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Baggrund 

Forskningsfeltet matematikvanskeligheder er underbe-

lyst, når det handler om elever på det gymnasiale niveau. 

Der er en stigende bevidsthed om, at der efter grundsko-

len er en del af elever, som fortsætter i gymnasieskolerne 

med manglende forudsætninger i matematik. Det er en 

formodning, at denne gruppe af elever oplever at de, pga. 

de vanskeligheder, som de entrerer gymnasieskolen med, 

har svært ved at ’få fat’, når det drejer sig om den videre 

uddannelse i matematik. Derfor synes det vigtigt at un-

dersøge, hvilke strategier, denne gruppe af elever, anven-

der, når de lykkes - på trods af de vanskeligheder, de har 

med som udgangspunkt. 

 

Dette projekt har derfor til formål gennem videoopta-

gelse og interviews at undersøge og afdække HF-elevers 

anvendelse af metakognitive strategier.  

Bråten (2006) skriver om metakognitive strategier, at de 

”(…) har til formål at planlægge, overvåge, kontrollere og 

evaluere brugen af de kognitive strategier”. 

 

Projektet har et særligt fokus på de elever, som er moti-

verede i faget på trods af, at de oplever sig i vanskelighe-

der i faget. 

 

 

Forskningsspørgsmål 

Hvilke metakognitive strategier anvender HF-ele-
ver i matematikvanskeligheder, når de lykkes i si-
tuationer med matematiske udfordringer? 

 

Forventede resultater 

Elever observeres både under individuelt arbejde og i 

samarbejde med andre, og der vil derfor genereres viden 

om, hvilke metakognitive strategier, den enkelte elev an-

vender i de to arenaer. 

 

Undersøgelsen forventes at finde stor diversitet i HF-ele-

vers brug af hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige me-

takognitive strategier. 

 

Undersøgelsen bidrager med aktuel viden om  

- hvilke metakognitive strategier, HF-elever gør 

brug af, og hvad, der gør en strategi hensigts-

mæssig for den enkelte elev 

- der kan uddrages en mere generaliseret viden 

om, hvilke metakognitive strategier, der er hen-

sigtsmæssige for elever i matematikvanske-

ligheder. 
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