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Resume 
Dette projekt viser, hvordan jeg som matematikvejleder gennem en individuel, kollegial vejledning 

kan bidrage til at udvikle en undervisningskultur, som hjælper den enkelte elev til at udvikle sit 

potentiale bedst muligt.  

Med afsæt i teori om læring, undervisningsdifferentiering og vejledning har jeg udviklet 

henholdsvis en skolemodel for undervisningsdifferentiering samt en vejledningsmodel til udvikling 

af undervisning. De to modeller står centralt i opgaven, da de danner udgangspunkt for min empiri, 

som består af udvalgte dele af en vejledningsproces med en kollega samt en klasserumsobservation.  

Opgavens vigtigste pointer er dels, at den differentierede undervisning må tage udgangspunkt i den 

enkelte elevs forudsætninger, da det danner grundlag for opstilling af differentierede mål og 

aktiviteter og dels, at den individuelle, kollegiale vejledning er et vigtigt redskab til at udvikle 

undervisningskulturen, da udvikling af undervisning primært sker i samarbejdende relationer. 

  

Indledning 
”Danske elever er blevet bedre til matematik ifølge Pisa-undersøgelse. Dermed er en tendens blevet 

vendt” (Ritzau, 2016). Sådan lød det efter den seneste Pisa undersøgelse i 2016. Men der er også 

tendenser, der er knap så opløftende. Selv samme test viste, at der ikke er mange ”top performere” i 

Danmark (Ramskov, 2016), og gruppen af elever i matematikvanskeligheder er også stor. Det 

afspejles senest i folkeskolens afgangsprøve 2015/2016, hvor næsten hver sjette elev fik karakteren 

-3, 00 eller 02 (UVM, 2017). Sådanne undersøgelser påvirker mig. Dels fordi jeg er stolt af min 

profession og dels fordi, det er en problemstilling, jeg selv oplever i mine klasser; Udfordringen i at 

gøre de dygtigste bedre samtidig med, at jeg tager hånd om de elever, der er i 

matematikvanskeligheder.  

Denne udfordring er tæt forbundet med begrebet undervisningsdifferentiering, der blev lanceret 

med folkeskoleloven i 1993 og gjort til et bærende pædagogisk princip for al undervisning. Det 

skulle sikre, at alle elever skulle få mulighed for at udleve deres potentiale (EVA, 2011). Mange 

lærere er dog stadig usikre på, hvad det vil sige at undervisningsdifferentiere. De forstår det primært 

som individualiseret undervisning og som en organisationsform, de kan gribe til, når det er muligt 

(EVA, 2011, p. 8). Det er en forståelse, som deles af mine egne kollegaer, som desuden giver 

udtryk for, at det at differentiere ofte er en kilde til frustration, da de mangler metoder og ideer til, 

hvordan de skal gøre det. Frustrationen bunder i, at det er tidskrævende at gennemtænke en 

differentieret undervisning samtidig med, at det er svært at finde aktiviteter og opgaver, der kan 
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udfordre alle elever samtidigt. De fortæller, at det ofte er tilfældigt, hvordan differentieringen 

udføres fra lektion til lektion. De efterspørger dels en model, der kan hjælpe dem i forberedelsen til 

at få et overblik over, hvordan de skal differentiere og dels en opgavebank med gode åbne opgaver, 

hvor der er tænkt differentieringsmuligheder ind (Graversen, 2017) 

I 2013 blev der nedsat en ekspertgruppe i matematik, som skulle komme med forslag til, hvordan 

matematikundervisningen i folkeskolen kunne styrkes. En af anbefalingerne omhandler vigtigheden 

af, at alle skoler uddanner en matematikvejleder, der kan bidrage til kollegial sparring på skolen og 

sikre at fagteamet opdateres med viden, information og inspiration vedrørende nye faglige, 

fagdidaktiske og fagpædagogiske udvikling (Højer-Pedersen, et al., 2013, p. 8). Det er der ikke 

tradition for på min skole og heller ikke på mange andre. En undersøgelse fra 2014 viser, at mange 

matematikvejledere primært bruges som ansvarlige for indkøb af bøger og introduktion af IT-

programmer. Samtidig er der ingen af de adspurgte matematiklærere, der har indgået i et løbende 

samarbejde med kolleger om udvikling eller afprøvning af fælles undervisning (Mogensen, Rask, 

Lindhardt, Østergaard, Rostgaard, 2014, p. 5). Som kommende matematikvejleder er det en kultur, 

jeg gerne vil være med til at ændre. Derfor vil jeg i denne opgave undersøge, hvordan jeg kan indgå 

i et samarbejde med en kollega om udvikling og afprøvning af fælles undervisning.  

 

Problemformulering 
Hvordan kan jeg som matematikvejleder gennem individuel, kollegial vejledning bidrage til at 

udvikle en undervisningskultur, som hjælper den enkelte elev til at udvikle sine matematiske 

færdigheder, viden og kompetencer og udnytte sit potentiale bedst muligt? 

 

Redegørelse for valg af teori og metode 
Da formålet med denne opgave er at forstå forholdene omkring undervisningsdifferentiering for at 

kunne ændre praksis, tager jeg afsæt i det fortolkningsvidenskabelige paradigme, som er 

kendetegnet ved, at viden og indsigt i sociale forhold må bygge på forståelse og indlevelse i de 

sociale fænomener, der undersøges (Launsø, Olsen og Rieper, 2011). Jeg har grundlæggende en 

hermeneutisk tilgang til mit virke som lærer og vejleder, da jeg ønsker at bidrage til at forstå og 

udvikle mine elever og kollegaer ud fra dem, de er og det, de i forvejen kan.  

Ovenstående har betydning for min måde at tilgå min problemformulering. Jeg har valgt at fokusere 

på to faser, som jeg behandler sideløbende i opgaven. 1) Hvordan kan undervisningen 
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tilrettelægges, så eleverne udnytter deres potentiale bedst muligt. 2) Hvordan kan jeg som 

matematikvejleder bidrage til, at mine kollegaer udvikler deres undervisning til gavn for den 

enkelte elev. Jeg arbejder ud fra den handlingsrettede forskningstype, da denne netop er orienteret 

mod udvikling ved at igangsætte læreprocessor i sociale systemer (Launsø, Olsen og Rieper, 2011, 

p. 33). Min metode er overvejende kvalitativ, da jeg ved hjælp af mine observationer ønsker at 

etablere et refleksionsrum med henblik på at forandre praksis (Carlsen og Hansen, 2017). Jeg tager 

udgangspunkt i teori for at udvikle praksis, hvilket vil sige, at jeg anlægger en deduktiv tilgang til 

opgaven.  

Efter at have defineret begrebet undervisningsdifferentiering tager jeg mit teoretiske afsæt i 

henholdsvis Luhmanns og Vygotskys syn på læring. Med udgangspunkt i deres teori udfolder jeg 

ud fra Dohn, Illum Jensen, Andersen, Hattie, Pind og Damkjær, hvordan undervisnings-

differentiering konkret kan komme til udtryk på min egen skole ved hjælp af IT, dannelse af 

mentale billeder, målsætning, arbejdsproces og evaluering. Det munder ud i en skolemodel til 

undervisningsdifferentiering.  

Indenfor vejledningsdelen tager jeg afsæt i Ole Løws vejlederpositioner. Ud fra teorien om co-

teaching og studielektioner udfolder jeg, hvordan en vejledningspraksis, som har fokus på at 

udvikle en kollegas undervisning, kan se ud på min skole. Jeg samler det hele i en 

vejledningsmodel. 

Med afsæt i disse to modeller har jeg gennemført en vejledningsproces med en kollega, hvor vi 

sammen har planlagt et undervisningsforløb i 7. klasse med fokus på undervisningsdifferentiering. 

Denne proces er grundlag for min empiri. Jeg har opdelt mit empiriafsnit i to dele, da jeg både har 

indsamlet empiri fra vejledningssamtalerne og fra en klasserumsobservation. Med udgangspunkt i 

Bjørndal vil jeg for hver del beskrive mine metodiske overvejelser omkring indsamling af data og 

derefter lave en samlet vurdering af min undersøgelse ud fra udvalgte forskningskriterier og etik.  

Med udgangspunkt i min teori og den indsamlede empiri vil jeg analysere og diskutere, i hvilken 

grad det lykkes at tilrettelægge en undervisning, hvor eleverne kan udnytte deres potentiale bedst 

muligt. Sideløbende vil jeg analysere og diskutere min vejlederrolle ved hjælp af Løws opstilling af 

vejlederpositioner samt Grethe Fogh Nielsens opstilling af den didaktiske trekant. Til slut vil jeg 

med afsæt i Scheins teori om organisationskultur vurdere, hvordan vi i fagteamet kan udvikle en 

undervisningskultur, der fokuserer på undervisningsdifferentiering.  
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Teoretisk grundlag set fra et lærer og matematikvejleder 
synspunkt 
I dette afsnit vil jeg redegøre for, hvilke grundlæggende teorier jeg bruger, når jeg dels som lærer 

skal tilrettelægge en differentieret undervisning, og dels som matematikvejleder skal vejlede en 

kollega i at differentiere undervisningen. Først vil jeg dog afklare, hvad jeg forstår ved begrebet 

undervisningsdifferentiering. 

