
1 
 

Inklusion af elever med særlige 

forudsætninger i 

matematikundervisningens 

læringsfællesskaber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD matematikvejleder afgangsprojekt 

maj 2019 - UCN Aalborg 

 

Jannie Gamst - 1018465 

Hanna Lynderup Jensen - 1007323 

 

Vejleder: Berit Ryhammer 

Anslag (inklusivt mellemrum): 76349 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



2 
 

Indholdsfortegnelse 

Indledning (fælles) ..................................................................................................................................... 4 

Problemformulering (fælles) ................................................................................................................... 6 

Metode (fælles) ............................................................................................................................................ 6 

Teori og tekster (Hanna) ......................................................................................................................... 8 

Elever med særlige forudsætninger (Jannie) ............................................................................... 9 

Intelligens (Hanna) ............................................................................................................................ 9 

Kendetegn og identifikation (Jannie) ........................................................................................ 10 

Delkonklusion (Hanna) ................................................................................................................... 13 

Læring og læringsprocesser (Jannie) ............................................................................................ 14 

Læring (Jannie) ................................................................................................................................. 14 

Læring i matematik - sprog og visuelle stier (Hanna) ....................................................... 14 

Synlig læring (Jannie) ..................................................................................................................... 15 

Læringsstrategier og selvreguleret læring (Hanna) ............................................................ 15 

Motivation (Jannie)........................................................................................................................... 16 

Self-efficacy (Jannie) ....................................................................................................................... 17 

Mathematical mindset (Hanna) ................................................................................................... 17 

Lærerens kompetencer (Hanna) ................................................................................................. 18 

Delkonklusion (Hanna) ................................................................................................................... 18 

Differentieret matematikundervisning (Jannie) ........................................................................ 19 

Undervisningsmål og matematiske kompetencer (Hanna) .............................................. 19 

Taksonomiske læringsmål (Jannie) ........................................................................................... 20 

Åbne og undersøgende aktiviteter (Hanna) ........................................................................... 21 

Vurdering, evaluering og feedback (Jannie) .......................................................................... 22 

Delkonklusion (Hanna) ................................................................................................................... 23 

Empiri (Jannie) .......................................................................................................................................... 23 

Undersøgelsens del 1 – tjekliste (Hanna) ................................................................................... 24 

Beskrivelse af tjeklisten til identifikation (Jannie) ............................................................... 24 

Tjeklisteundersøgelsens gennemførelse (Hanna) ................................................................ 25 

Resultatet af tjeklisteundersøgelsen (Jannie)........................................................................ 25 

Undersøgelsens del 2 – interview (Jannie) ................................................................................. 26 

Videnskabsteoretisk og metodologisk tilgang (Hanna) ...................................................... 26 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



3 
 

Operationalisering (Jannie) ........................................................................................................... 26 

Verifikation og etiske overvejelser (Hanna) ........................................................................... 27 

Interviewguide (Jannie) ................................................................................................................. 28 

Analyse af empiri (Hanna) ............................................................................................................ 29 

Metodekritik (Jannie) ....................................................................................................................... 32 

Delkonklusion (Hanna) ................................................................................................................... 32 

Vejledning (Jannie) .................................................................................................................................. 33 

Matematikvejlederen som facilitator (Jannie) ....................................................................... 33 

Lektionsstudier som metode (Hanna) ...................................................................................... 35 

Delkonklusion (Hanna) ................................................................................................................... 36 

Diskussion (Jannie) .................................................................................................................................. 36 

Matematikundervisning og -læring - fagsyn (Jannie) ........................................................ 36 

Mindsets (Hanna) .............................................................................................................................. 37 

Undervisningsdifferentiering udenfor klassen (Jannie) ...................................................... 37 

Peer learning (Hanna) ..................................................................................................................... 38 

Konklusion (fælles) .................................................................................................................................. 39 

Perspektivering (fælles) ......................................................................................................................... 40 

Referenceliste ............................................................................................................................................. 41 

Bilag ............................................................................................................................................................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



4 
 

Indledning 
Elever med særlige forudsætninger er de senere år blevet et af de fremtrædende emner 

indenfor den pædagogiske diskussion i folkeskolen. Først i de senere år er der kommet fokus 

på de elever, der skiller sig ud ved at være højtbegavede eller have talent inden for skolens 

mere boglige fag, hvor opmærksomheden tidligere næsten udelukkende var rettet mod elever i 

faglige udfordringer. Talentudvikling og høj begavelse er dog ikke ukendt i elitære miljøer 

såsom sport, musik og kultur, men har indtil nu været et forholdsvis ukendt begreb i skolen.  

Den øgede fokus på elever med særlige forudsætninger hænger sammen med et politisk ønske 

om at styrke Danmarks videnskabelige position og konkurrenceevne ved at skabe ”Verdens 

bedste folkeskole”. Således beskrives der i folkeskolereformen fra 2014, at der skal ske et 

fagligt løft bl.a. ved at alle elever, både de fagligt svage og de fagligt stærke, får mulighed for 

at udfolde deres potentiale til fulde. Samtidig skal skolen være indrettet, så alle børn har en 

plads i fællesskabet. Et af folkeskolereformens overordnede mål er, at ”Folkeskolen skal 

udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan”. Holddeling, undervisningsdifferentiering 

og supplerende undervisning kan ifølge folkeskoleloven anvendes som understøtning, men den 

almindelige daglige undervisning skal dog i videst mulig omfang tilgodese elevernes udvikling 

og læring. 

Aalborg kommune arbejder med visionen ”Noget at have det i”. Ifølge deres vision, der læner 

sig op ad folkeskolereformens mål om at udfordre alle elever, skal undervisningen overvejende 

foregå eksperimenterende og problemløsende og sikre trivsel og læring i stærke fællesskaber. 

Deres fokus på inklusion og læring kommer til udtryk i deres inklusionsstrategi 2015-2018 

”Fællesskaber for alle”, hvor skolernes fornemmeste opgave beskrives som ”at give alle børn 

muligheder for at udvikle sig både fagligt og socialt” og at skabe gode skoler, hvor der er plads 

og rum til alle børn i stærke læringsfællesskaber.  

Med dette øgede fokus på elevernes læring bliver udfordringen i skolen at udvikle 

læringsfællesskaber, der også inkluderer elever med særlige forudsætninger. Et spændende og 

komplekst felt, men også et område med stort potentiale. Men hvad vil det sige at være en 

elev med særlige forudsætninger? Hvordan tilrettelægger vi en matematikundervisning, hvor 

de trives, lærer og føler sig som en del af fællesskabet? Hvilke forhold i undervisningen skal vi 

være særligt opmærksomme på, for at de får mulighed for at udvikle deres potentiale? 

I Danmark er Kirsten Baltzer, Ole Kyed og Poul Nissen nogle af de førende forskere i 

talentudvikling og undervisning af børn med særlige forudsætninger. De påpeger, at de 

dygtigste elever er blevet overset og forsømt med den opfattelse, at de jo nok skulle klare sig 

alligevel. Ifølge dem en misforstået opfattelse da disse elever, som de betegner talentfulde 

eller særligt begavede, i lige så høj grad kan have særlige udfordringer, der skal tilgodeses i 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



5 
 

undervisningen. De taler om vigtigheden af en tidlig identifikation, idet elever med særlige 

forudsætninger ofte er særligt sårbare og risikerer at udvikle sig til underydere eller tillægge 

sig en uhensigtsmæssig adfærd, hvis de mangler stimuli, udfordringer eller relationer (Baltzer 

m.fl. 2015). 

Som matematikvejledere ser vi imidlertid ikke denne opmærksomhed omkring elever med 

særlige forudsætninger i praksis. På trods af flere henvendelser i det daglige fra kolleger, der 

ønsker vejledning til undervisning af elever i vanskeligheder samt øget fokus på inklusion og 

den enkelte elevs udvikling, har vi ikke en eneste gang mødt en bekymring eller udfordring 

omkring en fagligt dygtig elev. Imidlertid viser flere nyere danske undersøgelser, at op imod 

20 % af danske skolebørn mangler faglige udfordringer, at de keder sig eller mistrives og 

nogle udvikler endog en uhensigtsmæssig adfærd. 

Når vi i skolen taler om de dygtige elever, refereres der ofte til dem, der er hurtigt færdige 

med stillede opgaver eller rækker hånden meget op i undervisningen. Men er dem, der 

betegnes som dygtige elever, også elever med særlige forudsætninger, eller findes der en 

gruppe, vi overser? Hvad kendetegner en elev med særlige forudsætninger, og er de til at få 

øje på i den daglige matematikundervisning? En undervisning der, efter vores opfattelse, for 

en stor del, stadig er præget af opgaveparadigmet og orienteret mod færdigheder og facit frem 

for mod det læringsparadigme, som Folkeskoleloven foreskriver.   

