeleverne testes på de tre ovenfor nævnte dimen-

sioner af problemløsning. Gymnasieelevernes selvopfattelse af deres matematiske pro-

blemløsningsfærdigheder måles ved en forskergenereret spørgeskemaundersøgel-

se, hvor eleverne bliver spurgt om, hvor let eller svært de synes matematik er, hvor-

dan de tackler matematiske opgaver (undgår dem eller ikke undgår dem), om de me-

ner, at de har fået en større eller mindre indsigt i matematik mv. Effekten af den for-

mative evalueringspraksis afdækkes ved hjælp af variansanalyser.  

 

Studiet viser, at den udførte formative evalueringspraksis har en positiv effekt på 

gymnasieelevernes problemløsningsfærdigheder. Blandt andet i forhold til deres evne til 

at fortolke et problem og anvende en passende matematisk metode til at løse proble-

met. I begge eftertest er der en tydelig indikation på, at gymnasieeleverne øger deres 

problemløsningsfærdigheder gennem den formative evalueringspraksis. Effekten er 

størst for gymnasieelever, der præstede lavt i førtesten, hvor det især er deres færdig-

heder inden for metode og udførelse og at ræsonnere matematisk, der forbedres. 

 

Studiet viser endvidere, at den formative evalueringspraksis har en positiv effekt på 

gymnasieelevernes tiltro til egne matematiske problemløsningsfærdigheder, når gym-

nasieelevens tiltro til egne evner var lav i udgangspunktet. Det vil altså sige, at elever 

                                           
1 A-niveauet består af følgende matematiske emner: tal, geometri, funktioner og statistik. Matematik A-niveau i Sverige svarer til 

matematik på et lavere niveau end matematik på C-niveau i Danmark. 
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med lav matematisk selvtillid ser ud til at øge deres selvtillid gennem den formative 

evalueringspraksis. 



 

ABSTRACTS AF STUDIER INKLUDERET I SYNTESEN – MATHEMATICAL LITERACY  

 

 

 

 
 

 

 

4 

2. Bottge, Brian A.; Mary Heinrichs, Zara Dee Mehta, Enrique Rueda, Ya-Hui Hung 

& Jeanne Danneker: Teaching Mathematical Problem Solving to Middle School 

Students in Math, Technology Education, and Special Education Classrooms 

Type: Tidsskriftsartikel  

Land: USA 

Årstal for udgivelse: 2004  

Årstal for dataindsamling: Ikke oplyst 

Samlet evidensvægt: Medium  

 

Studiet undersøger effekten af følgende to forskellige undervisningsmetoder i matema-

tik, enhanced anchored instruction (EAI) og text-based instruction (TBI), på 6.klasses 

elevers (ca. 11-12 år) matematikkundskaber og kompetencer indenfor problemløsning. 

Endvidere har forfatterne til hensigt at undersøge, hvor meget ekstra instruktion elever 

med særlige behov skal bruge for at nå samme niveau som deres gennemsnitlige klas-

sekammerater.      

 

Studiet er baseret på et kvasi-eksperiment med to indsatsgrupper. I eksperimentet 

indgår 93 6. klasses elever fra fire klasser på samme skole, hvoraf 17 er elever med 

særlige behov. Andelen af elever i de to indsatsgrupper er ikke præciseret. Klasserne 

bliver tilfældigt tildelt enten undervisningsmetoden EAI eller TBI, således at to klasser 

modtager EAI og to klasser modtager TBI.  

 

I EAI-undervisningen er de matematiske problemer, der skal løses af eleverne, forank-

ret i virkelighedsnære kontekster, som er meningsfulde og genkendelige for eleverne. I 

studiet benyttes en video om tre skoleelever, der bygger deres egen skateboardrampe. 

Eleverne i forsøget skal herefter udregne mængden af træ, der skal bruges, og mæng-

dens pris. Eleverne i videoen har en mængde penge og træ til rådighed fra start, og 

eleverne i forsøget skal derfor udregne, hvor meget træ og hvor mange penge de 

mangler for at kunne bygge en skateboardrampe. Eleverne i forsøget får stillet træmo-

duler og en lille model af rampen til rådighed. De faktiske regneopgaver er således for-

ankret i en virkelig situation, hvor eleverne gennem hands-on-projekter anvender deres 

matematiske færdigheder. 

 

TBI beskrives som en mere traditionel læringsform, hvor eleverne arbejder med tekst-

baserede problemer. I studiet undervises eleverne i en 8-trins-problemløsningsstrategi. 

De otte trin er som følger: læs problemet (read), omskriv problemet (paraphrase), vi-

sualiser problemet (visualize), gengiv problemet ((re)state), kom med et forslag til løs-

ningen (hypothesize), kom med et skøn på, hvad løsningen er (estimate), udfør bereg-

ningen (compute) og vurdér løsningen (self-check). Derudover præsenterer læreren 

eleverne for nogle forskellige remser med henblik på at støtte deres hukommelse af 

forskellige trin i problemløsningen, som eksempelvis "Robert picked very red hot egg-

plants cause he's crazy". Remsen anvender det første bogstav i hvert trin og skal der-

med hjælpe eleverne med at memorere trinnene hver for sig og i rækkefølge.  Elever-

ne, der modtager TBI, løser først traditionelle tekstproblemer i matematiske kontek-

ster, og herefter får eleverne praktiske opgaver, som eksempelvis at bygge et bord af 

sugerør og efterfølgende lave modeltegninger af det samt udregne dets pris (hands-on 

problems). 

 

Eksperimentet er opdelt i to faser. I første fase modtager eleverne henholdsvis EAI- og 

TBI-undervisning i en uge. Anden fase finder sted henholdsvis 6, 13 og 22 uger efter 

første fase, hvor elever fra EAI og TBI er blandet. Der indgår 15 elever i anden fase 

efter 6 uger, 17 elever efter 13 uger og 11 elever efter 22 uger. Eleverne skal i anden 

fase benytte, hvad de har lært i første fase 1 i teknologiundervisningen til at konstruere 
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en beskyttelsesramme til et luftpudefartøj. Det fremgår ikke af artiklen, hvad længden 

imellem fase 1 og 2 skyldes, eller hvor lang tid fase 2 strækker sig over. Der er samti-

dig et frafald på 53 elever mellem fase 1 og fase 2.  

 

I studiet måles elevernes matematikkundskaber og problemløsningsfærdigheder ved en 

test før og efter første fase med fire forskergenererede test: 

 

 En brøkregningstest til at teste elevernes færdigheder inden for brøkregning. Te-

sten indeholder regnestykker, hvor brøker skal lægges sammen og trækkes fra 

hinanden.  

 En tekstbaseret problemløsningstest til at teste elevernes problemløsningsfærdig-

heder med et-trins- og flertrinsproblemer i en matematisk kontekst. Eleverne får 

både point for rigtig løsningsstrategi og korrekt svar. Opgaverne svarer til dem, der 

bliver brugt i EAI og TBI. 

 En videobaseret problemløsningstest til at teste elevernes problemløsningsfærdig-

heder ved problemer præsenteret på en video. Opgaverne er sat i en virkeligheds-

nær kontekst, hvor eleverne fx skal udregne længden af et stykke træ i flere måle-

enheder. Opgaverne svarer til dem, der bliver brugt i EAI.  

 En luftpudefartøjstest til konkret at teste elevernes problemløsningsfærdigheder i 

forhold til de opgaver, de har løst i EAI og TBI, som er i en virkelighedsnær kon-

tekst. Opgaverne er kombinationer af opgaver fra ovenstående problemløsnings-

tests, men eleverne besvarer testen skriftligt ved at beskrive deres løsning på et 

blankt ark papir. 

 

For alle fire tests foretages der en før- og eftertest. Effekterne afdækkes ved hjælp af 

variansanalyser.  

 

Studiet indikerer overordnet set, at begge undervisningsmetoder har en positiv be-

tydning for elevernes problemløsning i alle tre problemløsningstests,  Der er ingen 

forskel imellem grupperne på elevernes brøkregningsfærdigheder. I den videobaserede 

problemløsningstest og i luftpudefartøjstesten klarer eleverne, der har modtaget EAI-

undervisning, sig bedre, end eleverne der har modtaget TBI-undervisning. Modsat kla-

rer eleverne, der har modtaget TBI-undervisning sig bedre i den tekstbaserede test i 

forhold til eleverne, der har modtaget EAI-undervisning. Det vil altså sige, at eleverne 

bliver bedre til at løse matematiske problemer i virkelighedsnære kontekster ved EAI. 

 

I testen før anden fase ligger eleverne, der har modtaget EAI-undervisning, højere end 

de andre elever i den forskergenererede, tekstbaseret test. Forskellen udligner sig dog 

efter fase 2, hvor der ikke er forskel imellem de to gruppers placering i testen.  

Forskerne angiver, at der er foretaget observationer af de to indsatser, og at begge 

indsatser er blevet implementeret med minimale afvigelser fra indsatsbeskrivelserne.  

 

Det er dog en udfordring for implementeringen af eksperimentet, at der er faldet 53 

elever fra  ved anden fase. Ligeledes er der ikke nok elever med særlige behov med i 

studiet til at gennemføre test af dem som en selvstændig gruppe. I stedet har forsker-

ne valgt at inddrage casebeskrivelser med to elever med særlige behov, hvor det frem-

hæves, at eleverne virker mere engagerede i matematikundervisningen i starten, men 

stadig har nogle udfordringer i forhold til at nå alle opgaverne.  
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3. Brendefur, Jonathan; Sam Strother, Keith Thiede, Cristianne Lane & Mary Jo 

Surges-Prokop:  A Professional Development Program to Improve Math Skills 

among Preschool Children in Head Start 

Type: Tidsskriftsartikel 

Land: USA 

Årstal for udgivelse: 2013  

Årstal for dataindsamling: Ikke oplyst  

Samlet evidensvægt: Medium 

 

Studiet undersøger effekten af professionel udvikling af undervisere, Professional Deve-

lopment and Activities, på matematikfærdigheder hos børn i førskolealderen (ca. 4 år). 

I studiet indgår børn, som er en del af det amerikanske Head Start. Head Start er et 

statsfinansieret program, der har forskellige tiltag målrettet børn fra familier med lav 

socioøkonomisk baggrund, inden de begynder i skole.  

 

Studiet er baseret på et randomiseret, kontrolleret forsøg med en indsats- og en 

kontrolgruppe. Den tilfældige fordeling sker på Head Start-centrene, hvor fire centre 

bliver valgt som indsatsgruppe og to centre som kontrolgruppe. I alt består indsats-

gruppen af 16 undervisere (early educators), der underviser 111 børn, hvor kontrol-

gruppen består af 8 undervisere, der underviser 33 børn. Indsatsen består af en enkelt 

otte timers workshop for underviserne. Der foretages en før- og eftertest af børnene 

med seks måneder imellem. Det fremgår ikke af artiklen, i hvilket omfang børnene 

modtager undervisning i de seks måneder.   

 

Under den professionelle udvikling af underviserne, Professional Development and Acti-

vities, præsenteres underviserne for en undervisningsmetode, de kan anvende i deres 

undervisning. Undervisningsmetoden indeholder følgende tre komponenter: 1) op-

mærksomhed rettet mod indholdsviden hos underviserne, 2) aktiv læring ved at sikre 

engagement hos underviserne, som de anvender i deres egen undervisning, og 3) 

sammenhæng med indsatsen til efterfølgende aktiviteter med børnene.  

 

Indsatsen er primært målrettet underviserne og består af en workshop på otte timer, 

som er tilrettelagt efter at 1) fokusere på introduktionen af nye matematiske koncep-

ter, 2) komme med teoretisk baggrundsviden om, hvordan små børn lærer matematik, 

og hvordan man igangsætter deres læringsprocesser, og 3) hvilke aktiviteter de kan 

gennemføre med børnene. Workshoppen tager udgangspunkt i følgende fire matema-

tikfaglige områder; tal (number), fortolke sammenhænge (interpreting relationship), 

måling (measurement) og rumlig ræsonnering (spatial reasoning). Workshoppen træ-

ner underviserne i at undervise inden for disse fagområder. 

 

Aktiviteterne, som er målrettet børnene i forsøget, er ikke detaljeret beskrevet, men 

omhandler enten gruppeaktiviteter i 10-20 minutter eller aktiviteter for den samlede 

børnegruppe. Aktiviteterne varierer, men omhandler eksempelvis lege med træblokke 

og indsamlingsbøsser, hvor underviseren sidder sammen med børnene og guider dem 

igennem aktiviteterne ved at give dem matematiske informationer og stille dem 

spørgsmål.  

 

I studiet måles effekterne af undervisningsforløbet på børnenes matematikfærdigheder 

med testinstrumentet, Prekindergarten Primary Screener for Mathematics (PK-

PSM), som i forskellig grad berører de fire fagområder. Effekterne afdækkes ved hjælp 

af variansanalyser. 
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Studiet viser, at der samlet set er en positiv effekt for børnene i indsatsgruppen på 

deres matematiske færdigheder. Konkret viser studiet, at der er en positiv effekt for 

børnene i indsatsgruppen i forhold til deres færdigheder inden for måling og rumlig 

ræssonnering (Measurement and Spatial Reasoning).  Det betyder blandt andet, at 

børnene bliver bedre til at sammenligne forskellige figurer (unit comparison) og rotere 

figurer (shape rotation).    
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4. Bryant, Diane Pedrotty; Brian R. Bryant, Greg Roberts, Sharon Vaughn, 

Kathleen Hughes Pfannenstiel, Jennifer Porterfield & Russell Gersten:  Early 

Numeracy Intervention Program for First-Grade Students With Mathematics 

Difficulties 

Type: Tidsskriftsartikel  

Land: USA  

Årstal for udgivelse: 2011 

Årstal for dataindsamling: Ikke oplyst 

Samlet evidensvægt: Høj 

 

Studiet undersøger effekten af en tidlig indsats i forhold til matematisk talforståelse og 

problemløsning, Tier 2 intervention, af matematiske færdigheder hos elever i 1. klasse 

med særlige behov2. Formålet med studiet er at undersøge, om en tidlig indsats fpr 

elever med særlige behov har en positiv betydning på den matematiske talforståelse, 

problemløsning og færdigheder i forhold til at kunne regne med hele tal.  

Studiet er baseret på et randomiseret, kontrolleret forsøg, hvor der deltager 204 1. 

klasses elever. Ved hjælp af et mål for elevernes matematiske progression, Texas Early 

Mathematics Inventories-Progress Monitoring (TEMI-PM), udvælges eleverne med ud-

gangspunkt i, at de skal have særlige behov i forhold til at lære matematik. De elever, 

der er blandt de 35 pct. lavest præsterende elever, er udvalgt til at deltage i studiet og 

er karakteriseret som elever i risikozonen. Efter udvælgelsen blev eleverne tilfældigt 

fordelt på henholdsvis en indsats- og kontrolgruppe, hvor 139 elever er i indsatsgrup-

pen og 65 i kontrolgruppen.  

 

Den tidlige indsat, Tier 2 intervention, forløber over et år og er opdelt i 11 undervis-

ningsenheder. Hver undervisningsenhed består af 8 dage med 2 lektioner om dagen a 

10 minutters varighed, som varetages af en lærer. Lærerne er forinden blevet uddannet 

i indsatsen. Dagens lektioner starter med 3 minutters opvarmning, hvor eleverne skal 

anvende tidligere tilegnede matematiske færdigheder. Indsatsen har fokus på at frem-

me elevernes matematiske færdigheder gennem: 

 

 At læreren tænker højt og derigennem viser, hvordan man løser matematiske 

problemer 

 At elever og lærere bruger konkrete materialer (terninger, fakta-kort, modeller 

og lignende) til at modellere problemer og illustrere sammenhænge 

 At eleverne lærer kognitive strategier til at løse forskellige typer af problemer.  

 

Indsatsen er systematisk implementeret og baserer sig på følgende elementer i under-

visningen:  

 

En undervisningsrutine, hvor læreren har en vejledende funktion over for eleverne, og 

hvor  

læreren overvåger elevernes fremskridt løbende 

 En fast procedure for, hvordan fejl rettes 

 En strategi til at sikre elevernes progression (pacing) 

 Muligheder for meningsfulde praksisøvelser (fx med visuelle præsentationer)  

 Brug af eksempler 

 Evaluering. 
 

                                           
2 Elever med særlige behov er her Tier 2-elever, som i en amerikansk kontekst er de elever, der fagligt halter efter deres klassekam-

merater, viser begrænset fremskridt, og som kræver en ekstra indsats. Eleverne er fagligt svage, men ikke så svage, at de sendes i 

specialklasse.  
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Ud over disse elementer i undervisningen skal eleverne dagligt løse problemer i forhold 

til undervisningsindholdet med henblik på at kunne følge deres egen læringsproces. 

Antallet af korrekte og forkerte svar tælles derfor sammen dagligt og noteres i et ark, 

så elevens udvikling kan følges af både lærer og elev. I kontrolgruppen forløber under-

visningen som vanligt gennem hele undersøgelsesperioden.  

 

I studiet måles elevernes matematiske færdigheder ved hjælp af tre mål; Texas Early 

Mathematics Inventories-Progress Monitoring (TEMI-PM), Texas Early Mathe-

matics Inventories-Outcomes (TEMI-O) og Mathematics Scholastic Aptitude 

Test (SAT-10), der henholdsvis belyser elevernes matematiske progression, problem-

løsningsfærdigheder og faglige resultater. Problemløsningsfærdighederne måles ved 

elevernes færdigheder inden for matematisk ræsonnering og tænkning i forhold til 

blandt andet antal (number), matematiske mønstre (patterns), geometri (geometry) og 

sandsynlighed (probability) samt de bagvedliggende matematiske processer (under-

lying processes). Der gennemføres en før- og eftertest af elevernes matematiske fær-

digheder, og effekten af indsatsen på elevernes matematiske færdigheder afdækkes 

ved hjælp af en variansanalyse. Derudover observeres lærernes undervisning løbende 

for at sikre, at der ikke er forskel i lærernes implementering af indsatsen. 

 

Studiet viser, at den tidlige indsats, Tier 2 interventionen, har en positiv effekt på 

elever med særlige behovs matematiske færdigheder med hensyn til regnefærdigheder, 

at mestre matematiske procedurer og talsekvenser samt i forhold til at kunne kombine-

re subtraktion og addition. Studiet viser dog også, at der ingen effekt er på elevernes 

matematiske færdigheder inden for problemløsning. Et andet resultat er, at 45 pct. af 

eleverne, der modtog indsatsen, ikke længere er i risikozonen efter deltagelse i indsat-

sen. Til sammenligningen er det kun 22 pct. af eleverne i kontrolgruppen, der ikke læn-

gere er i risikozonen. Endelig fremgår det af studiet, at implementeringen af indsatsen 

er forløbet efter hensigten. 
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5. Carbonneau, Kira J.; Scott C. Marley & James P. Selig: A Meta-Analysis of the 

Efficacy of Teaching Mathematics with Concrete Manipulatives 

Type: Tidsskriftsartikel  

Land: USA3 

Årstal for udgivelse: 2013 

Årstal for dataindsamling: Ikke oplyst 

Samlet evidensvægt: Høj 

 

Studiet er et systematisk review af 55 studier, der undersøger effekten af at anvende 

konkrete materialer (concrete manipulatives) i matematikundervisningen på elevernes 

matematiske færdigheder. 

 

Det systematiske review beror på fire inklusionskriterier. For det første skal der være 

en sammenligningsgruppe i studiet. For det andet skal eleverne tildeles en opgave, 

hvor de kan anvende et konkret materiale. For det tredje skal redskaberne være inden 

for definitionen af konkrete materialer, hvilket betyder, at studier med matematiske 

redskaber såsom lommeregner, lineal o. lign. er ekskluderet. For det fjerde skal studi-

erne have tilstrækkelige kvantitative data til at estimere en effektstørrelse. Der indgår 

55 studier i reviewet, hvor der samlet set indgår 7.237 elever fra dagtilbud, grundskole, 

ungdomsuddannelse eller college4. 

 

Effekterne af anvendelsen af konkrete materialer i matematikundervisningen undersø-

ges ved hjælp af en række metaanalyser. I den første indgår samtlige 55 inkluderede 

studier, hvor den gennemsnitlige effekt på elevernes matematiske færdigheder under-

søges. De andre metaanalyser er opdelt på hver deres dimension af elevernes matema-

tiske færdigheder. I samtlige metaanalyser i reviewet er sammenhængen mellem at 

anvende konkrete materialer og elevernes matematiske færdigheder undersøgt med 

inddragelse af seks faktorer5, der hver især afspejler forhold, der kan have en betyd-

ning for sammenhængen. De seks faktorer er følgende: 

 

1. Elevernes udviklingsstadium opdelt på tre aldersgrupper; 3-6-årige, 7-11-årige 

og 12-årige og ældre. 

2. Konkret materiale med høj grad af relaterbarhed (perceptual richness) såsom en 

legetøjspizza eller et konkret materiale med lav grad af relaterbarhed (percep-

tual bland) såsom en rektangulær klods. 

3. Grad af instruktionsvejledning defineret som høj eller lav. 

4. Matematisk emne defineret som fem kategorier: placér tal efter deres værdi 

(place value), regning, geometri, brøkregning og algebra. 

5. Vejledning i grupper, hvor indsatsen er implementeret i grupper eller på klasse-

niveau sammenlignet med individuel vejledning, hvor indsatsen er implemente-

ret individuelt, hvor eleven fx er taget ud af klassen. 

6. Omfanget af indsatsen defineret som kort (0-14 dage), mellem (15-45 dage) el-

ler lang (46 dage eller flere) indsats. 

 

Ud over metaanalysen med alle 55 inkluderede studier er der foretaget fire metanaly-

ser, hvor studierne er opdelt efter forskellige dimensioner af elevernes matematiske 

færdigheder: 

                                           
3 I det systematiske review er enkelte studier fra lande, der ligger uden for kortlægningens geografiske afgrænsning. 
4 Kun to af studierne er for collegestuderende.  
5 I metastudierne er der yderligere tjekket for metodiske faktorer i forhold til, om der er konsistent i konklusioner. De fem metodiske 

faktorer er som følger: peer-review status (offentliggjort eller ej i en peer-reviewed journal), forskningsdesign (within-subjects design, 

kvasi-eksperimentelt design eller randomiseret, kontrolleret forsøg), hvem der implementerer indsatsen (forsker eller lærer), testtype 

(standardiseret test eller test udformet af forsker) og antagelse om uafhængighed (imødekommet eller ej). 
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 Evne til at opretholde sin erhvervede viden (retention) (53 studier, n=7140) 

 Evne til problemløsning (problem solving) (9 studier, n=477) 

 Evne til at overføre viden fra en kontekst til en anden (transfer) (13 studier, 

n=3453) 

 Evne til at begrunde sin matematiske metode (justification) (2 studier, n=109) 

 

Studiet viser på tværs af metaanalyserne, at der er en lav til medium effekt af at 

anvende konkrete materialer i matematikundervisningen på elevernes færdigheder, når 

der sammenlignes med matematikundervisning, der udelukkende anvender abstrakte 

symboler som eksempelvis ligninger. Generelt viser studiet, at der er forskel mellem 

elever på forskellige udviklingsstadier, hvor der generelt er størst effekt for elever i 

aldersgruppen 7-11 år. Derudover viser studiet, at der er størst effekt af en kort eller 

mellem dosering, og at effekten er størst, hvor det er en lærer, der implementerer ind-

satsen (frem for en forsker) 6.  

 

Konkret i forhold til metanalysen af evnen til problemløsning er der større effekt af høj 

grad af instruktionsvejledning og af henholdsvis kort og lang dosering frem for mellem 

dosering. Metaanalysen af evnen til at overføre viden fra en kontekst til en anden ad-

skiller sig ved, at der findes størst effekt af lav grad af instruktionsvejledning, og at 

analysen viser en positiv effekt af at anvende et konkret materiale med høj grad af re-

laterbarhed.  

 

  

                                           
6 Når der tjekkes for de metodiske faktorer, er der visse variationer (fx at der er en større effekt ved de studier, der er offentliggjort i 

en peer-review journal), men forskellene er ikke så store, at det ændrer ved de substantielle resultater.  
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6. Clarke, David; Margarita Breed & Sherry Fraser: The Consequences of a 

Problem-Based Mathematics Curriculum 

Type: Tidsskriftsartikel  

Land: USA  

Årstal for udgivelse: 2004 

Årstal for dataindsamling: Ikke oplyst 

Samlet evidensvægt: Medium 

Studiet undersøger effekten af at anvende et problembaseret matematikpensum i gym-

nasiet, Interactive Mathematics Program (IMP), på gymnasieelevernes matematiske 

færdigheder, deres opfattelse af matematikfaget og deres tiltro til egne matematiske 

evner.  

Studiet er baseret på et kvasi-eksperiment med 300 gymnasieelever fra fire gymna-

sier, hvoraf 174 gymnasieelever fra tre af gymnasierne deltager i IMP-programmet som 

indsatsgruppe. Til sammenligning er der indsamlet data for en sammenligningsgruppe 

på 126 gymnasieelever, hvor 74 gymnasieelever er fra de samme gymnasier og 52 

gymnasieelever er fra et fjerde gymnasium.  Gymnasieeleverne i sammenligningsgrup-

pen er på algebra 2-niveau7 og har den samme gennemsnitsalder som gymnasieelever-

ne i indsatsgruppen. Udvælgelsen af gymnasieelever varierede på tværs af gymnasier-

ne, men det væsentligste kriterium var, at gymnasieeleverne selv valgte at deltage i 

eksperimentet (self-nomination). Det blev dog sikret, at gymnasieelevernes faglige ni-

veau ikke var højere end den gennemsnitlige gymnasieelevs algebra-niveau. Udvælgel-

sen af lærere var ud fra samme princip baseret på frivillig deltagelse (self-nomination). 