  

Undervisningsdifferentiering    
Wolfgang Klafki skelner mellem indre og ydre differentiering (Klafki, 2002). Hvor indre 

differentiering er alle de former for differentiering, som tages i anvendelse inden for en fælles 

undervisning i en klasse, er ydre differentiering kendetegnet ved, at klassen opdeles i grupper, som 

rent rumligt er adskilt fra hinanden og undervises af forskellige personer og på forskellige 

tidspunkter. Denne skelnen er interessant, for selvom holddeling (ydre differentiering) blev 

afskaffet med folkeskoleloven i 1993, viser EVA’s rapport fra 2011, at det stadig er en udbredt 

praksis (EVA, 2011. p. 8). For at skabe ny viden indenfor området blev der i 2014 nedsat et udvalg, 

der skulle komme med forslag til, hvordan man kan gribe undervisningsdifferentiering an. Udvalget 

valgte at forstå differentiering ud fra fem didaktiske kriterier (Tetler, et al., 2014, p. 11): 

- Læreren forholder sig proaktivt til en heterogen elevgruppe og identificerer forskellige 

forudsætninger og potentialer for at lære. 

- Læreren sætter mål for undervisningen og samarbejder med elever om læringsmål.  

- Læreren vælger indhold og arbejdsformer under hensyn til elevernes forskellige 

læringsforudsætninger 

- Læreren praktiserer tydelig ledelse 

- Læreren evaluerer løbende på elevernes læringsudbytte.  

Det er denne opfattelse af undervisningsdifferentiering, jeg benytter mig af i det følgende.  

 

Sprog og læring i matematikundervisningen 
Tilrettelæggelse af en differentieret undervisning kræver bevidsthed om, hvordan eleverne lærer. 

Jeg har udvalgt to teoretikere, jeg mener, er vigtige i forhold til min problemstilling. Det medfører 

naturligvis en række fravalg, der kunne give andre og flere perspektiver på problemstillingen.  
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Læring i et systemteoretisk perspektiv 1 
Ifølge Niklas Luhmann består verden af systemer. Han skelner mellem sociale systemer, der 

opererer med kommunikation, og psykiske systemer, der opererer med bevidsthed. Disse systemer 

er omverden for hinanden. Han opfatter mennesket som et psykisk, lukket, selvreferentielt system, 

hvilket betyder, at viden ikke kan overføres fra en person til en anden (Rasmussen, 2004). De 

psykiske systemer lukker sig op for omverdenen, når de bliver forstyrrede eller irriterede. 

Undervisning kan ses som en sådan irritation. Der er noget i omverdenen, der pirrer det psykiske 

system, og derfor åbner det sig op for en stund. Dette kalder Luhmann for den strukturelle kobling. 

Her kan eleverne få en større forståelse for omverdenen og konstruere ny læring. Læring er altså 

elevens arbejde, og læreren kan blot forstyrre og stimulere elevens selvreference (Rasmussen, 

2004). 

Det får den konsekvens, at vi er dybt afhængige af kommunikationen i undervisningen, for det er 

den eneste måde, vi kan få indsigt i hinandens bevidsthed og tanker. Undervisningen må derfor 

tilrettelægges, så der er stor mulighed for forståelseskontrol lærer - elev eller elev - elev imellem, så 

man ved, om eleven forstår eller ej. Helt konkrete tegn på, om der foregår forståelseskontrol, er 

spørgsmål som: “Hvad mener du, når du siger det?” “Hvordan forstår du det, jeg siger?”, “Hvorfor 

gør du det på den måde?” osv. Disse spørgsmål sætter lærer og elev i stand til bedre at forstå 

hinandens forståelse. 

 
Den sproglige dimension og ZNU. 
Ifølge Vygotsky danner og konstruerer vi selv vores egen viden. Læring sker dog i et samspil med 

andre, og sproget får derfor en altafgørende rolle i begrebsudviklingen, da sprog og tanke udvikler 

sig dialektisk. Det bliver derfor vigtigt at planlægge en undervisning, hvor der skabes mulighed for, 

at eleverne sprogliggør deres tanker (Høines, 1998, p. 113) 

Et centralt begreb for Vygotsky er zonen for nærmeste udvikling (ZNU). ZNU er det område, der er 

afgrænset af det, eleven allerede kan klare selvstændigt og det, som eleven kan klare i samarbejde 

med en anden (Høines, 1998, p. 136). Han lægger vægt på samspillet mellem den lærende og en 

støttende voksen eller jævnaldrende, hvilket er grundlaget i stilladsbegrebet (Alrø og Skovsmose, 

1999, p. 180). Lærere fungerer som støttende stillads, når de gør det muligt for eleven at arbejde 

hen imod det mål, eleven har sat. Læreren har ikke altid mulighed for at være stillads, men eleverne 

kan indbyrdes være stilladser for hinanden. Mulighed for og tid til samarbejde og støtte mellem 

                                                
1 Afsnittet ”læring i et systemteoretisk perspektiv” er en revideret udgave fra Graversen, 2014. 
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lærer-elev og elev-elev bliver derfor vigtig, da kommunikationen i samarbejdet er afgørende for 

læreprocessen (Andersen, 2013).  

Ovenstående teori får både betydning for min måde at tænke undervisningsdifferentiering på, og 

hvordan jeg udarbejder min skolemodel;  

- ZNU fordrer differentierede mål/aktiviteter/opgaver samt formativ evaluering, så hver elev 

får passende udfordringer 

- Den sproglige dimension fordrer en undervisning, der muliggør, at eleverne får mulighed for 

at sætte ord på deres tanker og være støttende stillads for hinanden.  

Selvom de to ovenstående perspektiver har forskellige udgangspunkter, bidrager de hver især til at 

forstå, hvad der sker i en læringsproces. Luhmanns syn på læring kan give os et indblik i, at 

resultatet af læringen er individuelt, hvorimod Vygotsky betoner, at selve læreprocessen i mange 

henseender er socialt forankret (Andersen, 2013).  

 

Den samarbejdende og samskabende vejledningspraksis2  
Som matematikvejleder bliver en af mine roller at indgå i en vejledningsproces med mine kollegaer, 

hvor det er muligt at få vejledte til at reflektere over egen praksis i helt konkrete situationer. Som 

vejleder kan jeg indtage forskellige positioner overfor vejledte. Ole Løw peger på fire mulige 

positioner (Løw, 2015, p. 27).  

 
Løw skelner mellem to hovedpositioner, nemlig proceslederpositionen og ekspertpositionen. 

Ekspertpositionen er præget af, at vejlederens hovedfokus er på sagen, og da denne er eksperten, 

forventes det, at vejlederen kan give svar på vejsøgendes dilemmaer. Proceslederpositionen ses som 

                                                
2 Afsnittet ”den samarbejdende og samskabende vejledningspraksis” er en revideret udgave fra 
Graversen, 2016.  
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det modsatte. Her er processen kendetegnet ved, at den vejsøgende selv finder vej. Vejlederen skal 

alene lede processen, og løsningen på dilemmaet findes hos den vejsøgende. Jeg mener, at begge 

positioner i deres rene form er problematiske. I ekspertpositionen kan man nemt komme til at 

overse den vejsøgendes egne ressourcer og vejlede ud fra sin egen praksis. Proceslederpositionen 

sætter til gengæld vejlederen ud af spil. Det kan være problematisk, da det ikke er sikkert, at den 

vejsøgende selv har en løsning på problemet. Som figuren også lægger op til, vil jeg stræbe efter at 

positionere mig ved dobbeltpilen (mellem rum 1.1 og 1.3). Det er en position, hvor jeg er styrende i 

forhold til processen, men hvor såvel vejledte som vejleders viden kan komme i spil og bidrage til 

den samskabende proces. Der samarbejdes om at finde løsninger, og det er en proces præget af 

gensidig ligeværd. 

 

Undervisningsdifferentiering på min skole 
I dette afsnit vil jeg konkretisere, hvordan undervisningsdifferentiering kan komme til udtryk på 

min egen skole ud fra de forhold, som der gør sig gældende. Afsnittet munder ud i to teoretiske 

modeller; En model for, hvordan vi lærere kan tilgå undervisningsdifferentiering, og en 

vejledningsmodel jeg kan tage udgangspunkt i, når jeg indgår i en vejledningssituation med henblik 

på at udvikle undervisning med mine kollegaer. 

 

Udvikling af en skolemodel til undervisningsdifferentiering.  
For at kunne udvikle en model for undervisningsdifferentiering der passer til min skole, er der flere 

forhold at tage hensyn til. Vi er for nyligt blevet en IT skole, så eleverne medbringer egne devices. 

IPad fra 1-3. klasse og bærbar computer fra 4-9. klasse. I matematikteamet har vi arbejdet med, 

hvordan eleverne udvikler mentale billeder og har en aftale om, at vi i ethvert undervisningsforløb 

forsøger at inddrage Andersens fire repræsentationsformer (Andersen, 2013, p. 14 eller bilag 1). 

Endelig er der didaktiske overvejelser som målsætning, arbejdsproces og evaluering, der skal tages 

højde for i en differentieret undervisning.  

 

IT som et kommunikations- og differentieringsmiddel 
Thomas Illum Hansen pointerer, at det optimale digitale lærermiddel er et lærermiddel, som gør en 

forskel i forhold til elevernes læring samtidig med, at det hjælper læreren til at skabe en mere 

effektiv undervisning (Hansen, 2013) 
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Nogle af de oftest oplevede fordele ved brugen af IT i undervisningen er, at der er andre og større 

muligheder for at komme til orde for dem, der normalt holder sig tilbage i undervisningen, der er 

større koncentration og seriøsitet i forhold til sagen, og der er mere tid og større mulighed for 

refleksion end i ansigt-til-ansigt undervisning (Dohn, 2007) 

Sammenholdes ovenstående med det systemteoretiske læringssyn og sprogets betydning for 

matematiklæring, kan udarbejdelsen af fx skærmoptagelser og små videoer, hvor eleven skal sætte 

ord på sin forståelse, have mange fordele.  

