
Velkommen til fagdate. 
Vi starter kl. 15.00

Motivation - hvad kan vi gøre i 
matematikundervisningen
Læringsfestivallen 2021

Bo Kristensen, btkr@ucl.dk,  24483080
Rikke Teglskov, rstk@ucl.dk,  40329265 

kortlink.dk/2aq42

mailto:btkr@ucl.dk
mailto:rstk@ucl.dk


Udfordringen, der kradser!
Motivation er 
situationsbestemt.
Motivation påvirkes af 
faktorer som fx

- erfaringer
- forventninger
- behov
- værdier
- ...

Hvordan kan vi blive gode 
til at observere, tolke og 
forstå elevers motivation?



Indre vs. ydre motivation…

Hvad er det for en sult vi stiller 
hos eleverne?

Læringsmål og kriterier.

Hvordan bruger vi det i vores 
undervisning?

Mestringsforventning og 
mindset.

Statisk eller dynamisk mindset 
- hvad giver vi 
tilbagemeldinger på?

Opgaven er rigtig - den løste du flot.

Du er super dygtig.

Jeg kan godt lide at du har valgt at arbejde 
med en udfordrende opgave.

Jeg så du forsøgte med forskellige strategier 
indtil du fandt en strategi der lykkedes for dig.



Metakognitive strategier og selvregulering
Viden om strategier
Viden om opgaver
Viden om sig selv

Strategier til at regulere 
egen læreproces.

- sætte mål/delmål
- overvåge fremskridt
- skifte strategi

Læreren kan hjælpe eleverne 
med at udvikle bevidsthed 
om deres egen kognition. Hvor/hvornår/hvordan 

arbejder jeg bedst?
Hvad gør jeg lige nu?

Hvor ofte bruger du tid i 
undervisningen på at arbejde 
med elevernes metakognitive 
strategier og selvregulering?



Hvad kan man gøre i undervisningen?
Opgaver som fremmer ræsonnement og problemløsning, fx LFHC.

Fokus på læreprocessen og forståelse/argumentation - ikke på facit og 
rigtigt/forkert. 

Autonomi i klasserummet. Eleverne kan bidrage med noget til hinanden. 
Muligheden for at træffe egne valg - fx på strategi, opgave materiale eller andet.

Positiv klassekultur og samarbejde - fx med tydelig stilladsering af gruppearbejdet - 
fx roller eller lign. IGP - individuelt - gruppe - plenum.

Feedback - knyttet på mål for elevens faglige udbytte - fremme dynamisk mindset.
Fejl og blindgyder er en naturlig og vigtig del af læreprocessen. My favorite No.

Åbne opgaver 
måske? 



Samtaletræk - tips til læreren.
1. Gentag elevens udsagn - få dem til at bekræfte/afkræfte. 

Så du siger, at …
2. Repetere - få en anden elev til at repetere, hvad en elev sagde, 

men med egne ord.
3. Ræsonnere - er du enig/uenig i…?
4. Tilføje - er der nogen, der har noget, de vil tilføje?
5. Ændre - er der nogen, der har ændret deres 

løsning/tænkning/strategi… osv.

• Vent… Giv eleven tid (tæl langsomt til 10)
• SMS - snak med sidemanden



Del jeres egne 
erfaringer og diskuter 
mulige veje at gå.

I hvilke situationer oplever du selv elever have  
manglende motivation i matematikundervisningen?

Er der nogle af de mulige veje, som Kjersti Wæge peger 
på, som du kunne se potentiale i at afprøve?

Har du selv gode råd til at tackle elevers manglende 
motivation?
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