Ifølge den engelske matematikprofessor Jo Boaler, som underviser ved Stanford University, og 

som er stifter af matematik-sitet Youcubed, taber vi ofte elever i kedelig og meningsløs 

matematikundervisning, fordi elever ikke altid tror på deres eget potentiale eller får udnyttet 

det potentiale, de har. For at stimulere og udvikle elevernes potentiale peger hun på, at der er 

brug for en ændring i den måde, vi opfatter matematiklæring og matematikundervisning på - 

hun taler om at udvikle ”mathematical mindsets” og at forstå matematiklæring som en 

udviklingsrejse. For at udvikle matematikkompetencer og lære matematik er det, ifølge Boaler, 

nødvendigt, at der bliver undervist på en anden måde og med andre opgaver og spørgsmål 

end de traditionelle. Hun taler bl.a. om, at vi skal undersøge og undres og se det at fejle som 

en del af læringsprocessen (Boaler 2015). 

Vores opmærksomhed går på, om vi i skolen får øje på de elever, der har særlige 

forudsætninger, og om vi er opmærksomme på, at de kan have særlige behov i 

undervisningen. Formår vi, som undervisere, at tilrettelægge en matematikundervisning, der 

skaber trivsel, udvikling og læring for disse elever? Hvis ikke lærerne er klædt på til opgaven, 

hvad vil vi så, som matematikvejledere, kunne iværksætte af tiltag for at vejlede vores 

kollegaer i den proces, der skal sikre, at disse elever får mulighed for at blive inkluderet i 
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læringsfællesskaber, der tilgodeser deres særlige behov. Denne opmærksomhed leder os til 

følgende problemformulering: 

Problemformulering 

Hvor bevidst arbejdes der på vores skole med at identificere og inkludere elever med 

særlige forudsætninger i matematikundervisningens læringsfællesskaber? 

Hvordan kan vi, som matematikvejledere, på vores skole, bidrage til at matematiklærerne 

faciliterer læringsfællesskaber, der inkluderer elever med særlige forudsætninger samt 

medvirke til en udvikling af læringssyn og undervisning i matematik? 

Metode 
Vi har grundlæggende en hermeneutisk tilgang til vores virke som vejledere, da vi ønsker at 

bidrage til at forstå og udvikle kolleger ud fra den, de er og det, de kan i forvejen. I 

hermeneutikken fortolkes verden subjektivt og taler om, at delen giver forståelse til helheden, 

som igen giver forståelse til delen. Dette benævnes også som den hermeneutiske cirkel. Når vi 

ønsker at forstå noget, er det et vilkår, at vi gør det ud fra for-domme eller for-forståelser. 

Mødet med andre er altså også mødet mellem forskellige forståelseshorisonter. Når vi skal 

forstå andre, må vi altså tilstræbe en sammensmeltning af disse horisonter. I hermeneutikken 

er det et mål, i mødet med hinanden, at nærme os en forståelse af hinandens kulturelle og 

historiske verden (Brinkkjær & Høyen 2011).  

Vi vil i opgaven forsøge at forstå meningen med at kunne identificere og inkludere elever med 

særlige forudsætninger i matematiske læringsfællesskaber på baggrund af en fortolkning ud 

fra konteksten. Konteksten skal her ses som den didaktiske virkelighed, den teoretiske 

kontekst og forståelseshorisonten. I tråd med vores hermeneutiske tilgang vil vores fortolkning 

være subjektiv ud fra vores for-forståelse. 

Overordnet set har vi en socialkonstruktivistisk forståelse af verden. En forståelse, der er 

funderet i en antagelse om, at det er sproget, der skaber vores virkelighed. Den bygger på 

opfattelsen af, at der ikke findes bare én sand opfattelse af verden og de sammenhænge, vi 

befinder os i, men mange sandheder. Med andre ord er synet på vores forståelse af verden, at 

den er baseret på en konstruktion, som opstår i sociale sammenhænge. Berger og Luckman 

mener ifølge Brinkkjær, at vores forestillinger om os selv og vores omgivelser ikke har noget 
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at gøre med faktiske egenskaber, men med, hvordan disse egenskaber får betydning i de 

sociale sammenhænge, vi deltager i (Brinkkjær & Høyen 2011). 

Ovenstående har betydning for den måde, vi tilgår vores problemformulering på, hvor vi har 

valgt at fokusere på tre overordnede emner. De to første afsnit danner grundlaget for den teori 

og de tekster, der underbygger vores undersøgelsesdesign, mens det tredje emne henviser til 

afsnittet om vejlederrollen. 1) hvorvidt matematiklærerne er opmærksomme på og 

identificerer elever med særlige forudsætninger, 2) Hvordan de tilrettelægger en undervisning, 

der skaber trivsel og udvikling for elever med særlige forudsætninger og 3) hvordan vi som 

vejledere kan bidrage til udviklingen af inkluderende læringsfællesskaber til gavn for elever 

med særlige forudsætninger. 

Teori- og tekstafsnittet indeholder den teori og de tekster, vi har valgt skal udgøre grundlaget 

for vores undersøgelsesdesign. Afsnittet er opdelt i to emner, der behandles sideløbende med 

hver sin delkonklusion. Med udgangspunkt i Sternbergs intelligensopfattelse, beskriver vi vores 

forståelse af begrebet ”med særlige forudsætninger”. Med afsæt i denne forståelse, udfolder vi 

ud fra Kyed, Nissen, Baltzer, Welling og Wellings arbejde med børn med særlige 

forudsætninger, hvilke særlige kendetegn og karaktertræk denne gruppe af børn har tilfælles, 

hvordan de identificeres samt hvordan skolen og undervisningen som social faktor kan påvirke 

deres trivsel og udvikling. I afsnittet om Læring og læringsfællesskaber tager vi udgangspunkt 

i inkluderende læringsfællesskaber som overordnet forståelse af undervisningen. Eftersom 

tilrettelæggelsen af læringsfællesskaber kræver bevidsthed om, hvordan børn lærer følger 

Illeris, Vygotski og Hatties teorier om læring, læringsprocesser og synlig læring, herunder 

betragtninger omkring, hvordan udviklingen af læringsstrategier, motivation, self-efficacy og 

mindset ifølge Wedel, Heckmann, Bandura og Boaler, har afgørende betydning for elevernes 

læring. Med afsæt i deres teorier og tekster udfolder vi, ud fra Boaler, Wahl, Pind, Blomhøj, 

Hook, og Hattie, hvordan læringsfællesskaber, der styrker og udvikler de dygtige elevers 

potentiale, konkret kan komme til udtryk i en differentieret matematikundervisning med de 

matematiske kompetencer som udgangspunkt og ved hjælp af taksonomiske læringsmål, åbne 

og undersøgende aktiviteter samt feedback. Teori og tekstafsnittets delkonklusioner danner 

grundlag for vores undersøgelse. 

Vi ønsker at få indsigt i, hvorvidt lærerne er optaget af og i stand til at identificere elever med 

særlige forudsætninger, og om de bevidst arbejder med at inkludere dem i 

matematikundervisningens læringsfællesskaber. Derfor vil vi gennemføre en to-delt 

undersøgelse, der dels kortlægger elever med særlige forudsætninger på en given årgang ud 

fra Poul Nissens tjekliste til identifikation af elever med særlige forudsætninger, og dels, via to 

semistrukturerede interviews, giver os indblik i lærerne fra den givne årgangs egne 

perspektiver og oplevelse af arbejdet med elever med særlige forudsætninger. I vores 
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interviews anlægger vi en fænomenologisk tilgang da vi ønsker at få indsigt i hvordan lærerne 

selv oplever det og forstår det, og hvordan de handler herudfra. Efterfølgende vil vi analysere 

vores indsamlede empiri samt fremhæve hvilken relevant viden den bidrager med samt 

diskutere vores valg af metode. 

Den viden, vi fik frem i vores undersøgelse, danner udgangspunkt for vores vejledning af 

skolens matematiklærere, der skal bidrage med at skabe fælles opmærksomhed omkring 

elever med særlige forudsætninger samt styrke og udvikle inkluderende læringsfællesskaber i 

matematikundervisningen. Ud fra Moltke og Mollys gamemastermodel samt Mogensens 

arbejde med lektionsstudier vil vi opstille en mulig model for vejledning. 