Læreren har mulighed for og tid til at få et indblik i elevens måde at tænke på, da videoen er 

bestående. Det kan læreren bruge i den formative evaluering som feedback og feedforward og som 

en hjælp til at sætte nye mål for eleven, så undervisningen kan differentieres til elevens niveau.  

Eleven har tid til at reflektere og sætte ord på sin læring, så det bliver synligt, hvad eleven kan. Hvis 

videoen uploades til et virtuelt læringsrum, kan eleven udvikle sin egen videoportfolie, som kan 

bruges til repetition for eleven selv eller vidensdeling med de andre elever.  

 
Dannelse af mentale billeder3 
Som tidligere nævnt er vi i vores matematikteam inspireret af Andersens model. Modellen 

illustrerer, hvordan arbejdet med transformationen mellem de forskellige repræsentationsformer 

muliggør dannelsen af mangesidede mentale billeder, der kan lagres som forståelser af et begreb 

(Andersen, 2013, p. 14). De fire repræsentationsformer, som er mundtlig og skriftlig 

kommunikation, konkrete materialer og hverdagssituationer bør være tilstede i alle forløb. Eriksen 

(2000, p. 40) påpeger, at det ikke er nok, at de forskellige repræsentationsformer er tilstede i 

undervisningen, men at det er relationen mellem dem, der muliggør, at eleven udvikler mentale 

billeder. Relationen tydeliggøres i høj grad gennem sproget, og det bliver derfor vigtigt, at alle 

elever får mulighed for at komme på banen. Skal eleverne kunne relatere til et nyt begreb, bliver 

undervisningen nødt til at starte med noget, de kender i forvejen. Høines (1998, p. 95) bruger 

begrebet oversættelsesled til at forklare, hvordan elever kan skabe relationer mellem sprog af 1. og 

2. orden - som et bindeled mellem et nyt begreb og noget allerede kendt i elevens begrebsverden. Vi 

må begynde med noget eleverne kan associere til og som kan fungere som oversættelsesled til at 

danne relationer mellem de forskellige repræsentationer. Den differentierede undervisning må 

derfor begynde med at afdække, hvad eleverne kan i forvejen, så undervisningen starter der, hvor 

eleven befinder sig.  

                                                
3 Afsnittet ”dannelse af mentale billeder” er en revideret udgave fra Graversen, 2015. 
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Målsætning 
Indenfor de sidste år har der været meget fokus på den målstyrede undervisning. John Hattie 

påpeger vigtigheden af at opstille klare og tydelige mål for undervisningen (Hattie, 2013, p. 10-13). 

Det handler dels om, at lærerne skal sikre sig, at eleverne opnår de mål, der er blevet bestemt i 

Fælles Mål, men også at eleverne kan se et formål med det, de skal i gang med. Med tanke på 

differentiering er den store udfordring at få omsat læringsmålene til konkrete og forståelige 

elevmål, så alle elever bliver udfordret og får mulighed for at udnytte deres potentiale. Skal det ske, 

er det nødvendigt med differentierede læringsmål, så eleverne arbejder med det faglige stof på 

forskellige niveauer (Rasmussen, 2011). En mulighed er at arbejde med fælles men ikke identiske 

mål (Tetler, et al., 2014, p. 7). Der opstilles fælles mål for hele klassen som differentieres på tre 

forskellige niveauer; Et færdigheds-, kompetence- og refleksionsniveau (Tetler, et al., 2014, p. 16). 

Det betyder ikke, at de elever, der arbejder på færdighedsniveauet, kun skal arbejde med 

færdigheder og ikke må reflektere. De elever, der er i matematikvanskeligheder, skal også arbejde 

med strategier, kompetencer, problemløsning og matematik i anvendelse, men de tre niveauer er et 

udtryk for en stigende progression i sværhedsgraden af opgaveløsningen. Målet er, at 

undervisningen skal kunne rumme alle elever, så alle får mulighed for at udvikle sig.  

 
Arbejdsprocessen 
De aktiviteter og opgaver, der indgår i undervisningen, skal understøtte målene og give den enkelte 

elev mulighed for udfordring samtidig med, at de varierer i form, metode og stof, så det giver 

eleverne mulighed for at danne stærke mentale billeder.  

De aktiviteter, der er fælles for alle klassens elever, skal derfor kunne differentieres, så de kan løses 

på flere niveauer. Pernille Pind (2015) argumenterer i den forbindelse for at arbejde med åbne og 

undersøgende opgaver. De er karakteriseret ved, at der er flere mulige svar, og at der er valg, der 

skal træffes, fordi der er noget, der ikke er afgjort endnu (Pind, 2015, p. 13). Det åbner op for at 

udfordre alle elever med udgangspunkt i den samme opgave.  

En måde at strukturere undervisningen på, når klassen ikke arbejder ud fra den samme aktivitet, er 

ved at udarbejde en arbejdsplan til klassen (Damkjær, 2011). Arbejdsplanen har udgangspunkt i 

klassens fælles mål, som er differentieret på tre niveauer, så eleverne får mulighed for at arbejde ud 

fra individuelle forudsætninger. Det er en vigtig pointe, at læreren ikke på forhånd har besluttet sig 

for hvem, der skal arbejde med hvilket niveau, men at det sker i samarbejde med eleven.  

Med tanke på ovenstående teori er det vigtigt, at undervisningen tilrettelægges, så eleverne har 

mulighed for at sætte ord på deres tanker. Når eleverne arbejder med arbejdsplaner, skal de derfor 
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samarbejde med en fast matematikmakker på samme niveau for at styrke elevernes indbyrdes 

stilladsering (Damkjær, 2011). 

 
Evaluering 
Den formative evaluering er et vigtigt redskab i differentieringen af undervisningen. Evalueringen 

må integreres i undervisningen, så undervisningen kan tilpasses eleverne undervejs i forløbet 

(Tetler, et al., 2014, p. 7). Den formative evaluering er tæt forbundet med de tegn på læring, der er 

opstillet for forløbet. Læreren har flere muligheder for at evaluere eleven løbende; Udarbejdelsen af 

skærmoptagelser/små videoer kan bruges til at få indblik i elevernes læringsproces, ”Stopopgaver”, 

som lægges ind i arbejdsplanerne, hvor der er en særlig vigtig pointe (eleverne skal ”stoppe”, når de 

har arbejdet med stopopgaven for at forklare læreren, hvad de er kommet frem til), lærerens dialog 

med de enkelte elever og lærerens fokuserede opsamling og fællesgørelse af vigtig viden fra 

lektionen. Lige meget hvilken metode læreren benytter sig af, er det vigtigt at have øje for, at den 

formative evaluering udføres for at hjælpe eleven til at se, hvor eleven er nu, og hvor eleven er på 

vej hen (feed-back og feed-forward).  

 
En skolemodel til undervisningsdifferentiering 
Jeg har samlet ovenstående teori i en konkret model. Det er mit håb, at den kan bruges som 

udgangspunkt på min skole, når vi skal arbejde med at differentiere undervisningen. Modellen kan 

både bruges som afsæt til at planlægge et helt undervisningsforløb men også til at planlægge den 

enkelte lektion. 
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De uddybende tanker om modellen kan ses i bilag 2. Jeg har desuden omsat modellen til et 

arbejdsark (bilag 3) og en model til elevarbejdsplan (bilag 4), som kan bruges af læreren i 

planlægningen af en differentieret undervisning. 

 

Udvikling af en vejledningsmodel med henblik på udvikling af 
undervisning 
For at kunne udvikle en vejledningsmodel, jeg kan bruge på min skole, er der flere forhold at tage 

hensyn til. Der er forskellige rammefaktorer. Nogle, jeg har meget indflydelse på, og andre, som 

bestemmes af min ledelse. Som tidligere nævnt ønsker jeg, at min vejledning skal foregå som en 

samskabende proces, hvor både vejleders og vejledtes viden kan komme i spil. Derfor er jeg 

inspireret af teori om co-teaching og lektionsstudier som en tilgang til at udvikle undervisning 

sammen.  

 
Rammefaktorer4 
Det er vigtigt, at vejledte og jeg fra starten afstemmer vores forventninger til vejledningen fx ved at 

forhandle en kontrakt. Løw (2009) taler i den forbindelse om grundkontrakt, rammekontrakt og 

proceskontrakt. Grundkontrakten omhandler den overordnede aftale, jeg har med min ledelse. Vi 

har endnu ikke en skriftlig aftale på plads, men ledelsens udgangspunkt er, at jeg får tre til fem 

ugentlige lektioner til min matematikvejlederfunktion. Det skaber god mulighed for at indgå i 

vejledningsprocessor. Rammekontrakten er en aftale mellem vejledte og mig. Vi skal afstemme 

forventninger om de overordnede rammer: Hvad er målet for forløbet? Hvor mange samtaler/hvor 

lang tid skal vi afsætte? Hvornår er forløbet slut og hvordan evaluerer vi på, om vi har nået vores 

mål? Endelig skal vi forhandle proceskontrakten på plads - hvordan vejledningen skal foregå. Skal 

det alene være samtaler? Skal jeg observere, eller skal vi undervise sammen? 

Det er afgørende, at vejledte og jeg udvikler kontrakten sammen, så vi begge gør os tanker om, 

hvordan processen skal foregå. I en travl hverdag er der en risiko for, at jeg kun bruges som 

ekspertvejleder, som hurtigt kan bruges til at løse et problem eller komme med et godt råd. For at 

hjælpe vejledte til at overveje hvad formålet er med vejledningen, har jeg udarbejdet et 

refleksionssark, der udfyldes, inden vi laver vores kontrakt (se bilag 5). 