IMP-programmet består af følgende tre ændringer i undervisningen: 

1. Ændring i graden af matematisk vejledning ved at kræve af eleverne, at de skal 

være mere aktive og undersøgende. Eleverne skal derfor arbejde sammen om de 

forskellige matematiske emner (geometri, algebra o. lign.) med fokus på deres 

anvendelsesområder.  

2. Ændring af hvordan lærerne opfatter deres rolle ved at lægge vægt på, at lærer-

rollen skal være vejledende overfor eleverne, fremfor at skulle styre undervis-

ningen. Undervisningen ændres til at være mere centreret om elevinteraktioner. 

3. Ændring af hvordan matematisk læring evalueres ved at vurdere, hvordan ele-

verne anvender deres viden til at løse komplekse problemstillinger. Samtidig skal 

eleverne vurderes på en mangfoldighed af evalueringsstrategier, der blandt an-

det inkluderer selvevaluering, elev-porteføljer og mundtlige præsentationer. 

 

Undervisningen er opdelt i moduler, som strækker sig over fem uger. Modulerne er op-

delt efter tematikker, der blandt andet kan være historiske, litterære eller videnskabeli-

ge, for at give eleverne mulighed for at relatere deres matematikundervisning til en 

relevant kontekst. Et eksempel er, at lærerne anvender en fortælling til at fremme 

gymnasieelevernes undersøgelse af variation, måleusikkerhed, normalfordeling, graf-

tegning, matematisk modellering og ikke-lineære funktioner. Hvert modul adresserer 

både matematiske begreber, færdigheder og matematisk problemløsning i en sammen-

hæng, hvor ny viden integreres med erhvervelsen af matematiske færdigheder. Det 

præciseres ikke nærmere, hvordan modulerne er opbygget. Undervisningen forløber 

som vanlig i sammenligningsgruppen. 

I studiet måles effekten af IMP-programmet på gymnasieelevernes matematiske fær-

digheder på baggrund af en standardiseret matematisk test, Mathematics Scholastic 

                                           
7 Det fremgår ikke af studiet, hvad dette præcist betyder.  
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Aptitude Test (SAT). Effekten af IMP-programmet på gymnasieelevernes tiltro til eg-

ne matematiske evner måles på baggrund af data fra forskergenererede spørgeske-

maundersøgelser foretaget blandt gymnasieeleverne efter et års deltagelse i pro-

grammet. Effekterne afdækkes ved hjælp af variansanalyse. 

Studiet indikerer, at IMP-programmet har en positiv betydning for både gymnasieele-

vernes matematiske færdigheder og for gymnasieelevernes tiltro til egne matematiske 

evner. Samtidig indikerer studiet, at gymnasieeleverne, der deltager i indsatsen, er 

mere positive over for matematikundervisningen og i højere grad mener, at matematik 

kan anvendes i dagligdagen, end gymnasieeleverne i kontrolgruppen. 
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7. Dijk, I. M. A. W. van; B. van Oers, J. Terwel & P. van den Eeden: Strategic 

Learning in Primary Mathematics Education: Effects of an Experimental Pro-

gram in Modelling 

Type: Tidsskriftsartikel  

Land: Holland 

Årstal for udgivelse: 2003 

Årstal for dataindsamling: Ikke oplyst  

Samlet evidensvægt: Medium 

Studiet undersøger effekten af et undervisningsforløb, hvor eleverne selv skal konstrue-

re modeller til at løse matematiske problemstillinger, på elevernes læringsproces samt 

matematiske præstationer. Formålet er, at eleverne ved selv at opstille modeller skaber 

læringsstrategier, som svarer til deres eget kompetenceniveau, frem for når lærerne 

viser dem bestemte strategier.  

Studiet er baseret på et randomiseret, kontrolleret forsøg, hvor der deltager 238 

elever i femte klasse i alderen 10-11 år. Eleverne går på 8 forskellige skoler i 10 for-

skellige klasser. Klasserne er tilfældigt inddelt i en indsats- og kontrolgruppe, hvor ind-

satsgruppen består af 121 elever. Skolerne var enten middelklasseskoler (middle class) 

eller skoler med en høj andel af etniske minoriteter, hvor fordelingen af skolerne på 

indsats- og kontrolgruppe er sammenlignelig. 

Indsatsen består af 13 lektioner over en periode på næsten tre uger. En lektion varer 

60 minutter. I den første lektion bliver eleverne præsenteret for, hvad strategisk læring 

er, og hvordan eleverne kan anvende modeller. De resterende 12 lektioner sætter fo-

kus på grafer og procentregning. Eleverne i indsatsgruppen skal med hjælp fra lærerne 

udvikle deres egne modeller til at løse problemstillinger ved brug af grafer og procent-

regning. Derefter er der først i grupperne og dernæst i klassen diskussion om, hvilken 

model og tilgang eleverne har valgt, og hvordan de adskiller sig fra hinanden. Ofte er 

der forskel på, om eleverne har udviklet modeller, som er meget detaljerede og dermed 

i mindre grad kan anvendes på andre områder, eller som er mere generelle modeller, 

der kan anvendes på andre problemstillinger. I klassediskussionen skal eleverne forkla-

re, hvorfor de netop har udviklet den pågældende model til problemet, og hvordan man 

kan bruge modellen på andre problemstillinger.  

Kontrolgruppens undervisning i perioden består i, at de lærer nogle allerede færdigud-

viklede modeller til matematisk problemløsning. Undervisningsindholdet er altså ens i 

både indsats- og kontrolgruppen, hvor det kun er undervisningsmetoden, der er for-

skellig. Lærerne for begge grupper deltog i workshops forud for indsatsen. I begge til-

fælde bliver undervisningsformen og materialet gennemgået. Omfanget og varigheden 

af de afholdte workshops angives ikke. Lærerne, som står for indsatsen, får derudover 

besøg to gange undervejs i forløbet for at sikre korrekt implementering af indsatsen. 

Forud og efter indsatsen bliver der ligeledes gennemført interview med lærerne, hvor 

de evaluerer programmet. 

I studiet måles elevernes progression i læringsprocesser med forskellige måleredskaber 

ved før- og eftertest. Der præciseres ikke yderligere, hvordan elevernes læringspro-

cesser måles. Derudover måles elevernes matematiske præstationer ligeledes ved 

hjælp af en før- og eftertest. Der anvendes standardiserede test til før- og eftertest 

samt fagspecifikke test i eftermålingen af elevernes matematiske færdigheder i forhold 

til procent og anvendelse af grafer. Det er i studiet ikke angivet, hvilke test der er tale 

om. Derudover blev der gennemført deltagerobservationer samt lyd- og videooptagelse 

af undervisningen. Effekten af indsatsen afdækkes ved hjælp af varians- og regressi-

onsanalyser.  
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Studiet indikerer, at indsatsen har en positiv betydning for elevernes læringsproces-

ser og matematiske færdigheder. Studiet viser, at eleverne i kontrolgruppen også for-

bedrer sig i perioden, dog ikke i samme omfang som indsatsgruppen.  
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8. Fede, Jessica L.: The Effects of GO Solve Word Problems Math Intervention on 

Applied Problem Solving Skills of Low Performing Fifth Grade Students 

Type: Afhandling  

Land: USA  

Årstal for udgivelse: 2010 

Årstal for dataindsamling: 2009 

Samlet evidensvægt: Høj 

Studiet undersøger effekten af et undervisningsforløb i et computerbaseret undervis-

ningsprogram i matematik, GO Solve Word Problems, der lægger særlig vægt på ske-

mabaserede instruktioner (schema-based instructions) på problemløsningsfærdigheder 

hos 5. klasses elever (10-11 år), der er fagligt svage i forhold til deres problemløs-

ningsfærdigheder (poor problem-solving skills). 

Studiet er baseret på et randomiseret, kontrollet forsøg med en indsats- og en kon-

trolgruppe med i alt 32 elever8, hvor der er 16 i hver gruppe9. Fælles for eleverne er, at 

de betegnes som elever, der er faglig svage i forhold til deres problemløsningsfærdig-

heder. Eleverne, der deltager i forsøget, er udvalgt på baggrund af deres resultater i 

matematikprøven, the Group Mathematics and Diagnostic Evaluation (GMADE), eller på 

baggrund af at de går i en specialklasse10. For at kunne blive undervist i GO Solve Word 

Problems var det et krav, at eleverne havde visse læsefærdigheder. De blev derfor og-

så screenet på læsevanskeligheder ved hjælp af Dynamic Indicators of Basic Early Lite-

racy Skills (DIBELS). Eleverne blev derefter tilfældigt udvalgt til enten at gennemføre et 

undervisningsforløb i GO Solve Word Problems eller fortsætte med at modtage den eks-

tra indsats, som fagligt svage elever tilbydes af skolen. Indsatsen forløb over tolv uger. 

Eleverne i indsatsgruppen blev to gange om ugen undervist i de lektioner, hvor de el-

lers skulle have haft deres ekstra matematiktimer. Lektionerne varede 45 minutter. 

GO Solve Word Problems er et softwareprogram, der er designet til at skulle forbedre 

elevers problemløsningsfærdigheder. Programmets udviklere lægger særligt vægt på de 

skemabaserede instruktioner, der skal få eleverne til at tænke i kategorier af opgaver i 

stedet for at se hver opgave som en ny og separat fra andre opgaver. Programmet be-

står af tre moduler:  

1. Addition og subtraktion 

2. Multiplikation og division 

3. Avanceret multiplikation og division. 

 

Undervisningen foregår via programmets interaktive vejledninger, som findes for hvert 

modul. Hver vejledning afsluttes med, at programmet giver eleven feedback på, hvor-

dan eleven har klaret sig igennem vejledningen. Programmet er i stand til at justere de 

øvelser, som eleven løbende skal udføre, i forhold til hvordan eleven har klaret sig i 

tidligere opgaver (det adaptive princip). Hvert modul afsluttes med, at eleven skal løse 

en række problemløsningsopgaver, som eleven stiftede bekendtskab med i vejlednin-

gen. Det kan ifølge manualen til programmet tage imellem tre til fem timer at nå til et 

moduls afsluttende opgavedel. For at kunne bevæge sig videre til et nyt modul er det 

påkrævet at opnå mindst 85 pct. rigtige svar i den afsluttende øvelsesdel to gange i 

træk. 

                                           
8 Forskeren var bevidst om, at stikprøvestørrelsen potentielt kunne have konsekvenser for resultaternes gyldighed, og udførte derfor 

en test for at tjekke robusthed af resultaterne i forhold til at kunne identificere forskelle på de to grupper. Stikprøvestørrelsen viste sig 

på baggrund af testen at være tilstrækkelig i forhold til at kunne dokumentere forskelle. 
9 Ud af de 32 elever var 24 af dem piger. Indsatsgruppen bestod af 15 piger og én dreng. Kontrolgruppen bestod af ni piger og syv 

drenge. 
10 Elever med et psykisk handicap blev udeladt, fx børn med autisme eller som er udviklingshæmmede. 



 

ABSTRACTS AF STUDIER INKLUDERET I SYNTESEN – MATHEMATICAL LITERACY  

 

 

 

 
 

 

 

17 

I studiet måles elevernes problemløsningsfærdigheder ved en før- og eftertest, hvor 

forskeren havde udvalgt dele af følgende to matematikprøver; the State Mathematic 

Assessment test (MCAS) og the Group Mathematics and Diagnostic Evaluation 

(GMADE). Sværhedsgraden af før- og eftertesten var den samme. Fra MCAS udvalgte 

forskeren 11 spørgsmål, hvor 9 af dem var multiple choice-spørgsmål, og hvor 2 var 

åbne spørgsmål. Opgaverne i MCAS-testen svarer til de opgaver, eleverne arbejder 

med i undervisningsforløbet GO Solve Word Problems og måler elevernes problemløs-

ningsfærdigheder. GMADE-testen måler også elevernes problemløsningsfærdigheder, 

men består i stedet af tre opgavedele:  

 

1. Begreber og kommunikation (concepts and communication) 

2. Funktioner og beregninger (operations and computation)  

3. Proces og anvendelse (process and application).  

 

Et eksempel på en opgave i GMADE-testen er, at eleverne får at vide, hvor mange bil-

letter der blev solgt til en begivenhed i det første år, og hvor mange færre billetter der 

blev solgt året efter. Derefter skal de svare på, hvor mange billetter der blev solgt året 

efter ved at vælge en af fire svarmuligheder. 

Det var kun opgavedelen om proces og anvendelse, der blev anvendt til at teste ele-

verne. Det var også kun denne del af prøven, der blev anvendt til at identificere fagligt 

svage elever i forhold til problemløsningsfærdigheder. Det er således denne del af 

GMADE, der måler elevernes evne til at løse tekstbaserede problemer (to solve a word 

problem). For at kunne måle elevernes fremskridt undervejs i indsatsperioden anven-

des forskergenererede tests (examiner-made probes), som eleverne hver anden uge 

skulle løse. De havde otte minutter til at løse tolv spørgsmål. Derudover blev eleverne 

bedt om at udfylde et spørgeskema, der skulle måle deres frygt for matematik (the 

mathematic anxiety scale). Eleverne i indsatsgruppen blev derudover bedt om at udfyl-

de et spørgeskema, hvor de skulle vurdere GO Solve Word Problems. Til at analysere 

data benyttedes variansanalyser. 

Studiet viser, at der er en positiv effekt af at blive undervist i GO Solve Word Pro-

blems i forhold til MCAS-prøven og i forhold til de små test, eleverne undervejs i ind-

satsperioden skulle gennemføre. Der var omvendt ingen effekt af at blive undervist i 

GO Solve Word Problems i forhold til GMADE-testen.  Der kunne heller ikke konstateres 

nogen forskel på de to gruppers frygt for matematik.  

 



 

ABSTRACTS AF STUDIER INKLUDERET I SYNTESEN – MATHEMATICAL LITERACY  

 

 

 

 
 

 

 

18 

9. Fuchs, Lynn S.; Douglas Fuchs, Karin Prentice, Carol L. Hamlett, Robin Finelli & 

Susan J Courey: Enhancing Mathematical Problem Solving Among Third-Grade 

Students With Schema-Based Instruction 

Type: Tidsskriftsartikel  

Land: USA 

Årstal for udgivelse: 2004 

Årstal for dataindsamling: Ikke oplyst 

Samlet evidensvægt: Høj 

 

Studiet undersøger effekten af at styrke elevers matematiske problemløsning gennem 

et undervisningsforløb med systematisk problemløsning gennem skemabaserede in-

struktioner (Schema-Based Instructions (SBI)). Effekten undersøges på elevernes evne 

til at overføre viden fra en kontekst til en anden kontekst (transfer). Studiet undersøger 

samtidig, hvilken effekt det har, når lærerne giver feedback og forklaringer på, hvordan 

eleverne kan kategorisere problemer.  

Studiet er baseret på et kvasi-eksperimentelt design, hvor 24 lærere i et skoledi-

strikt frivilligt har meldt sig til forsøget. På den baggrund er lærerne tilfældigt inddelt i 

tre grupper; to forskellige indsatsgrupper og én sammenligningsgruppe11. I de to ind-

satsgrupper anvendes systematisk problemløsning, og eleverne modtager skemabase-

rede instruktioner. Den ene indsatsgruppe har dog et særligt fokus på kategorisering af 

problemer. I alt deltog 366 elever i alderen 8 til 9 år. I SBI-indsatsen er der 127 elever, 

i SBI med fokus på kategorisering af problemer er der 126 elever, og i sammenlig-

ningsgruppen er der 113 elever. I hver gruppe er der elever som ud fra førtesten af 

deres evne til at overføre indlærte problemløsningsstrategier fra en problematik til en 

anden problematik (immediate transfer) præsterer højt, mellem og lavt. Undervisnin-

gen fulgte et fast koncept og en tjekliste. Derudover blev de enkelte undervisningsses-

sioner optaget på bånd, og en tjekliste blev på baggrund af optagelsen udfyldt af forsk-

ningsassistenter for at identificere, hvilke temaer der blev adresseret.  

For matematisk problemløsning fokuseres der i studiet på følgende fire problemtyper: 

1. Indkøbslisteproblemer (shopping list problems), hvor der opstilles en indkøbssi-

tuation, og hvor eleverne eksempelvis skal udregne, hvor mange penge de har 

tilbage efter indkøb. 

2. Halveringsproblemer (half problems), hvor eleverne eksempelvis skal udregne, 

hvor mange genstande de får, hvis de skal dele med én eller to venner. 

3. Problemer i forhold til at købe varer i poser (buying bags problems), hvor ele-

verne eksempelvis skal udregne, hvor mange poser hatte de skal købe, hvis de 

kommer i poser med 3 i, og de i alt skal bruge 9 hatte. 

4. Piktogramproblemer (pictograph problems), hvor eleverne får vist et piktogram, 

som eksempelvis illustrerer en mængde personer, som alle skal have lige mange 

popcorn. Opgaven er, at eleven skal udregne, hvor mange popcorn der i alt skal 

produceres. 

 

Undervisningen i alle tre grupper (SBI, SBI med kategorisering og sammenlignings-

gruppen) består af følgende tre elementer: 1) Skoledistriktets almindelige undervis-

ningsplan, 2) en specifik tekst og 3) et 3-ugers forløb om generel problemløsningsstra-

tegier i matematik. 

Eleverne i begge indsatsgrupper (SBI og SBI med kategorisering) modtager desuden 

fire 3-ugers forløb. Et 3-ugers forløb består af to lektioner om ugen (6 lektioner i hvert 

                                           
11 Studiet benævnes denne sidste gruppe som "kontrastgruppe" i stedet for sammenligningsgruppe. 
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undervisningsforløb), som har en varighed på 30 til 40 minutter. Hvert af de fire under-

visningsforløb adresserer en af de fire matematiske problemtyper som beskrevet oven-

for. Lektionerne er tilrettelagt af forskerne, som fokuserede på overordnede strategier 

inden for problemløsning. De enkelte undervisningsforløb foregik på klasseniveau. 

SBI-indsatsen fokuserer på at lære eleverne en systematisk problemløsningstilgang. 

Hvert 3-ugers undervisningsforløb er struktureret som følger: 

 I lektion 1-4 giver læreren instruktioner i problemløsninger for den problemtype, 

der undervises i. Det sker ved, at eleverne skal løse flere problemstillinger i løbet 

af undervisningen, hvor det er samme struktur i problemerne, men hvor formu-

leringerne er forskellige. Eksempelvis er problemet stadig centreret om delings-

problemer, men nu er det ikke to børn, som skal dele is, men i stedet to voksne, 

som skal dele en pakke chokolade. De enkelte trin i problemløsningen bliver vist 

i klasselokalet. 

 I lektion 5-6 undervises eleverne i fire overordnede problemfunktioner, som gør, 

at problemer ikke er umiddelbart genkendelige, selv om de indeholder samme 

problematik og skal løses med samme metode. Her blev både fortællingen, som 

opgaven er opbygget om, og problemet for problemløsningen varieret undervejs 

i undervisningen. Eleverne løser problemløsningsopgaverne i grupper eller med 

en makker. Derudover er der fokus på at forklare, hvordan eleverne kan overfø-

re deres opnåede viden fra et område til et andet (transfer), og hvordan elever-

ne skal anvende det. 

 

I SBI-indsatsen med kategorisering foregik første undervisningsforløb som i SBI-

indsatsgruppen (uden kategorisering). I undervisningsforløb 2-4 lærer eleverne at ka-

tegorisere problemtyperne. Det sker ved, at eleverne for hver problemtype, der arbej-

des med, bliver spurgt om følgende:  

1. Hvilken form for problem er det? (Svarmuligheder: de fire problemtyper) 

2. Er der et transfer-problem? (Svarmuligheder: ja eller nej) 

3. Hvilken form for transfer-problem er det? (Svarmuligheder: der er ingen trans-

fer problem, forskelligt udseende, forskellige ord, forskelligt spørgsmål eller lille 

del af et større problem).  

Aktiviteten vedrørende fokus på kategorisering af problemer forløber i 10 minutter af 

hver lektion. 

I studiet måles elevernes evne til at overføre indlærte problemløsningsstrategier til an-

dre kontekster med en forskergenereret test. Testen måler overføringsevne gennem 

transfer, hvor der skelnes mellem tre typer af transfer; øjeblikkelig, nær og fjern trans-

fer. I den øjeblikkelige transfer anvendes en fortælling til at forklare samme problema-

tik som i problemløsningsstrategien. I nær transfer varierer problemet i fortællingen fra 

den fortælling, som eleverne er blevet præsenteret for i problemløsningsstrategien. I 

fjern transfer er der flere variationer i problemstillingen og præsentationen af denne, 

end den som eleverne har mødt i problemløsningen, således at det minder mere om 

hverdagsproblematikker. Præstationer bliver scoret i forhold til Kansas rubrik med 

følgende fire komponenter: konceptuelle fundamenter (conceptual underpinnings), be-

regningsmæssige applikationer (computational applications), problemløsningsstrategier 

(problem-solving strategies) og kommunikationsværdier (communicative values). De 

tre transfer-måleredskaber er valideret med TerraNova skalaen. Det bliver gennem-

ført en førtest tre uger før indsatsen og en eftertest tre uger efter indsatsen. Effekten af 

indsatserne afdækkes ved hjælp af regressions- og variansanalyser.  



 

ABSTRACTS AF STUDIER INKLUDERET I SYNTESEN – MATHEMATICAL LITERACY  

 

 

 

 
 

 

 

20 

Studiet viser, at undervisningsforløbet i skemabaserede instruktioner både med og 

uden fokus på kategorisering af problemer har en positiv effekt på elevernes evne til 

at løse matematiske problemstillinger. Det gælder både for øjeblikkelig, nær og fjern 

transfer. Der er ingen forskelle mellem de to indsatsgrupper. Hvis man ser på de for-

skellige former for problemløsning, så er der positiv effekt for begge indsatsgrupper, 

når det drejer sig om elevernes evne til at kategorisere matematiske problemer inden 

for de fire problemtyper. Der var ingen forskel på elever med særlige behov og den 

samlede gruppe elever, som indgår i indsatserne. 

Indsatserne er implementeret i overensstemmelse med indsatsbeskrivelsen.  
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10. Fuchs, Lynn S.; R. Finelli, S. J. Courey, C. L. Hamlett, E. M. Sones & S. K. Hope: 

Teaching Third Graders about Real-Life Mathematical Problem Solving: A Ran-

domized Controlled Study 

Type: Tidsskriftsartikel  

Land: USA 

Årstal for udgivelse: 2006 

Årstal for dataindsamling: Ikke oplyst 

Samlet evidensvægt: Høj 

 

Studiet undersøger effekten af et undervisningsforløb med skemabaserede instruktioner 

(schema-broadening instruction (SBI)), henholdsvis med og uden eksplicit instruktion i 

at anvende strategier til at tackle dagligdags matematiske problemer (Real life, RL) på 

elevers evne til at anvende matematiske problemløsningsstrategier. Effekten undersø-

ges også på elevernes evne til at overføre viden fra en kontekst til en anden kontekst 

(transfer).  

Studiet er baseret på et randomiseret, kontrolleret forsøg, hvor 30 lærer og 445 

elever i 3. klasse deltager frivilligt. Eleverne er på klasseniveau fordelt på en kontrol-

gruppe og to indsatsgrupper. Eleverne er på tværs af grupperne sammenlignelige på 

baggrundsvariable som køn, etnicitet, andelen af elever med engelsk som andet sprog 

og andelen af elever med særlige behov. Lærerne i de tre grupper er sammenlignelige 

på køn, etnicitet, alder, uddannelsesbaggrund, undervisningserfaring og klassestørrel-

se. I den første indsatsgruppe er der 153 elever, der arbejder med SBI uden RL-

strategier, og i den anden er der 148 elever, der arbejder med SBI med RL-strategier. I 

kontrolgruppen er der 144 elever. 

Både de to indsatsgrupper og den ene kontrolgruppe får som minimum et 3-ugers for-

løb med to lektioner om ugen om generel matematisk problemløsning. De seks lektio-

ner har hver en varighed på mellem 30 og 40 minutter.  

For matematisk problemløsning fokuseres der i studiet på følgende fire problemtyper: 

1. Indkøbslisteproblemer (shopping list problemer), hvor der opstilles en indkøbssi-

tuation, og hvor eleverne eksempelvis skal udregne, hvor mange penge de har 

tilbage efter indkøb. 

2. Delingsproblemer (half problemer), hvor eleverne eksempelvis skal udregne, 

hvor mange genstande,, de har tilbage,, efter at have delt med én eller to ven-

ner. 

3. Indkøbsposeproblemer (buying bags problemer), hvor eleverne eksempelvis skal 

udregne, hvor mange poser hatte de skal købe, hvis de kommer i poser med 3 i, 

og de i alt skal bruge 9 hatte. 

4. Piktogramproblemer (pictograph problemer), hvor eleverne får vist et piktogram, 

som eksempelvis illustrerer en mængde personer, som alle skal have lige mange 

popcorn. Opgaven er, at eleven skal udregne, hvor mange popcorn, der i alt skal 

produceres. 

 

Eleverne i indsatsgrupperne (både SBI med og uden træning i hverdagsproblematikker) 

modtager desuden fire 3-ugers forløb. Et 3-ugers forløbet består af syv lektioner i sy-

stematisk problemløsning. I hvert 3-ugers forløb er der to kumulative evalueringslekti-

oner. Hvert af de tre forløb adresserer en af de fire problemtyper.  