I diskussionen vil vi sammenholde udpluk fra emnet, som vi blev særligt opmærksomme på, 

og diskutere dem i bredere sammenhæng, samt reflektere over hvilken betydning, det kan 

have for praksis. Endelig vil vi konkludere på vores problemstilling og perspektivere til vores 

videre arbejde med emnefeltet. 

Fremadrettet i opgaven omhandler begrebet ”undervisning” kun matematikundervisning 

ligesom vi med betegnelsen ”lærer” fremover refererer til matematiklæreren, da vores faglige 

fokus er afgrænset til matematik.  

Teori og tekster 
”Et inkluderende læringsfællesskab er kendetegnet ved et fællesskab, hvor man er fælles om 

noget, fx om at undersøge noget, og hvor en vis form for social forståelse eller følelse af 

samhørighed og sympati holder gruppen sammen. 

Et inkluderende læringsfællesskab i sin grundform, betragter mangfoldighed som en ressource. 

De naturlige positionskampe i et sådant fællesskab vil derfor ikke bære præg af ønsket om at 

mindregøre eller udstøde nogen.”   

(Inklusionakademiet 2012) 

Med udgangspunkt i definitionen af inkluderende læringsfællesskaber vil vi i dette afsnit 

redegøre for den teori og de tekster, der ligger til grund for dels vores undersøgelse og dels 

vores bud på differentieret undervisning. Vi har valgt at fokusere på tre emner, der 

henholdsvis retter sig mod elever med særlige forudsætninger, læring og læringsprocesser, 

samt differentieret undervisning i matematik. Vi afgrænser os til at betragte elever med 

særlige forudsætninger vel vidende, at inkluderende læringsfællesskaber sigter mod alle 

elever. Afsnittene afsluttes med hver sin delkonklusion, der leder videre mod vores valg af 

empiri og vejledningsovervejelser. 
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Elever med særlige forudsætninger 
“Elever med særlige forudsætninger har som alle andre elever brug for en målrettet 

undervisning; de er både almindelige elever og har anderledes behov. I almindelig sprogbrug 

kalder vi dem intelligente, kvikke, talentfulde og velbegavede, men ordene dækker ikke. Disse 

elever har særlige forudsætninger.” 

(Kyed 2015)  

I det følgende vil vi definere vores forståelse af begreberne intelligens og “med særlige 

forudsætninger”. Herefter følger en oversigt over typiske kendetegn og karaktertræk hos børn 

med særlige forudsætninger samt en beskrivelse af, hvordan omgivelsernes møde med denne 

gruppe af elever kan påvirke deres selvopfattelse og identitetsfølelse.  

Intelligens 

Intelligensbegrebet er langt fra entydigt og begreberne talent, begavelse, dygtige, intelligente 

eller med særlige forudsætninger bruges ofte synonymt. Intelligensbegrebet opfattes ikke 

længere kun som en snæver måling af intelligenskvotienten, men som et iboende potentiale, 

der udvikles gennem dynamisk interaktion med omgivelserne. Vores opfattelse af intelligens 

knytter sig til Sternbergs intelligensopfattelse, der betegner intelligens som evnen til at 

problemløse og beskriver, at udvikling af intelligent adfærd indebærer evnen til at kunne 

anvende analytiske, praktiske og kreative færdigheder i et samspil (Mönks og Ypenburg 2006).  

Undervisningsministeriets talentrapport (2011) tager udgangspunkt i en lignende 

intelligensopfattelse, men medtænker indstilling som væsentlig faktor i udviklingen. De 

beskriver herudfra tre forhold, der gør sig gældende i uddannelsessystemet i forhold til 

talentfuldhed og høj begavelse: 

 De har særlige forudsætninger indenfor et eller flere områder  

 De har lysten og viljen til at yde en særlig indsats 

 De har muligheden for at blive en af de bedste, hvis potentialet stimuleres  

Ifølge rapporten udgør omfanget af talentfulde børn og unge 10-15 % af en årgang og 

omfanget af højtbegavede børn og unge ca. 1-2 % af en årgang. 

Det er denne forståelse af intelligens vi benytter os af i det følgende, hvor vi dog ikke skelner 

mellem talentfulde og højtbegavede, men ser dem samlet som elever med særlige 

forudsætninger. 
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Kendetegn og identifikation 

Børn med særlige forudsætninger har en række kompetencer, som karakteriserer dem, 

herunder evnerne til intellektuelt at præstere på højt niveau og til at finde kreative løsninger. 

Selvom de kan betegnes som en marginalgruppe, er de forskellige og kan variere meget i 

forudsætninger og talentpotentiale, ligesom de ikke udviser samme observerbare forskelle. Der 

findes ikke nogen almengyldige eller umisforståelige kendetegn, men Kyed peger dog på, at 

der er flere kendetegn, der er fælles for børn med særlige forudsætninger. Disse karaktertræk 

eller påfaldende adfærd kan ofte observeres i en tidlig alder, men kan dog komme til udtryk på 

forskellige måder og i forskellige situationer alt efter sociale, fysiske og psykiske påvirkninger 

(Kyed 2015).  

Welling og Welling har, på baggrund af Kyeds forskning, udarbejdet en liste med særlige 

kendetegn (figur 3) og synliggjort, hvordan kendetegnene kan komme til udtryk alt efter, 

hvordan de mødes af omgivelserne. Mødes børnene i sammenhænge med mindre grad af 

negative påvirkninger, vil de negative udsving være minimale, og i stedet vil de kunne udvikle 

deres faglige og sociale potentiale (Welling og Welling 2018). 
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Børn med særlige forudsætninger er ofte foran i deres udvikling i forhold til jævnaldrene, hvor 

det især ses på karakteren af det de gør og kvaliteten af deres præstationer. De har ofte en 

usædvanlig og kompleks måde at løse opgaver på og søger nye og interessante løsninger, der 

kobler ideer og aktiviteter (Kyed 2015). De oplever ofte at have en asynkron udvikling, som 

Kokot ifølge Baltzer m.fl., karakteriserer som en høj intellektuel formåen, der ikke svarer til 
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den fysiske, sansemæssige eller sociale modenhed. Denne asynkrone udvikling gør disse børn 

særligt sensitive, og de bærer rundt på store mængder af følelser, der kan komme til udtryk 

som ængstelse og bekymring (Baltzer et al 2014). 

Selvom elever med særlige forudsætninger er ligeså forskellige, som børn er flest, så ses der 

alligevel et mønster, hvor der er forskel på, i hvilke perioder disse piger og drenge er særligt 

sårbare. Welling & Welling peger på, at vi skal være særligt opmærksomme på drengene i 

indskolingstiden. De taler særligt om tre grupper af drenge indenfor kategorien, nemlig de 

forsigtige, de nørdede og allround-drengene. Da det netop er fra 4-9 år, drengenes roller 

fordeles og hierarkier dannes, er det også i den periode, problemer potentielt opstår. Pigerne 

derimod er mere tilbøjelige til at få øje på deres egen anderledeshed i pubertetsårene. De 

finder ofte emner, som resten af pigegruppen er optaget af, uinteressante. Pigerne med 

særlige forudsætninger sætter Welling & Welling mærkater på som den underyderen, nørden, 

punktøsen (ekstrovert) og den stille pige (introvert). De tre sidstnævnte bør vi være ekstra 

opmærksomme på, fordi de er tilbøjelige til at udvikle lavt selvværd, stress eller selvdestruktiv 

adfærd (Welling og Welling 2018). 

Børn med særlige forudsætninger er ofte mere intense både i deres samspil med omgivelserne 

og i fordybelse, og de har et stort behov for at blive accepteret og værdsat for den, de er. De 

er i risiko for at udvikle angst eller underpræstere i skolen (Kyed 2015). Derfor må vi som 

undervisere og vejledere, som Talentrapporten fra 2011 bemærker, hele tiden have det for 

øje, at ”...talenterne ikke blot er de indlysende dygtige eller begavede, der kan være lette at 

identificere, men også findes blandt de skoletrætte og utilpassede børn og unge” 

(Undervisningsministeriet 2011). 

Disse skoletrætte og utilpassede børn og unge betegnes også som underydere og er i 

skolesammenhæng elever, der underpræsterer i forhold til deres evner. De har ofte mistet 

interessen for grundskolen og udviklet negative holdninger til autoriteter, voksne og skolen 

generelt. Ofte har de sociale problemer og et lavt selvværd. Underydere oplever en følelse af 

mindreværd, er ængstelige, usikre, føler sig upopulære og hjælpeløse. Derfor gemmer de sig 

ofte bag mistro, ligegyldighed og fjendtlighed. De viser manglende selvdisciplin, en generel 

modvillighed og reagerer hypersensitivt (Kyed 2015). 