 

                                                
4	Afsnittet ”rammefaktorer” er en revideret udgave fra Graversen, 2016.	
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Co-teaching som tilgang til vejledning 
Co-teaching tilgangen er oprindeligt tiltænkt tværfagligt samarbejde, men jeg kan se potentiale i, at 

den kan bruges professionsfagligt, da den er kendetegnet ved, at de professionelle er ligestillet i 

forhold til at definere og løse opgaverne (Hansen, 2016), hvilket netop er et af kendetegnene for den 

samskabende proces. Der lægges desuden vægt på, at man er fælles om al undervisning. Det tillader 

ovenstående rammefaktorer ikke i mit tilfælde. Jeg bruger derfor de essentielle elementer i co-

teaching teorien, som en tilgang til min vejledningspraksis.  

Det centrale i co-teaching er, at to forskellige, men ligeværdige, undervisere sammen planlægger, 

forbereder, gennemfører og evaluerer undervisningen. Hovedpointen er, at man bruger hinanden 

som læringsressourcer, mens man gennemfører en mere varieret og kvalificeret undervisning, og at 

man bruger hinanden både før og efter den gennemførte aktivitet (Højholdt, 2017, p. 15). Der er 

udviklet forskellige måder at co-teache på. Højholdt (2017, p. 60) nævner seks, hvor den mest 

interessante, min skoles rammer taget i betragtning, er ”én underviser, én observerer”. Det centrale 

for den tilgang er, at man sammen har planlagt specifikke observationspunkter, som observatøren 

skal holde øje med. Efterfølgende evaluerer man og vurderer behovet for ændringer af 

undervisningen (Højholdt, 2017, p. 63). Det er en vigtig pointe, at det ikke er vejledte, der er i 

centrum og skal vurderes men derimod elementer i undervisningen eller eleverne. Det er med til at 

underbygge ligeværdigheden i vejledningssituationen.   

Co-teaching lægger op til, at vejledte og jeg skal afsætte tid til både at planlægge, gennemføre og 

evaluere undervisningen sammen. Hvis det tidsmæssigt skal lade sig gøre, bliver vi nødt til at 

udvælge enkelte lektioner fremfor hele undervisningsforløb, og det er netop udgangspunktet for 

lektionsstudier.   

 
Lektionsstudier 
Lektionsstudier er en professionel proces, hvor lærere systematisk undersøger egen praksis med det 

formål at udvikle deres undervisning (Mogensen, 2015). Man udvælger et lille antal studielektioner, 

som en gruppe lærere er fælles om at planlægge, observere og evaluere. Selvom vi blot er to kan jeg 

se potentiale i lektionsstudier, som jeg kan bruge i min vejledningspraksis. De åbner op for, at 

vejledte og jeg sammen forbereder, gennemfører og evaluerer undervisning indenfor en realistisk 

tidsramme.   

Arbejdet med en studielektion foregår i fire faser;  

1) Undersøgelse og forberedelse: Overordnede mål samt faglige delmål og tegn på læring 

opsættes. Der udarbejdes en detaljeret plan for lektionen ud fra de opstillede mål. 
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2) Implementering: ”Én underviser, én observerer”. Vejledte og jeg udvælger sammen 

observationspunkter.  

3) Refleksion og forbedring: Vejledte og jeg mødes snarest efter lektionen for at analysere og 

diskutere vores observationer. Hvad lykkes og hvilke forbedringer skal vi overveje 

fremover? 

4) Gentagen implementering og forbedring. Hvis der er et ønske og behov fra vejledte om en 

ny omgang, starter vi forfra i vejledningsprocessen.  

Min vejledningspraksis er altså kendetegnet ved en co-teaching tilgang, hvor vi planlægger 

sammen. Én underviser, mens den anden observerer, hvor målet er at forfine vores fagdidaktiske 

tilgang. Hvis der er behov for det og tid til det, kan vi gennemgå cyklussen en gang mere. Men det 

er ikke afgørende, da det er kvaliteten og ikke kvantiteten, der er afgørende i denne type af 

observationer. 

 
En vejledningsmodel med henblik på udvikling af undervisning 
Jeg har samlet ovenstående teori i en konkret vejledningsmodel, som jeg vil tage udgangspunkt i, 

når jeg skal vejlede en kollega i forhold til sammen at udvikle undervisningen. 

 
 

 
De uddybende tanker om modellen kan ses i bilag 6.  

Empiri 
Jeg har gennemført en vejledningsproces med min kollega, som har taget udgangspunkt i den 

model, jeg har opstillet for vejledning. Da vi havde tid og mulighed for det, valgte vi at planlægge 
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et helt undervisningsforløb, men havde særlig fokus på én studielektion. Vi tog afsæt i min 

skolemodel for undervisningsdifferentiering og de tilhørende arbejdsark. Vi har haft fire møder af 

ca. to timers varighed med følgende temaer: 

- 1. møde: Rammesætning for vejledningsprocessen og målsætning for undervisningsforløb (se 

bilag 7 nr. 1, s. 3-7 i undervisningsforløbet) 

- 2. Møde: Planlægning af arbejdsprocessen i forløbet (se bilag 7 nr. 1, s. 8-20) 

- 3. Møde: Detailplanlægning af udvalgt studielektion (se bilag 7 nr. 2) og udvælgelse af 

observationspunkter (se bilag 7 nr. 3)   

- 4. Møde: Evaluering samt refleksion over, hvad vi skal ændre på fremover.  

Derudover har jeg deltaget i en dobbeltlektion (studielektionen) som observatør, hvor min kollega 

underviste. Jeg har således samlet mine data ved hjælp af to metoder: Deltagende 

vejledningssamtaler samt deltagende observation vel vidende, at andre metoder kunne give andre 

perspektiver. Jeg har valgt de to metoder, da det er dem mine modeller lægger op til og det, jeg 

primært kommer til at benytte mig af i mit fremtidige virke som matematikvejleder.  

 
Metodiske overvejelser i forhold til indsamling og analyse af data 
I dette afsnit har jeg valgt at forholde mig til de to metoder til indsamling af data hver for sig, da det 

er forskellige overvejelser, der knytter sig til hver metode. 

 
Klasserumsobservation 
Mit mål med at benytte mig af klasserumsobservation er at få viden om, hvorvidt den enkelte elev 

bliver udfordret i undervisningen. Jeg benytter mig af observation af første orden. Da jeg kun skal 

koncentrere mig om at observere, bidrager det til at sikre en høj kvalitet af observationerne 

(Bjørndal, 2003, p. 34). Jeg har kun valgt at observere en dobbelttime, da kvantiteten ikke er 

afgørende. Jeg fokuserer på nogle på forhånd udvalgte konkrete tegn på 

undervisningsdifferentiering (se bilag 7, nr. 3) for at kvalificere observationen, da jeg ikke kan 

observere alt på en gang (Bjørndal, 2003, p. 43). Vores tegn er udvalgt efter, at det skal kunne vise 

os noget om, hvorvidt eleverne bliver udfordret på deres niveau. Vi har udvalgt denne 

dobbeltlektion, da eleverne skal arbejde på flere forskellige måder og med flere forskellige medier. 

Vi er nysgerrige efter at undersøge, hvordan det kan styrke undervisningsdifferentiering. 

Eleverne er på forhånd orienteret om mit mål og min intention med observationen. Dog er jeg 

bevidst om, at jeg ved min blotte tilstedeværelse i klassen kan påvirke situationen, så jeg ikke får 
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det helt rigtige billede af, hvordan det plejer at være. Min egen forforståelse af læreren og klassen 

kan også præge mit billede af, hvad der foregår i klassen (Bjørndal, 2003, p. 52). 

Undervejs i lektionen nedskriver jeg kun stikord, da jeg ikke ønsker, at eleverne skal føle sig 

overvågede og derved ændre adfærd (Kristiansen og Krogstrup, 2015). Jeg renskriver mine 

observationer umiddelbart efter lektionerne (se bilag 7, nr. 4), hvorefter min kollega og jeg mødes 

for at lave en fælles evaluering, så vores observationer er så friske som muligt. 

 
Vejledningssamtalerne 
Mit mål med at bruge vejledningssamtalerne som empiri er at få viden om, hvilke vejledningsroller 

jeg indtager i vejledningsprocessen. Samtidig kan vejledningssamtalerne give mig viden om hvilke 

udfordringer, der er forbundet ved planlægningen af en differentieret undervisning. Jeg har valgt at 

optage alle mine vejledningssamtaler, så jeg kan høre dem igen, hvor jeg kun skal koncentrere mig 

om at lytte efter udvalgte tegn. Derved bliver min observation af første orden (Bjørndal, 2003, p. 

51).  

Jeg har valgt at benytte mig af meningskondensering af udvalgte dele af mine vejledningssamtaler 

fremfor transskribering (se bilag 7, nr. 5). Meningskondenseringen er velegnet, da jeg leder efter 

mere generelle tendenser og naturlige meningsenheder, der beskriver hvilke vejledningsroller, jeg 

indtager (Brinkmann og Tanggaard, 2015, p. 47). Min kodning af mine samtaler vil både være 

begrebs- og datadreven.  