Hvert 3-ugers forløb er struktureret som følger: 
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 I lektion 1-4 bliver instruktioner i problemløsninger givet ved hjælp af pro-

blemer, der kun varierer på den skriftlige fortælling, som opgaven er opbyg-

get om. Eksempelvis er problemet (opgaven) stadig centreret om delingspro-

blemer, men nu er det ikke to børn, som skal dele is, men i stedet to voksne 

som skal dele en pakke chokolade. Her bliver enkelte trin i problemløsningen 

visualiseret på en planche i klasselokalet. Eleverne foretager en problemløs-

ning i den sidste lektion.   

 I lektion 6-7 bliver skemaerne udvidet. Eleverne bliver introduceret til, hvor-

dan man kan overføre viden fra en kontekst til en anden kontekst (transfer). 

Derudover bliver der varieret på den skriftlige fortælling om de enkelte pro-

blemer og fokuseret på et af de fire problemtyper. Eleverne arbejder med fle-

re problemløsninger i grupper eller med en makker.  

 Lektion 7 er anderledes for de elever, som er i gruppen, der modtager SBI 

med eksplicit instruktion i at anvende strategier til at tackle dagligdags ma-

tematiske problemer. Lektionen består for de elever i, at eleverne eksplicit 

bliver undervist i strategier for at forstå kompleksiteten i hverdagsproblema-

tikkerne. Eksempelvis bliver et videoklip vist, hvor der indgår matematik på 

2. klasses niveau, således at eleverne kunne fokusere på at anvende en sy-

stematisk problemløsningsstrategi.  

 

I studiet måles elevernes evne til at overføre lærte problemløsningsstrategier til andre 

kontekster. Denne overføringsevne måles gennem transfer, hvor der skelnes mellem 

øjeblikkelig, nær og fjern transfer. I den øjeblikkelige transfer anvendes en fortælling til 

at forklare samme problematik som i problemløsningsstrategien. I nær transfer varierer 

problemet i fortællingen fra den fortælling, som eleverne er blevet præsenteret for i 

problemløsningsstrategien. I fjern transfer er der flere variationer i problemstillingen og 

præsentationen af denne, end den eleverne har mødt i problemløsningen, således at 

det minder mere om hverdagsproblematikker. Præstationer bliver scoret i forhold til 

Kansas rubrik med følgende fire komponenter: konceptuelle fundamenter (conceptual 

underpinnings), beregningsmæssige applikationer (computational applications), pro-

blemløsning strategier (problem-solving strategies) og kommunikationsværdier (com-

municative values).  De tre transfer-måleredskaber er valideret med TerraNova ska-

laen.  

Der gennemføres førtest tre uger før indsatsen og eftertest tre uger efter indsatsen. 

Effekten af indsatserne undersøges ved hjælp af variansanalyser.  

Studiet viser, at SBI både med og uden RL har en positiv effekt på elevers evne til at 

anvende matematiske problemløsningsstrategier for både øjeblikkelig og nær transfer. 

Målingen af elevernes evne til at anvende fjern transfer, det vil sige, hvor eleverne kan 

håndtere, at der varieres på mange punkter i problemstillingerne, men hvor de fortsat 

kan anvende den opnåede viden om matematisk problemløsning sker med afsæt i fire 

spørgsmål. Eftermålingen viser, at der blot er en positiv effekt for begge indsatsgrupper 

sammenlignet med kontrolgruppen på to af spørgsmålene, dem som omhandler elever-

nes evne til at tackle høj grad af kompleksitet. Derudover gælder det, at eleverne, som 

modtog SBI med eksplicit instruktion i at anvende strategier til at tackle dagligdags 

matematiske problemer, opnår en større effekt. end de elever som blot fik SBI-

indsatsen vedrørende de spørgsmål inden for fjern transfer, som er mindre strukturere-

de. 

Indsatserne er implementeret i overensstemmelse med indsatsbeskrivelsen.  
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11. Gamo Sylvie; Emmanuel Sander & Jean-Francois Richard: Transfer of strategy 

use by semantic recoding in arithmetic problem solving 

Type: Tidsskriftsartikel  

Land: Frankrig 

Årstal for udgivelse: 2010 

Årstal for dataindsamling: Ikke oplyst  

Samlet evidensvægt: Medium 

Studiet undersøger betydningen af sproglige faktorer for valget af en problemløsnings-

strategi, og herunder hvilken betydning det har at træne dette, på elevernes evne til at 

overføre løsning fra en matematisk/hverdagskontekst til en anden matema-

tisk/hverdagskontekst (transfer). Studiet undersøger effekten af et 2-dags træningsfor-

løb for elever i 4. og 5. klasse, og om det øger elevernes evne til at overføre lærte stra-

tegier til en anden matematisk problemstilling. 

Studiet er baseret på to kvasi-eksperimentelt design, da der gennemføres to ekspe-

rimenter. I alt deltog 11 klasser, som kom fra seks forskellige skoler.   

I første eksperiment deltager der 261 elever i alderen 8 til 9 år. Heraf blev 193 elever 

fordelt på to indsatsgrupper (alt efter om læreren eller forskeren gennemfører eksperi-

mentet), og 68 elever blev tilknyttet kontrolgruppen. Lærerne blev undervist i problem-

løsning af én af de deltagende forskere forud for deres egen undervisning af eleverne. 

Da der ikke er nogen forskel på resultaterne for de to indsatsgrupper af elever (alt efter 

om de blev undervist af læreren eller forskeren), bliver de to indsatsgrupper lagt sam-

men til den videre analyse. I begge indsatsgrupper fremgår det, at eleverne er repræ-

sentative i forhold til forskellige socioøkonomiske baggrunde. 

Undervisningsmaterialet i eksperiment 1 blev skabt ved at variere på følgende to fakto-

rer: 

1. Typen af problem som blev adresseret. Der indgik både antal-matematiske pro-

blemer (number–of-elements problems), prisproblemer (price problems) og al-

dersproblemer (age problems).  

2. Typen af spørgsmål. Spørgsmålet kræver enten beregninger med hele tal eller 

delmængder. 

 

Eleverne starter med at tage en test i talelementproblemer (number–of-elements pro-

blems). Derefter fortsætter første eksperiment af to dages undervisningslektioner, som 

hver har en varighed på 60 minutter. I den første lektion bliver eleverne præsenteret 

for resultaterne af førtesten (vedrørende talelementproblemer), hvor resultatet bliver 

vist og udregnet med to forskellige problemløsningsstrategier. Eleverne bliver bedt om 

at sammenligne og diskutere disse. Eleverne bliver derefter bedt om at løse en lignende 

problemstilling. Dette bliver gentaget endnu en gang. I anden lektion bliver eleverne 

bedt om at løse et problem, hvor de skal finde en delmængde. Et eksempel på en så-

dan opgave er følgende: "I familien Richardsen er der 5 personer. Når familien Richard-

sen tager på ferie med familien Robertsen er de 9 personer på hotellet. I Dumas familie 

er der 3 personer mindre end i familien Ricardsen. Familien Robertsen tager på ferie 

med Dumas familie. Hvor mange personer er der på hotellet?" 

Læreren minder eleverne om, at de to strategier, som de er blevet præsenteret for da-

gen i forvejen, kan anvendes, og de bliver opfordret til at illustrere problemet. Læreren 

illustrerer derefter problemstillingen. Eleverne i kontrolgruppen modtager almindelig 

undervisning i samme periode.  
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Det andet eksperiment blev gennemført i fem klasser fra tre forskellige skoler. I alt 

deltog 174 elever fra 4. og 5. klasse i alderen mellem 8 og 11 år. I det andet eksperi-

ment følger alle eleverne ikke en specifik undervisning (indsats), men bliver blot instru-

eret i at løse problemerne med en enkel funktion. Der er ikke præciseret yderligere, 

hvad indsatsen er for den ene indsatsgruppe i eksperiment 2. Det vil samtidigt sige, at 

der ingen kontrolgruppe er i det andet eksperiment. 

I studiet måles elevernes evne til at anvende transfer-strategier (overføringsstrategier) 

i første eksperiment ved en forskergenereret før- og eftertest i forbindelse med 

træningsforløbet. Før- og eftertesten består af samme test, hvor eleverne får 45 minut-

ter til at løse opgaverne. På baggrund af før- og eftertesten bliver elevernes løsnings-

strategier kodet efter følgende løsningsstrategier: komplementær (complementaion), 

matchet (matching), blandet (mixed), irrelevant (irrelevant), hovedudregning (mental 

calculations) eller sprang problemet over (skipped problems). Styrken af den anvendte 

strategi bliver kodet. Hvis der er anvendt en matchning-strategi, bliver det kodet til -1, 

hvis der bliver anvendt en komplementær strategi, bliver det kodet til 1, og de reste-

rende strategier bliver kodet 0.  

Anvender eleverne matchning-strategien, bruger de kun én beregning til at løse opga-

ven, hvor de ved den komplementære strategi bruger flere beregninger. Fx kan den 

tidligere eksemplificerede opgave løses på to måder. Enten ved at anvende den kom-

plementære strategi (9-5=4; 5-3=2; 4+2=6) eller ved at anvende matchning-

strategien (9-3=6). 

Effekten af undervisningen afdækkes ved hjælp af variansanalyser.  

Studiet viser, at eleverne, som indgår i første eksperiment, i højere grad begynder at 

anvende matchning-strategien, når de løser problemer, og at der dermed er en positiv 

effekt af indsatsen. Studiet viser også, en positiv effekt på elevernes evne til at over-

føre problemløsningsmetoden fra én problemtype til de to andre problemtyper. For at 

kontrollere for bias i resultaterne inddrages resultaterne fra eksperiment 2, hvor ele-

verne ikke får nogen indsats målrettet problemløsning, men blot skal gennemføre de 

samme test. Resultaterne viser, at de elever, som ikke er blevet undervist i løsnings-

strategier, i mindre grad anvender matchning-strategier. 

 



 

ABSTRACTS AF STUDIER INKLUDERET I SYNTESEN – MATHEMATICAL LITERACY  

 

 

 

 
 

 

 

25 

12. Griffin, Cynthia C. & Asha K. Jitendra: Word Problem-Solving Instruction in 

Inclusive Third-Grade Mathematics Classrooms 

Type: Tidsskriftsartikel  

Land: USA  

Årstal for udgivelse: 2009  

Årstal for dataindsamling: Ikke oplyst  

Samlet evidensvægt: Høj 

Studiet undersøger effekten af to forskellige undervisningstilgange; en systematisk 

(skematisk) problembehandlingstilgang, Schema-based instruction (SBI) og en generel 

strategisk tilgang til problembehandling, General strategy instruction (GSI), på i 3. 

klasses elevers færdigheder i tekstbaseret matematisk problemløsning (word problem-

solving) og regnefærdigheder (computational skills). Derudover undersøger studiet, om 

de eventuelle effekter af systematisk læring fastholdes på længere sigt.   

Studiet er baseret på et kvasi-eksperiment med to indsatsgrupper, der består af ele-

ver med forskelligt fagligt niveau (mixed abilities). Der er ingen kontrolgruppe, og det 

er derfor indsatsernes relative effekter, der undersøges. I alt deltager 60 elever i 3. 

klasse i forsøget. Gennemsnitsalderen på eleverne er ca. 9 år. Eleverne bliver matchet 

med en anden elev, som er på tilsvarende faglige niveau ud fra deres resultater i Stan-

ford Achievement Test 9 (SAT-9) i forhold til de to dele af testen, der måler elevens 

matematiske problemløsningsfærdigheder og regnefærdigheder. Medlemmer af hvert 

elev-par bliver tilfældigt tildelt enten SBI-indsatsen eller GSI-indsatsen (30 i hver grup-

pe). Indsatsen forløber over 18 uger, hvor elevernes normale matematikundervisning 

én gang om ugen bliver erstattet af enten SBI- eller GSI-indsatsen. I alt er der 20 un-

dervisningsgange, som hver varer 100 minutter. Undervisningen bliver fulgt af to 

forskningsassistenter, der følger og dokumenterer undervisningen i forhold til at sikre 

ensartethed i implementeringen af indsatsen.  

SBI-indsatsen fokuserer på den underliggende struktur i de problemer eller opgaver, 

som eleverne skal løse, og lærer eleverne at have en systematisk (og skemabaseret) 

tilgang til problembehandlingen.  

SBI-indsatsen består af både et-trins-problemer og to-trins-problemer. For et-trins-

problemer er der tre undervisningsmoduler, der består af 10-11 lektioner. Indholdet i 

hvert undervisningsmodul består af to faser;  

1. Problemskemafasen, hvor eleverne lærer at genkende problemtyperne   

2. Problemløsningsfasen, hvor eleverne skal løse problemer med ubekendte ele-

menter.  

 

I problemskemafasen lærer eleverne at genkende problemtyperne (change, group og 

compare), hvor de i alle opgaverne kender de forskellige informationer, de skal bruge 

for at besvare problemformuleringen. Dermed lærer de, hvordan de enkelte problemer 

er opbygget, men også hvilke elementer der indgår i problemløsningen. De lærer derfor 

strukturen for problemerne (shema). Anden fase (problemløsningsfasen) består i, at 

der mangler nogle informationer i de opstillede problemer, de skal løse. Det betyder, at 

de skal anvende den viden om problemernes struktur (shema), som de lærer i første 

fase. I problemløsningsfasen arbejder eleverne med metakognitive strategier ud fra en 

FOPS-tjekliste, som er forskergenereret (Find problem type, Organize information in 

the problem using a diagram, Plan to solve the problem, and Solve the problem) til at 

hjælpe eleverne med at lægge mærke til de nødvendige elementer af problemet.   
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For to-trins-problemer er der et undervisningsmodul, der består af fire lektioner. Her er 

fokus at kæde to strukturer (shema) sammen forud for at løse en given problemstilling.  

GSI-indsatsen inddrager flere forskellige løsningsstrategier og indeholder også under-

visning i et-trins- og to-trins-problemer. Hvert undervisningsmodul om henholdsvis ad-

dition og subtraktion indeholder 16 lektioner (32 lektioner i alt). Hvert undervisnings-

modul består af fire lektioner vedrørende to-trins-problemer, tre lektioner i en-trins-

problemer og to lektioner med blandet praksis og instruktioner i to-trins-problemer. 

Resten af undervisningslektionerne er ikke præciseret. Eleverne lærte også en systema-

tisk tilgang til at løse matematiske problemer ud fra følgende fire komponenter:  

1. Læs og forstå problemet  

2. Planlæg en løsningsstrategi 

3. Løs problemet 

4. Se og tjek resultatet. 

 

I studiet måles effekterne af indsatsen på elevernes problemløsningsfærdigheder og 

regnefærdigheder ved hjælp af tre forskergenererede måleredskaber. Eleverne 

bliver testet ved hjælp af en før-, under- og eftertest, og der bliver desuden lavet en 

opfølgende test tolv uger efter. De tre forskergenererede måleredskaber er følgende; 

 Et måleredskab til at måle elevernes evne til at løse matematiske tekstproble-

mer (word problem solving). Testen består af 16 opgaver, henholdsvis tolv et-

trins-opgaver og fire to-trins-opgaver. Eleverne får 50 minutter til at gennemfø-

re testen. Eleverne gennemfører testen umiddelbart før og efter indsatsen og 

igen tolv uger efter indsatsen. 

 Et måleredskab til løbende at kunne måle fremskridt i elevernes matematiske 

problemløsningsfærdigheder undervejs i indsatsperioden. Måleredskabet består 

af en test med otte opgaver, seks et-trins-opgaver og to to-trins-opgaver. Ele-

verne har 10 minutter til at løse dem. Testene bliver gennemført hver tredje uge 

i indsatsperioden og i alt seks gange. Testene blev ikke gennemført før og efter 

indsatsen, men havde alene til formål at undersøge elevernes fremskridt under-

vejs. 

 Et måleredskab til at måle elevernes regnefærdigheder. Måleredskabet består af 

en test med 25 opgaver. Eleverne får tre minutter til at løse opgaverne. Testen 

bliver gennemført umiddelbart før og efter indsatsen og igen tolv uger efter ind-

satsen. 

 

Effekterne afdækkes ved hjælp af variansanalyser.  

Studiet viser, at både SBI og GSI har en positiv effekt på elevers problemløsnings- og 

regnefærdigheder. Det gælder både ved eftertesten og ved den opfølgende test tolv 

uger efter. De løbende test, eleverne gennemfører undervejs i indsatsperioden, viser 

desuden, at SBI-eleverne klarer sig væsentligt bedre end GSI-eleverne i starten af ind-

satsperioden, men forskellen blev udlignet over tid. Til sidst i indsatsperioden klarer de 

to indsatsgrupper sig stort set lige godt, hvilket også bekræftes i eftermålingen.  

Begge indsatser er implementeret i overensstemmelse med indsatsbeskrivelsen, da der 

er foretaget fidelitetsmålinger. 
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13. Harskamp, E. & C. Suhre: Schoenfeld's Problem Solving Theory in a Student 

Controlled Learning Environment 

Type: Tidsskriftsartikel  

Land: Holland 

Årstal for udgivelse: 2007  

Årstal for dataindsamling: 2000/2001  

Samlet evidensvægt: Høj 

Studiet undersøger effekten af at anvende et elevstyret computerprogram, der er base-

ret på Schoenfelds teori om problemløsning, på gymnasieelevers problemløsningsfær-

digheder. Endvidere undersøger studiet, om der er forskel på effekten af computerpro-

grammet på forskellige trin ved gymnasieelevernes problemløsning.  

Studiet er baseret på et kvasi-eksperiment, hvor der gennemføres både før- og ef-

tertest på både indsats- og kontrolgruppen. I studiet indgår der 19812 gymnasieelever, 

hvor 91 gymnasieelever fra fire gymnasieklasser udgør indsatsgruppen. Kontrolgruppen 

består af fem gymnasieklasser med i alt 107 elever. De to grupper har nogenlunde 

samme kønsfordeling og faglige niveau og er alle i alderen 15-17 år. Lærerne, der del-

tager i indsatsen har alle betydelig undervisningserfaring (5 år eller mere), men har 

ikke erfaring med brugen af computerprogrammet. Lærerne modtager derfor forinden 

et 3-timers kursus i anvendelsen af programmet. Indsatsens omfang består i, at gym-

nasieeleverne i indsatsgruppen selv skal anvende computerprogrammet i 14 lektioner a 

50 minutter fordelt på tre perioder af to uger. I samme perioder skal gymnasieeleverne 

i kontrolgruppen anvende deres tekstbog og udføre deres problemløsning i en lærersty-

ret undervisning (normal praksis i matematikundervisningen på gymnasiet). 

Indsatsen består i, at gymnasieeleverne skal lave problemløsning via et elevstyret 

computerprogram. Problemløsningsstrategien er opbygget om følgende fire trin: 

1. Læs og analyser problemet (read and analyse) 

2. Identificer, hvilken matematisk viden der skal anvendes (identify) 

3. Udvikl og implementer en løsningsplan (plan and implement) 

4. Tjek resultatet (verify). 

 

Undervejs kan gymnasieeleverne i programmet benytte sig af instruktionshints for 

hvert trin i problemløsningen, hvor der er mulighed for at vælge forskellige løsningsme-

toder. På den måde kan gymnasieeleverne selv vælge graden af instruktionsniveau til 

at støtte dem bedst. Et eksempel er, at gymnasieeleverne bliver bedt om at finde ud af, 

hvor hurtigt et fly flyver. Gymnasieeleverne har oplysninger om, hvor hurtigt flyet fly-

ver i normalt vejr, og hvor stor vindhastigheden er. Et eksempel på et hint i forhold til 

at løse denne opgave er; "du skal trække hastigheder fra hinanden", og et eksempel på 

yderligere information, hvis første hint ikke er nok, er; "du skal trække vindhastigheden 

fra den maksimale hastighed i normalt vejr".  

I studiet måles gymnasieelevernes problemløsningsevne ud fra en forskergenereret 

før- og eftertest baseret på tre trin i problemløsning; analysen (af problemet), løs-

ningsmodellen og verifikation (af deres svar). For henholdsvis analyse- og verifikati-

onsdelen kan gymnasieeleverne maksimalt få 2 point, hvor de for løsningsmodellen 

maksimalt kan få 3 point. Hvert trin testes for fem problemstillingsopgaver. For at sikre 

at lærerne anvender computerprogrammet efter hensigten, kontaktes lærerne på tele-

fon regelmæssigt gennem hele indsatsperioden. Effekten af computerprogrammet på 

gymnasieelevernes problemløsningsfærdigheder afdækkes ved hjælp af en hierarkisk 

                                           
12 Der falder 7 elever fra undervejs; 3 fra indsatsgruppen og 4 fra kontrolgruppen. 
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model (lineær model), hvor gymnasieeleverne fra indsatsgruppen sammenlignes med 

gymnasieeleverne i kontrolgruppen under hensynstagen til førtesten. I samtlige analy-

ser kontrolleres der for gymnasieelevernes køn. 

Studiet viser, at det elevstyrede computerprogram har en positiv effekt på gymnasie-

elevernes problemløsningsfærdigheder. Eftertesten er bedre end førtesten for gymna-

sieelever i indsatsgruppen, mens eftertesten er på samme niveau som førtesten for 

gymnasieeleverne i kontrolgruppen. Studiet viser endvidere, at der er størst effekt af 

computerprogrammet på analysedelen og i forhold til valg af løsningsmodel. Det vil 

altså sige, at gymnasieelever, der har anvendt computerprogrammet, i højere grad har 

lært at analysere problemer og finde den korrekte løsningsmodel i forhold til gymnasie-

elever, der har fulgt et normalt undervisningsforløb.  

Derudover viser studiet, at der ikke er forskel på effekten af programmet for gymnasie-

elever med forskelligt fagligt udgangspunkt. Det vil sige, at computerprogrammet un-

derstøtter gymnasieelevernes læring lige meget, uanset om gymnasieeleven i udgangs-

punktet er en svag eller stærk problemløser.  
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14. Jitendra, Asha K.; Cynthia C. Griffin, Priti Haria, Jayne Leh, Aimee Adams & 

Anju Kaduvettoor: A Comparison of Single and Multiple Strategy Instruction on 

Third-Grade Students' Mathematical Problem Solving 

Type: Tidsskriftsartikel  

Land: USA 

Årstal for udgivelse: 2007 

Årstal for dataindsamling: Ikke oplyst  

Samlet evidensvægt: Høj  

 

Studiet undersøger effekten af at anvende skemabaserede instruktioner (schema-based 

instructions (SBI)) fremfor at anvende forskellige strategier (general strategy instruc-

tions, GSI) i forhold til elevers matematiske problemløsning og præstationer.  

Studiet er baseret på et kvasi-eksperiment med 88 elever i 3. klasse i alderen 9-10 

år. Eleverne bliver matchet to og to på baggrund af deres præstation i Standard Achie-

vement Test (SAT) vedrørende matematisk problemløsning, således at de danner par, 

og at hvert elevpar er på samme faglige niveau. Medlemmer af hvert elevpar får tilfæl-

digt tildelt enten SBI-indsatsen (45 elever) eller GSI-indsatsen (43 elever). Begge 

grupper modtager deres matematikundervisning, som vanligt, i form af fem lektioner af 

25 minutters varighed om ugen. Her fokuseres på et-trins- og to-trins-problemer, som 

fokuserer på problemtyperne: ændring af tal (changes), gruppering af tal (group) og 

sammenligning af tal (compare). Forud for indsatsen deltager lærerne i en 2-timers 

workshop, hvor de præsenteres for indsatsens indhold og undervisningsmetode. 

SBI-indsatsen består af både et-trins-problemer og to-trins-problemer. For et-trins-

problemer er der tre undervisningsmoduler, der består af 10-11 lektioner. Indholdet i 

hvert undervisningsmodul består af to faser;  

5. Problemskemafasen, hvor eleverne lærer at genkende problemtyperne   

6. Problemløsningsfasen, hvor eleverne skal løse problemer med ubekendte ele-

menter.  

 

I problemskemafasen lærer eleverne at genkende problemtyperne (change, group og 

compare), hvor de i alle opgaverne kender de forskellige informationer, de skal bruge 

for at besvare problemformuleringen. Dermed lærer eleverne, hvordan de enkelte pro-

blemer er opbygget, men også hvilke elementer der indgår i problemløsningen. Elever-

ne lærer strukturen for problemerne (shema). Anden fase (problemløsningsfasen) be-

står i, at der mangler nogle informationer i de opstillede problemer, som eleverne skal 

finde. Det betyder, at eleverne skal anvende den vide om problemernes struktur (she-

ma), som de lærer i første fase.  

For to-trins-problemer er der et undervisningsmodul bestående af fire lektioner. Her er 

fokus på at kæde to strukturer (shema) sammen forud for at løse en given problemstil-

ling. Eleverne arbejder med metakognitive strategier ud fra en FOPS-tjekliste, som er 

forskergenereret (Find problem type, Organize information in the problem using a dia-

gram, Plan to solve the problem, and Solve the problem) for at hjælpe dem med at 

lægge mærke til de nødvendige elementer af problemet.  