Fremann har ifølge Kyed fundet flere tegn på underydelse (figur 2). 
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Delkonklusion 

Når vi i opgaven vælger at benytte udtrykket ”særlige forudsætninger”, refererer vi til elever, 

der har potentialet til at blive rigtig dygtige indenfor matematik eller til en afgrænset del af 

matematikken. Potentialet forstår vi som medfødt potentiale, der udvikles gennem dynamisk 

samspil livet igennem. Her er den sociale kontekst, og dermed også skolen og undervisningen, 

af væsentlig betydning for stimulering og udvikling af potentiale. Når vi bruger definitionen 

”elever med særlige forudsætninger”, refererer vi til de dygtigste 10-15 % og skelner ikke 

mellem højtbegavede eller talentfulde velvidende, at der optræder forskellige definitioner. 

Identificering af elever med særlige forudsætninger så tidligt som muligt er væsentligt, da det 

har afgørende betydning for deres trivsel og udvikling både fagligt og socialt, hvordan de bliver 

mødt af deres omgivelser. Typiske kendetegn og karaktertræk kan komme til udtryk på både 

positiv og negativ vis, alt efter hvordan de er blevet mødt. Derfor vil vi som undervisere både 

kunne finde elever med særlige forudsætninger som de dygtige, videbegærlige og flittige 

elever, men også som underydere og børn med adfærds- eller trivselsproblematikker.  

For dels at stimulere deres potentiale og dels at undgå mistrivsel er det væsentligt at 

tilrettelægge en differentierende undervisning, der inkluderer disse elever i 

læringsfællesskabet samt sikre, at de bevarer lysten og viljen til læring. 
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Læring og læringsprocesser  
”Vi bliver født med et potentiale til at lære. Og skolen er et pligtarbejde fra 5 år – og 10 år 

frem i tiden. Det er vores bedste år. Dem skal man ikke slæbe sig igennem, bare for at sige: 

”Kan jeg ikke få lov til at lære noget mere?” Det er skolens opgave overfor alle børn, både dem 

som har det svært, og dem som kan komme langt. Så det skylder vi dem, når vi tvinger dem i 

skole. Så skal de også have lov til at lære, alt hvad de kan.”  

(Baltzer 2017) 

I dette afsnit vil vi gøre rede for, hvilke grundlæggende teorier, vi bruger om læring og 

undervisning, når vi dels som undervisere skal tilrettelægge og dels som matematikvejledere 

skal vejlede kolleger i differentierende matematikundervisning. 

Læring 

I arbejdet med at skabe inkluderende fællesskaber er der et dobbelt fokus: Et individorienteret 

og et kontekstorienteret. Fællesskabet er først og fremmest et læringsfællesskab, hvor 

omdrejningspunktet er elevernes læring og udvikling (Rådet for børns læring 2014), og hvor 

mennesker ses som betingelser for hinanden og som medskabere for hinandens muligheder. 

Klasse- eller skolefællesskabet kan betegnes som et ”tvunget fællesskab”; et fællesskab man 

ikke selv har valgt at være en del af, men som man har medansvar for at få til at fungere 

(Andersen og Melsken 2013). 

Læring som begreb handler om, hvordan og i hvilken udstrækning eleven lærer, hvorimod 

undervisning i hovedtræk er aktiviteter, som læreren har iværksat, for at eleverne skal lære 

noget (Illeris 2015). I socialkonstruktivistisk læringsforståelse ligger, at læring sker i samspil 

med andre og med sproget i en social rolle. Igennem sprogliggørelse og i mødet mellem 

forskellige opfattelser opstår, ifølge Vygotsky, nye erkendelser. Denne kobling mellem sproget 

og erkendelsen er det, vi fra Vygotsky kender som zonen for nærmeste udvikling (Mårtensson 

og Puggaard 2016).  

Læring i matematik - sprog og visuelle stier 

Nødvendigheden af den sproglige dimension i matematikundervisningen begrunder Wahl med, 

at den er betydningsfuld i selve processen, at den synliggør elevernes forståelse, at 

kommunikationen muliggør den sociale proces og slutteligt, at det er gennem 

kommunikationen, eleverne udtrykker matematiske tanker og idéer. Wahl argumenterer for, at 

billeder er hovedindholdet i vores tanker. De ord, vi anvender er visuelle billeder i vores 

bevidsthed. Sproget er katalysator for at se, opleve og forstå sammenhængen mellem 

matematiske repræsentationer. Skal vi gøre det muligt for eleverne at danne robuste begreber 

i matematik, peger Wahl på, at der må sættes fokus på relationen mellem forskellige 
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repræsentationsformer. Han taler om henholdsvis ydre og indre repræsentationer, hvor de 

ydre repræsentationer dækker over samtale/kommunikation, illustrationer, konkrete 

materialer og matematiske symboler, mens de indre repræsentationer er de mentale billeder, 

eleverne danner i takt med arbejdet med matematikken. Denne forbindelse mellem ydre og 

indre repræsentationer er grundlaget for, at eleverne kan tænke matematisk. Wahl 

understreger, at matematisk indsigt aldrig bare kommer gennem træning (Wahl 2008). 

Synlig læring 

Vi skal, som undervisere og som vejledere, vejlede vores kolleger i at bringe læringen i 

forgrunden og se undervisningen som værktøjet til at fremme læringen. Hattie kalder dette for 

synlig læring og påpeger, at vi skal have læringen som mål og være parate til at justere 

undervisningen, så den fremmer læring hos eleverne. Det synlige aspekt refererer først og 

fremmest til at gøre elevernes læring synlig for lærerne, for derved at kunne vurdere, hvilke 

tiltag, der bl.a. didaktisk baner vejen mod målet. Men det refererer også til, at læringen gøres 

synlig for eleverne, hvilket Hattie kalder en af kernekvaliteterne for at styrke elevernes lyst til 

at lære og selv regulere sin læring (Hattie 2014). Med udgangspunkt i klassefællesskab 

handler synlig læring om: 

At gøre elevernes læring synlig for lærerne 

 At se læringen gennem elevernes øjne (fx. via observationer) 

 At kende elevernes faglige udgangspunkt og nærmeste udviklingszone 

 At udfordre eleven mest muligt hver dag 

 At samle og anvende viden om den enkelte elevs udviklingsmuligheder 

 At kende og evaluere sin virkning på elevernes læring 

At gøre undervisningen synlig for eleverne 

 Eleverne skal blive deres egne lærere og være bevidste om egne læringsmål, 

progression og videre vej mod de nye mål for at de kan blive selvregulerende  

 Tydelige mål og kriterier for målopfyldelse 

 God feedbackkultur mellem eleverne indbyrdes og gensidigt mellem lærer og elev 

 Det fysiske/visuelle læringsrum indgår som vigtigt element i læringen 

(Efter Hattie 2014) 

Læringsstrategier og selvreguleret læring 

Selvregulering handler om at kunne styre sin tænkning, følelser og adfærd i forhold til sine 

omgivelser for at kunne opnå sine mål. Det er en væsentlig kompetence, der gør eleven i 

stand til at gøre en indsats, selvom det er svært. Hopfenbeck påpeger ifølge Heckmann, at 
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selvregulering ikke kommer af sig selv, men skal læres ved, at læreren er tydelig leder og 

løbende stilladserer elevens læring (Heckmann 2016).  

En elev er selvregulerende, når han:  

• Er aktiv i egen læreproces  

• Kan forstå og sætte mål  

• Kan overvåge og regulere egen forståelse og motivation 

• Kan justere adfærd og indsats i kraft af selvvurdering af læringsfremskridt 

(Efter Hattie 2014) 

Selvreguleret læring bygger, ifølge Wedel, på elevernes personlige kompetencer som grundlag 

for deres læring og udvikling og handler om læringsstrategier, selvmonitorering og 

selvevaluering (Wedel 2016). Læringsstrategier er forskellige kognitive eller metakognitive 

procedurer eller teknikker, som eleven bruger i læringsprocessen. Nogle læringsstrategier er 

direkte observerbare, mens andre er mentale (Heckmann 2016). 

Læring udvikles ifølge Wedel bedst gennem interaktion mellem ligemænd - peers. Når tiltag 

omkring elevernes læring i undervisningen består af feedback til hinanden - elever der 

evaluerer sig selv eller elever der underviser eller støtter hinanden - er effekten størst, 

understreger Hattie ifølge Wedel (2016).  