For at få viden om hvilke vejledningsroller, jeg indtager, vil jeg lytte efter følgende tegn (tallene 

henviser til Løws vejledningsmodel): 

- Skaber vejleder en tydelig rammesætning? (1.3) 

- Får vejleder og vejledte forventningsafstemt, hvem der gør hvad? (1.1 og 1.3) 

- Stiller vejleder åbne spørgsmål til vejledte? (1.1) 

- Tænker vejleder med på vejledtes forslag? (1.3) 

- Kommer vejledte til orde med egne ideer, refleksioner og forslag? (1.1 eller 1.4) 

- Afbryder vejleder vejledte og bestemmer, hvad der skal gøres? (1.4) 

- Hvem tager beslutningerne? (1.1, 1.3 eller 1.4) 

- Er der ligevægt mellem, hvem der forbereder hvad? (1.1 eller 1.4) 

For at få viden om hvilke udfordringer, der er forbundet ved planlægningen af en differentieret 

undervisning, vil jeg lytte efter følgende tegn: 

- Frustrationer og udbrud vedrørende delelementer i planlægningen 
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- Længere tids samtale og diskussion over samme emne.  

 

Kvalitetskriterier og etik 
I dette afsnit vil jeg undersøge kvaliteten af mine indsamlede data, herunder reliabilitet og validitet 

samt etiske problemstillinger. Det vil jeg gøre fælles for de to metoder, så jeg får en samlet 

vurdering af min undersøgelse.   

 
Reliabilitet 
Jeg er bevidst om, at mine resultater af såvel klasseobservationen samt analysen af 

vejledningssamtalerne kunne have været anderledes. En anden observatør ville givetvis have set 

noget andet, da det observerede er min tolkning af virkeligheden (Aagerup og Willaa, 2016). 

Alligevel mener jeg at reliabilitetskriteriet er opfyldt, da en anden ville kunne gennemføre den 

samme undersøgelse. Jeg har været tydelig omkring min fremgangsmåde, vedlagt de tegn, jeg har 

observeret efter og optaget og gemt mine vejledningssamtaler (lydfiler kan rekvireres hos 

forfatteren).  

 
Validitet 
Validitet er et spørgsmål om, hvorvidt tolkningen af data er gyldig, og om de er relevante i forhold 

til min problemstilling (Aagerup og Willaa, 2016). Undervejs i mine undersøgelser har jeg været 

meget opmærksom på at have fokus på henholdsvis min vejlederrolle, og om eleverne er blevet 

udfordret i undervisningen. Eftersom jeg har opstillet gyldige tegn på, hvordan jeg kan undersøge 

det, mener jeg, at de fremkomne data er valide. 

 
Etik 
Jeg har valgt at anonymisere vejledte, selvom undersøgelsen ikke er grænseoverskridende i sig selv. 

Dog er jeg bevidst om, at tryghed og tillid er vigtigt i en vejledningssituation, så vejledte deltager 

med ærlige og autentiske svar. Derfor valgte jeg at anonymisere.  

 

Analyse og diskussion  
Dette afsnit falder i to dele. I første del vil jeg analysere og diskutere styrker og udfordringer ved 

den differentierede undervisning, som det kommer til udtryk i den fælles planlagte studielektion. I 

anden del vil jeg analysere og diskutere min vejlederrolle. Begge dele tager udgangspunkt i hver sin 

opstillede model, den bagvedliggende teori og den indsamlede empiri (se bilag 7 nr. 4 og 5). 
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Undervisningsdifferentieringen 
Jeg vil analysere og diskutere ud fra min skolemodel til undervisningsdifferentiering, da det er den, 

vi har brugt til at planlægge studielektionen. Afsnittet munder ud i en vurdering af styrker og 

svagheder ved modellen. 

Forudsætninger 

Vi forsøger at tage højde for elevernes forskellige forudsætninger ved dels at arbejde med 

undersøgende opgaver og dels ved at differentiere arbejdsplanen i tre niveauer. Da vi planlagde 

studielektionen diskuterede vi, hvordan vi kunne afdække elevernes forskellige forudsætninger, så 

læreren bedre kunne støtte eleverne til at arbejde i ZNU. Formålet med den indledende 

klassesamtale var derfor dels at afdække elevernes forudsætninger og dels at skabe et 

oversættelsesled mellem det, som eleverne havde arbejdet med i lektionen forinden og det, de skulle 

arbejde med i studielektionen: Lektionen starter ud med, at læreren spørger klassen, hvad de 

arbejdede med i forrige time, og hvad pointen var. Der er to elever, der markerer. Læreren spørger, 

om der er nogle, der kan huske en af opgaverne, de arbejdede med for at få flere til at markere. Der 

er tre flere, der rækker hånden op. I den korte gennemgang er det de samme fem elever, der 

markerer. Da der er så få, der siger noget, er det svært at vurdere, hvad den enkelte elev kan. Derfor 

skal der skabes mulighed for, at flere kan komme til orde. I den efterfølgende evaluering talte vi om 

at lade eleverne diskutere to og to for at få flere med i klassesamtalen. Det vil både åbne 

muligheden for, at læreren kan overhøre en diskussion eleverne imellem og give flere elever 

mulighed for at byde ind i klassesamtalen. Jo mere læreren kender til elevernes forudsætninger, jo 

større er muligheden for at starte undervisningen der, hvor eleven er. 

Målsætning 

Vi fokuserede på at lave et fælles overordnet mål for klassen, som vi differentierede på tre niveauer. 

Vejledte udtrykker frustration over, at det er svært at omdanne målene i Fælles Mål til et konkret 

læringsmål, som kan differentieres på tre niveauer. Vejleder og vejledte bruger lang tid på at 

diskutere, hvordan man opfylder de enkelte mål på et færdigheds-, kompetence-, og 

refleksionsniveau, og hvad de enkelte trin indebærer. Vejleder udtrykker frustration over, at der 

ikke er hjælp at hente i bogmaterialerne eller fagportalerne i forhold til at opstille differentierede 

mål. Det er tydeligt i ovennævnte afsnit, at det både er svært og tidskrævende at lave fælles men 

ikke identiske mål for eleverne. Der er lidt inspiration at finde på ministeriets hjemmeside (EMU, 

2017) men i begrænset omfang. Der er heller ikke meget hjælp at hente i bogmaterialerne. Det 

betyder, at det er op til den enkelte lærer at opstille differentierede mål. Dermed ikke sagt, at vi skal 
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lade være med at arbejde med differentierede mål, men det er ressourcekrævende, når der er så lidt 

hjælp at hente.  

Studielektionen starter med, at læreren skriver læringsmålet for timen op på tavlen og kort 

forklarer, hvad det betyder. De klare og tydelige mål skal bl.a. hjælpe eleverne til at se formålet 

med det, de skal i gang med. Da eleverne senere skal arbejde med arbejdsplanen, er det nødvendigt 

for dem at kende læringsmålet. Her viser det sig, at langt de fleste af grupperne kigger på tavlen og 

ved, hvor de kan finde dagens mål. Eleverne ved, hvor de kan finde dagens mål, men forstår de, 

hvad målet betyder? I slutningen af timen spørger læreren, hvad eleverne nu ved om dagens mål. 

Fire elever markerer. Mange andre ser lidt forvirrede ud og virker usikre på, hvordan de skal 

forholde sig til dagens mål. Det ser ud til, at eleverne godt ved, hvad der er dagens mål, men at det 

ikke er tydeligt for dem alle, hvad det betyder. Hvad skyldes det? Et af de didaktiske kriterier i 

opfattelsen af undervisningsdifferentiering er, at læreren sætter mål for undervisningen og 

samarbejder med elever om læringsmål. Vi opsætter det fælles mål for undervisningen og vil 

samarbejde med eleverne omkring de differentierede læringsmål. Men hvis eleverne ikke forstår det 

fælles mål, vil de også få svært ved at vurdere, hvilket niveau de senere skal arbejde med det på. 

Når målet styrer undervisningen, skal der være fokus på, at eleverne forstår, hvad målet indebærer 

fx ved at bede eleverne give eksempler på, hvad de forstår ved målet eller ved, at de taler med 

hinanden om målet for timen.   

Senere i studielektionen skal eleverne arbejde ud fra de differentierede mål. Parrene skal selv (evt. i 

samarbejde med læreren) vurdere hvilket niveau, de skal arbejde med: I arbejdet med 

arbejdsplanerne arbejder eleverne primært med opgaver på færdigheds- og kompetenceniveau. Der 

er to grupper, der når frem til opgaver på refleksionsniveau. Flere grupper diskuterer, om de 

behersker et mål, førend de går videre til et nyt niveau. Andre grupper starter fra en ende af og 

tager opgaverne i rækkefølge. Sidstnævnte grupper har svært ved at forholde sig til, hvad der er 

deres ZNU og når kun at arbejde med opgaver på færdighedsniveau. Det er stadig nyt for eleverne 

at arbejde på denne måde, og eleverne er vant til at få at vide af læreren, hvad de skal lave. At 

vurdere sig selv tager tid at lære, og derfor har nogle af eleverne brug for mere lærerstøtte fx i form 

af, at læreren er mere tydelig omkring, hvad de enkelte mål indebærer eller er ekstra opmærksom på 

de grupper, der har brug for støtte til at vurdere, hvad de kan.  

Arbejdsfase 

I arbejdsfasen valgte vi klassens fælles aktivitet ud fra, at den skulle underbygge læringsmålet og 

skulle kunne udfordre alle elever. I arbejdet med den undersøgende opgave (den hemmelige linje) 
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er alle elever i gang. Den indbyggede progression i filerne (der er ni filer i alt med stigende 

sværhedsgrad) virker til at udfordre alle elever. Nogle grupper når på den halve time til fil nummer 

to, mens andre når helt til den niende (og sværeste) fil. Den undersøgende tilgang giver god 

mulighed for at stille forskellige krav og udfordringer, selvom målet er det samme. Alle elever er i 

gang, og selvom de løser opgaven på forskellig niveau, viser de senere skærmoptagelser, at alle 

elever havde en (begyndende) forståelse for a og b’s betydning.  