GSI-indsatsen indeholder også undervisning i et-trins- og to-trins-problemer. Hvert 

undervisningsmodul om henholdsvis addition og subtraktion indeholder 16 lektioner (32 

lektioner i alt). Hvert undervisningsmodul består af fire lektioner vedrørende to-trins-

problemer, tre lektioner i en-trins-problemer og to lektioner med blandet praksis og 

instruktioner i to-trins-problemer. Resten af undervisningslektionerne er ikke præcise-
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ret. Eleverne lærer også en systematisk tilgang til at løse matematiske problemer ud 

fra følgende fire komponenter:  

1. Læs og forstå problemet  

2. Planlæg en løsningsstrategi 

3. Løs problemet 

4. Se og tjek resultatet. 

 

I studiet måles effekterne af indsatsen ved blandt andet at se på elevernes resultater 

på delspørgsmål fra Standard Achievement test (SAT) vedrørende matematisk pro-

blemløsning. For at måle elevernes udvikling i tekstbaserede problemløsninger (word 

problem solving) anvendes en forskergenereret test bestående af 16 problemløsnin-

ger, som eleverne gennemfører som før- og eftertest. Elevernes progression i mate-

matisk beregning undersøges med Basic Math Computation fluency measure. Der-

udover afsluttede eleverne skoleåret med at gennemføre Mathematics subtest of the 

Pennsylvania System of School Assessment (PSSA), som muliggør generalisering 

til delstaten i USA. Effekterne af indsatsen afdækkes ved hjælp af variansanalyse. 

Studiet viser, at der er en positiv effekt på eleverne i SBI-indsatsen sammenlignet 

med eleverne i GSI-indsatsen vedrørende elevernes kompetencer til matematisk pro-

blemløsning (SAT-testen). Derudover er der en positiv effekt på eleverne i SBI-

indsatsen i PSSA-testen. Ligeledes er der positiv effekt for eleverne itesten vedrørende 

tekstbaseret problemløsning. Der var ingen effekter på Basic Math Computation Fluency 

Measure. 

Indsatserne er implementeret i overensstemmelse med indsatsbeskrivelsen. 
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15. Jitendra, Asha K.; Jon R. Star, Kristin Starosta, Jayne M. Leh, Sheetal Sood, 

Grace Caskie, Cheyenne L. Hughes & Toshi R. Mack: Improving Seventh Grade 

Students' Learning of Ratio and Proportion: The Role of Schema-Based In-

struction 

Type: Tidsskriftsartikel  

Land: USA 

År for udgivelse: 2009 

År for dataindsamling: Ikke oplyst 

Samlet evidensvægt: Høj  

Studiet undersøger effekten af skemabaserede instruktioner (SBI) i matematisk pro-

blemløsning for elever med forskellige faglige niveauer i almindelige skoler. Derudover 

er formålet at undersøge, om eleverne på længere sigt bibeholder deres opnåede kom-

petencer (retention). Fokus for studiet er problemløsningsopgaver vedrørende ratio og 

fordeling. 

Studiet er baseret på et randomiseret, kontrolleret forsøg med 148 elever i 7. klas-

se i alderen ca. 12-13 år. På skolerne inddeles eleverne i følgende fire grupper opdelt 

efter deres færdighedsniveau; avanceret, højt, mellem og lavt niveau med afsæt i de-

res præstrationer i Standard Achievement Test (SAT) vedrørende matematisk problem-

løsning. Disse inddelinger skaber basis for klassesammensætningen i matematikunder-

visningen på skolen det efterfølgende skoleår, således at hver klasse består af elever 

med samme faglige niveau. I studiet er det kun elever med højt, mellem eller lavt ni-

veau, som indgår i indsatsen. Klasserne bliver matchet på samme faglige niveau og 

derefter tilfældigt tildelt SBI-indsatsen (70 elever) eller i kontrolgruppen (78 elever). 

Indsatsen varer 10 skoledage, hvor eleverne hver dag modtager en lektions matema-

tikundervisning, der varer 40 minutter. Forud for indsatsen deltager lærerne i en hel 

dags undervisning i indsatsens indhold og metode.  

SBI-indsatsens undervisningsforløb består af følgende 10 lektioner; 

 Lektion 1 og 2 fokuserer på meningen med forholdstal, ækvivalens og sam-

menligningsforhold (ratios, equivalent ion and comparison of ratios). 

 Lektion 3 og 4 fokuserer på at løse forskellige tekstopgaver, hvor forholdstal 

indgår (ratios og word problem solving).  

 Lektion 5 fokuserer på at udvide forståelsen af forholdstal til eksempelvis ma-

tematiske problemer med forskellige måleenheder.  

 Lektion 6 og 7 fokuserer på tekstbaseret problemløsning i forskellige kontek-

ster.  

 Lektion 8 og 9 fokuserer på at illustrere og skalere forskellige problematikker.  

 Lektion 10 fokuserer på brøker og procentregning, og hvordan det er relate-

ret til hinanden.  

 

For hver lektion er der lektier til eleverne. I løbet af indsatsen får eleverne til opgave at 

lede efter problemernes type. Eleverne arbejder med metakognitive strategier ud fra en 

FOPS-tjekliste (Find problem type, Organize information in the problem using a dia-

gram, Plan to solve the problem, and Solve the problem), der er forskergenereret, og 

som skal hjælpe eleverne med at lægge mærke til de nødvendige elementer af proble-

met. 

 

Kontrolgruppen modtager den almindelige undervisning, herunder med hverdagspro-

blematikker som eksempler, når de skal anvende forholdstal. Undervisningen i både 

indsats- og kontrolgruppen er opbygget således, at eleverne arbejder selvstændigt med 
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opgaverne, hvorefter læreren gennemgår opgaven for hele klassen. Derudover gen-

nemgår læreren de forskellige dele af koncepterne, hvorefter eleverne får lektier for.  

I studiet måles elevernes udvikling i problemløsninger med en forskergenereret test, 

der består af 18 problemløsninger, som er udledt af TIMSS og NAEP tests, og som ele-

verne skal gennemføre ved en før- og eftertest. Elevernes progression i matematik 

måles med Mathematics subtest of the Pennsylvania System of School Asses-

sment (PSSA), som er valideret med CTBS/TerraNova, som muliggør generalisering til 

delstaten i USA. I studiet måles effekterne af indsatsen ved også at se på elevernes 

resultater i Standard Achievement test (SAT). Elevernes metakognitive strategiske 

færdigheder måles ved en forskergenereret test målrettet problemløsning med 

udgangspunkt i FOPS-tjeklisten. Effekterne af indsatsen afdækkes ved hjælp af vari-

ansanalyse. 

Studiet viser, at det er en positiv effekt for eleverne i SBI-indsatsen på deres præsta-

tioner i testen for tekstbaseret problemløsning sammenlignet med eleverne i kontrol-

gruppen. Studiet viser derudover, at der fire måneder efter indsatsen, for de elever 

som deltog i indsatsgruppen, fortsat var en positiv effekt, når der sammenlignes med 

kontrolgruppen. Studiet fandt ingen effekt af indsatsen på elevernes progression i ma-

tematik (PSSA-testen) og ingen effekt af indsatsen på elevernes metakognitive strate-

gier (FOPS-testen). Ligeledes var der ingen effekter af indsatsen på elevernes meta-

kognitive strategier (FOPS-testen), når man analysere på tværs af elevernes faglige 

niveau. Det gælder dog, at eleverne på alle tre færdighedsniveauer i højere grad til-

kendegav, at de bedst kunne løse det sidste element i FOPS-tjeklisten; problemet. 

Forskerne angiver, at indsatsen er implementeret i moderat overensstemmelse med 

indsatsbeskrivelsen.  

Nedenstående studie er også en del af indeværende kortlægning. Studiet fremhæver 

dog, at data er indsamlet i forbindelse med ovenstående studie, hvorfor der ikke selv-

stændigt afrapporteres på nedenstående studie. 

Jitendra, Asha K.; Jon R. Star, Kristin Starosta, Jayne M. Leh, Sheetal Sood, Grace 

Caskie, Cheyenne L. Hughes & Mack Toshi R.: Improving Seventh Grade Students' 

Learning of Ratio and Proportion: The Role of Schema-Based Instruction 

Type: Tidsskriftsartikel  

Land: USA 

Årstal for udgivelse: 2009 

Årstal for dataindsamling: Ikke oplyst 

Samlet evidensvægt: Høj 
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16. Jitendra, Asha K.; Jon R. Star, Michael Rodriguez, Mary Lindell & Fumio 

Someki: Improving Students' Proportional Thinking Using Schema-Based In-

struction 

Type: Tidsskriftsartikel  

Land: USA 

Årstal for udgivelse: 2011 

Årstal for dataindsamling: Ikke oplyst 

Samlet evidensvægt: Medium 

 

Studiet undersøger effekten af skemabaserede instruktioner (SBI) i matematisk pro-

blemløsning, som er designet til at få 7. klasses elever til at forstå og løse forholdstals- 

og fordelingsproblemer. Studiet er en videreudvikling af Jitendra et al. (2009) ved 

blandt andet at forlænge indsatsperioden.  

Studiet er baseret på et randomiseret, kontrolleret forsøg med 463 elever i 7. klas-

se i alderen ca. 12-13 år. Indsatsen foregår på tre forskellige skoler fra to forskellige 

skoledistrikter, som har forskelligt undervisningsmateriale i matematik. Eleverne blev 

på klasseniveau tilfældigt tildelt at indgå i SBI-indsatsen (283 elever) eller kontrolgrup-

pen (153 elever). Indsatsen varer 29 skoledage, hvor de hver dag modtager en lektions 

matematikundervisning af en varighed på 50 minutter. Forud for indsatsen deltager 

lærerne i to endags sessioner, hvor de bliver undervist i indsatsens indhold og under-

visningsmetode.  

SBI-indsatsens undervisningsforløb består af følgende 21 lektioner: 

 I lektion 1-2, 5 og 11 fokuserer undervisningen på meningen med forholdstal, 

rater og procent (ratio, rates and percentage) 

 I lektion 3-4, 6-9, og 12-18 præsenteres eleverne for forholdstals-, proporti-

ons- og procentproblemer i forskellige kontekster, hvor målet er, at eleverne 

skal løse problemerne ved at anvende SBI.  

 I lektion 19 skal eleverne klassificere problemerne inden for forskellige pro-

blemtyper (forholdstal, proportion og procent) ved at bruge en form for Jeo-

pardy-spil, hvor de skal anvende skematiske diagrammer til at præsentere 

problemet.  

 I lektion 10 og 20 præsenterer læreren et hverdagsproblem, som eleverne 

skal løse for at evaluere indholdet af undervisningen. 

 I lektion 21 evalueres indsatsen af eleverne.  

 

SBI-indsatsen indeholder DISC, som er en forskergenereret firetrins-

problemløsningsprocedure, hvor eleverne først skal finde problemet (Discover the pro-

blem type), dernæst skal de identificere informationerne i problemet (Identify informa-

tion in the problem to represent in a diagram), for det tredje skal de løse problemet 

(Solve the problem), og til sidst skal de tjekke resultatet (Check the solution). 

Kontrolgruppen modtager deres undervisning, som vanligt,, hvor undervisningsbøgerne 

er forskellige i de to skoledistrikter. I det ene skoledistrikt modtager eleverne undervis-

ning med afsæt i hverdagsproblematikker, hvor hvert matematisk problem altid bliver 

gennemgået med hverdagseksempler. I det andet skoledistrikt bliver et problem præ-

senteret med afsæt i det materiale, der tidligere er blevet undervist i. 

I studiet måles elevernes udvikling i problemløsningsfærdigheder ved en forskergene-

reret test, der består af 20 problemløsningsopgaver, som eleverne skal gennemføre 

ved en før- og eftertest. Testen er udledt af TIMSS og NAEP tests. Elevernes evne til 

transfer består i, at eleverne kan overføre deres opnåede viden fra et område til et an-
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det, og det måles ligeledes gennem en forskergenereret test, som er udled af TIMSS 

og NAEP tests. Effekterne af indsatsen afdækkes ved hjælp af regressionsanalyser (hie-

rarkiske modeller). 

Studiet indikerer, at der er en positiv betydning af SBI-indsatsen på elevernes præ-

stationer i problemløsningstesten sammenlignet med eleverne i kontrolgruppen. Studiet 

viser derudover, at der en måned efter indsatsen ikke længere er en forskel mellem 

indsats- og kontrolgruppen. Derudover er der ingen effekt på elevernes evne til at 

overføre deres viden fra et område til et andet for hverken indsats- eller kontrolgruppe. 

Forskerne fremhæver, at indsatsen i mindre grad end ønsket er blevet implementeret 

korrekt. Det er blandt andet begrundet i, at der i én indsatsgruppe- og én kontrolgrup-

peklasse blev gjort brug af vikar i to uger. Derudover gælder det, at nogle af lærerne i 

det ene skoledistrikt afveg en smule fra den undervisningsplan, som var lagt for kon-

trolgruppen. Forskerne fremhæver dog, at på trods af implementeringsudfordringer 

indikerer studiet alligevel, at der er en positiv effekt.  
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17. Jitendra, Asha K; Jon R. Star, Danielle N. Dupuis & Michael C. Rodriguez: 

Effectiveness of Schema-Based Instruction for Improving Seventh-Grade Stu-

dents' Proportional Reasoning: A Randomized Experiment 

Type: Tidsskriftsartikel  

Land: USA 

År for udgivelse: 2013 

År for dataindsamling: Ikke oplyst 

Samlet evidensvægt: Høj 

Studiet undersøger effekten af skemabaserede instruktioner (SBI) på 7. klasses elevers 

præstationer i matematisk problemløsning, elevernes fastholdelse af deres evner til at 

løse matematiske problemer (retention) over en 6-ugers periode og deres evne til at 

overføre viden fra et område til et andet (transfer). Studiet er en videreudvikling af 

Jitendra et al. (2011) ved blandt andet at have flere elever med i studiet og i mindre 

grad at have forskerinvolvering i indsatsen.  

 

Studiet er baseret på et randomiseret, kontrolleret forsøg med 1.163 elever i 7. 

klasse i alderen ca. 12-13 år. Indsatsen foregår på seks forskellige skoler fra tre for-

skellige skoledistrikter, som har forskelligt undervisningsmateriale i matematik. Elever-

ne blev på klasseniveau tilfældigt tildelt SBI-indsatsen (594 elever) eller i kontrolgrup-

pen (569 elever). Indsatsen varede seks uger, hvor de modtog en lektions matematik-

undervisning hver dag med en varighed af 45-50 minutter. Det er lærerne, som står for 

undervisningen både i indsats- og kontrolgruppen.  Nogle lærere underviser både en 

indsatsgruppe- og en kontrolgruppeklasse. Forud for indsatsen deltager lærerne, som 

skal undervise i indsatsgruppen, i et kursus på 12 timer, hvor træningen består i at 

sikre lærernes engagement i undervisningen af eleverne i forholdstal, proportion og 

procent (ratis, proportions and percent), herunder at gennemgå og diskutere undervis-

ningsforløbet.   

Indsatsens undervisningsforløb er centreret om forholdstals-, proportions- og procent-

problemer i forskellige kontekster.  Undervisningen består af fire forskellige elementer:  

1. Først forklarer lærerne problemernes matematiske struktur ved at fokusere på 

forskellige problemtyper.  

2. Dernæst visualiserer lærerne de informationer, som eleverne skal bruge for at 

løse problemerne i et skematisk diagram.  

3. Tredje element består i, at lærerne underviser eleverne i DISC, som er en for-

skergenereret firtrins-problemløsningsprocedure, hvor eleverne først skal finde 

problemet (Discover the problem type), dernæst skal de identificere informatio-

nerne i problemet (Identify information in the problem to represent in a dia-

gram), for det tredje skal de løse problemet (Solve the problem), og til sidst skal 

eleverne tjekke resultatet (Check the solution).  

4. Fjerde element består i, at lærerne arbejde med at udvikle elevernes fleksibilitet 

i problemløsning, således at de kan anvende multiple problemløsningsstrategier. 

 

Kontrolgruppen modtager almindelige undervisning, hvor undervisningsbøgerne er for-

skellige i de tre skoledistrikter. En væsentlig forskel fra indsatsgruppen er, at kontrol-

gruppens elever ikke modtager undervisning i den underliggende matematiske struktur 

ved problemerne. De undervises altså ikke i en eksplicit strategi for problemløsning. 

I studiet måles elevernes udvikling i problemløsningsfærdigheder ved en forskergene-

reret før- og eftertest samt en opfølgningstest, der gennemføres seks uger efter 

indsatsen afsluttes. Testen er udledt af TIMSS og NAEP tests. Elevernes evne til at 

overføre deres opnåede viden fra et område til et andet måles ligeledes gennem en 
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forskergenereret test, som er udledt af TIMSS og NAEP tests. Effekterne af indsatsen 

afdækkes ved hjælp af regressionsanalyser (hierarkiske modeller). 

Studiet viser, at der er en positiv effekt for eleverne i SBI indsatsen på deres præsta-

tioner i problemløsningstesten, både umiddelbart efter indsatsen er afsluttet og ved en 

opfølgningsmåling seks uger efter indsatsens afslutning sammenlignet med eleverne i 

kontrolgruppen. Derudover er der ingen effekt på elevernes evne til at overføre deres 

opnåede viden fra et område til et andet.  

Forskerne fremhæver selv, at det kan have betydning, at lærerne både underviser i 

indsats- og kontrolgrupperne, men de mener ikke, at det har betydelig indflydelse, da 

de ved fidelitetsanalyse af undervisningen i både indsats- og kontrolgrupperne ikke 

finder store variationer i implementeringen i forhold til det planlagte. 

Forskerne angiver, at indsatsen er implementeret i overensstemmelse med indsatsbe-

skrivelsen.  
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18. Jitendra Asha K; Michael Rodriguez, Rebecca Kanive, Ju-Ping Huang, Chris 

Church, Kelly A. Corroy & Anne Zaslofsky: Impact of Small-Group Tutoring In-

terventions on the Mathematical Problem Solving and Achievement of Third-

Grade Students With Mathematics Difficulties  

Type: Tidsskriftsartikel  

Land: USA 

Årstal for udgivelse: 2013 

Årstal for dataindsamling: Ikke oplyst 

Samlet evidensvægt: Høj 

 

Studiet undersøger effekten af vejledning i små grupper (small-group tutoring) på ele-

ver med særlige behovs evne til matematisk læring. Effekten undersøges på elever, 

som modtager skemabaserede instruktioner (Schema-based instructions (SBI)) eller 

school-providedstandards-based curriculum (SBC). I studiet er der fokus på to-trins-

problemer, som ofte er mere vanskelige for elever med særlige behov. 

 

Studiet er baseret på et kvasi-eksperiment, hvor der deltager 136 elever i 3. klasse 

med særlige behov fra 12 forskellige skoler. Eleverne udvælges på baggrund af, at de 

er placeret blandt de 40 pct. lavest præsterende elever i testen om læringsprogression i 

matematik (Measure of Academic Progress (MAP)). Eleverne er fordelt i de to indsats-

grupper, således at der er 72 elever i SBI-gruppen og 64 elever i SBC- gruppen.  

Begge indsatser udføres af vejledere, der er rekrutteret gennem lokalsamfundet. Vejle-

derne modtager fælles træning forud for indsatsen i adfærdsstyrende teknikker til at 

hjælpe elever med særlige behov. SBC-vejlederne modtager derudover en trænings-

dag, hvor de modtager en forklaring på skoledistriktets matematiske læreplaner, og 

deltager i en diskussion af, hvordan de forventer, eleverne går til opgaveløsningen. 

Dernæst får tutorerne introduktion og guide til programmets materiale. SBC-vejlederne 

får endvidere instruktioner i at give eksplicit instruktion, når elever har udfordringer 

med centrale matematiske begreber eller færdigheder. SBI-vejlederne fik i stedet for 

træningsdagen et 2-dages undervisningsforløb, der gav dem en beskrivelse af under-

visningsmaterialet samt retningslinjer for, hvordan de skal implementere essentielle 

dele af undervisningen, herunder eksempelvis problemløsning, modelkonstruktion og 

feedback.  

Elever i begge indsatsgrupper får 60 minutters instruktion i grundlæggende matematik 

af deres matematiklærer, som anvender undervisningsmaterialet, Investigations in 

Number data and Space. Derefter modtager eleverne 30 minutters supplerende instruk-

tion i matematik enten ud fra SBI- eller SBC-programmet fem gange om ugen i 12 

uger. Disse supplerende matematikundervisningsgange foregår uden for klasselokalet. 

Forskellen på SBI og SBC er, at SBC indeholder en problem- og undersøgelsesbaseret 

metode, hvorimod SBI er lærerbaseret undervisning med afsæt i skematiske instruktio-

ner.  

I SBC-indsatsen modtager eleverne instruktioner i positionstalsystem (place value), 

addition og subtraktion samt i problemløsning fra deres lærebøger. Det indeholder un-

dervisning om følgende områder; bytte klistermærker (trading stickers), regne med 

mønter (combining coins), indsamlings- og rejsefortællinger (collections and travel sto-

ries) og fortællinger, tabeller og grafer (stories, tables and graphs).  

I SBI-indsatsen fokuseres der på tekstbaserede problematikker med fokus på følgende 

problemtyper; forandringsproblemer og sammenligningsproblemer samt to-trins-

problemer. I SBI består indsatsen af følgende fem problemtyper; ændring af tal (chan-

ges), gruppering af tal (group), sammenligning af tal (compare), gennemgang af disse 
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tre problemtyper (review) og to-trins-problemer. For hver af de fem enheder er der fem 

lektioner. I den første lektion præsenteres temaet og problememnet. I de efterfølgende 

tre lektioner arbejdes der med problemløsningsstrategier, skematiske diagrammer og 

FOPS-tjeklister (Find problem type, Organize information in the problem using a dia-

gram, Plan to solve the problem, and Solve the problem), som er forskergenereret, for 

at finde de relevante informationer i den enkelte problemløsning. I den sidste lektion 

blev det oprindelige skema erstattet med et diagram, som eleverne selv udviklede.  

I studiet måles elevernes matematiske progression ved hjælp af Measure of Acade-

mic Progress (MAP). Derudover anvendes et forskergenereret måleredskab til at 

vurdere elevernes matematiske problemløsning (mathematical word problem solving), 

både før og efter indsatsen. Elevernes generelle matematiske færdigheder måles ved 

Addition and Subtraction NC automaticity. Effekten af vejledning i små grupper på 

elevernes matematiske progression afdækkes ved hjælp af regressionsanalyser (lineæ-

re hierarkiske modeller).  

Studiet viser, at for elevernes evne til at løse matematiske problemer var der en posi-

tiv effekt af vejledning i små grupper. Effekterne af SBI-indsatsen var dog kun gæl-

dende for de elever, som i førtesten fik høje resultater i problemløsningstesten 

(mathematical word problem solving). De opnåede en større effekt af SBI-indsatsen 

ved eftertesten. Derudover viser studiet, at de elever, som ved førtesten fik lave resul-

tater på problemløsningstesten, opnår en større effekt (på problemløsningstesten) af at 

være i SBC-indsatsen.  Det vil sige, at elever, der i udgangspunktet præsterer lavt, 

klarer sig bedre, når de har deltaget i SBI-indsatsen. Der var ingen effekt på elevernes 

resultater, når effekten var afdækket ved MAP-testen samt på the NC automaticity test.  

Forskerne angiver, at indsatserne er implementeret i moderat overensstemmelse med 

indsatsbeskrivelsen.  
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19. Jitendra, Asha K.; Danielle N. Dupuis, Michael C. Rodriguez, Anne F. Zaslofsky, 

Susan Slater, Kelly Cozine-Corroy & Chris Church: A randomized controlled tri-

al of the impact of schema-based instruction on mathematical outcomes for 

third-grade students with mathematics difficulties 

Type: Tidsskriftsartikel  

Land: USA 

Årstal for udgivelse: 2013 

Årstal for dataindsamling: Ikke oplyst 

Samlet evidensvægt: Medium 

Studiet undersøger effekten af vejledning i små grupper (small-group tutoring) på ele-

ver med særlige behovs matematiske præstationer og tekstbaseret problemløsning. 

Vejledningen er delt op i to indsatser; skemabaserede instruktioner (SBI) og school-

providedstandards-based curriculum (SBC). I studiet er der fokus på fremstilling af et 

problem (representing) og tekstbaseret problemløsning (word problem solving). 

Studiet er baseret på et kvasi-eksperiment, hvor der deltager 109 elever i 3. klasse  

med særlige behov fra 9 forskellige skoler og fra i alt 28 forskellige klasser. Eleverne 

udvælges til at deltage med udgangspunkt i, at de er blandt de 40 pct. lavest præste-

rende i en test om læringsprogression i matematik (Measure of Academic Progress 

(MAP)). Derudover skelnes der mellem elever, som er meget fagligt svage (1-25 per-

centil) og mindre fagligt svage (26-40 percentil). Eleverne er på tværs af de to gruppe-

ringer fordelt i to indsatsgrupper, således at der er 53 elever, der modtager SBI-

indsatsen, og 56 elever, der modtager SBC-indsatsen. Studiet fremhæver selv, at SBC 

er en kontrolgruppe, men i andre studier af Jitendra et al. (2013c) beskrives SBC som 

en indsats og ikke en kontrolgruppe. Derfor kan studiet ikke kategoriseres som et ran-

domiseret, kontrolleret forsøg. I alt er der 18 tutorer, som indgår i indsatsen, som alle 

er frivillige fra lokalsamfundet. 

Vejlederne i begge indsatser er rekrutteret gennem lokalsamfundet. Vejlederne modta-

ger fælles træning forud for indsatsen i adfærdsstyrende teknikker til at hjælpe elever 

med særlige behov. Vejlederne i begge indsatser modtager en træningsdag med fokus 

på læring for fagligt svage elever samt fokus på korrekt implementering af indsatserne. 