Motivation  

Mitchell siger, ifølge Heckmann, at motivation er den styrende og regulerende faktor for 

elevens selvregulering. Motivation skabes i en sammenspil mellem eleven og den kontekst, de 

indgår i. Der skelnes mellem ydre og indre motivation, hvor den ydre refererer til stimuli, der 

kommer udefra, mens den indre henfører til elevens egen indre lyst eller interesse. I skolen 

arbejdes med begge former for motivation og der vil ofte være overlap i processen (Heckmann 

2016). 

I forhold til at fremme elevens motivation i skolen har Danmarks Evalueringsinstitut (2016) 

identificeret fem typer af motivation. Alle fem typer kan være afgørende for elevens motivation 

og må medtænkes i planlægningen af undervisningen. 
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Self-efficacy 

Som Heckmann er også Bandura (2012) optaget af motivation. Ifølge Bandura afhænger vores 

motivation og handlinger nemlig af, om vi tror på egne evner i den givne kontekst. Han 

påpeger, at det er svært at mestre en opgave, hvis vi ikke tror på os selv på trods af, at vi har 

evnerne. Oplevelsen af præstationsevne, hvor mestring er en af de vigtigste faktorer, kalder 

han for self-efficacy. Self-efficacy har både personlige, sociale og intellektuelle aspekter. 

Intellektuelt (kognitivt) skal eleven opleve mestring ift. faglige udfordringer - udfordringer 

tilpasset intellektet. Hvor der i det personlige aspekt ligger, at eleven med høj self-efficacy skal 

opnå tilfredshed ift. indfrielse af egne mål. Det sociale aspekt drejer sig derimod om de andre 

elevers opfattelse af eleven, altså hvorvidt eleven bliver anerkendt af skolekammerater og 

lærere for et højt fagligt niveau og lysten til at præstere. Læringsmiljøer, der fremmer self-

efficacy hos eleverne, afhænger, ifølge Bandura, af lærerens egen efficacy, hvad angår dennes 

evner som underviser. Lærere med høj efficacy kan motivere deres elever og fremme deres 

kognitive udvikling (Bandura 2012). Eleverne skal opleve, at læringsmiljøet etableres, så de 

har mulighed for at præstere og dermed udvikle høj efficacy. 

Mathematical mindset 

Boaler skelner mellem ”fixed” og ”growth” mindset, der styrer, hvordan man ser på egen og 

andres læring. ”Fixed mathematical mindset” dækker over elevernes oplevelse af, at egne 

præstationsevner indenfor matematik er statiske, og at de ser læringen som det at gøre noget 

hurtigt og fejlfrit. ”Growth mathematical mindset” dækker derimod over, at man i høj grad ved 
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indsats og vedholdenhed kan påvirke og udvikle sine evner. Ifølge Boaler er følgende 

fokuspunkter betydningsfulde, for at udvikle et growth mindset hos eleverne:  

 Alle kan lære matematik 

 Fejl får din hjerne til at vokse  

 Troen på eget potentiale påvirker, hvordan hjernen arbejder med matematik 

(Boaler 2016) 

Det er gennem erkendelsen af muligheden for at påvirke egen læring, eleverne oplever, hvem 

de er! Self-efficacy hænger sammen med det, Boaler er optaget af, nemlig at vi som 

undervisere kan lære eleverne at tro på deres eget potentiale.  

Lærerens kompetencer 

Læreren er ifølge Clearinghouse for uddannelsesforskning (2008) den enkeltfaktor, der har 

størst betydning for elevers læring. Undersøgelsen konkluderer, at følgende tre kompetencer 

er primære hos læreren (Dansk Clearinghouse 2008):  

Didaktisk kompetence - viden til at identificere, karakterisere og forstå de fænomener og 

processer, der indgår i undervisning i og læring af matematik 

Ledelseskompetence - adfærdsledelse, hvor læreren leder med fokus på elevernes synlige 

adfærd i klassen samt læringsledelse, hvor læreren orkestrerer klassens eller fællesskabets 

læringsaktiviteter 

Relationskompetence - en grundlæggende almenmenneskelig kompetence, der handler om 

at kunne indgå i positive relationer med andre. Forudsætningen for at agere 

relationskompetent afhænger dels af vores livserfaringer i relationer til andre mennesker 

gennem hele livet og dels af den konkrete situation, vi befinder os i. Som lærere har vi den 

særlige opgave at agere relationskompetente i en professionel sammenhæng. Lærerens 

relationskompetence er ikke en tilstrækkelig, men en nødvendig, forudsætning for at etablere 

klassen som et læringsfællesskab (Klinge 2017).  

Delkonklusion 
Det er gennem sproget og samspillet i klasserummet, vi skal finde vejen til at skabe 

fællesskaber for alle med fokus på læring. Et inkluderende læringsfællesskab er betinget af 

lærerens kompetencer til at skabe gode relationer til eleverne, at mestre læringsledelse samt 

at være didaktisk kompetent. Lærerens muligheder for didaktisk at justere undervisningen, ift. 

elevernes læringsudbytte, afhænger af evnen til at gøre elevernes læring synlig. 

Læreren må - som synlig leder - gradvist overdrage til eleverne at udvikle og opretholde regler 

for læringssamvær og måder at tage ansvar for egen læring på, ved bevidst at arbejde med 
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udviklingen af selvreguleret læring og gode læringsstrategier. I processen må læreren være 

bevidst om, at motivation er styrende for udviklingen og skabes mellem eleverne og 

konteksten, som her er læringsfællesskabet i matematik. Mestring er en af de stærkeste 

motivationsfaktorer, og det er gennem elevernes mestringsfølelse, deres oplevelse af self-

efficacy øges. Fornemmelsen af at være herre over egen læring afhænger i høj grad af 

mathematical mindset, hvorfor vi som undervisere bevidst må arbejde hen imod udvikling af a 

growth mindset. 

Det er med udgangspunkt i dette lærings- og undervisningssyn vi, som undervisere, 

tilrettelægger en differentieret undervisning samt, som vejledere, vejleder kolleger i at 

differentiere undervisningen. 

Differentieret matematikundervisning 
”When mathematics is taught as an open and creative subject, all about connections, learning, 

and growth, and mistakes are encouraged, incredible things happen”  

(Boaler 2016) 

I det følgende vil vi, med udgangspunkt i ovenstående teori og tekst om læring og elever med 

særlige forudsætninger, beskrive vores bud på tilrettelæggelsen af differentieret undervisning 

som bærende pædagogisk og didaktisk princip.   

Undervisningsmål og matematiske kompetencer 

I formålsbeskrivelsen for matematik (2018) beskrives at eleverne skal: “...udvikle 

matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig 

hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, 

fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv.” 

I 2018 nåede Folkeskoleforligskredsen til enighed om, at færdigheds- og vidensmålene under 

Fælles Mål ikke længere skal være bindende, men vejledende. Aftalen tydeliggør, at 

bindingsgraden for Fælles Mål for matematik kan inddeles i tre niveauer. Herunder følger en 

oversigt over de omtalte tre niveauer, for kompetencemålene og yderligere en kort 

beskrivelse. 
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Niveau 1 - de matematiske kompetencer: 

 

Niveau 2 - Færdigheds- og vidensområder 

 

Niveau 3 - (de nu vejledende) Færdigheds- og vidensmål 

 

Undervisningen skal tilrettelægges med udgangspunkt i de matematiske kompetencer og 

dækkende for de matematiske stofområder - herudfra opstilles læringsmål. Læringsmål er med 

til at give eleverne et billede af, hvad de skal lære, og giver dem mulighed for at følge med i 

egen læringsproces. Dette er med til at motivere eleverne og gøre dem bevidste om 

betydningen af deres aktive medvirken i undervisningen. 

Taksonomiske læringsmål 

En metode til at differentiere læringsmålene og gøre læringen synlig for eleverne er at bruge 

taksonomier. Akademikerne John Biggs og Kevin Collis har i 1982 udviklet en fleksibel 

læringsmodel, der fokuserer på, ”hvad eleven gør” frem for ”hvad læreren gør”, eller ”hvad 

eleven er”. SOLO-taksonomien (Structure of Observed Learning Outcome) er en metode til at 

beskrive, hvordan elevens præstation vokser i kompleksitet, når eleven under sin læring 

mestrer en opgave. SOLO-taksonomien inddeler kvaliteten af læringsudbyttet i fem niveauer af 

stadig større strukturel kompleksitet (figur 6). Grundtanken er at viden består af elementer, og 
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jo flere elementer, der kan forbindes på en relevant og korrekt måde, jo højere niveau. SOLO-

taksonomien støtter elevens læring, da den beskriver progressionen i læringsmål og gør 

læringen synlig for eleven (Hook 2015). 