Vi satte eleverne sammen i par efter niveau, fordi vi forud havde håbet på, at den undersøgende 

opgave kunne skabe undren og derved bidrage til faglige samtaler: Generelt er der gode faglige 

diskussioner omkring a og b’s betydning for den rette linje, og hvad der sker, når man trækker i 

skyderne. Mange grupper indgår i en faglig dialog over, hvordan hældningstallet kommer til udtryk 

i en tabel og finder også frem til løsningen. Gennem dialogen får eleverne mulighed for at fungere 

som støttende stilladser for hinanden: Eleverne taler generelt meget sammen omkring opgaverne og 

bruger hinanden til at stille spørgsmål til opgaverne. I Luhmanns terminologi fungerer dialogen her 

som et redskab, der pirrer det psykiske system (eleven), og det er netop her, at læringen kan finde 

sted. 

Eriksen påpeger vigtigheden af, at eleverne får mulighed for at skabe relation mellem 

repræsentationerne (Andersen, 2013, p.14). For at skabe relation mellem de konkrete materialer 

(Geogebrafilerne) og den mundtlige kommunikation skulle eleverne lave en skærmoptagelse, hvor 

de dokumenterer, hvordan de løser opgaven. Flere grupper diskuterer, hvilke ord de skal bruge for 

at forklare, hvordan det lykkes dem at finde linjen. Eksemplet viser, at arbejdet med 

skærmoptagelsen hjælper eleverne til at koble fagbegreber til det, der sker i arbejdet med de 

konkrete materialer. 

Evalueringsfase 

Vi har planlagt to specifikke tiltag, der skal hjælpe læreren til at evaluere formativt: 

Skærmoptagelserne og stopopgaverne, der er lagt ind i arbejdsplanen. Vejledte giver udtryk for, at 

skærmoptagelserne var et rigtigt godt værktøj til at evaluere formativt. Eleverne var hurtige til at 

lave dem samtidig med, at det giver læreren et hurtigt og godt overblik over, hvad eleverne har 

forstået og hvem, der skal arbejde videre med hvad. Optagelserne viser, at der er forskel på 

elevernes læringsudbytte: Hvor nogle elever ”aflæser”, hvad a og b er, kan andre elever forklare, 

hvordan de kan finde a og b ud fra to punkter i et koordinatsystem. Ideen med stopopgaverne 

lykkes delvist: Mens nogle grupper forklarer stopopgaverne til læreren, er der andre grupper, der 

arbejder videre, da de ikke vil vente på, at læreren har tid. Sidstnævnte grupper vender ikke tilbage 
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til læreren og får derved ikke kontrolleret deres stopopgave. Her kunne en liste på tavlen hjælpe 

læreren til at skabe overblik over, hvem han skal nå rundt til for at følge op på elevernes læring.    

Der tegner sig nogle tendenser i arbejdet med modellen for undervisningsdifferentiering: 

- Det er svært at danne sig et overblik over elevernes forskellige forudsætninger ud fra en 

lærerstyret klassesamtale 

- Det er en udfordring for læreren at finde et fælles mål og differentiere den på tre forskellige 

niveauer.  

- Eleverne skal styrkes i at forstå lektionens mål og i at vurdere sit eget niveau.   

- Undersøgende og åbne opgaver egner sig godt til at differentiere mellem eleverne og åbner 

op for den faglige dialog, der kan styrke elevernes begrebsdannelse.  

- IT er et godt redskab til at evaluere formativt og derudfra stille nye differentierede mål.   

Den store styrke ved min model er, at den hjælper læreren til at tage stilling til didaktiske 

betragtninger, der for mig at se er nødvendige at overveje, når læreren skal tage stilling til, hvordan 

undervisningen skal differentieres.  

Modellen tager udgangspunkt i noget teori frem for andet. Derfor fokuserer modellen ikke på 

klassens dynamik, elever med særlige behov, skolens omgivelser, læringsstile og andre områder, 

der kan have betydning for, hvordan undervisning skal differentieres. Samtidig er det en model, der 

mest egner sig til de ældste klassetrin, da der stilles store krav til elevernes selvstændighed og 

indsigt i egen læring. Hvis, den skal bruges i de mindre klassetrin, skal i hvert fald arbejdsplanen 

revideres. Alligevel mener jeg, at modellen kan være et nyttigt redskab for læreren til at planlægge 

en differentieret undervisning.  

 

Vejledningsrollen 
For at skabe et overblik over, hvordan jeg veksler mellem Løws vejledningsroller, vil jeg analysere 

og diskutere min vejledningspraksis ud fra min opstillede vejledningsmodel og Grethe Fogh 

Andersens opstilling af den didaktiske trekant til at opdage vejledningens blinde pletter (2011, p. 21 

eller bilag 8). Tre forhold gør sig gældende i vejledningsprocessen, hvor der ofte er en tendens til, at 

et af forholdene bliver overset. De tre forhold er: 

1) Forholdet mellem vejledte og vejleder (interaktionsaksen) 

2) Forholdet mellem vejledte og indholdet (oplevelsesaksen) 

3) Forholdet mellem vejleder og indholdet (repræsentationsaksen) 
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Den samskabende proces er kendetegnet ved, at den forsøger at vægtlægge alle tre ovenstående 

forhold ligeligt. Med udgangspunkt i min vejledningsmodel og mine vejledningssamtaler (se bilag 7 

nr. 5) vil jeg nu undersøge, om det lykkes. 

Første fase i min model er rammesætningen. Den lykkes kun delvist. Forud for det første møde har 

jeg bedt vejledte om at udfylde et refleksionsark over, hvad han ønsker at få ud af vejledningen. Mit 

formål var at få fokus på forholdet mellem vejledte og indholdet, så vejledte fra start af har gjort op 

med sig selv, hvad han ønsker at få ud af forløbet, og hvor meget tid han vil bruge, så processen 

ikke bliver mit projekt men vores. På vej til det første møde fortæller vejledte, at han ikke har fået 

udfyldt refleksionsarket, hvilket betyder, at vi ikke får rammesat og forventningsafstemt, hvem der 

er ansvarlig for hvad fra gang til gang.  

Det kommer til at præge vores vejledningsproces, da jeg tilbyder at lave langt størstedelen af 

forberedelsesarbejdet fra møde til møde: Det første møde slutter med, at vejleder tilbyder at 

renskrive målene og komme med forslag til, hvordan de endelige mål skal se ud. Andet møde slutter 

med, at vejleder og vejledte aftaler, at vejledte planlægger en klasseaktivitet, mens vejleder sørger 

for at finde samtlige differentieringsopgaver til arbejdsarkene samtidig med, at vejleder udarbejder 

et udkast til observationspunkter. Konsekvensen af, at forberedelsesarbejdet bliver skævt fordelt, er, 

at jeg primært tager beslutningerne om, hvilke mål og aktiviteter, der skal indgå i forløbet, samtidig 

med, at jeg glipper en oplagt mulighed for at få vejledte til at forholde sig til indholdet. I denne del 

af processen bliver repræsentationsaksen derfor dominerende på bekostning af oplevelsesaksen, og 

jeg indtager en ekspertvejlederrolle, hvor jeg sørger for at få klaret opgaverne.  

Til gengæld lykkes det at rammesætte antal og indholdet af møderne: Vejleder foreslår fire møder, 

hvilket vejledte er indforstået med. Vejleder foreslår, at vejledningen skal forløbe på den måde, at 

de laver et overordnet undervisningsforløb sammen og udvælger en dobbeltlektion, som de sammen 

detailplanlægger og evaluerer i forhold til undervisningsdifferentiering. Det indvilliger vejledte på. 

Da vejledte ikke på forhånd har arbejdet med refleksionsarket, bliver jeg styrende i 

rammesætningen. Vi får lavet en aftale, men det er mig, der kommer med forslagene, og vejledte 

der indvilliger, og jeg kommer derfor også her til at indtage ekspertvejlederrollen.     

De næste tre faser i min model (planlægning, observation og evaluering) udspiller sig primært til 

vejledningsmøderne. Ved møderne er interaktionsaksen generelt præget af åbne spørgsmål; ”Hvad 

tænker du den svageste/stærkeste elev i din klasse bliver udfordret af?”, ”Hvad mener du er 

realistisk at arbejde med, når du tænker på dine elever?”, ”Hvordan kan vi stille 

opgaveformuleringen, så den åbner op for at kunne løses på flere niveauer?” osv. De åbne 
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spørgsmål åbner op for, at vejledte får mulighed for at forholde sig til indholdet, og derved kommer 

der fornyet fokus på oplevelsesaksen.  

Vejledningssamtalerne er også præget af lydhørhed overfor hinandens ideer og forslag: Vejleder og 

vejledte udvælger sammen fokuspunkter for observationen ud fra vejleders udkast. Vejledte kommer 

med et ønske om, at vejleder har fokus på elevernes selvstændighed i forhold til, om eleverne selv 

kan vurdere, hvilket niveau de skal arbejde med og gå videre til en ny opgave. Vejleder foreslår et 

konkret tegn på, hvad han skal holde øje med for at vurdere elevernes selvstændighed. Vejledte 

synes om ideen, og det skrives ind som et fokuspunkt. Eksemplet er et af flere, der viser, at vi begge 

forholder os til indholdet, til hinandens korrektioner, tænker med på hinandens ideer og kommer 

frem til en fælles beslutning. I eksemplet er både repræsentations - og oplevelsesaksen til stede 

samtidig i samtalen. For at det lykkes skal interaktionsaksen være præget af, at vi formår at give 

plads til hinandens ideer og kan tænke med på hinandens forslag. Netop det er et af kendetegnene 

ved alle møder.   