SBC-vejlederne får derudover instruktioner i at give eksplicit instruktion, når elever 

kæmper med centrale matematiske begreber eller færdigheder samt i skoledistriktets 

matematiske læreplaner. SBI-vejlederne får et 2-dages undervisningsforløb, der inklu-

derer en beskrivelse af undervisningsmaterialet samt retningslinjer til, hvordan de skal 

implementere essentielle dele af undervisningen, herunder eksempelvis problemløs-

ning, modelkonstruktion og feedback.  

Elever i begge indsatsgrupper får 60 minutters instruktion i grundlæggende matematik 

af deres matematiklærer, som anvender undervisningspensum fra Investigations in 

Number data and Space. Derefter modtager eleverne i 30 minutter 5 gange om ugen 

i 12 uger supplerende instruktion i matematik henholdsvis ud fra SBI- eller SBC-

programmet. Disse supplerende matematikundervisningslektioner foregår uden for 

klasselokalet. 

I SBC-indsatsen modtager eleverne instruktioner i positionstalsystem (place value), 

subtraktion og addition samt problemløsning (problem solving) fra deres lærebøger. 

Det inkluderede undervisning i følgende matematiske områder: bytte klistermærker 

(trading stickers), regne med mønter (combining coins), indsamlings- og rejsefortællin-

ger (collections and travel stories) og fortællinger, tabeller og grafer (stories, tabels 

and graphs).  
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I SBI-indsatsen er der fokus på tekstbaseret problemløsning (word problem solving) ud 

fra følgende problemtyper; forandringsproblemer og sammenligningsproblemer samt 

to-trins-problemer. I SBI-indsatsen arbejdes der med et-trins- og to-trins-tekstbaseret 

problemløsninger i forhold til ændring af tal (changes), gruppering af tal (group) og 

sammenligning af tal (compare).  

Vejlederne følger disse fire trin i undervisningen; 

1. Klargøring (priming) af den matematiske struktur i problemet med fokus på et-

trins- og to-trins-problemer. 

2. Visuel kortlægning (visual mapping to represent the problems) af de informatio-

ner, som er beskrevet i problemet. Fokus er på, at eleverne skal lære om den 

skemabaserede tilgang til problemløsning, således at de kan genkende og udpe-

ge elementerne i problemerne fremadrettet. 

3. Eksplicit instruktion (teaching problem-soling heuristic) i en regelbaseret tilgang 

til problembehandling, hvor FOPS-tjeklister (Find problem type, Organize infor-

mation in the problem using a diagram, Plan to solve the problem, and Solve the 

problem), som er forskergenereret, anvendes til, at eleverne kan finde de rele-

vante informationer i den enkelte problemløsning. 

4. Fremme metakognitiv strategi (metacognitive strategy konwledge use during 

problem solving) til problemløsning. Fokus er på at få eleverne til at reflektere 

over følgende fire elementer: problemforståelse (problem comprehension), pro-

blem repræsentation (problem representation), planlægning af problemløsning 

(planning) og løsning af problemet (problem solution). 

 

I studiet måles elevernes matematiske progression ved hjælp af Measure of Acade-

mic Progress (MAP). Derudover anvendes et forskergenereret måleredskab til at 

vurdere elevernes matematiske tekstbaserede problemløsning (word problem solving). 

Effekten af vejledningen på elevernes matematiske progression afdækkes ved hjælp af 

varians- og regressionsanalyser (lineære, hierarkiske modeller).  

Studiet indikerer, at der er en positiv betydning af SBI-indsatsen på elevernes evne 

til at løse tekstbaserede problemer. Derudover viser studiet, at eleverne i SBI-

indsatsen, som er fagligt meget svage, opnåede en højere effekt af indsatsen, end ele-

verne der var mindre fagligt svage. Derudover er der en positiv effekt af SBI-indsatsen 

på elevernes matematiske progression.  

Det fremgår af studiet, at indsatsen i høj grad er implementeret som foreskrevet i de 

12 uger, hvor indsatsen finder sted. 
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20. Krawec, Jennifer; Jia Huang, Marjorie Montague, Benikia Kressler & Amanda 

Melia de Alba: The Effects of Cognitive Strategy Instruction on Knowledge of 

Math Problem-Solving Processes of Middle School Students with Learning Dis-

abilities 

Type: Tidsskriftsartikel               

Land: USA 

Årstal for udgivelse: 2012 

Årstal for dataindsamling: Ikke oplyst  

Samlet evidensvægt: Høj  

Studiet undersøger effekten af undervisningsmetoden, Solve It!, på elevers kendskab til 

matematiske problemløsningsstrategier hos børn i 7. og 8. klasse. 

Studiet er baseret på et kvasi-eksperiment, der består af i alt 161 elever fordelt på 

en indsatsgruppe på 88 elever og en kontrolgruppe på 73 elever. Eleverne kommer fra 

skoler, der er udvalgt på baggrund af deres beliggenhed i Miami-Dade County Public 

Schools distrikt. Skolerne bliver matchet på baggrund af elevers kunnen og socioøko-

nomiske baggrund, herefter bliver skolerne tilfældigt udvalgt til indsats- eller kontrol-

gruppen. Herefter udvælges der tilfældigt elever, således at halvdelen af eleverne i ind-

sats- og kontrolgruppe går i 7. klasse, den anden halvdel går i 8. klasse. Den samme 

procedure foretages i forhold til socioøkonomisk baggrund, således at halvdelen af ele-

verne i hver gruppe er elever med særlige behov. 

Solve It! er en forskningsudviklet indsats designet til at forbedre præstationerne i pro-

blemløsning hos elever med særlige behov. Solve It! omfatter en instruktionsmanual og 

guide for lærerne, manualbaserede lektioner samt materiale til brug i undervisningen. 

Solve It! går ud på at lære eleverne en række trin i forbindelse med problemløsning. 

Der er fire følgende trin; 

1. Forståelse af problemet, hvor eleverne skal omformulerer problemet med deres 

egne ord (reading and paraphrasing) 

2. Visualisering af problemet, hvor eleverne skal visualiserer problemet ved at gen-

give forholdet mellem de forskellige matematiske elementer, som indgår i pro-

blemet (visualizing) 

3. Valg af løsningsstrategi, hvor eleverne skal vælge en løsningsstrategi og komme 

med et bud på løsningen (hypothesizing and estimating)  

4. Løsning af problemet, hvor eleverne skal løse problemet og vurdere deres svar 

samt den proces, de har været igennem for at nå til løsningen (computing and 

checking)  

 

Det lægges især vægt på den afsluttende refleksionsproces. Inden indsatsen er alle 

lærere, der skal undervise i indsatsgruppen, på en 3-dages workshop i brugen af Solve 

It!. Indsatsen varer et skoleår og består af et 3-dages intensivt instruktionsforløb af 

eleverne og herefter 30 minutters Solve It!-problemløsningsøvelser ugentligt. Kontrol-

gruppens lærere fik besked på at fortsætte den almindelige undervisning som fulgte 

deres pensum, men dog at fokusere 30 minutter ugentligt på problemløsning. 

 

I studiet måles elevernes kendskab til matematiske problemløsningsstrategier ved en 

før- og eftertest med dele af måleredskabet The Math Problem-Solving Asses-

sment (MPSA), der består 37 forskelligartede spørgsmål. I dette studie analyseres 

kun 23 af de åbne spørgsmål (open ended questions). Spørgsmålene spørger ind til 

strategier i forbindelse med problemløsning.  Testen bliver vurderet, således at strate-

gier, der bedømmes til at være produktive, giver 1 point, hvor uproduktive strategier 

giver 0 point. Effekterne afdækkes ved hjælp af variansanalyser.  
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Studiet viser, at undervisningsmetoden, Solve It!, har en positiv effekt på elevernes 

kendskab til matematiske problemløsningsstrategier. Studiet viser endvidere, at den 

positive effekt gælder i lige høj grad for elever med og uden særlige behov.  

Det fremgår af studiet, at indsatsen i høj grad er implementeret, som foreskrevet. 

 

  



 

ABSTRACTS AF STUDIER INKLUDERET I SYNTESEN – MATHEMATICAL LITERACY  

 

 

 

 
 

 

 

43 

21. Kroesbergen, Evelyn H.; Johannes E. H. Van Luit & Cora J. M. Maas: Effective-

ness of Explicit and Constructivist Mathematics Instruction for Low-Achieving 

Students in the Netherlands 

Type: Tidsskriftsartikel  

Land: Holland 

Årstal for udgivelse: 2004 

Årstal for dataindsamling: Ikke oplyst 

Samlet evidensvægt: Høj  

Studiet undersøger effekten af to forskellige undervisningsmetoder i matematik, 

Constructivist Instructions (CI) og Explicit Instruction (EI), på multiplikationsevner og 

motivation inden for matematik hos fagligt svage elever fra 2. til 6. klasse.  

Studiet er baseret på et randomiseret, kontrolleret forsøg med to indsatsgrupper 

og en kontrolgruppe. I alt deltager 256 elever. Af disse er 129 elever fra 11 forskellige 

specialskoler for elever med særlige behov og 136 elever fra 13 forskellige almindelige 

skoler. Eleverne er udvalgt med udgangspunkt i, at de er blandt den fjerdel, der præ-

sterer lavest i matematik ved en national test i matematik. På skoleniveau bliver ele-

verne tilfældigt udvalgt til en af de tre grupper. I CI-indsatsen er der 85 elever, i EI-

indsatsen er der 83 elever, og i kontrolgruppen er der 97 elever. Indsatsen består i, at 

elever fra de to indsatsgrupper modtager 30 lektioner a 30 minutter i enten CI eller EI 

over en periode på fire til fem måneder. Forud for indsatserne deltager lærerne i træ-

ning i indsatsens indhold og undervisningsmetode, men længden og omfanget af træ-

ningen er ikke præciseret. 

I CI-undervisningen skal eleverne selv opdage løsningsstrategier. I lektionerne frem-

lægger læreren dagens multiplikationsemne (eksempelvis 6-tabellen), herefter styrer 

læreren en diskussion blandt eleverne om, hvordan forskellige typer af problemer kan 

løses. Til sidst skal eleverne forsøge at løse problemet individuelt. Hvis eleverne ønsker 

det, kan de inddrage forskellige materialer, som for eksempel træblokke og bolde til at 

visualisere problemet. Læreren foreslår ingen konkret løsningsstrategi, men forsøger at 

lede diskussionen i en bestemt retning.  

EI-undervisningen er en kontrast til CI. I EI-undervisningen giver læreren en løsnings-

strategi, som eleverne skal følge, efter læreren har fremlagt dagens emne. Læreren 

viser med et eksempel, hvordan man benytter strategien og illustrerer det om nødven-

digt med forskellige materialer. Læreren hjælper løbende eleverne, når de har proble-

mer eller spørgsmål.       

Eleverne fra kontrolgruppen følger den traditionelle undervisning, der foregår i deres 

respektive klasser. 

Eleverne bliver testet med fire forskergenererede multiplikationstest og med et 

standardiseret måleredskab, Motivation Mathematics Questionnaire (MMQ 8-11), 

før indsatsen, umiddelbart efter indsatsen og igen tre måneder efter indsatsen. De for-

skergenererede test består af to test med multiplikationsstykker, som eleverne skal 

løse mundtligt, og to test med tekstbaserede problemløsningstest. I hver kategori er 

der en let og en svær test. De tekstbaserede problemløsningstest var baseret på 

spørgsmål fra tidligere undersøgelser af hollandske skoleelever fra specialskoler. Ele-

verne skal løse opgaver såsom "I en æske med chokolader er der 4 rækker med hver 7 

stykker chokolade i. Hvor mange stykker chokolader er der i æsken?". Eleverne skal 

skrive deres løsningsstrategi ned og vise, hvordan de er kommet frem til deres svar. 

Spørgsmålene i MMQ 8-11 spørger ind til elevernes forståelse af matematisk problem-
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løsning og til deres vurdering af egne evner inden for dette. Effekterne afdækkes ved 

hjælp af regressionsanalyser. 

Studiet viser, at både CI- og EI-undervisning har en positiv effekt på elevernes ma-

tematiske færdigheder ved samtlige fire test sammenlignet med kontrolgruppen. Studi-

et viser endvidere, at EI-gruppen klarer sig bedre end CI-gruppen i de to problemløs-

ningstest i eftertesten samt i den opfølgende test tre måneder senere.  

Studiet viser ingen forskel på elevernes motivation mellem de tre elevgrupper. Dog 

viser studiet, at CI-gruppen ligger lavere end de andre grupper på parametret ego 

oriented, som er et udtryk for, hvorvidt eleven i matematikundervisningen har fokus på 

at klare sig bedre end de andre elever.  

Det fremgår af studiet, at indsatsen er implementeret, som foreskrevet. 
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22. Lindh, Joergen & Thomas Holgersson: Does LEGO training stimulate pupils' 

ability to solve logical problems? 

Type: Tidsskriftsartikel  

Land: Sverige 

Årstal for udgivelse: 2007 

Årstal for dataindsamling: 2002-2003  

Samlet evidensvægt: Medium  

Studiet undersøges effekten af at integrere LEGO Dacta i undervisningen på svenske 5. 

og 9. klasses elevers matematiske kompetencer og problemløsningsfærdigheder. I den 

kvalitative del af studiet er der fokus på, hvordan børn bedst udvikler deres viden, når 

LEGO Dacta benyttes i undervisningen.  

Studiet er baseret på et kvasi-eksperiment, der består af en indsatsgruppe på 12 

klasser og en kontrolgruppe på 12 klasser. Indsatsklasserne er udvalgt ud fra et ønske 

om at have skoler fra både små, mellem og store kommuner i Sverige. Kontrolklasser-

ne er efterfølgende matchet på kommunestørrelser, således at indsats- og kontrolklas-

ser kommer fra kommuner af samme størrelse. Indsatsgruppen omfatter 322 elever, 

heraf er 193 elever i 5. klasse og 129 elever i 9. klasse. Kontrolgruppen omfatter 374 

elever, heraf 169 elever i 5. klasse og 205 elever i 9. klasse. Modulet forløber over en 

periode på 12 måneder, hvor eleverne anvender materialerne i to ugentlige lektioner. 

For eleverne i 9. klasse integreres anvendelsen af LEGO Dacta i matematikundervisnin-

gen, mens anvendelsen af LEGO Dacta foregår i selvstændige undervisningsmoduler for 

eleverne i 5. klasse. Undervisningen tilrettelægges og gennemføres af elevernes lærere, 

der forinden indsatsen har modtaget undervisning i brugen af LEGO Dacta. 

LEGO Dacta er et robotlegetøj, der består af et sæt af redskaber og materialer, hvoraf 

nogle er LEGO-klodser. Derudover er der en mekanisk del, et sæt sensorer og motorer, 

en central kontrolenhed, en computer og en software med tilhørende opgaveinstruktio-

ner og manualer. Delene kan sættes sammen til simple konstruktioner, eksempelvis en 

robot. I indsatsen benytter eleverne sig af LEGO Dacta-redskaberne til at visualisere, 

modellere og konkretisere opgaveløsningerne på de opgaver, der følger med i LEGO 

Dacta-undervisningsmodulet. I undervisningen arbejder eleverne i mindre grupper om 

at løse de stillede opgaver, og eleverne samler, programmerer og styrer robotterne via 

en almindelig computer. Modulet forløber over en periode på 12 måneder, hvor elever-

ne anvender materialerne i to ugentlige lektioner.  

For eleverne i 9. klasse integreres anvendelsen af LEGO Dacta i matematikundervisnin-

gen, mens anvendelsen af LEGO Dacta foregår i selvstændige undervisningsmoduler for 

eleverne i 5. klasse. Undervisningen tilrettelægges og gennemføres af elevernes lærere, 

der forinden indsatsen har modtaget undervisning i brugen af LEGO Dacta. 

I indsatsen er der ikke anvendt et bestemt pensum for brugen af LEGO Dacta, da det i 

højere grad er op til den enkelte skole, hvordan de vil inddrage det. For at sikre at alle 

klasser kommer i gang ensartet, er første opgave dog den samme for alle. Denne er 

ikke nærmere specificeret i studiet. Kontrolgruppen har i samme periode den almindelig 

matematikundervisning.  

I studiet måles eleverne matematiske færdigheder ved en før- og eftertest. Eleverne 

bliver testet ved hjælp af en matematisk test, der er udarbejdet på baggrund af den 

svenske nationale test i matematik samt en problemløsningstest, der ikke er nærmere 

specificeret i studiet. Den kvalitative del af studiet undersøges ved hjælp af observatio-

ner af undervisningen og interview med elever. Effekterne afdækkes ved hjælp af vari-

ans- og regressionsanalyser. 
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De kvantitative analyser indikerer, at der ingen overordnede effekter er af at an-

vende LEGO Dacta i undervisningen på hverken elevernes matematiske færdigheder 

eller på deres problemløsningsfærdigheder. Dette gælder både for eleverne i 5. og 9. 

klasse. Der gennemføres endvidere en række delanalyser for at vurdere, om effekten af 

at anvende LEGO Dacta varierer alt efter elevernes færdighedsniveau i matematik, før 

LEGO-indsatsen implementeres. Resultaterne af disse analyser er inkonsistente, men 

den metodisk stærkeste test (regressionsanalysen) indikerer dog, at den andel af 5. 

klasses elever i indsatsgruppen, der klarede sig dårligst i de nationale tests i matematik 

det forgående skoleår (4. klasse), klarer sig bedre i matematiktesten i 5. klasse end 

elever med samme faglige niveau i kontrolgruppen. Det tyder således på, at anvendel-

sen af LEGO Dacta i undervisningen kan forbedre de svageste elevers matematiske 

færdigheder.  Effekten gælder dog ikke for 9. klasses elevernes matematiske færdighe-

der og ej heller for 5. og 9. klasses elevernes problemløsningsfærdigheder.  

De kvalitative analyser indikerer, at det er vigtigt, at læreren indtager en vejledende 

rolle i undervisningen med LEGO og understøtter elevernes læringsproces, da udfor-

dringerne med LEGO-opgaverne kan bremse elevernes arbejde helt. Samtidig indikerer 

analysen, at eleverne fagligt får mest ud af at arbejde med LEGO Dacta, når eleverne 

kan arbejde med materialerne i mindre grupper ad gangen, og når eleverne fysisk har 

meget plads til at arbejde. De kvalitative analyser peger endvidere på, at eleverne læ-

rer på forskellige måder, når de anvender LEGO Dacta. Nogen elever får mest ud af at 

anvende forsøg-fejl-metoden, hvor de afprøver forskellige tilgange, før de finder løsnin-

gen på en bestemt opgave. Andre elever benytter sig af en mere samarbejdsorienteret 

strategi, hvor de spørger andre elever til råds, hvis de støder på udfordringer i arbejdet 

med materialerne.    
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23. Linnenbrink, Elizabeth A.: The Dilemma of Performance-Approach Goals: The 

Use of Multiple Goal Contexts to Promote Students' Motivation and Learning 

Type: Tidsskriftsartikel 

Land: USA 

Årstal for udgivelse: 2005 

Årstal for dataindsamling: Ikke oplyst 

Samlet evidensvægt: Medium  

Studiet undersøger effekten af to pædagogiske tilgange til anvendelsen af læringsmål i 

matematikundervisningen på amerikanske 5. og 6. klasses elevers tiltro til egne mate-

matiske evner (self-efficacy) og matematiske færdigheder. Studiet undersøger endvide-

re effekten af de to pædagogiske tilgange på elevernes trivsel, men denne del vil ikke 

blive beskrevet, da det ligger uden for denne forskningskortlægning.  

Undersøgelsen er baseret på et kvasi-eksperiment, hvor der deltager 237 elever i 5. 

og 6. klasse fordelt på tre indsatsgrupper. Der er en ligelig fordeling af drenge og piger 

samt af fagligt stærke og fagligt svage elever. De to første indsatsgrupper er inddelt 

efter de to pædagogiske tilgange, hvor den sidste indsatsgruppe modtager en kombina-

tion af de to pædagogiske tilgange. Den første pædagogiske tilgang til læringsmål i 

undervisningen har fokus på elevernes faglige progression og løbende tilegnelse og ud-

vikling af faglige færdigheder (mastery goals orientation). Den anden pædagogiske til-

gang har fokus på elevernes præstationer og elevernes løbende demonstration af deres 

faglige kompetencer i undervisningen (performance goals orientation). Den pædagogi-

ske tilgang for hver indsatsgruppe indeholder følgende:  

 I den første indsatsgruppe (52 elever) bygges undervisningen op om læringsmål 

med fokus på progression og elevernes løbende tilegnelse af faglige færdighe-

der. Det sker eksempelvis ved, at lærerne i undervisningen fokuserer mere på 

processen i forhold til at løse matematiske opgaver frem for det rigtige resultat, 

fremhæver elevernes fejl som positive læringsmuligheder og tildeler eleverne 

point baseret på deres fremgang i stedet for deres præstationer.  

 

 I den anden indsatsgruppe (92 elever) bygges undervisningen op om læringsmål 

med fokus på elevernes præstationer og demonstration af faglige kompetencer. 

Det sker eksempelvis ved, at lærerne i undervisningen fremhæver de elever, der 

klarer sig bedst, giver feedback med udgangspunkt i karakterer og testresultater 

og tildeler eleverne point baseret på, hvor godt de klarer sig fagligt relativt til 

klassekammeraterne. 

 

 I den tredje og sidste indsatsgruppe (93 elever) bygges undervisningen op om 

en kombination af de to pædagogiske tilgange til anvendelsen af læringsmål. 

Lærerne, der underviser denne gruppe, giver eksempelvis feedback med ud-

gangspunkt i elevernes muligheder for at forbedre sig og tydeliggør samtidig, at 

eleverne kan overhale deres dygtigere klassekammerater, såfremt de forbedrer 

sig på de pågældende punkter. Eleverne i denne indsatsgruppe tildeles point ba-

seret på deres faglige fremgang relativt til klassekammeraternes. 

 

Indsatsen varer for alle grupper i fem uger, hvor eleverne undervises i at fortolke gra-

fer og i simpel statistik, såsom beregning af gennemsnit, median og typetal. Indsatsen 

er opdelt i tre sektioner, hvor hver sektion består af: 

 3-4 dage, hvor eleverne modtager undervisning i klassen og arbejder indivi-

duelt med matematikopgaver relateret til lærerens undervisning. 
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 2-3 dage, hvor eleverne arbejder i små grupper med opgaver, der supplerer 

undervisningen 

 1 dag, hvor eleverne tager en quiz fra deres lærebog. 

 

I alle indsatsgrupper fremgår elevernes point og indbyrdes rangering af en planche, der 

hænger centralt i klasseværelset. Lærerne instrueres i de forskellige tilgange, inden 

indsatserne implementeres, og understøttes undervejs i forløbet af eksterne konsulen-

ter, der blandt andet kommer med forslag til, hvordan lærerne skal give eleverne feed-

back med udgangspunkt i de forskellige tilgange. Omfanget og længden af lærerin-

struktionerne er ikke præciseret yderligere. 

I studiet måles eleverne tiltro til egne matematiske evner (self-efficacy) på skalaen, 

Patterns of Adaptive Learning Scale (PALS), ved både før og efter implementerin-

gen af indsatsen. Effekten af indsatserne kontrolleres desuden for elevernes egen til-

gang til de forskellige læringsmål, der belyses ved hjælp af et spørgeskema. I studiet 

måles elevernes matematiske færdigheder ved en test fra en lærebog, hvor eleverne 

får angivet deres procentandel rigtige svar fra 0 til 100 pct. Det fremgår ikke af artik-

len, hvad denne matematiske test indeholder. Effekten af de forskellige pædagogiske 

tilgange til læringsmål på elevernes tiltro til egne matematiske evner afdækkes ved 

hjælp af variansanalyse. 

Studiet indikerer, at den pædagogiske tilgang, hvor eleverne opstiller læringsmål med 

fokus på progression og løbende tilegnelse af faglige færdigheder, har en positiv be-

tydning for elevernes tiltro til egne matematiske evner. Denne pædagogiske tilgang 

har samtidig en positiv betydning for elevernes matematiske færdigheder. Der er ingen 

betydning af den pædagogiske tilgang, hvor eleverne opstiller læringsmål, der retter 

sig mod faglige præstationer og demonstrationer af egne evner. Det vil altså sige, at 

den første pædagogiske tilgang til læringsmål i undervisningen, der har fokus på ele-

vernes faglige progression og løbende tilegnelse og udvikling af faglige færdigheder 

(mastery goals orientation), har en positiv betydning for elevernes tiltro til egne mate-

matiske evner, samt matematiske færdigheder.   
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24. Mason, Lucia & Luisa Scrivani: Enhancing Students' Mathematical Beliefs: An 

Intervention Study 

Type: Tidsskriftartikel  

Land: Italien 

Årstal for udgivelse: 2004 

Årstal for dataindsamling: Ikke oplyst  

Samlet evidensvægt: Medium 

Studiet undersøger effekten af at skabe et innovativt læringsmiljø på 5. klasses elevers 

tiltro til egne matematiske evner (belief) samt deres matematiske evner. Studiet un-

dersøger derudover om det påvirker elevernes matematiske evner med særligt fokus 

på problemløsning.  

Studiet er baseret på randomiseret, kontrolleret forsøg, hvor der deltager 86 elever 

i 5. klasse fra fire klasser. Eleverne er på klasseniveau tilfældigt fordelt på en indsats-

gruppe (46 elever) og en kontrolgruppe (40 elever). De deltagende elever går alle på 

samme skole. To forskellige lærere står for undervisningen af henholdsvis indsats- og 

kontrolgruppen. Den ene af forskerne er primært den, der gennemfører undervisningen 

i indsatsgruppen. Indsatsen består af 12 lektioner a 1,5 time med en lektion om ugen 

over en periode på tre måneder.  