 

Figur 6 – (Hook 2015) 

Med udgangspunkt i de matematiske kompetencer samt undervisnings- og læringsmål må 

målet, være at undervisningen rummer mulighed for progression så, alle elever kan udvikle 

sig. 

Åbne og undersøgende aktiviteter 

De aktiviteter, som bør variere i form, metode og stof, der indgår i undervisningen skal 

understøtte målene og give eleverne passende udfordringer, der giver dem mulighed for at 

danne stærke mentale billeder. Samtidig skal eleverne have mulighed for at sætte ord på 

deres tanker.  

Boaler (2016) tager afsæt i, at alle kan lære matematik og nogen endda til meget højt niveau. 

Hun skelner således ikke i opfattelsen af, om man er med særlige forudsætninger eller uden, 

men at alle skal have mulighed for at udvikle sin læring. Ifølge Boaler (2016) er ingen født 

med en særlig matematikhjerne - eller uden! Hun understreger, at vi skal væk fra forståelsen 

af matematik som faget, hvor der skal læres mange regler udenad, og i stedet frem til 

oplevelsen af, at matematikundervisningen er rummet, hvor der skal læres at tænke 

matematik. Som underviser er opgaven at åbne matematikken op for eleverne og invitere 

kreativiteten ind i klasserummet ved at stille åbne, visuelle og kreative opgaver (Boaler 2016).  
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Argumentation for, at undervisningen i langt højere grad, end der er tradition for, skal være 

åben og foregå undersøgende og eksperimenterende, finder vi bl.a. hos Pind. Ved åbne 

opgaver skal vi, ifølge Pind, forstå opgaver, hvor der er flere mulige svar, opgaver, hvor der er 

valg, der skal træffes, fordi der er noget, der ikke er afgjort endnu. At arbejde med åbne 

opgaver giver automatisk undervisningsdifferentiering, skriver hun, uden det bliver 

elevdifferentiering eller opgavedifferentiering. I stedet bliver det elevernes egne valg, der 

differentierer undervisningen. Der skabes grobund for, at alle elever inkluderes i 

læringsfællesskabet, når de åbne opgaver giver mulighed for at udfordre alle elever med 

udgangspunkt i samme opgave. Udenfor skolen er virkeligheden fyldt med åbne opgaver, der 

kræver, vi træffer valg, forklarer Pind (2015). 

Også Morten Blomhøj, der er lektor og Ph.d ved Roskilde Universitet, mener at en åben og 

undersøgende tilgang til undervisningen kan ses som middel til differentiering, der fremmer 

inklusion af alle elever, og hermed også elever med særlige forudsætninger, idet den 

indeholder mulighed for dybde-tænkning og dybde-læring. Ifølge Blomhøj fremmer åben og 

undersøgende matematikundervisning muligheden for, at eleverne kan få egne oplevelser og 

erfaringer med det faglige indhold. De oplever, at de kan noget med deres matematik, hvilket 

giver kvalitet til deres matematiklæring. Samtidig peger Blomhøj på, at arbejdsformen styrker 

elevernes begrebsdannelse (Blomhøj 2016). 

Arbejdet med åbne opgaver nuancerer vurderingskriterierne for, hvad det vil sige at være god 

til matematik. Her kommer processen og tænkningen i fokus. I de åbne og undersøgende 

opgaver inddrages kriterier som kreativitet, kommunikation og mangfoldighed af løsninger - en 

undervisningsform, der har fokus på og styrker de matematiske kompetencer og hvor 

taksonomiske læringsmål vil hjælpe til at gøre læringsprocessen synlig. 

Vurdering, evaluering og feedback 

Løbende feedback er forudsætningen for at kunne differentiere undervisningen og har 

afgørende betydning for elevernes læringsresultater. Gennem feedback bliver det synligt for 

eleverne: 

hvor de er på vej hen (læringsmål),  

hvad de har opnået indtil nu (læringsudbytte) og  

hvad den næste, mest passende udfordring er på vej mod målet  

(Hattie 2013) 

Især for elever med særlige forudsætninger er der behov for faglige samtaler og direkte 

feedback fra læreren, fordi de ikke nødvendigvis har klassekammerater, de kan spejle sig i. 

Ofte arbejder hjernen hurtigere end hånden, og de har i højere grad brug for kreative og 
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medskabende afleveringsformer og produkter. Digitale værktøjer kan med fordel inddrages 

som middel både til at skabe struktur og overblik, men også som hjælpemiddel til at skabe 

produkter, der layoutmæssigt lever op til elevens perfektionistiske tendenser (Welling og 

Welling 2018). 

Delkonklusion 
Et inkluderende læringsfællesskab er betinget af lærerens kompetencer til at skabe gode 

relationer til den enkelte elev og til at tilrettelægge en differentieret undervisning, der møder 

eleven i zonen for nærmeste udvikling. Taksonomiske læringsmål og feedback er metoder til at 

gøre læringen og læringsprocessen synlig for både lærer og elev, og til at danne grundlag for 

differentiering, hvor åbne og undersøgende aktiviteter overvejende bør være metoden i 

læringsprocessen.  

Undervisningen bør tilrettelægges ud fra bevidsthed om, at elever lærer i samspil med andre, 

og at kommunikation er en forudsætning for at få indsigt i elevernes forståelse, bevidsthed og 

tanker. Med udgangspunkt i de matematiske kompetencer, hvor en positiv fejlkultur og 

nysgerrighed efter hinandens mange veje til løsninger, er dominerende. Den enkelte lærers 

syn på matematikfaget og læring må bero på, at alle elever har forudsætninger for at lære 

matematik, og at læring er rettet mod processen og udvikling af kompetencer. Det er en 

forudsætning, at læreren er optaget af de tegn, der er på, at eleverne tilegner sig matematisk 

læring. Her har kommunikationen i, med og om matematikken stor betydning, når læreren 

skal vurdere, hvor eleverne befinder sig i deres matematikudvikling.  

Empiri 
Vores undersøgelse tager udgangspunkt i 7. årgang på en skole i Aalborg kommune (i alt 4 

klasser/84 elever). Årgangen af valgt, dels fordi tjeklisten anbefales anvendt til elever fra 5. 

klasse og opefter, og fordi der på 7. årgang er sket en tilgang af elever fra to oplandsskoler. 

Tilgangen gør at eleverne er sat i nye konstellationer, idet alle klasser blandes, ligesom 

lærerne på årgangen er nye for alle elever i kraft af overgangen fra mellemtrin til udskoling. 

Undersøgelsen er opbygget af 2 dele: 

Del 1 er en identifikation af elever med særlige forudsætninger ud fra en tjekliste (bilag 2), 

der er udarbejdet af Poul Nissen  

Del 2 er et kvalitativ interview med årgangens to matematiklærere. Undersøgelsen skal give 

indsigt i lærernes viden og bevidsthed om elever med særlige forudsætninger, samt hvordan 

de arbejder med inklusion af disse elever i matematikundervisningens læringsfællesskaber. Til 

dette vil vi inddrage identifikationen fra første del af undersøgelsen, for at se om tjeklisten 
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bidrager med ny viden, eller om lærernes kendskab til elever med særlige forudsætninger 

stemmer overens med identifikationen. 

Undersøgelsens del 1 - tjekliste 
I dette afsnit vil vi beskrive Poul Nissens tjekliste til identifikation af elever med særlige 

forudsætninger og fortælle, hvordan vi har valgt at gennemføre undersøgelsen samt redegøre 

for dens resultater. Vi vil ikke vurdere på tjeklistens brugbarhed, men forudsætter at den er 

egnet til identifikation. 

Beskrivelse af tjeklisten til identifikation 

Som et alternativ til almindelige intelligenstests, der hovedsageligt måler, hvad der er kendt 

samt verbale og nonverbale kompetencer, har Nissen, ud fra Silvermans forskning og et 

samarbejde med Gifted Children, udviklet en tjekliste, der tager højde for kreativ og divergent 

tænkning og dermed på sin vis måler potentiale. Tjeklisten skal ifølge Nissen ses som en hurtig 

og nem måde at få en indikation af, om barnet har særlige forudsætninger. Nissen lægger 

vægt på, at identifikationen bør følges op af potentialedifferentieret undervisning, dvs. 

læringssituationer, der fører til læring og udvikling, ved at imødekomme elevens potentiale 

(Nissen 2019).  