Til evalueringsmødet giver vejledte udtryk for, at det har været givende at være i en fælles proces, 

hvor der er mulighed for at diskutere og spille bold op af en anden. Vejledte har altså en oplevelse 

af, at vi begge forholder os til indholdet og sammen planlægger, hvad vi skal. Det kendetegner den 

samskabende proces. Ovenstående eksempler viser, at det langt hen af vejen lykkes mig at 

positionere mig mellem rum 1.1 og 1.3 (Løws model), men at jeg især i rammesætningen skal være 

opmærksom på ikke at påtage mig ekspertvejlederrollen.   

Min vejledningspraksis har et naturligt fokus på interaktionsaksen, da samarbejde er centralt. Derfor 

er der en risiko for, at enten oplevelses- eller repræsentationsaksen bliver glemt alt efter, om 

vejleder eller vejledte er dominerende i processen. Hvis jeg skal pege på en blind plet i denne 

vejledningsproces, er det oplevelsesaksen. Vejledte forholder sig til indholdet undervejs til 

møderne, men den delvist manglende rammesætning får den betydning, at jeg kommer til at tage 

ansvaret for rammerne omkring processen og forberedelserne til møderne. I bagklogskabens lys 

skulle jeg have startet det første møde med at give vejledte tid til at forholde sig til refleksionsarket, 

så vi kunne drøfte rammesætningen og forventningsafstemningen indgående.   

Giver min vejledningsmodel så mulighed for en samskabende vejledningsproces med fokus på at 

udvikle undervisningskultur? Det mener jeg, at den gør. Egelund (2009, p. 35) peger på, at det 

professionelle lærersamarbejde og udviklingen af undervisning sker der, hvor lærerne forbereder sig 

og underviser sammen, observerer hinandens undervisning og giver hinanden feedback. Det er 

netop det, der er omdrejningspunktet for min model. Modellens store udfordring er, at det kræver 
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tid at gennemføre en sådan vejledningsproces. I dette forløb valgte vi at forberede et helt 

undervisningsforløb sammen. Ud fra et tidsmæssigt perspektiv er det ikke realistisk en anden gang. 

Derfor vil jeg fremover nøjes med at have fokus på en studielektion. Selv det er dog en udfordring i 

en presset hverdag, da det kræver flere møder at rammesætte, forberede og evaluere en 

studielektion, men York-Barr og Duke peger på, at udvikling af samarbejdende relationer er det 

primære middel, hvormed pædagogiske ledere får indflydelse på deres kollegaer (Albrechtsen, 

2015, p. 132). Derfor mener jeg, at min model er et godt bud på, hvordan jeg som 

matematikvejleder kan bidrage til at udvikle en undervisningskultur, der har fokus på 

differentiering.  

 

Udvikling af en undervisningskultur i fagteamet 
Min vejledningsmodel fokuserer på den enkelte kollega. Men hvordan kan vi i fagteamet arbejde 

med at udvikle denne kultur, så den kommer til at præge al matematikundervisning på skolen? 

Ifølge Schein (2013) kan man inddele en organisations kultur i tre niveauer. 

1) Artefakter: Det der er umiddelbart tilgængeligt. Alle de fysiske måder, som kulturen 

kommer til syne på. Måden man taler og opfører sig på. Det man kan observere.  

2) Værdier og normer: De kan både være skrevne og uskrevne. Det handler om hvad og 

hvordan, organisationen siger, at den gør tingene.  

3) Grundlæggende antagelser: Kernen i enhver kultur. Her ser man ikke på, hvad 

organisationen siger, den gør, men i stedet hvad den rent faktisk gør. De grundlæggende 

antagelser tager vi for givet, og er det, som vi plejer at gøre uden at tænke over det.  

De tre kulturelle niveauer er interessante, når jeg tænker på mit fagteam, for hvis jeg ønsker at 

præge matematikkulturen i mit fagteam, må jeg forholde mig til alle tre niveauer.  

De synlige artefakter, jeg som matematikvejleder er særlig ansvarlig for at skabe til møderne, er 

med til at signalere, at møderne er vigtige: Der skal være en dagsorden, som bliver overholdt; 

møderne starter til tiden; kvalificeret og tydelig ledelse af møderne. Hvis det er normen, er der 

større mulighed for, at alle kommer til tiden, er velforberedte og kommer med en forventning om at 

deltage konstruktivt (Kragh, Petersen og Vejen, 2013) 

Niveau to handler om det, vi siger, vi gør i fagteamet. For at ændre kulturen er det vigtigt, at vi taler 

om, hvordan vi vil undervise i matematik. I vores fagteam har vi bl.a. udarbejdet ”Den røde tråd” 

for matematikundervisningen på skolen (en plan for hvad og hvordan vi arbejder med forskellige 

emner på de respektive klassetrin). Spørgsmålet er så, om vi gør det, vi skriver, vi vil gøre.  
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Det sidste niveau handler om, hvordan vi kan ændre på det, som vi plejer at gøre: Måden vi 

samarbejder på, måden vi underviser på mm. Og her bliver ringen sluttet. Ønsker jeg at påvirke 

måden, vi underviser på, påpeger både Stoll, Egelund, York-Barr og Duke (Albrechtsen, 2015, p. 

129, 131, 132-133), at jeg skal fremme de samarbejdende undersøgelser, der fokuserer på praksis. I 

den samskabende proces er der mulighed for i trygge rammer at udvikle måden, vi samarbejder og 

underviser på. Hvis de erfaringer, vi gør os der, kan blive en fast del af erfaringsudvekslingen på 

matematikmøderne, tror jeg, at der er mulighed for, at vi i fagteamet kan udvikle en 

undervisningskultur til gavn for den enkelte elev.  

 

Konklusion 
Det er blevet tydelig for mig, at elevens forudsætninger, målsætning, udvælgelse af aktiviteter og en 

formativ evaluering alle er centrale elementer i en differentieret undervisning. Åbne og 

undersøgende opgaver giver mulighed for, at eleverne kan arbejde med den samme aktivitet på flere 

niveauer - arbejdsplanen gør, at eleverne kan arbejde med ét fælles mål på forskellige niveauer. 

Førstnævnte skaber desuden gode betingelser for en faglig dialog, der kan styrke begrebsdannelsen 

og hjælpe eleverne til at være støttende stilladser for hinanden. IT i form af små skærmoptagelser 

viste sig at være et nyttigt formativt evalueringsredskab til at vurdere elevens ZNU. Dette i 

samarbejde med læreren, da det var svært for mange elever at vurdere deres eget niveau.  

Den individuelle kollegiale vejledning kan være med til at udvikle undervisningskulturen på min 

skole, da denne bør ske i samarbejdende relationer. Vejledningsprocessen viste mig, at en tydelig 

rammesætning er vigtig, for at jeg ikke kommer til at indtage en ekspertvejlederrolle. Co-teaching 

styrker den samskabende proces, da den ligestiller vejleder og vejledte, og derved skabes der 

tryghed og tillid i vejledningssituationen. Lektionsstudier giver et realistisk bud på, hvordan man 

både kan planlægge, observere og evaluere undervisning indenfor en overskuelig tidsramme ved at 

fokusere på en enkelt lektion. De bliver derved et vigtigt værktøj til at udvikle en 

undervisningskultur på min skole.  

 

Perspektivering 
Jeg vil fremover tage udgangspunkt i min vejledningsmodel, når jeg som matematikvejleder skal 

vejlede kollegaer i at udvikle deres undervisning. I vores fagteam har vi besluttet, at vi i første 

omgang skal have fokus på undervisningsdifferentiering. Her vil min skolemodel til 
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undervisningsdifferentiering være et godt afsæt til at iværksætte udviklingsprocessor. Efter ønske 

fra mit fagteam og aftale med min ledelse bliver næste års skema planlagt således, at jeg har 

skemafri i nogle af de lektioner, hvor mine kollegaer underviser i matematik. Dette muliggør 

studielektioner. I skrivende stund er jeg i gang med at oprette en fælles dropbox for skolens 

matematiklærere, så vi har en platform til vidensdeling af opgaver/aktiviteter og forslag til, hvordan 

vi differentierer læringsmålene. Endelig har jeg sammen med danskvejlederen planer om at indlede 

et tværfagligt samarbejde med AKT-vejlederen med fokus på, hvordan vi kan differentiere 

undervisningen, så den også inkluderer de elever, der ikke kun har faglige men også personlige eller 

sociale udfordringer. Disse initiativer ser jeg som store skridt i retning af at udvikle en 

undervisningskultur, som hjælper den enkelte elev til at udnytte sit potentiale bedst muligt.  
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Bilag 1 - Michael Wahl-Andersens model over dannelsen af 
mentale billeder. 
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Bilag 2 - Skolemodel til undervisningsdifferentiering 
 
 

 
Der er en progression fra venstre mod højre i modellen. Med udgangspunkt i elevernes 

forudsætninger opstilles der mål for forløbet, som differentieres på tre niveauer. Arbejdsfasen 

udspringer af målene. Det vil sige, at opgaver og aktiviteter i undervisningen vælges ud fra de 

opstillede mål. Evaluering er en integreret del af undervisningen, som forløber kontinuerligt. Den 

skal hjælpe læreren med at opdage, hvordan elevernes forudsætninger ændrer sig i løbet af forløbet, 

om eleven arbejder med passende mål og dermed også opgaver indenfor ZNU. Evaluering er ikke 

noget, der først sker til sidst i forløbet men sker løbende. Det har jeg prøvet at vise i modellen ved 

at lade evaluering gennemløbe alle faser hele tiden.  