Første element af indsatsen er at skabe et anderledes læringsmiljø ved at ændre ele-

vernes og lærerens rolle i klassen. Elevernes rolle ændres ved systematisk at opfordre 

eleverne til selv at udregne de matematiske opgaver og dermed i højere grad tage an-

svar for deres egen læring. Lærerens rolle ændres til at være en lærer, der opmuntrer 

og stimulerer eleverne til at engagere sig i kognitive og metakognitive aktiviteter (lære-

ren som vejleder). Aktiviteterne består af en fem-trins-strategi: 

1. Første trin består i, at eleverne skal lave en præsentation af problemet til sig 

selv ved at tegne et billede, lave en liste eller et skema over problemets elemen-

ter, identificere relevant og irrelevant information og ved at tage hensyn til deres 

viden om virkeligheden. 

2. Andet trin består i, at eleverne skal træffe en beslutning om, hvordan problemet 

skal løses ved at udarbejde et diagram (flowchart), at gætte og tjekke (guess 

and check), at lede efter et mønster og ved at simplificere tallene, som indgår i 

problemløsningen. 

3. Tredje trin består i, at eleverne skal gennemføre den nødvendige udregning for 

at løse problemet. 

4. Fjerde trin består i, at eleverne skal fortolke resultaterne og angive et svar.  

5. Femte trin består i, at eleverne skal evaluere resultatet.  

 

Fem-trins-strategien er et værktøj til eleverne til at håndtere de kognitive og metakog-

nitive processer i deres problemløsning. 

 

Andet element af indsatsen er at skabe et fællesskab i klassen gennem interaktion mel-

lem eleverne ved både at have klasse- og gruppediskussioner, hvor de forskellige pro-

blemløsningsmuligheder diskuteres og evalueres.   

Tredje element af indsatsen er at introducere en række ikke rutineprægede problemstil-

linger i undervisningen, som er realistiske og umiddelbart uløselige. Problemløsningen 

kræver nemlig viden fra hverdagen, og der er i disse typer af problemer ofte flere 

svarmuligheder. Det betyder, at eleverne skal forholde sig til de konkrete informatio-

ner, som bliver præsenteret i de enkelte opgaver. Eleverne i kontrolgruppen fortsatte i 
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samme periode deres almindelige matematikundervisning med deres lærer, hvor den 

anden forsker observerede undervisningen. 

I studiet måles elevernes tiltro til egne matematiske evner gennem et forskergenere-

ret målereskab, der tager udgangspunkt i den italienske version af Indiana Mathema-

tics Belief Scala, som har afsæt i Fennema-Sherman Usefulness Scale. Den forskerge-

nererede skala har blandt andet fokus på elevernes opfattelse af matematik, matema-

tisk læring og problemløsning og elevernes tiltro til egne matematiske evner. Det blev 

gennemført før- og eftertest af eleverne. Derudover fik de deltagende elever en før- 

og eftertest i matematisk problemløsning og en eftermåling af deres færdigheder inden 

for almindelige og ualmindelige tekstbaserede problemer13. Derudover udfyldte elever-

ne også en selvevalueringstest som før- og eftertest, som blandt andet omhandlede 

deres egen vurdering af deres indsats i undervisningen. Effekten af indsatsen på ele-

vernes tiltro til egne matematiske evner afdækkes ved hjælp af varians- og regressi-

onsanalyser. 

Studiet indikerer, at indsatsen har en positiv effekt på elevernes tiltro til egne mate-

matiske evner i matematisk og matematisk problemløsning. Eleverne i indsatsgruppen 

har efter indsatsen en højere tiltro til deres egne matematiske evner sammenlignet 

med eleverne i kontrolgruppen. Derudover gælder det, at eleverne i indsatsgruppen 

præsterer mindre varieret efter indsatsen sammenlignet med eleverne i kontrolgrup-

pen. Studiet viser desuden, at eleverne i indsatsgruppen er bedre til at finde frem til 

det matematiske problem, når det kommer til spørgsmål, som ikke er genkendelige fra 

hverdagen.  

                                           
13 Der forklares af forskerne, at man ikke kunne gennemføre en førtest blandt eleverne ved skolestart, da man i problemløsningen 

skulle anvende brøkregning, som de endnu ikke havde lært. 
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25. Newman Denis; Pamela B. Finney, Steve Bell, Herb Turner, Andrew P. Jaciw, 

Jenna L. Zacamy & Laura Feagans Gould: Evaluation of the Effectiveness of the 

Alabama Math, Science, and Technology Initiative (AMSTI) 

Type: Rapport  

Land: USA 

År for udgivelse: 2012 

År for dataindsamling: 2006-2010 

Samlet evidensvægt: Høj  

Studiet undersøger effekten af skoleindsatsen The Alabama Math, Sciences and Tech-

nology Initiative (AMSTI) på elevers præstationer i forhold til matematisk problemløs-

ning. AMSTI er et 2-årigt program, som har til formål at forbedre elevernes matematik-

kompetencer ved at forbedre lærernes faglige viden og deres instruktioner i hands-on- 

og undersøgelsesbaseret matematik, hvor eleverne arbejder med konkrete materialer. 

Fokus i rapporten er både på elevernes præstationer i forhold til matematisk problem-

løsning og læsning samt om lærerne anvender aktive læringsstrategier (active learning 

instructional strategies) i deres undervisning. I nærværende abstract vil der dog ude-

lukkende være fokus på de resultater, som omhandler elevernes præstationer i forhold 

til matematisk problemløsning.  

Studiet er baseret på et randomiseret, kontrolleret forsøg, der består af to ekspe-

rimenter. I hvert eksperiment er der en indsats- og en kontrolgruppe, hvor eleverne er 

tilfældigt fordelt på grupperne. Den tilfældige fordeling sker på skoleniveau inden for 

tre forskellige skoledistrikter i staten Alabama. I første eksperiment er der i alt 18.713 

elever inkluderet (10.022 i indsatsgruppen og 8.691 i kontrolgruppen), og i andet eks-

periment er der i alt 17.530 elever inkluderet (9.386 i indsatsgruppen og 8.144 i kon-

trolgruppen). I begge eksperimenter går eleverne i 4.-8. klasse. Indsatsen finder sted 

over en 2-årig periode. Eksperimentet er sammensat på den måde, at kontrolgrupperne 

(skolerne) kun er kontrolgruppe det første år og derefter bliver en del af indsatsen. Det 

betyder, at effekterne af indsatsen testes to gange. Første gang testes eleverne efter et 

skoleår, hvor resultaterne for indsatsgruppen er holdt op imod kontrolgruppen. Derefter 

testes eleverne i indsatsgruppen to år efter indsatsen for at opstille forventede effekter 

af indsatsen. Disse forventede effekter sammenholdes dog ikke med kontrolgruppen, 

da kontrolgruppen efter et år indgår i indsatsen.  

AMSTI er et 2-årigt program, hvor mindst 80 pct. af en skoles matematik- og natur-

fagslærere (science teachers) deltager. AMSTI består overordnet af følgende to kompo-

nenter: 

1. Professionel udvikling af lærerne over en periode på nogle få uger samt løbende 

udvikling af lærerne over skoleåret. Undervisningen fokuserer på at øge lærernes 

faglige viden og give dem redskaber til at bruge praksisrettede og undersøgel-

sesbaserede instruktioner. 

2. Programmateriale, teknologi og andre ressourcer, herunder hands-on- og kon-

krete materialer (manipulatives) såsom termometre, digitale kameraer og for-

skellige test-kit. 

 

Derudover ydes der support på de deltagende skoler for at sikre en god og ensartet 

implementering. 

I studiet måles effekten af AMSTI på elevernes præstationer i forhold til matematisk 

problemløsning med Stanford Achievement Test (SAT) med fokus på matematisk 

problemløsning (mathematics problem solving). SAT-testen anvendes både til før- og 
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eftertest. Effekterne afdækkes ved hjælp af regressionsanalyser (hierarkiske model-

ler).   

Studiet viser, at AMSTI har en positiv effekt på elevernes præstationer i forhold til 

matematisk problemløsning. Studiet viser, at der er en effekt for eleverne i indsats-

gruppen allerede efter indsatsens første år. Da kontrolgruppen efter første år overgår til 

indsatsgruppe, er der ingen reel kontrolgruppen til at sammenligne indsatsgruppens 

resultater med efter andet år. Det betyder, at de resultater, som indsatsgruppen opnår 

i andet år, blot giver en indikation af, hvilke resultater der kan forventes. Indsatsen 

indikerer at have positiv effekt på eleveres præstationer i forhold til problemløsning to 

år efter indsatsen.  

Det fremgår af studiet, at indsatsen i høj grad er implementeret, som foreskrevet. 
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26. Nguyen, Diem M.; Yi-Chuan Jane Hsieh & G. Donald Allen: The Impact of Web-

Based Assessment and Practice on Students' Mathematics Learning Attitudes 

Type: Tidsskriftsartikel  

Land: USA 

År for udgivelse: 2006 

År for dataindsamling: Ikke oplyst  

Samlet evidensvægt: Høj  

Studiet har til formål at undersøge effekten af online opgaveløsning på elevers holdning 

til matematisk læring og deres tiltro til egne matematiske evner. 

Studiet er baseret på et kvasi-eksperiment, der kombinerer kvalitativ og kvantitativ 

dataindsamling og analyse. I indeværende abstract afrapporteres udelukkende de 

kvantitative resultater, da de kvalitative resultater udelukkende er baseret på elever fra 

indsatsgruppen. I alt deltager 74 elever i 7.klasse fra fire klasser på én skole. Eleverne 

blev inddelt i henholdsvis en indsatsgruppe med online opgaveløsning (41 elever) og en 

sammenligningsgruppe med papir-og-blyant-baseret opgaveløsning (33 elever). Ele-

verne i indsatsgruppen arbejder med online opgaveløsning i skolens computerlokale. 

Indsatsen forløber over en periode på tre uger, hvor eleverne tre gange om ugen i 30 

minutter løser online opgavesæt. I sammenligningsgruppen løser eleverne de samme 

opgavesæt i printede papirversioner i klasselokalet.   

Eleverne i indsatsgruppen skal løse online matematiske opgavesæt på computer, som 

handler om brøkregning og decimaler. I studiet indgår fire online opgavesæt samlet i et 

program, der er udviklet specielt til denne indsats. Programmet ændrer tallene i opga-

vesættet efter hver gang de har løst opgavesættet, hvilket gør det muligt for eleverne 

gentagne gange at gennemføre øvelserne. Eleverne kan undervejs i opgaveløsningen få 

hints til, hvordan de skal løse en opgave. De kan samtidig gå tilbage i opgaverne for at 

få hjælp til de næstkommende opgaver. Derudover danner computerprogrammet au-

tomatisk elevernes svarprocent (pct. rigtige svar) og kommer med tilpasset og umid-

delbar feedback til eleven. Det betyder, at eleven kan øve sig på forskellige versioner af 

det enkelte opgavesæt. Den umiddelbare feedback dannes i programmet på baggrund 

af en registrering af de fejl, som eleverne gentagne gange har under udregningen. Ele-

verne i indsatsgruppen bliver før opgaveløsningen informeret om, at læreren får at vi-

de, hvem der anvender programmet mest.  

Eleverne i sammenligningsgruppen skal løse samme opgavesæt, som bliver brugt i 

computerprogrammet. Forskellen er dog, at der for eleverne i sammenligningsgruppen 

kun er to forskellige versioner af hvert opgavesæt, som de skal løse med almindelig 

papir og blyant. Eleverne i sammenligningsgruppen bliver opfordret til at gennemføre 

flere versioner af opgavesættene, men det er ikke et krav til dem. Eleverne kan under-

vejs i opgaveløsningen få vejledning til, hvordan de skal løse en opgave af deres lærer.  

I studiet måles effekten af online opgaveløsning på elevernes holdning til matematisk 

læring og på deres tiltro til egne matematiske evner ved hjælp af en før- og eftertest 

af eleverne. Spørgeskemaet til før- og eftertesten er udarbejdet med afsæt i både Ai-

ken Mathematics Attitude Sclaes, Revisited Fennema-Sherman Attitude Scales 

og Instrument for Assessing Educator Progress in Technology Integration. Ef-

fekterne afdækkes ved hjælp af både variansanalyser og regressionsanalyser (hierarki-

ske modeller).   

Studiet viser overordnet set, at der ingen effekt er af online opgaveløsning, da der 

ikke er nogen forskelle mellem indsats- og sammenligningsgruppen. Studiet viser dog, 

at der er en positiv effekt for drengene på deres tiltro til egne matematiske evner, 
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når der kontrolleres for køn. Drengene i indsatsgruppen vurderer i højere grad end 

drengene i sammenligningsgruppen, at de er enige i følgende udsagn: "Jeg er sikker på 

mig selv, når jeg løser matematiske opgaver", "Jeg kan klare mig godt i matematik" og 

"Jeg tror, jeg kan løse sværere matematiske problemer". For pigerne er der ingen for-

skel i forhold til førstnævnte udsagn, men i forhold til de to sidstnævnte udsagn er der 

en negativ effekt for pigerne i indsatsgruppen, der i lavere grad end pigerne i sam-

menligningsgruppen er enige i udsagnet. 
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27. Ordell, Susanne Björkdahl & Gerd Eldholm: Räkna med textil 

Type: Rapport  

Land: Sverige 

År for udgivelse: 2003 

År for dataindsamling: 2001/2002 

Samlet evidensvægt: Medium  

Studiet undersøger betydningen af anvendelsen af håndarbejde i matematikundervis-

ningen på elevernes matematiske færdigheder, særligt i forhold til deres problemløs-

ningsfærdigheder. Formålet med studiet er at undersøge, om koblingen mellem prak-

tisk arbejde og den teoretiske forståelse kan udvikle elevernes matematiske færdighe-

der.  

Studiet er baseret på et etnografisk studie af 15 elever i 2. klasse gennem et skoleår 

(syv måneder). Eleverne i indsatsgruppen har både i børnehaveklassen og i 1. klasse 

deltaget i lignende projekter med anvendelse af håndarbejde i undervisningen og har 

derfor en forhåndsviden om håndarbejde. Der inddrages samtidig en før- og eftertest 

af elevernes matematiske færdigheder. Før- og eftertesten foretages også på en sam-

menligningsgruppe, der består af 12 elever i en anden 2. klasse på skolen. Eleverne i 

indsatsgruppen deltager i et projekt, hvor de en hel dag en gang om ugen i en periode 

på syv måneder arbejder med håndarbejde som en del af matematikundervisningen. 

Den primære aktivitet består i at lære eleverne at anvende og udvikle matematiske 

færdigheder gennem vævning. Undervisningen for indsatsgruppen foretages af en læ-

rer, der er en del af studiets projektgruppe. Undervisningen forløber som vanligt i 

sammenligningsgruppen gennem hele undersøgelsesperioden. 

I studiet måles elevernes matematiske færdigheder i forhold til problemløsning ud fra 

dagbogsnotater, fotos og interview. Dagbogsnotaterne er udformet efter hver endt 

dag af forskeren og drøftes med læreren for at sikre, at der er enighed om notatet og 

for løbende at udvikle projektet. Fotos af aktiviteterne indgår i interviewene med ele-

verne, der er foretaget løbende (i grupper) af projektlederen. I før- og eftertesten 

måles elevernes matematiske færdigheder ved hjælp af en papirtest med fem geome-

tri- og problemløsningsopgaver, som er udformet af Skolverket14 til 2. klasses elever. 

Eleverne interviewes af forskeren, imens de løser den sidste opgave med henblik på at 

teste deres evne til at forklare deres opgaveløsning. Betydningen af anvendelsen af 

håndarbejde i matematikundervisningen rapporteres ved hjælp af dagbogsnoter, inter-

viewcitater og antal elever (i absolutte tal), der løste opgaver i papirtesten korrekt. 

Studiet indikerer, at anvendelse af håndarbejde i matematikundervisningen har en po-

sitive betydning for at stimulere elevernes praktiske arbejde og giver eleverne pas-

sende udfordringer i forhold til den teoretiske forståelse af matematikken. Samtidig 

indikerer studiet, at eleverne trænes i at overføre viden mellem abstrakte matematiske 

modeller og den konkrete virkelighed, og især i forberedelsen af vævningen lærte ele-

verne at tænke problemorienteret. Eleverne i indsatsgruppen præsterer endvidere bed-

re i alle fem opgaver i eftertesten sammenlignet med førtesten og bedre end sammen-

ligningsgruppen ved sammenligning af de to eftertest. Eleverne i indsatsgruppen havde 

samtidig den største difference mellem før- og eftertesten sammenlignet med sammen-

ligningsgruppen. 

 

                                           
14 Skolverket er en central myndighed for det svenske skolevæsen. 
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28. Panaoura, Areti: Improving problem solving ability in mathematics by using a 

mathematical model: A computerized approach 

Type: Tidsskriftsartikel  

Land: Cypern 

År for udgivelse: 2012  

År for dataindsamling: Ikke oplyst 

Samlet evidensvægt: Medium  

Studiet undersøger effekten af at træne elever i en matematisk problemløsningsmodel 

(mathematical model) på deres tiltro til egne matematiske problemløsningsevner (self-

representation), deres selvregulerende adfærd, når de oplever vanskeligheder (self-

regulation), og deres matematiske præstationer (mathematical performance).  

Studiet er baseret på et kvasi-eksperiment med en indsats- og en sammenlignings-

gruppe. I forsøget deltager 255 elever fra fem forskellige skoler, der alle går i 5. klasse. 

Indsatsgruppen består af 107 elever, mens sammenligningsgruppen består af 148 ele-

ver. Det er frivilligt at deltage, og indsatsgruppen består derfor af elever fra fem skoler, 

der frivilligt har valgt at deltage. Sammenligningsgruppen består af alle 5. klasses ele-

ver på to andre skoler, der er valgt til at være sammenligningsskoler. Eleverne i ind-

satsgruppen deltager i 20 individuelle lektioner (individual meetings), hvor de via en e-

læringshjemmeside bliver trænet i en matematisk model for problemløsning. Indsat-

sens varighed og længden på lektionerne fremgår ikke af artiklen.  

Den matematiske model for problemløsning i dette studie nedbryder problemløsningen i 

en række forbundne faser. Hver fase indeholder forskellige elementer og udfordringer, 

som eleverne skal tage stilling til. Ved at nedbryde problemløsningen i en række faser 

er idéen, at eleverne bliver bedre til at gå mere systematisk til værks, når de skal løse 

problemer. Det handler om at træne elevernes metakognitive evner, hvilket vil sige; at 

gøre eleverne mere opmærksomme på, hvad de gør, og hvorfor det skal gøres på den 

måde, samt hvad de skal gøre, når de kommer i vanskeligheder. Derudover trænes de 

i, hvordan der skal vælges strategier, som understøtter formålet med den matematiske 

udregning. 

E-læringen er bygget op om en hjemmeside, som eleverne i indsatsgruppen skal besø-

ge i alt 20 gange (én gang i hver lektion) under opsyn. De første fire lektioner handler 

om at gøre eleverne fortrolige med hjemmesiden og systemet. De næste 10lektioner 

introducerer og træner eleverne i de enkelte faser i problemløsningsmodellen. De seks 

sidste lektioner handler om at få eleverne til at bruge samtlige faser i problemløsningen 

til at løse forskellige matematiske opgaver. Hjemmesiden skal løbende få eleverne til at 

reflektere over deres løsninger og måder at håndtere problemer på samt gøre eleverne 

mere strategisk bevidste i deres problemløsning. Hjemmesiden er endvidere designet 

på en måde, så det er muligt for eleverne at få løbende feedback samt hints og forslag 

til, hvordan de kan komme videre i en opgave, de har svært ved at løse.  

I studiet måles elevernes tiltro til egne matematiske evner (self-efficacy) ved hjælp af 

et forskergenereret spørgeskema, hvor de eksempelvis vurderer, i hvilken grad de 

let kan sammenligne to billeder og finde ligheder og forskelle. Elevernes selvreguleren-

de adfærd (self-regulation), når de løser en matematiske opgave og forklarer det til 

andre, måles ved hjælp af et andet forskergenereret spørgeskema. Eleverne bliver ek-

sempelvis spurgt om, hvorvidt de benytter diagrammer, når de skal forklare løsningen 

på en opgave til en klassekammerat, der har svært ved opgaven. De to spørgeskemaer 

har begge til formål at spørge eleverne om deres vurdering af deres evner og adfærd. I 

studiet måles elevernes matematiske præstationer ved hjælp af en matematisk test. 

Det fremgår ikke, om spørgeskemaerne og den matematiske test er udviklet med afsæt 
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i eksisterende test eller spørgeskemaer. Der foretages både før- og eftertest.  Effekter-

ne afdækkes ved hjælp af variansanalyser.  

Studiet indikerer, at det, at træne eleverne i en matematisk model for problemløsning, 

der nedbryder problemløsningen i en række faser, har en positiv betydning for deres 

tiltro til egne matematiske evner, deres selvregulerende adfærd, når de støder på van-

skeligheder, og deres matematiske præstationer. Studiet indikerer, at elevernes tiltro til 

egne matematiske evner bliver forbedret for både indsats- og sammenligningsgruppen. 

Effekterne er dog større for indsatsgruppens end de er for sammenligningsgruppen. I 

forhold til elevernes selvregulerende adfærd indikerer studiet, at der er en positiv effekt 

af indsatsen for eleverne i indsatsgruppen, da deres kompetencer til selvregulering bli-

ver bedre. Hvad angår elevernes matematiske præstationer, så klarer begge grupper 

sig bedre i eftertesten end ved førtesten, men eleverne i indsatsgruppen klarer sig rela-

tivt set bedre end eleverne i sammenligningsgruppen.  
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29. Ramdass, Darshanand H.: Improving Fifth Grade Students' Mathematics Self-

Efficacy Calibration and Performance through Self-Regulation Training 

Type: Afhandling  

Land: USA 

År for udgivelse: 2009 

År for dataindsamling: Ikke oplyst  

Samlet evidensvægt: Medium  

Studiet undersøger effekten af undervisning i strategisk træning og selvrefleksion (stra-

tegy training and self-reflection) på elevers matematiske kompetencer inden for brøk-

regning og elevernes tiltro til egne matematiske evner. 

Studiets resultater vedrørende elevernes performance inden for matematik er ikke gen-

beskrevet i dette abstract, da det ligger uden for denne forskningskortlægning. I 

abstractet fokuseres der i stedet på elevernes tiltro til egne matematiske evner (self-

efficacy), skævvridning i tiltroen til egne matematiske evner (self-efficacy bias) og nøj-

agtighed af elevernes egen vurdering af matematiske evner (self-efficacy accuracy).  

Studiet er baseret på et randomiseret, kontrolleret forsøg, hvor 88 elever i 5. klas-

se deltager. De deltagende klasser er fra to offentlige skoler og fra en privatskole. Ele-

verne er tilfældigt blevet inddelt i fire grupper, hvoraf tre af grupperne er indsatsgrup-

per og én er kontrolgruppe (22 elever i hver gruppe). Indsatsen er opbygget om føl-

gende to elementer: strategisk træning og træning i selv-refleksion. Det giver i alt føl-

gende fire grupper. 

Indsatsgruppe 1: eleverne modtager både strategisk træning og træning i selvrefleksi-

on 

Indsatsgruppe 2: eleverne modtager strategisk træning 

Indsatsgruppe 3: eleverne modtager træning i selvrefleksion 

Kontrolgruppe: eleverne modtager hverken strategisk træning eller træning i selvre-

fleksion. 

 

Indsatsen består i, at der gennemføres en førtest, en træningsfase (med 20 brøkreg-

ningsspørgsmål) med instruktion i strategisk træning og/eller selvrefleksion (afhængigt 

af indsatsgruppe) og derefter en eftermåling. Det er forskeren, der gennemfører ind-

satsen, og det foregår enkeltvis med eleverne. Indsatsen varer 60 minutter.  

Instruktionen vedrørende strategisk træning (indsatsgruppe 1 og 2) består i, at forske-

ren fortæller eleverne om et par strategier, de kan bruge, når de skal løse forskellige 

brøkregningsopgaver. De bliver samtidig trænet i at løse problemerne ved en trin-for–

trin-strategi. Opgaverne er delt op i punkter, som eleven skal igennem.  

Instruktionen vedrørende selvrefleksion (indsatsgruppe 1 og 3) består i, at forskeren 

fortæller eleverne, at det er vigtigt at læse problemet grundigt, inden de begynder at 

løse det, da de ellers kan overse væsentlige elementer. Forskeren markerer under træ-

ningsfasen de steder, hvor eleverne laver fejl, og eleverne blev bedt om at løse pro-

blemet igen ved at spørge dem om, hvordan de kan løse det på en anden måde. Ele-

verne bliver derfor undervejs bedt om at reflektere over egne fejl. 

Eleverne i kontrolgruppen får ikke instruktion i hverken strategisk træning eller selvre-

fleksion. I stedet får eleverne instruktion om, at det er vigtigt at læse problemet grun-

digt, inden de begynder at løse det, da de ellers kan overse væsentlige elementer. 