Tjeklisterne er bygget op omkring karakteristika ved begavede og talentfulde elever og er 

udarbejdet i tre variationer; en til elever, en til forældre og en til lærere. De kan bruges 

sammen eller hver for sig. Vi vil benytte tjeklisten, der er udarbejdet til eleverne, da vores 

respondenter har nået en alder, hvor deres læsefærdighed er tilstrækkelig til selv at kunne 

læse og forstå udsagnene. Der anbefales en alder svarende til minimum 5. klasse. Det skal 

bemærkes, at listerne er udarbejdet til at identificere begavede og talentfulde elever generelt 

og ikke specifikt mod matematisk talent, samt at den er udarbejdet til at identificere de 5 % 

dygtigste.  

Tjeklisten er udarbejdet som et spørgeskema med 25 udsagn, som respondenten kan give 

point alt efter om udsagnet:  

“Passede godt eller ofte” - 2-tal,  

“Passede til en vis grad eller nogle gange” - 1-tal eller  

“Det ikke passede” 0 

Maksimum point kan således være 50. Ved en score på 32 eller derover i elevtjeklisten, er der 

sandsynlighed for at eleven er begavet eller talentfuld og befinder sig blandt de 5 % dygtigste. 

Sandsynligheden fordeler sig således, at scorer eleven 32-37 er der 5 % sandsynlighed for, at 

eleven er begavet/talentfuld, scorer eleven 38-41 er der 20 % sandsynlighed herfor, ved en 
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score på 42-46 er sandsynligheden 50 % og hvis eleven scorer 47-50, er der en sandsynlighed 

på 95 % for, at eleven er begavet/talentfuld. 

Tjeklisten er en kvantitativ undersøgelse, som kan tages på en hel klasse ad gangen og scoren 

er nemt optalt. 

Tjeklisteundersøgelsens gennemførelse 

Forud for undersøgelsen er elevernes forældre adspurgt om tilladelse til elevernes deltagelse 

(bilag 1). 

Undersøgelsen er lavet af fire omgange - på én klasse ad gangen.  

Eleverne er forud for selve gennemførelsen oplyst om, at denne gennemføres i fortrolighed 

mellem os, deres lærer og den enkelte elev, og om at alt, hvad eventuelt anvendes videre 

frem i vores afgangsprojekt anonymiseres.  

For at opnå størst mulig forståelse for de 25 udsagn, eleverne blev bedt om at give score for, 

blev hvert enkelt udsagn oplæst ét ad gangen, og klassen fulgtes ad gennem hele 

undersøgelsen, hvilket desuden gav mulighed for uddybelse af de enkelte udsagn undervejs. 

Resultatet af tjeklisteundersøgelsen 
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27 % af eleverne på årgangen scorer så højt på tjeklisten, at de med en vis sandsynlighed kan 

formodes at befinde sig blandt de 5 % dygtigste. 

Reliabiliteten beror selvfølgelig på, hvorvidt den enkelte elev er i stand til at vurdere sig selv 

ud fra de 25 givne udsagn, hvilket må formodes at indeholde en usikkerhed ift. resultatet. Et 

mere sikkert resultat ville kunne opnås ved også at benytte de to øvrige tjeklister til 

henholdsvis forældre og lærere.  

Formålet med tjeklisten er at identificere de 5 % dygtigste elever. Sammenholder vi det med 

beskrivelsen af elever med særlige forudsætninger, som findes under afsnittet ”Teori og 

tekster”, hvor vi skriver, at vi i opgaven vil referere til de 10-15 %, der, ifølge 

Undervisningsministeriets rapport, udgør de talentfulde børn og unge, må vi gå ud fra, at de 

elever, der scorer tæt på 32, også med en vis sandsynlighed kunne opfattes som talentfulde. 

Undersøgelsens del 2 - interview  
Vi vil i dette afsnit beskrive vores overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af 

interviewguiden. Med udgangspunkt i vores videnskabsteoretiske og metodologiske tilgang, vil 

vi operationalisere og verificere og inddrage vores etiske overvejelser samt selve 

interviewguiden.  

Videnskabsteoretisk og metodologisk tilgang 

Tilgangen i det semistrukturerede forskningsinterview er fænomenologisk, idet vi, når vi 

interviewer, gør det for at få adgang til respondenternes oplevelser af forskellige fænomener i 

deres livsverden, hvor vi ved livsverden forstår den verden, de møder og kender i deres 

hverdag. Et interview foretages almindeligvis ansigt til ansigt og producerer dermed viden 

gennem en aktiv interaktion mellem interviewer og interviewperson. Det semistrukturerede 

interview er den mest udbredte form og er ligeledes det anvendte i denne undersøgelse 

(Brinkmann & Tanggaard 2015). Vi har valgt at interviewe respondenterne hver for sig for at 

undgå, at de påvirker hinanden og derfor svarer ud fra deres egne oplevelser og erfaringer. 

Operationalisering 

Vi arbejder i operationaliseringen med en tematisering, der skal omsættes til vores endelige 

interviewguide. På baggrund af vores teoretiske fremstilling har vi valgt følgende relevante 

temaer: 

 Lærerens kendskab til elever med særlige forudsætninger 

 Lærerens identifikation af elever med særlige forudsætninger 

 Lærerens arbejde med at inkludere elever med særlige forudsætninger i 

læringsfællesskabet 
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Det semistrukturerede interview minder om en hverdagssamtale (Kvale & Brinkmann 2015), 

men er kendetegnet ved at have en særlig struktur og et specifikt formål (Brinkmann og 

Tanggaard 2015). Det er et planlagt men samtidig fleksibelt interview, der har til formål at 

indsamle nuancerede beskrivelser af interviewpersonens livsverden med henblik på 

fortolkning. I et semistruktureret interview er det vigtigt, at intervieweren tilpasser sine 

spørgsmål i takt med samtalens forløb (Kvale & Brinkmann 2015). 

Modsat spørgsmålene i en kvantitativ undersøgelse, er spørgsmålene i det kvalitative 

forskningsinterview åbne i deres karakter, hvilket også er tilfældet i vores interviews (Thisted 

2018).  

Verifikation og etiske overvejelser 

Ifølge Kvale og Brinkmann (2015) vedrører reliabilitet konsistensen og troværdigheden af 

forskningsresultaterne. Allerede i kraft af den måde, vi stiller spørgsmålene på, vil vi kunne 

komme til at påvirke respondenterne i en bestemt retning. Netop ved at bruge interview som 

metode, ligger der en fare ved, at vi yderligere kan påvirke med fx. mimik og kropsholdning. 

Det er en almindelig indvending mod interviewforskning, at der er for få subjekter til, at 

resultaterne kan generaliseres. Vi er derfor også opmærksomme på, at vores undersøgelsesfelt 

kun dækker over én skole, men dog en skole, vi forventer, er sammenlignelig med de fleste 

andre folkeskoler i Danmark. 

Idet, vi vælger at interviewe kun to af skolens matematiklærere, for at finde svar på vores 

problemformulering, og ikke alle, vil der altid være en risiko for, at de ikke er repræsentative 

for alle skolens matematiklærere. Vi kan derfor ikke være sikre på, at svarene er 100 % 

pålidelige ift. at finde svar på, hvad vi som skole gør, for at tilstræbe inkluderende 

læringsfællesskaber også for elever med særlige forudsætninger. 

Bredt opfattet handler validitet ifølge Kvale og Brinkmann (2015) om, hvorvidt vi med 

interviewet undersøger det, der var formålet at undersøge. Når man går hermeneutisk til 

værks og derfor fortolker mening i den kontekst, den opstår, er der en sandsynlighed for, at 

man kommer til at forfølge et spor. Vi har under interviewene tilstræbt at holde os på sporet 

ift. problemformuleringen, således at vi ikke mister retning i vores undersøgelse. Formålet 

med at støtte os til en interviewguide er netop at holde den ønskede retning. 

Brinkmann & Tanggaard (2015) taler om mikroetiske overvejelser, som handler om at tage 

vare på de personer, vi interviewer. Vi har derfor, forud for interviewene, lavet en beskrivelse 

og samtykkeerklæring (bilag 3) til vores respondenter, hvor vi dels forklarer, hvad vores 

undersøgelse skal bruges til, hvad disses roller er og oplyst om, at interviewet vil blive 

transskriberet og derefter slettet og at vi anonymiserer interviewet ved transskriberingen.  
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Interviewguide 
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I selve interviewsituationen har vi valgt at lydoptage og efterfølgende transskribere 

interviewene. Dette gør vi, fremfor at tage noter undervejs, for at være fuldt og helt til stede i 

selve interview-seancen. 