  

Forudsætninger 

Eksempler på værktøjer til at klarlægge elevernes forudsætninger og forforståelse: 

- Begyndende logbogsskrivning 

- Begrebskort 

- Tankekort 

- Minitest 

- Tidligere evaluering omkring emnet 

- Lærerens kendskab til eleverne 
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Mål 

Fælles men ikke identiske mål for klassen. Læreren opstiller fælles mål for klassen ud fra 

Forenklede Fællesmål og differentierer dem på tre forskellige niveauer.  

 

Arbejdsfase 

Med udgangspunkt i målene vælges nu aktiviteter og opgaver. Opmærksomhedspunkter: 

- Aktiviteter, der er fælles for hele klassen, skal kunne differentieres til flere niveauer. Åbne 

og undersøgende opgaver egner sig godt hertil. 

- Der udarbejdes en arbejdsplan, hvor de fælles mål er differentieret på tre niveauer. De skal 

bruges, når eleverne skal arbejde i makkerpar (se bilag 4) 

- Overvej, hvordan opgaverne kan være med til at styrke dannelsen af mentale billeder. 

- Eleverne arbejder i par med på matchende niveau. 

 

Evalueringsfase 

Den formative evaluering er en integreret del af undervisningen, og hjælper læreren med at se 

elevens (nye) forudsætninger, om eleven arbejder med passende mål og dermed også med opgaver 

indenfor ZNU. Eksempler på formativ evaluering: 

- Skærmoptagelser/videoer 

- Stopopgaver 

- Dialog med eleven 

- Klassesamtale. 

Den summative evaluering hjælper læreren til at se, om eleven har nået de mål, der var sat op for 

forløbet. Eksempler på summativ evaluering: 

- Afsluttende test 

- Aflevering af eller samtale over begrebskort eller logbog. 

- Samtale med eleven/klassen 
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Bilag 3 - Arbejdsark til forberedelse af undervisning.  
 
 
Forløb: 
 
 
1) Klassens forudsætninger 
 
 
 
2) Fælles men ikke identiske mål for klassen 
 
Fælles mål 1: 

- Niveau 1: 

- Niveau 2: 

- Niveau 3: 

 
Fælles mål 2: 

- Niveau 1: 

- Niveau 2: 

- Niveau 3: 

Osv.  

	

 
3) Arbejdsfase 
Ideer til åbne og undersøgende opgaver 
 
 
Eksempler på opgaver, der styrker elevernes dannelse af mentale billeder. 
 
 
Arbejdsplan på tre niveauer 
 
 
4) Evaluering 
Ideer til formativ evaluering 
 
 
Ideer til den summative evaluering 
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Bilag 4 - Skabelon over arbejdsplan 
 
Vores udfyldte arbejdsplan kan se i undervisningsforløbet (bilag 7) s. 17-20 

 
Arbejdsplan (Forløbsnavn) 

Periode: 
 
 
Evaluering 
Hvordan skal der evalueres? 
 
Begreber: 
Hvilke faglige begreber skal eleverne arbejde med på dette niveau? Skal de differentieres efter 
niveau? 
 
Læringsmål: 
Hvilke læringsmål skal eleverne arbejde med, og hvordan kan de differentieres på forskellig 
niveau? 
 
Mål nummer 1: Fælles mål for klassen 

a) Opfyldelse på færdighedsniveau 
b) Opfyldelse på kompetenceniveau 
c) Opfyldelse på refleksionsniveau 

 
Mål nummer 2: Fælles mål for klassen osv.  
 
 
Arbejdsplan og opgaver: 
 
Dato Arbejdsopgave Evaluering Opgaveniveau 
 Det første fælles mål der arbejdes med skrives ind.  
   a 
  Stopopgave a 
   b 
   b 
  Stopopgave c 
Det næste fælles mål der arbejdes med skrives ind 
   a 
   Stopopgave a 
   b 
   b 
   c 
  Stopopgave c 
Det tredje fælles mål der arbejdes med skrives ind osv. 
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Bilag 5 - Refleksionsark over vejledningen.  
 
Kære kollega.  
Inden vi sammen aftaler rammerne for vores vejledning, vil jeg bede dig om, at overveje følgende 
spørgsmål. 
 
1) Hvad ønsker jeg vejledning på? Beskriv udfordringen.  
 
 
 
 
 
2) Hvad håber du på at få ud af forløbet?  
 
 
 
 
 
3) Hvordan forestiller du dig min rolle? Hvad ser du gerne, at jeg gør? Hvad gør du? 
 
 
 
 
 
4) Hvor lang tid/hver mange møder forestiller du dig, at vi skal bruge? 
 
 
 
 
 
5) Hvornår og hvordan skal vi evaluere på, om vi har nået vores mål? 
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Bilag 6 - Vejledningsmodel 
 

 
Vejledningen, hvis formål er at udvikle undervisningskulturen, forløber i en cirkulær proces med 

start i øverste venstre hjørne ved rammesætning. Klare og tydelige rammer for processen samt en 

gensidig forventningsafstemning mellem vejleder og vejledte bør starte enhver vejledningsproces. 

Her udvælges det, man vil være fælles om at planlægge og observere. Herefter starter selve 

planlægningsfasen, som udmønter sig i observationspunkter, som er udgangspunkt for 

observationen. Endelig evalueres der til sidst med fokus på, om målet er nået, og hvad der skal 

fokuseres på fremadrettet. Hvis nødvendigt er der mulighed for et yderligere forløb. I så fald starter 

processen forfra med en ny rammesætning.  

 

Rammesætning 

Rammesætningen tager udgangspunkt i rammekontrakten som er den gensidige aftale vejledte og 

vejleder laver omkring vejledningsprocessen. Vejledtes bliver bedt om at udfylde et refleksionsark. 

Følgende skal aftales: 

- Hvad er målet med vejledningen? Der skrives et konkret mål, som kan evalueres. Vi 

udvælger tegn på, hvad der skal til, for at målet er opfyldt.  
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- Hvad er vejleders og vejledtes rolle?  

o Hvem gør hvad? Hvilke forventninger har vi til hinanden? 

- Hvor meget tid skal vi afsætte? (tidspunkterne sættes i kalenderen) 

o Planlægningsdelen 

o Observation 

- Hvornår og hvordan skal vi evaluere 

o Vi evaluerer ud fra de opstillede tegn på målopfyldelse.  

o Tidspunkt sættes i kalenderen 

 

Planlægning 

Vi udvælger en eksemplarisk studielektion, som vi detaljeret planlægger sammen. Vi skal overveje 

følgende. 

- Hvilke mål er der for lektionen (overordnede FællesMål, delmål, elevmål). 

- Arbejdsformer - hvordan kan arbejdsformerne underbygge målet for lektionen? 

- Detaljeret tidsplan og planlægning af lektionen 

o Opstart, nøglespørgsmål, nøglebegreber, hvordan tydeliggøres lektionens mål? 

o Hvilke indvendinger og spørgsmål kan eleverne komme med? Hvad vil vi svare på 

det? 

o Opsamling: Hvad er vigtigt at få sagt. 

 

Observation 

Der udvælges observationspunkter  

Overvejelser: 

- Hvilke tegn viser, at målet er nået? 

- Hvad skal læreren være særlig opmærksom på? 

 

Evaluering 

Er målene nået? Dobbeltperspektiv 

1) Er de opstillede mål for lektionen nået? Fik eleverne det udbytte, som vi håbede på? 

2) Er de opstillede mål for vejledningsprocessen nået? 

 

Vejledningen er færdig. Er der behov for en ny vejledning?  
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Bilag 7 - links 
 
For overskuelighedens skyld har jeg valgt at lægge følgende dokumenter ind på google drev. De 

kan tilgås via nedenstående links 

 
Nummer 1: Undervisningsforløbet 

Hele undervisningsforløbet (herunder overordnede tanker, organisering, rammesætning, 

forudsætninger og baggrund, udvælgelse af fælles men ikke identiske mål, lektionsplan og 

arbejdsplan for eleverne) kan ses på følgende link: 

https://drive.google.com/open?id=1_5bVBuCXKApzKVAxwA_v9WPi0f3x7Vii  

 
Nummer 2: Detailplanlægning af udvalgt studielektion  

Kan ses på følgende link: 

https://drive.google.com/file/d/1hz8lBU-ps4_dJujblSSeXg0ym8U30rh5/view?usp=sharing 

 

Nummer 3: Udvælgelse af observationspunkter 

Kan ses på følgende link: 

https://drive.google.com/file/d/1ScDa6egxNdviEiSmoaXGuvLirRqPmx8B/view?usp=sharing  

 

Nummer 4: Klasserumsobservationen 

Kan ses på følgende link: 

https://drive.google.com/file/d/1elIfXsWp-E_YU-pD_oduss4AwbH8yoOw/view?usp=sharing  

 

Nummer 5: Meningskondensering af udvalgte dele af vejledningssamtalerne. 

Kan ses på følgende link: 

https://drive.google.com/file/d/1cCkZnyNoFofd9OezkH8eZTjZ-Mjhbray/view?usp=sharing   
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Bilag 8 - Grethe Fogh Nielsens fremstilling af den didaktiske 
trekant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