I studiet måles effekterne af de to elementer (strategisk træning og selvrefleksion) ved 

hjælp af spørgeskemaer som er forskergenererede. For at måle elevernes tiltro til 
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egne matematiske evner (self-efficacy) bliver eleverne bedt om at vurdere deres evne 

til at løse det matematiske problem på en skala fra 1 til 100 forud for udregningen af 

hvert enkelt matematisk problem. Skævvridning i tiltroen til egne matematiske evner 

(self-efficacy bias) blev udregnet ved at sammenholde elevernes vurdering af deres 

evne til at løse det matematiske problem (self-efficacy-rating) med deres eftermåling i 

matematiske færdigheder for derved at se, hvor stor en skævvridning der var i deres 

egne angivelser i forhold til andelen af rigtige løsninger. Derudover udregnes nøjagtig-

heden af elevernes vurdering af egne matematiske evner (self-efficacy accuracy) ved at 

trække værdien af skævvridningen i tiltroen til egne matematiske evner (self-efficacy 

bias) fra 100. Effekterne afdækkes ved hjælp af variansanalyser. 

Studiet indikerer, at strategisk træning har en positiv betydning for blandt andet ele-

vernes tiltro til egne matematiske evner samt i forhold til at mindske deres skævvrid-

ning i tiltro til egne matematiske evner. Studiet indikerer yderligere, at skævvridning i 

tiltro til egne matematiske evner korrelerer negativt med elevernes matematiske fær-

digheder15, hvilket vil sige, at jo større forskel der er mellem elevens vurdering af egne 

matematiske evner og elevens faktiske evner, desto lavere præsterer eleven.  Der er 

ingen indikation på, at strategisk træning har en effekt på nøjagtigheden af elevernes 

egen vurdering af egne matematiske evner (self-efficacy accuracy).  

 

                                           
15 Vær opmærksom på, at det ikke er matematiske færdigheder i relation til anvendt matematik men i forhold til brøkregning. 
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30. Ridlon, Candice L.: Learning Mathematics via a Problem-Centered Approach: A 

Two-Year Study 

Type: Tidsskriftsartikel  

Land: USA 

År for udgivelse: 2009  

År for dataindsamling: Ikke oplyst  

Samlet evidensvægt: Høj  

Studiet undersøger effekten af en undervisningsmetode i matematik, problem-centered 

approach (PCL), holdt op imod den normale undervisning, (traditional explain-practice, 

E-P), på matematikkundskaber, problemløsningsfærdigheder og holdning til matematik 

hos elever i 6. klasse (i alderen ca. 11-12 år).  

Studiet er baseret på to randomiserede, kontrollerede forsøg med en indsats- og 

en kontrolgruppe. I begge forsøg deltager 52 elever, og forsøgene bliver udført på 

samme skole, men i to forskellige skoleår. I første forsøg undersøger forskeren kun 

effekten på elever med særlige behov (low-achievers). I anden forsøg indgår alle elever 

uanset deres matematiske færdigheder (mixed achievement). Eleverne bliver i begge 

tilfælde tilfældigt udvalgt til enten at deltage i indsatsgruppen (PCL) eller kontrolgrup-

pen (E-P). Undervisningen forløber i mere end ni uger. Det fremgår ikke, hvor mange 

lektioner eleverne har, eller hvor længe lektionerne varer. Eleverne bliver testet inden 

undervisningen påbegyndtes, og efter den bliver afsluttet. Undervisningsmaterialet i 

første og andet forsøg er identisk og bestod af det pensum, som er gældende i de før-

ste ni uger i 6. klasse.  

PCL tager udgangspunkt i case- eller projektundervisning, hvor eleverne stilles over for 

et problem, som enten præsenteres af læreren eller en af eleverne. Derefter arbejder 

eleverne i grupper sammen om at komme med en løsning på det pågældende problem. 

Undervejs i lektionen går læreren rundt mellem de forskellige grupper og stiller 

spørgsmål, lytter til elevdiskussionerne samt får eleverne til at fortælle om deres løs-

ningsstrategi og resultater. Når eleverne efterfølgende samles, præsenteres, diskuteres 

og vurderes forskellige løsninger på problemet i plenum. På intet tidspunkt i timen må 

læreren fortælle, hvad der er en rigtige og forkerte løsning. Den eller de rigtige løsnin-

ger vælges af klassen og læreren. Elevernes og særligt lærerens rolle i undervisningen 

er derfor også forskellig fra en traditionel undervisningstilgang (E-P). Det handler ikke 

så meget om direkte undervisning og instruktion i matematikken, som eleverne deref-

ter bedes eftergøre, men mere om at aktivere og igangsætte eleverne og samtidig faci-

litere en god og konstruktiv atmosfære og dialog. 

Kontrolgruppen modtager en af de mest almindelige former for undervisning i matema-

tik i perioden (E-P). Her er ofte trin-baseret, hvor eleverne i de første 10-15 minutter 

løser nogle opgaver, dernæst bliver de i ca. 5-10 min. introduceret til det nye koncept, 

og herefter øver de i 5 minutter den type af opgaver. I de resterende 20-30 minutter 

anvender eleverne det koncept, de lige har lært, samt de problemløsningstilgange, som 

de tidligere har lært. 

I studiet måles elevernes faglige præstationer (achievement) ved hjælp af en forsker-

genereret test, der tager højde for, at indsatsen kun strækker sig over de første ni 

uger af skoleåret. Testen tester kun eleverne i de emner, de har nået at gennemgå i 

løbet af de ni uger. Testens spørgsmål ligger tæt op ad de spørgsmål, eleverne ville se i 

en Iowa Test of Basic Skills-test (ITBS). Både testen før og efter indsatsen tog cirka 

50 minutter. Derudover svarer eleverne på en selvevaluering omhandlende deres hold-

ning til og motivation for matematik. Effekterne afdækkes ved hjælp af variansanaly-
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ser. Undervejs i de to randomiserede, kontrollerede forsøg bliver der derudover ind-

samlet kvalitative data, dog medtages disse resultater ikke i indeværende kortlægning. 

Studiet viser en positiv effekt hos eleverne i indsatsgruppen på deres faglige præsta-

tioner. Selv om elever i både indsats- og kontrolgruppe viser fremgang fra førtesten til 

eftertesten, så viser eleverne i indsatsgruppen en større fremgang i deres matematik-

kundskaber og problemløsningsevner end eleverne i kontrolgruppen. I det andet forsøg 

viser det sig, at resultaterne fra førmålingen kan bruges til at forudsige, hvor stor en 

elevs fremgang ved eftermålingen ville være. Det viser sig, at jo højere man scorede i 

førmålingen, des mindre ville ens fremgang være i eftermålingen sammenlignet med 

andre elever med en lavere score16. Der er derved en sammenhæng imellem elevens 

niveau ved opstart og den effekt, indsatsen har. Årsagen til denne forskel på forsøg 1 

og 2 skal ifølge forfatteren findes i det faktum, at det første forsøg bestod af en homo-

gen gruppe af elever, mens eleverne i forsøg 2 omvendt var en mere heterogen grup-

pe17. Samtidig viser spørgeskemaundersøgelsen (selvevaluering), at eleverne i indsats-

gruppen i højere grad har en positiv holdning til og motivation for matematik end ele-

verne i kontrolgruppen.  

                                           
16 Eksempel: En elev, der i førmålingen scorede fire point højere end en anden elev, ville opleve en fremgang, der er et point mindre 

end den anden elev i eftermålingen. Tilsvarende ville en elev, der scorede otte point højere end en anden elev, opleve en fremgang, 

der var to point mindre end den anden elevs. 
17 Ræsonnementet er kort fortalt, at jo højere en elev scorer i førmålingen, des mindre er mulighederne for fremskridt sammenlignet 

med andre elever. Det skyldes, at der var et maksimum af point, eleven kunne opnå i testen. 
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31. Rittle-Johnson, Bethany; Jon R. Star & Kelley Durkin: Developing Procedural 

Flexibility: Are Novices Prepared to Learn from Comparing Procedures? 

Type: Tidsskriftsartikel  

Land: USA  

Årstal for udgivelse: 2012  

Årstal for dataindsamling: Ikke oplyst  

Samlet evidensvægt: Høj  

Studiet undersøger effekten af tre forskellige undervisningsmetoder i matematik, im-

mediate comparison of procedure (ICP), delayed comparison of procedure (DCP) og 

delayed exposure (DE), på 8. klasses elevers procesfleksibilitet (procedural flexibility), 

procesviden (procedural knowledge) og begrebsviden (conceptual knowledge).  

Studiet er baseret på et kvasi-eksperiment med tre indsatsgrupper, hvor der i alt 

deltager 198 elever i 8. klasse fra to amerikanske skoler. Eleverne er tilfældigt udvalgt 

til at modtage undervisning i en af de tre undervisningsmetoder. Undervisningen fore-

går i et emne, eleverne endnu ikke har mødt i deres matematikundervisning. Emnet er 

ligninger, hvis løsning kræver mere end et trin og således er ligninger med flere trin 

(multi-step equations). 67 elever modtager undervisning i ICP, 62 elever modtager un-

dervisning i DCP, og 69 elever modtager undervisning i DE. Indsatsen foregår over to 

dage, hvor eleverne i undervisningen bliver sat sammen i par, når de skal arbejde. Da-

gen inden indsatsen starter, gennemfører eleverne førtesten (45 minutter). Under ind-

satsperioden bliver eleverne undervist i enten ICP, DCP eller DE. Undervisningen varer i 

gennemsnit 84 minutter (70-91 minutter). På dagen efter indsatsen tager eleverne ef-

tertesten (45 minutter). Afslutningsvis bliver eleverne testet i en opfølgende test (re-

tention) ca. en måned senere (ligeledes 45 minutter).  

Indholdet i alle tre indsatsgrupper består af 18 eksempler som illustrerer, hvorledes 

matematiske problemer skal løses. De tre indsatser varierer i forhold til, om de forskel-

lige genveje (shortcuts procedure) bliver vist den første dag, og hvordan eksemplerne 

er opstillet. 

 I ICP undervises og introduceres eleverne for flere tilgange eller måder at lø-

se ligninger på på samme tid. Samtidig opfordres eleverne til at sammenligne 

løsningstilgangene med hinanden for at finde ligheder og forskelle. 

 I DCP undervises og gøres eleverne først bekendt med én bestemt tilgang el-

ler måde at løse ligninger på, før andre introduceres. Eleverne opfordres og 

støttes dog også her i at sammenligne forskellige løsningstilgange med hin-

anden.  

 I DE undervises og gøres eleverne først bekendt med en tilgang eller måde at 

løse ligninger på og introduceres derefter til andre måder at løse ligninger på. 

På intet tidspunkt bliver eleverne i denne undervisningsmetode imidlertid op-

fordret til at sammenligne forskellige løsningstilgange.  

 

De to sidstnævnte undervisningsmetoder minder derfor mere om de traditionelle un-

dervisningsmetoder i USA, hvor eleverne lærer en ting ad gangen og anvender denne 

tilgang, før de går videre til noget nyt.  

I studiet måles elevernes procesfleksibilitet, procesviden og begrebsviden i forhold til at 

løse ligninger, der kræver mere end ét trin for at blive løst, ved hjælp af en forsker-

genereret test. I testen indgår dog opgaver fra en tidligere test, forskeren selv har 

udviklet. 

Elevernes procesfleksibilitet bliver målt på to dimensioner; fleksibel viden (flexibility 

knowledge) og fleksibel anvendelse (flexible use). Fleksibel viden måler elevernes evne 
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til at generere flere måder at løse en opgave på og deres evne til at vurdere ikke-

standardiserede løsningsveje. Fleksibel anvendelse måler, hvor ofte eleverne vælger en 

passende eller hensigtsmæssig genvej til at løse opgaverne, der berører deres pro-

cesviden. Elevernes procesviden måles ved hjælp af elevernes evne til at løse ligninger, 

der enten indeholder genkendelige elementer eller ukendte elementer, såsom nye sym-

boler. Elevernes begrebsviden måles ved hjælp af elevernes verbale og ikke-verbale 

viden om algebra. 

Der gennemføres både en førtest, en eftertest og en opfølgende test på alle tre 

områder. Effekterne afdækkes ved hjælp af regressionsanalyser (hierarkiske modeller) 

på to niveauer: individniveau og gruppeniveau. På individniveau bliver det testet, om 

der er en sammenhæng mellem elevernes præstationer i førtesten og eftertesten. På 

gruppeniveau bliver det undersøgt, om der er en sammenhæng mellem undervisnings-

metode (ICP, DCP eller EP) og elevernes procesfleksibilitet, procesviden og begrebsvi-

den. 

Studiet viser på individniveau, at der ikke blev fundet nogen sammenhæng mellem ele-

vernes præstationer i førtesten og eftertesten. Studiet viser dog på gruppeniveau, at 

der er en positiv effekt ved at undervise eleverne i flere løsningsgange og få dem til 

at sammenligne dem på elevernes kompetence indenfor procesfleksibilitet. Eleverne 

øger generelt deres problemløsningsfærdigheder og bliver mere fleksible i deres pro-

blemløsning, hvis de i en eller anden grad har modtaget undervisning, der får dem til at 

sammenligne de forskellige løsningsmetoder. Hvad angår procesviden, så var der ingen 

forskel på elevgrupperne ved eftertesten. Det var der til gengæld ved den opfølgende 

test (retention), hvor ICP-eleverne klarede sig bedre. Der var ingen forskel på elev-

gruppernes begrebsviden, hverken ved eftertesten eller ved den opfølgende test. Større 

fleksibilitet er imidlertid forbundet med større proces- og begrebsviden. Resultaterne 

viser således, at eleverne, der blev undervist i ICP-metoden, blev mere fleksible pro-

blemløsere. 

I forbindelse med implementeringen pointerer forskerne, at det at introducere mange 

forskellige løsningstilgange på samme tid over for nybegyndere (indskolingselever) på 

et område (fx matematik), kan være en udfordring, da eleverne let kan blive overvæl-

det af al den information, de vil modtage og skulle forhold sig til (cognitive load theo-

ry).  
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32. Stoeger, Heidrun & Albert Ziegler: Do Pupils with Differing Cognitive Abilities 

Benefit Similarly from a Self-Regulated Learning Training Program? 

Type: Tidsskriftsartikel  

Land: Tyskland  

År for udgivelse: 2010   

År for dataindsamling: Ikke oplyst  

Samlet evidensvægt: Høj  

Studiet undersøger effekten af et undervisningsforløb med fokus på blandt andet at 

forbedre selvregulerende kompetencer i lektiearbejde og eleverne tiltro til egne mate-

matiske evner (self-efficacy) på 4. klasses elevers matematiske motivation. Studiet 

undersøger også, hvorvidt effekten afhænger af elevernes faglige niveau. 

 

Studiet er baseret på et randomiseret, kontrollet forsøg med en indsats- og en kon-

trolgruppe, hvor der deltager 201 4. klasses elever frivilligt. Eleverne bliver på lærerni-

veau tilfældigt tildelt enten indsats- eller kontrolgruppen. Otte lærere med 100 elever 

bliver valgt som indsatgruppe, og otte lærere med 101 elever bliver valgt som kontrol-

gruppe18. De 16 lærere havde frivilligt meldt sig til at deltage i undersøgelsen. Lærerne 

følger et 3-dages seminar inden indsatsen. Indsatsen varer i alt i 25 dage over fem 

uger, men det fremgår ikke, hvor lang tid træningen varer dagligt.  

Undervisningsforløbet består i, at eleverne skal arbejde ud fra et læringskoncept om 

selvregulering, hvor eleverne først skal vurdere deres egne evner. Dernæst skal elever-

ne opstille læringsmål og bestemme en strategi til at nå målet. Til sidst skal eleverne 

følge strategien og forsøge at nå målet samt evaluere deres egne evner. Denne proces 

følges cirkulært, således at eleven bliver ved med at forbedre sig.  

I praksis foregår indsatsen ved, at der i klasserne hver dag gennemgås et matematisk 

emne. Eleverne får herefter udleveret hjemmeopgaver i dette emne og skal så efter at 

have gennemgået dem vurdere, hvor mange de forventer at kunne løse korrekt til da-

gen efter. Dagen efter bliver opgaverne rettet, og eleverne skal derefter sammenligne 

deres resultat med deres vurdering fra dagen inden. Hver uge er der derudover en quiz 

i skolen, hvor eleverne inden quizzen skal vurdere, hvor meget de kan svare på, og 

efter quizzen sammenholde det med deres resultat. Efter første uge skal eleverne, ud 

over fortsat at vurdere deres egne evner, bestemme sig for strategier til at nå deres 

mål. Hver uge blev de forskellige strategier diskuteret på klasserne i plenum.  

For at vurdere elevernes matematiske motivation bliver de testet før og efter indsatsen 

ved hjælp af et forskergenereret måleredskab, der rummer følgende otte aspekter:  

1. Lektievaner (homework behavior), der måles med syv spørgsmål vedrørende 

elevernes lektievaner, eksempelvis; "Hvor ofte laver du andet, som at se tv, 

imens du laver lektier?" 

2. Selvrefleksion over egen læring (self-reflection of own learning), der måles med 

fire spørgsmål udviklet på baggrund af det forskningsbaserede spørgeskema 

How do you learn?   

3. Tiltro til egne matematiske evner (self-efficacy), der måles med fire spørgsmål, 

eksempelvis: "I matematik er jeg sikker på, at jeg bliver ved med at få flere og 

flere rigtige svar". 

4. Interesser (interest), der måles med seks spørgsmål fra en forskningsgenereret 

test. 

                                           
18 Fire elever er ekskluderet fra analysen, da de har været fraværende i mindst 10 ud af de 25 træningsdage. 
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5. Villighed til at yde en indsats (willingness to exert effort), der måles med otte 

spørgsmål fra et valideret spørgeskema. 

6. Læringsmål (learning goal orientation), der måles med seks spørgsmål fra en 

forskningsgenereret test. 

7. Hjælpeløshed (helplessness), der måles med fire spørgsmål fra det forsknings-

baserede spørgeskema Helplessness Scale. 

8. Præstation i skolen (scholastic achievement), der måles med 15 spørgsmål ud-

viklet af lærerne, der var en del af undersøgelsen.    

 

I studiet måles elevernes faglige niveau ved en før- og eftertest med Raven Test, 

som er en intelligenstest. På baggrund af testen opdeles eleverne i fire elevgrupper. 

Effekterne for de forskellige elevgrupper afdækkes ved hjælp af variansanalyse.  

Studiet viser, at undervisningsforløbet har en positiv effekt på alle otte motivations-

aspekter indenfor matematik. Her har indsatsgruppen forbedret deres præstation mere 

end kontrolgruppen. Studiet viser endvidere, at alle fire grupper har forbedret sig rela-

tivt lige meget i seks af de otte aspekter. For elevernes villighed til at yde en indsats og 

elevernes selvrefleksion over egen læring havde undervisningsforløbet størst effekt for 

den elevgruppe, der præsterede under gennemsnittet i Raven Test, men som ikke var 

blandt de svageste elever. 
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33. The Preschool Curriculum Evaluation Research Consortium (individuelle 

forfattere ikke angivet): Effects of Preschool Curriculum Programs on School 

Readiness. Report from the Preschool Curriculum Evaluation Research Initia-

tive 

Type: Rapport 

Land: USA 

År for udgivelse: 2008 

År for dataindsamling: 2003-2005  

Samlet evidensvægt: Mellem  

Studiet indeholder effektevalueringer af 14 førskoleundervisningsprogrammer 

(preschool curricula), som overordnet har til formål at øge skoleparatheden blandt før-

skolebørn i USA. Kun en af disse effektevalueringer er relevant for nærværende kort-

lægning. Således vil kun den del af rapporten, der omhandler førskoleundervisnings-

programmet, Pre-K Mathematics with DLM Early Childhood Express Math software, ind-

gå i kortlægningen.  

Undervisningsprogrammet afprøves i forskellige førskoletilbud for børn i alderen 4-6 år. 

Børnene kommer fra forskellige førskoleinitiativer, heriblandt Head Start. Der skelnes i 

resultaterne mellem børnehavebørn (pre-kindergarden) i alderen 4-5 år og børnehave-

klassebørn (kindergarten) i alderen 5-6 år. Fordelingen mellem de to alderskategorier 

er ikke tilgængelig i studiet.    

Studiet er baseret på et randomiseret, kontrolleret forsøg med en indsats- og en 

kontrolgruppe, hvor der deltager i alt 40 klasser i studiet. Den tilfældige udvælgelse 

finder sted på klasseniveau, således at indsatsgruppen består af 20 klasser med 159 

børn og kontrolgruppen af 20 klasser med 157 børn.   

Pre-K Mathematics supplemented with DLM Early Childhood Express Math software be-

står dels af 29 forskelligartede matematiske aktiviteter udviklet til små grupper, som 

lærerne kan gennemføre med førskolebørn, dels af et computerprogram. Indsatsen 

består af 4 lektioner af 20 minutter i 36 uger. I halvdelen af lektionerne benyttes com-

puterprogrammet. Computerprogrammet DLM Early Childhood Express Math software 

består af små simple øvelser, som børnene selv skal udføre. Eksempelvis skal børnene i 

en del af programmet klikke på den rigtige figur, når computerprogrammet oplæser 

opgaven. Det fremgår ikke af artiklen, hvad de resterende 29 matematiske aktiviteter 

konkret består af. Kontrolgruppen følger i samme periode den almindelige undervis-

ning. Det drejer sig om forskellige undervisningsplaner, der ikke er nærmere uddybet i 

studiet.    

Flere forskellige redskaber er anvendt til at måle effekter af førskoleundervisningspro-

grammerne i studiet. I forhold til nærværende kortlægning er de relevante redskaber 

dem, der måler matematikforståelse. Det drejer sig om Woodcock Johnson Applied 

Problems, Child Math Assessment-abbreviated Composite Score og Building 

Blocks' Shape Composition Task.   

Studiet viser, at der for både børnehavebørn (pre-kindergarden) i alderen 4-5 år og 

børnehaveklassebørn (kindergarten) i alderen 5-6 år er en positiv effekt på deres for-

ståelse af geometriske former. For børnehavebørn finder forskerne til dels en positiv 

effekt på deres generelle matematiske kundskaber. Denne effekt er dog ikke er konsi-

stent i de to forskellige test heraf. Der er ingen effekt for børnehaveklassebørnenes 

generelle matematiske kundskaber. 

 



 

 

Til 

Undervisningsministeriet 

 

Dokumenttype 

Bilag 

 

Dato 

Maj 2014 

 

 

BILAG 2 
METODE OG  

FORSKNINGSDESIGN 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

BILAG 2 

FORSKNINGSDESIGN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Rambøll 

Hannemanns Allé 53 

DK-2300 København S 

T +45 5161 1000 

F +45 5161 1001 

www.ramboll.dk    

 

 

INDHOLD 

1. Design- og metodebilag 1 
1.1 Forskningsdesign 1 
1.2 Analysemetoder 2 
1.3 Sammenfatning 4 
 

 

 

 

 

 

 



 

FORSKNINGSDESIGN  

 

 

 

 
 

 

 

1 af 5 

1. Design- og metodebilag 

I forskningskortlægningen er studierne blevet vurderet på baggrund af deres forskningsmæssige 

kvalitet og forsknings- og emnemæssige relevans i relation til indeværende reviewspørgsmål. 

Dette bilag giver et overblik over de forskningsdesign og analysemetoder, som anvendes i de 

inkluderede studier. Bilaget har dermed karakter af en læsevejledning til de metodiske begreber, 

som bliver brugt i abstracts og syntese.  

 

1.1 Forskningsdesign 

De inkluderede studier i forskningskortlægningen er baseret på en række forskellige forsknings-

design. I nedenstående tabel forklares de forskellige forskningsdesign, som er anvendt i studier-

ne.  

Tabel 1: Oversigt over forskningsdesign  

Systematisk review 

Et systematisk review er et review af den samlede forskning inden for et givent område. Systematiske re-

views er baseret på en systematisk strategi for søgningen efter studier (fx hvilke databaser der søges i, hvil-

ke keywords der søges efter, hvilke tidsskrifter der er blevet gennemgået ved manuelle søgninger etc.) og 

indeholder kriterier for at inkludere og ekskludere studier i reviewet samt metoder til at vurdere og sammen-

fatte resultaterne af de inkluderede studier.   

Randomiseret, kontrolleret forsøg (RCT)  

Randomiserede, kontrollerede forsøg indebærer, at forsøgspersonerne inddeles i mindst én indsats- og kon-

trolgruppe. Indsatsgruppen modtager den indsats, som studiet undersøger effekten af. Kontrolgruppen mod-

tager ingen indsats og fortsætter typisk med den gængse praksis på området, fx et bestemt undervisnings-

forløb. Kontrolgruppen fungerer således som et sammenligningsgrundlag, som resultaterne i indsatsgruppen 

kan holdes op imod. Herved kan effekten af en indsats vurderes.  

 

For at der er tale om et RCT, er det afgørende, at fordelingen mellem indsats- og kontrolgruppen er tilfældig. 

Den tilfældige tildeling til grupper sikrer mod selektionsbias og medfører, at indsats- og kontrolgruppen har 

de samme karakteristika inden for statistisk tilfældige grænser. Målet er dermed at sikre, at påvirkningen, 

som indsatsgruppen modtager, er den eneste forskel mellem de to grupper, således at eventuelle effekter for 

indsatsgruppen kan tilskrives indsatsen. 

Kvasi-eksperiment 

Kvasi-eksperimenter indebærer ligesom RCT-studier typisk en indsats- og kontrolgruppe (i nogle tilfælde 

kaldt en sammenligningsgruppe). Indsatsgruppen modtager en indsats, mens kontrolgruppen ikke gør. Alter-

nativt kan et kvasi-eksperiment bestå af flere indsatsgrupper og ingen kontrolgruppe, hvilket muliggør vurde-

ring af relative effekter.  

Til forskel fra RCT-studier er tildelingen til grupper ikke tilfældig, hvilket eksempelvis kan skyldes, at tilfældig 

udvælgelse ikke er mulig, eller at man har interesse i en særlig målgruppe. Tildelingen til grupper kan foregå 

på forskellige måder, eksempelvis via matchning hvor grupperne er sammensat, så de ligner hinanden på 

variable, som antages at være centrale i forhold til det specifikke forskningsspørgsmål, som undersøges.  

Longitudinelt studie 

I longitudinelle studier følges de samme individer over tid, og de modtager som udgangspunkt ingen indsats. 

Typisk indhentes måleresultater for deltagerne på flere tidspunkter i løbet af undersøgelsens forløb.  

Der findes flere forskellige typer longitudinelle studier, herunder kohortestudier og casekontrolstudier. I ko-

hortestudier følges individer, som er kendetegnet ved at have oplevet den samme begivenhed inden for en 

given tidsperiode. Et typisk eksempel på kohortestudier er at følge børn, der er født i samme år. I case-

kontrolstudier udvælger man forsøgspersonerne på baggrund af, om de er kendetegnet ved den tilstand, man 

ønsker at undersøge (casegruppen) eller ikke (kontrolgruppen).  
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Før- og eftermålinger  

Design med før- og eftermålinger indebærer, at en gruppe forsøgspersoner testes på et outcome af interesse, 

før og efter de gives en indsats. Formålet er at undersøge, om der er sket en forandring på de områder, som 

indsatsen søger at påvirke. Der kan eksempelvis være tale om en indsats, der sigter mod at forbedre elevers 

matematikkompetencer. Elevernes matematikkompetencer måles før og efter indsatsen for at belyse, om 

indsatsen har en virkning.  

Eftermålinger 

Design med eftermålinger indebærer, at en gruppe testes på et outcome af interesse, efter at de har modta-

get en indsats. Eksempelvis kan en gruppe eleveres syn på undervisningsmiljøet måles, efter at en ny klasse-

ledelsesstrategi er indført. Udfordringen med forskningsdesignet er, at forsøgspersonernes niveau på målet af 

interesse før indsatsen er ukendt, hvilket besværliggør udlægning af en eventuel virkning.  

Tværsnitsstudie  

I tværsnitsstudier indsamles data på tværs af en gruppe individer eller organisationer på et tidspunkt. I et 

tværsnitsstudie vil data have form af kvantitative eller kvantificerbare data om mere end to variable, idet 

formålet er at belyse variation. Tværsnitsstudier kan afdække samvariation mellem variable, men kan ikke 

fastslå retningen af en sammenhæng, idet der kun indgår data fra ét tidspunkt.   

Casestudie  

Casestudier er kvalitative studier af en eller få enheder, fx skoler, som sigter mod dybdegående viden om de 

undersøgte cases. Dataindsamlingen i casestudier kan foregå på mange forskellige måder, eksempelvis via 

interviews, fokusgruppeinterviews, observation og tekstanalyse. Casestudier er velegnede til at undersøge 

komplekse sammenhænge, men kan kun i begrænset omfang belyse effekten af en indsats.  

Kilder: Rieper, Olaf & Hanne Foss Hansen (2007): Metodedebatten om evidens. København: AKF Forlaget.  

 

1.2 Analysemetoder  

Studierne i forskningskortlægningen anvender mange forskellige analysemetoder til at belyse 

forskellige indsatser, praksisser og redskabers betydning for elevers matematikkompetencer 

(mathematical literacy)1. I abstracts anvendes en række samlebetegnelser for analysemetoderne, 

som uddybes nedenfor.  

  

                                                
1 Mathematical literacy er en samlet betegnelse for elevers matematikkompetencer. Mathematical literacy omfatter således de basale 

kompetencer, der er nødvendige for at kunne opstille og løse matematiske problemer i dagligdagen, bearbejde og fortolke data 

og/eller at vende matematik til at beskrive eller forudsige en udvikling eller en begivenhed. Samtidig handler mathematical literacy 

også om at ville anvende de erhvervede matematiske færdigheder og kundskaber. Derfor indgår elevernes tiltro til egne matematiske 

evner (ofte beskrevet som self-efficacy) også i begrebet om mathematical literacy. 
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Tabel 2: Oversigt over analysemetoder 

Variansanalyse 

Variansanalyse bruges som en fællesbetegnelse, der dækker over en række statistiske analysemetoder, der 

analyserer forskelle i flere gruppers gennemsnit. De forskellige typer variansanalyse er af varierende stati-

stisk styrke.  

Den mest simple form for variansanalyse er en statistisk test af, om flere gruppers gennemsnit er forskelligt 

(ANOVA). Der er flere forskellige varianter af denne type variansanalyse. Eksempelvis anvendes envejs-

ANOVA, når der er én uafhængig variabel, mens tovejs-ANOVA anvendes, når der er mere end en uafhængig 

variabel. Multivariat variansanalyse (MANOVA) benyttes, når der er mere end en afhængig variabel.  

Analyse af samvarians (ANCOVA) er en mere avanceret analysemetode, som belyser, om gennemsnittene for 

en afhængig variabel er ens på tværs af forskellige niveauer af en kategorisk, uafhængig variabel. Multivariat 

analyse af samvarians (MANCOVA) anvendes, når der er mere end én afhængig variabel.  

Regressionsanalyse  

Regressionsanalyse er en bred betegnelse, som dækker over forskellige typer statistiske analyser, der under-

søger sammenhængen mellem en afhængig variabel og flere uafhængige variable. Analysemetoden estimerer 

effekten af en given uafhængig variabel på den afhængige variabel, mens der kontrolleres for betydningen af 

øvrige uafhængige variable (kontrolvariable) i analysen.  

Der findes mange forskellige typer regressionsanalyse, som kan anvendes, alt efter hvilke typer variable der 

indgår i modellen og deres statistiske sammenhæng. Hvis den afhængige variabel eksempelvis antages at 

være intervalskaleret, kan multivariat lineær regression anvendes, mens logistisk regression anvendes, hvis 

den afhængige variabel er binær. Ikke-parametriske statistiske regressionsmodeller anvendes, når de sæd-

vanlige antagelser om populationens fordeling (normalitetsantagelsen) ikke er opfyldt.  

En anden analysemodel inden for denne gruppe er structural equation modelling (SEM), hvor statistiske data 

og kvalitative kausalantagelser bruges til at teste og estimere kausalsammenhænge.  

Hierarkiske modeller  

Hierarkiske modeller er en samlebetegnelse for forskellige statistiske analysemodeller, som er kendetegnet 

ved variation på flere niveauer. Eksempelvis både et skoleniveau og et elevniveau. Centralt i forhold til hie-

rarkiske modeller er, at forskelle mellem populationen på forskellige niveauer er relateret til netop de forskel-

lige niveauer.  

Der er flere forskellige typer multilevel regresionsanalyse inden for de hierarkiske modeller, herunder både 

lineære og ikke-lineære modeller. Brugen af fixed effects giver mulighed for at fjerne uobserverede effekter, 

eksempelvis effekten på eleverne af at være i en bestemt klasse på en skole. Random effects kan bruges, når 

man antager, at den uobserverede effekt ikke er korreleret med nogne af de uafhængige variable. 

Kvasi-eksperimentelle analysetilgange  

Kvasi-eksperimentelle analysetilgange bruges som en samlebetegnelse for analysemetoder, hvor det ikke er 

muligt at skabe en faktisk kontrolgruppe. Kvasi-eksperimentelle analysemetoder dækker blandt andet over 

difference-in-difference og regression discontinuity modellering. 

Difference-in-difference bruges til at estimere effekten af en indsats ved at udregne forskellen mellem før- og 

eftermåling for både indsats- og kontrolgruppe, og herefter trækkes ændringen for kontrolgruppen fra æn-

dringen for indsatsgruppen, hvilket giver et estimat for effekten af indsatsen. Regression discontinuity udnyt-

ter tærskelværdier til at estimere effekt ved at sammenligne observationer, der ligger tæt på hver side af 

tærskelværdien.   

Kilder: Agresti, Alan & Barbara Finlay (2009): Statistical methods in the social sciences (4. udgave). Pearson Prentice Hall.  

Wooldridge, Jeffrey M. (2009): Introductory econometrics – a modern approach (4. udgave). South-Western Cengage Lear-

ning.  

 

1.3 Outcomemål 

I de inkluderede studier sondres der– når dette er relevant – mellem effekter målt med standar-

diserede måleredskaber og effekter målt med måleredskaber, som er udviklet af forskerne bag 

studiet (her benævnt forskergenererede måleredskaber). Dette skyldes, at flere af de inkluderede 

systematiske reviews viser en forskel i effekt, afhængig af om der anvendes standardiserede eller 

forskergenererede måleredskaber til at adressere indsatsens effekt på elevernes matematiske 

kompetencer (bla. Bottge et al., 2004; Clarke et al., 2004; Jitendra et al., 2009). Tendensen er, 
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at forskergenererede måleredskaber i højere grad end standardiserede måleredskaber kan do-

kumentere effekter. Dette er et vigtigt opmærksomhedspunkt, da en betydelig andel af de inklu-

derede studier udelukkende adresserer indsatsens effekt ved hjælp af forskergenererede måle-

redskaber2. Boksen nedenfor beskriver forskellen mellem de to typer måleredskaber. 

       

Boks 1-1: Brug af måleredskaber i studierne 

 

 

I bilag 1 fremgår det for de enkelte studier hvor vidt outcome er målt gennem et forskergenere-

ret måleredskab eller et standardiserede måleredskab. Derudover er det i rapportens tabeller 

over studier i de fem forskellige temaer præciseret hvorvidt outcomemål er forskergenererede 

eller standardiserede måleredskaber. 

 

1.4 Sammenfatning  

Ovenstående giver en kort indføring i de forskningsdesign og analysemetoder, som er anvendt på 

tværs af de 41 studier i forskningskortlægningen. Det er centralt at have for øje, at kombinatio-

nen af forskningsdesign og analysemetode har betydning for styrken af et studies resultater. 

 

Eksempelvis kan en simpel variansanalyse af data indsamlet via et randomiseret, kontrolleret 

forsøg medføre robuste resultater, idet den tilfældige udvælgelse gør, at indsats- og kontrolgrup-

pe har samme karakteristika (også uobserverede faktorer). Hvis kontrol- og indsatsgruppe der-

imod ikke er tilfældigt udvalgt – som i et kvasi-eksperimentelt design – så vil en variansanalyse 

ikke give helt lige så robuste resultater. På den anden side kan en regressionsanalyse være en 

måde at udbedre svagheder i undersøgelser, hvor indsats- og kontrolgruppe ikke er tilfældigt 

udvalgt, idet analysen kan kontrollere for relevante baggrundsfaktorer, eksempelvis køn, alder og 

socioøkonomisk baggrund.  

 

Størrelsen af et studies stikprøve har ligeledes betydning i sammenhæng med forskningsdesign 

og analysemetode. Eksempelvis kræver et randomiseret, kontrolleret forsøg en langt mindre 

stikprøve end et tværsnitsstudie. Selv for randomiserede, kontrollerede forsøg er der dog en ned-

re grænse for størrelsen af stikprøven, hvis resultaterne skal være robuste. Analysemetoden er 

også relevant i den sammenhæng, idet brug af eksempelvis hierarkiske modeller medfører et 

behov for en større stikprøve.  

 

                                                
2 Forskergenererede måleredskaber anvendes ofte i mangel af standardiserede måleredskaber.  

Den centrale forskel mellem forskergenererede og standardiserede måleredskaber er, at førstnævnte er 

specifikke, mens sidstnævnte er generelle. Dette har betydning for, hvilken form for effekt de to slags red-

skaber måler: 

 

 Forskergenererede måleredskaber giver typisk viden om indsatsens nære effekt. De er ofte udviklet med henblik på at måle 

effekten af den konkrete indsats og er derfor typisk tilpasset indsatsens konkrete elementer og indhold. Det vil sige, at forskerge-

nererede måleredskaber måler, om indsatsen har en effekt på elevernes matematiske kompetencer, som er meget lig de mate-

matiske problemer og opgaver, de har øvet sig på i løbet af indsatsen.  
 

 Standardiserede måleredskaber giver viden om indsatsens transfereffekt. I denne sammenhæng er transfereffekt den effekt, 

som den viden og de kompetencer, eleven har tilegnet sig i kraft af indsatsen, har på elevens generelle kompetencer på fx mate-

matisk problemløsning (problem solving). Standardiserede måleredskaber adresserer elevernes evne til at anvende deres tilegne-

de matematiske kompetencer til at forstå og løse matematiske problemer, som på den ene eller anden måde er forskellig fra de 

problemstillinger, som blev anvendt som undervisningsmateriale i indsatsen.  
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Forskningsdesign, analysemetode og stikprøvestørrelse bør altså ikke ses som uafhængige fakto-

rer i vurderingen af et studies kvalitet, men skal sammenholdes for at danne et retvisende billede 

af styrken af et studies resultater.  
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1. Databaser 

Forskningskortlægningen om elevers matematikkompetencer er baseret på følgende søgeunivers: 

 

 Evidensbasen: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforsknings database, der indeholder opdaterede beskrivelser af 

de internationale systematiske reviews, der er udgivet af de store evidensinstitutioner på uddannelsesforskningens 

område.  

 Web of Science: Stor artikelbase med henvisninger til artikler inden for alle fag. 

 EBSCO: EBSCO omfatter forskning i pædagogik og uddannelse i over 2000 tidsskrifter. 

 Psycinfo: Psychinfo er en international database for psykologisk forskning. Den er afsøgt i versionen hos Proquest. 

 ERIC: ERIC (Education Resources Information Center) er den største pædagogiske database i verden. Den er afsøgt i 

versionen hos Proquest. 

 Australien Education Index (AEI): AEI er en australsk database med pædagogisk litteratur. Den er afsøgt i versionen 

hos Proquest. 

 British Education Index (BEI): BEI er en britisk database med pædagogisk litteratur. Den er afsøgt i versionen hos 

Proquest. 

 CBCA Education: CBCA (Canadian Business & Current Affairs) Education, er en canadisk database med pædagogisk 

litteratur. Den er afsøgt i versionen hos Proquest. 

 DiVA-portal: DiVA-portal er en samlet søgetjenese for svensk forskningslitteratur. 

 Libris/Swepub: SwePub er en søgetjeneste med videnskabelig litteratur i det nationale svenske bibliotekssystem 

Libris. 

 Forskningsdatabasen: Forskningsdatabasen er en søgeportal for dansk forskning. 

 Bibliotek.dk: Bibliotek.dk er Danmarks nationale biblioteksdatabase. 

 Norart: Norart er en database med referencer til artikler i norske og nordiske videnskabelige tidsskrifter. 

 Bibsys: Bibsys er en biblioteksdatabase over for norske universitetsbiblioteker og en række øvrige biblioteker. 

 

Søgningerne i de ovennævnte ressourcer er suppleret med: 

 Referencer identificeret via direkte søgninger i de nævnte databaser 

 ”Referencer fra referencer”, forstået som referencer identificeret gennem eksisterende systematiske reviews 

inden for området, samt referencer fra referencer identificeret i databasesøgningerne 

 Supplerende relevante referencer foreslået af reviewgruppen 

 Referencer identificeret fra de andre kortlægningers litteraturlister.
1
 

Den samlede litteratur vil gennemgå en screeningsproces, der behandler referencerne på lige vis ud fra samme 

inklusions- og eksklusionskriterier. Det vil sige, at alle referencer, herunder også ”referencer fra referencer” og de 

supplerende referencer fra reviewgruppen, kun medtages, hvis de lever op til de definerede kriterier for inklusion. 

 

  

                                                
1 Disse studier er efterfølgende blevet vurderet ud fra inklusions- og eksklusionskriterierne for matematikkortlægningen efter de ter 
blevet tilføjet til matematikkortlægningen som "ekstra screening". I praksis betyder dette, at nogle studier umiddelbart kan virke 
relevante på baggrund af de andre kortlægningers reference og beskrivelse af studierne, men hvor det efterfølgende har vist sig, at 
studiet ikke lever op til matematikkortlægningens inklusions- og eksklusionskriterier.  
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2. Søgestrenge  

Søgningerne er afgrænset gennem udvælgelsen af søgetermer, så det samlede antal studier kan håndteres inden for 

projektets tidsperiode. Søgestrengene for de enkelte databaser fremgår nedenfor.  

 

Evidensbasen 

Søgt separat på følgende termer 

Matematik 

 

Web of Science 

TOPIC: (((("Mathematical Models" OR "Mathematical Aptitude" OR "Mathematical Applications" OR "Word Problems" OR 

"Metacognition" OR "Problem Solving" OR "Self Efficacy" OR "Learning Motivation") AND (MATH* OR ALGEBRA* OR 

ARITHMETIC*)) OR "MATHEMATICAL LITERACY"))  

Refined by: RESEARCH AREAS=( EDUCATION EDUCATIONAL RESEARCH ) AND RESEARCH DOMAINS=( SOCIAL SCIENCES OR 

ARTS HUMANITIES ) AND DOCUMENT TYPES=( ARTICLE OR BOOK OR THESIS DISSERTATION OR REPORT OR REVIEW ) AND 

LANGUAGES=( ENGLISH ) AND COUNTRIES/TERRITORIES=( USA OR CYPRUS OR ESTONIA OR HUNGARY OR NEW ZEALAND 

OR NETHERLANDS OR SLOVENIA OR CANADA OR FRANCE OR AUSTRALIA OR SPAIN OR ENGLAND OR NORWAY OR 

ROMANIA OR BELGIUM OR ITALY OR SCOTLAND OR LITHUANIA OR SWEDEN OR AUSTRIA OR LUXEMBOURG OR UK OR 

GREECE OR SWITZERLAND OR FINLAND OR IRELAND OR PORTUGAL OR POLAND OR SERBIA OR CROATIA OR DENMARK )  

Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI Timespan=2003-2014 

 

EBSCO  

(((("Mathematical Models" OR "Mathematical Aptitude" OR "Mathematical Applications" OR "Word Problems" OR 

"Metacognition" OR "Problem Solving" OR "Self Efficacy" OR "Learning Motivation") AND (MATH* OR ALGEBRA* OR 

ARITHMETIC*)) OR "MATHEMATICAL LITERACY")) AND (“Schools” OR “Kindergarten” OR “Secondary education”) 

 

ERIC 

(((SU.EXACT("Mathematical Models") OR SU.EXACT("Mathematical Aptitude") OR SU.EXACT("Mathematical 

Applications") OR SU.EXACT("Word Problems (Mathematics)") OR SU.EXACT("Metacognition") OR SU.EXACT("Problem 

Solving") OR SU.EXACT("Self Efficacy") OR SU.EXACT("Learning Motivation")) AND (MATH* OR ALGEBRA* OR 

ARITHMETIC*)) OR "MATHEMATICAL LITERACY") 

 

Limited by: 

Date: After January 01 2003 

Document type: 

9 types searched: 

010 Books, 040 Dissertations/theses, 041 Dissertations/theses - Doctoral Dissertations, 080 Journal Articles, 140 Reports - 

General, 142 Reports - Evaluative, 143 Reports - Research, Journal Article, Review 

Language: 

4 languages searched: 

Danish, English, Norwegian, Swedish 

Education level: 

23 types searched : 

Early childhood education, Elementary education, Elementary secondary education, Grade 1, Grade 10, Grade 11, Grade 

12, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8, Grade 9, High schools, Junior high schools, 

Kindergarten, Middle schools, Preschool education, Primary education, Secondary education, Two year colleges 

 

PsycINFO 

(((SU.EXACT("Self Efficacy") OR SU.EXACT("Metacognition") OR SU.EXACT("Problem Solving")) AND (MATH* OR 

ALGEBRA* OR ARITHMETIC*)) OR "MATHEMATICAL LITERACY") 

 

Limited by:  

Date: After January 01 2003  

Record type: 

5 types searched   

Book, Chapter, Dissertation, Journal Article, Peer Reviewed Journal 

Methodology: 
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13 types searched   

Clinical Case Study, Empirical Study, Experimental Replication, Followup Study, Literature Review, Longitudinal Study, 

Meta Analysis, Nonclinical Case Study, Prospective Study, Quantitative Study, Retrospective Study, Systematic Review, 

Twin Study 

Language: 

4 languages searched  

Danish, English, Norwegian, Swedish 

Age group: 

4 types searched  

Adolescence (13-17 Yrs), Childhood (birth-12 Yrs), Preschool Age (2-5 Yrs), School Age (6-12 Yrs) 

 

AEI 

((SU.EXACT("Mathematical Models") OR SU.EXACT("Mathematical Aptitude") OR SU.EXACT("Mathematical Applications") 

OR SU.EXACT("Word Problems (Mathematics)") OR SU.EXACT("Metacognition") OR SU.EXACT("Problem Solving") OR 

SU.EXACT("Self Efficacy") OR SU.EXACT("Learning Motivation")) AND (MATH* OR ALGEBRA* OR ARITHMETIC*)) OR 

"MATHEMATICAL LITERACY" 

 

Limited by: 

Date: After January 01 2003 

Document type: 

8 types searched: 

Book-chapters, Books, Government-reports, Information-analyses, Journal-articles, Journal-articles-overseas, Research-

reports, Statistical-documents 

Exclude: 

Subject:  higher education; postsecondary education; university mathematics; university students; university teaching 

 

BEI 

((SU.EXACT("Self Esteem") OR SU.EXACT("Learning Motivation") OR SU.EXACT("Word Problems (Mathematics)") OR 

SU.EXACT("Mathematical Applications") OR SU.EXACT("Mathematical Models") OR SU.EXACT("Metacognition") OR 

SU.EXACT("Problem Solving")) AND (MATH* OR ALGEBRA* OR ARITHMETIC*)) OR "MATHEMATICAL LITERACY" 

 

Limited by:  

Date: After January 01 2003  

Publication type: 

5 types searched  

Books, Dissertations & Theses, Government & Official Publications, Reports, Scholarly Journals 

Language: 

English 

Education level: 

10 types searched  

16-19 education, Early childhood education (0-7 years), Infant school education (5-7), Middle-school education (9-13), 

Nursery school education (2-5), Preschool education (0-4), Primary education (5-9/11), Primary/secondary education (5-

16), Secondary education (11/13-16/18), Sixth-form education (16-18) 

 

CBCA Education 

((SU.EXACT("Metacognition") OR SU.EXACT("Confidence") OR SU.EXACT("Problem solving") OR SU.EXACT("Mathematical 
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3. Inklusions- og eksklusionskriterier  

De fundne studier har gennemgået en screeningsproces, hvor alle referencer er behandlet ud fra samme inklusions- og 

eksklusionskriterier. Det vil sige, at alle referencer, herunder også ”referencer fra referencer” og de supplerende 

referencer fra reviewgruppen, kun medtages, hvis de lever op til de definerede kriterier for inklusion. Inklusions- og 

eksklusionskriterierne er som følger:  

 

Inklusion 

 Studiet undersøger en metodes eller indsats’, effekter på eller betydning for elevers matematikkompetencer. 

 

Eksklusion 

 Forkert dokument: Studiet redegør ikke for empirisk forskning. Følgende betragtes ikke som empirisk forskning: 

Editorials, kommentarer, anmeldelse, policy dokumenter, lærebøger, biografier, rent teoretiske udgivelser, 

konferencepapirer eller lærebøger. Specialer, masteropgaver mv. er ikke forskning. 

 Forkert forskning: Studiet redegør ikke for original forskning, for eksempel forskning, der kun forholder sig til 

forskning udført og rapporteret af andre. Systematiske reviews er undtaget dette kriterium og kan dermed 

inkluderes. 

 Forkert udgivelsestidspunkt: Studiet er ikke publiceret i perioden fra januar 2003 til februar 2014. 

 Forkert land: Studiet indeholder ikke data fra EU-lande, Norge, Schweiz, USA, Canada, Australien eller New Zealand. 

Dvs. studiet ekskluderes, hvis empirien ikke er indsamlet i et af disse lande.  

 Forkert skolesystem: Studiet undersøger ikke aktiviteter, der finder sted i dagtilbud, i grundskolen eller på 

ungdomsuddannelserne. 

 Forkert alder: Børnene/eleverne i studiet er ikke i alderen 3 til 20 år. 

 Forkert sprog: Studiet er ikke publiceret på dansk, norsk, svensk eller engelsk. 

 Forkert scope: Studiet undersøger ikke effekter på eller betydning for elevers matematikkompetencer. 

 Forkert scope: Studiet undersøger kun betydningen af baggrundsvariable for elevers matematikkompetencer. 

 Forkert scope: Studiet ekskluderes, hvis der i studiet kun søges efter effekter der indtræder efter 

ungdomsuddannelsesniveauet. 

 Utilstrækkelig information: Studier, der ikke kunne ekskluderes på baggrund af titel/abstract-screening. 

 Diskussion: Der er tvivlsspørgsmål i forhold til inklusion/eksklusion, der skal drøftes med en kollega. 

 

Den internationale del: 

 Forkert design: De i studiet anvendte designs er ikke af typen systematiske reviews, RCT, kvasi-eksperimentelle 

designs, større longitudinelle studier (herunder kohorte designs) eller større tværsnitsstudier og case-control studier. 

Studier uden en rimelig sample size (små-N studier) inkluderes ikke. Studiets placering i evidenshierarkiet (Petticrew 

& Roberts, 2003) vil blive anvendt ved vurderingen af sample size, således at studier der er placeret højt i 

evidenshierarkiet (eksempelvis systematiske reviews og RCT) kan blive inkluderet med en lavere sample size end 

studier, der er placeret lavere i evidenshierarkiet (eksempelvis longitudinelle studier og tværsnitsstudier).   
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