Analyse af empiri  
Som udgangspunkt går vi deduktivt til værks i vores analyse, da vi forfølger teoretiske temaer 

som vi fremlagde i vores teori og tekstafsnit. Analysen kan dog også indeholde induktive 

processer da der kan dukke nye temaer op under interviewene, hvilket vi er opmærksomme på 

(Kvale & Brinkmann 2016). På baggrund af de åbne spørgsmål er databearbejdningen en 

fortolkende analyse med åbne tolkningsmuligheder (Thisted 2018).  

Idet vi har et fænomenologisk udgangspunkt i vores undersøgelse er det ikke de sproglige 

detaljer der er i fokus men meningsindholdet der er relevant. Derfor har vi valgt et relativt 

simpelt transskriptionsniveau, hvor vi transskriberer det, der bliver sagt ord for ord, men 

udelader tøvelyde, pauser og stammen. Transskribere vil sige at transformere. hvor vi 

bevæger os fra talesprog til skriftsprog eller fra levende socialt samspil til dekontekstualiseret 

gengivelse (Kvale og Brinkmann 2015). Ved hjælp af farvekodning (tre farver – se bilag 4 og 

5), har vi valgt at kategorisere nogle af svarene i materialet med udgangspunkt i de tre 

temaer, som fremgår af operationaliseringen. 

Først følger relevante uddrag fra de respondentsvar, som omhandler vores tre temaer: 
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Figur 9 - (egen undersøgelse) 

 

 

Begge respondenter fremhæver hurtighed og håndsoprækning som vigtige tegn på særlige 

forudsætninger.  De er enige om, at sådanne elever laver få eller ingen fejl og klarer sig godt i 

test. Respondent 1 kommer frem til, at der skulle være flere piger end drenge, der har særlige 

forudsætninger, ligesom der er udtalelser, der tyder på, at respondent 1 mener, at et 

eventuelt potentiale er noget iboende, vi blot må vente på dukker op, og som først viser sig 

sidst i elevens skoletid. I modsætning hertil er respondent 2 opmærksom på, at disse elever 

også har brug for at blive set, men ofte bliver ”glemt” ift. andre elever. 

For begge respondenter gælder det, at de identificerer de åbenlys dygtige, men enten helt 

overser eller tilskriver flere af de elever, der efter tjekliste-undersøgelsen, med en vis 

sandsynlighed, har potentiale til at blive rigtig dygtige, at de ikke ønsker at vise deres 

potentiale, eller at de blot er ”middel”. 

Hos begge respondenter spores manglende opmærksomhed på undervisningstilrettelæggelse 

med udgangspunkt i de matematiske kompetencer og stor usikkerhed ift. differentiering af 
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undervisningen. Selvom begge taler om undersøgende opgaver, oplever de manglende erfaring 

og viden, når det drejer sig om udvælgelse af opgaver til formålet. 

Metodekritik 

Interview som kvalitativ metode får skyld for den svaghed, at den er subjektiv både hvad 

angår observationer under interviewet og de følgende tolkninger af respondentsvarene. At hvis 

en anden interviewer stillede de samme spørgsmål og efterfølgende fortolkede formodentlig 

ville komme frem til helt andre resultater. I Brinkmann & Thanggaards ”Kvalitative metoder” 

advokeres der også for at vi, i stedet for at stille krav om forholden sig til reliabilitet, validitet 

og generaliserbarhed i det kvalitative interview, hellere skulle spørge efter transparens, 

gyldighed og genkendelighed. Afgørende for god kvalitet i en kvalitativ undersøgelse er 

derimod graden af metodisk refleksion (Brinkmann & Thanggaard 2015). På den baggrund vil 

vi derfor pege på, hvordan vores undersøgelsesresultater kan styrkes ved en efterfølgende 

triangulering. Hvis brugen af forskellige metoder viser samme resultater, styrkes 

undersøgelsens validitet (eller gyldighed), og vi kan være mere sikre på resultaterne.  

En spørgeskemaundersøgelse ville åbne muligheden for et stort antal deltagere og ville kunne 

underbygge vores første og andet tema ”Lærerens kendskab til elever med særlige 

forudsætninger” og ”Lærerens identifikation af elever med særlige forudsætninger”, hvor 

observationer ude i klasserummene i matematikundervisningen ville kunne give os yderligere 

viden ift. vores tredje tema ”Lærerens arbejde med at inkludere elever med særlige 

forudsætninger i læringsfællesskabet”. 

Delkonklusion 

Når vi gennemgår, samler og fortolker vores respondenters svar, bliver vi bekræftet i vores 

antagelser beskrevet i indledningen, da begge respondenter overser vigtige kendetegn eller til 

en vis grad er opmærksomme på fejlagtige særkender hos elever med særlige forudsætninger.  

Begge respondenter er optaget af, at elever med særlige forudsætninger skal tilbydes noget 

andet end resten af klassen. De oplever det derfor som en stor ekstra byrde at skulle finde 

frem til dette ekstramateriale. De er begge inde på, at disse elever både har ønske om og er i 

stand til at arbejde på egen hånd med materialer over niveau.  

Begge respondenter er famlende ift. måder at angribe undervisningen på, så den også 

inkluderer de identificerede elever. I løbet af interviewet når respondent 2 frem til, at der 

ligger et uudnyttet potentiale i åbne og undersøgende opgaver for, at undervisningen kan 

tilrettelægges omkring de samme opgaver for alle elever med mulighed for differentieret 

udbytte. 
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Vejledning 
“Min rolle som lærer er, at evaluere den effekt, jeg har på mine elever. Det er at “kende min 

virkning”, det er at forstå den virkning, og det er at handle på den viden og forståelse” 

(Hattie 2014) 

I dette afsnit vil vi, med udgangspunkt i vores undersøgelse samt ovenstående teori og 

tekster, beskrive vores overvejelser omkring vejledning af kolleger til facilitering af 

differentieret undervisning i matematik. 

Matematikvejlederen som facilitator 
I vores funktion som matematikvejledere er vi optaget af, hvordan vi kan være medvirkende 

til, at lærerne arbejder med at vurdere effekten af deres egen undervisning, samt hvordan vi 

kan bidrage til en proces omkring udvikling af matematikundervisningen i en retning, der i 

langt højere grad tilgodeser elever med særlige forudsætninger. Vi må overveje, hvordan vi 

som vejledere kan bringe viden og redskaber ind i organisationen, der skaber nødvendige 

forandringer helt ud i undervisningen i de enkelte klasser.  

Vi er helt bevidste om, at en sådan kulturændring er en proces over lang tid, og at vi er oppe 

mod, at såvel skolen som det omgivende samfund, langt hen ad vejen fortsat har øjnene rettet 

mod inklusion af de svageste/udfordrende elever, samt at ressourcer bliver prioriteret. Vi ser 

imidlertid muligheder for, med et ændret fagsyn og nye didaktikker, at kunne skabe 

undervisnings- og læringsfællesskaber, hvor alle elevers potentiale stimuleres.    

Når vi ønsker at påvirke fagsynet i skolens matematikundervisning, kan vi tale om, at vi 

ønsker at forstyrre et system. Maturana definerer ifølge Moltke og Molly (2009) et system som 

en enhed, der skiller sig ud fra sine omgivelser. Udefra betragtet kan vi forstå skolens 

matematiklærere som et system, ligesom vi kan tænke om den enkelte klasse eller gruppen af 

elever med særlige forudsætninger, at de er et system. I sidste ende har vi et ønske om, at 

vores påvirkning af skolens undervisere når ud til netop de elever, vi ønsker at skabe en 

forandring for - i denne forbindelse elever med særlige forudsætninger. Maturana taler om, at 

forandringer sker, når vi påvirker et system med en tilpas forstyrrelse (Moltke og Molly 2009), 

hvor der med tilpas forstyrrelse menes, at vi skal formå at balancere lige netop der, hvor den 

enkelte lærer finder genklang i noget bekendt og samtidig skal vi introducere nye og uventede 

perspektiver. Med udgangspunkt i Vygotsky må vi, for at udvikling af den enkelte undervisers 

didaktiske og pædagogiske praksis kan finde sted, møde og støtte dem ud fra, hvad de 

allerede kan og frem til det de endnu ikke formår (Brinkkjær og Høyen 2011). 

Forandringer i vores måde at tænke matematikdidaktik på, hvor vi i langt højere grad ønsker 

at se disse elever inkluderet i læringsfællesskabet, er altså mest tilbøjelig til at ske, såfremt vi 
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som vejledere formår at “skubbe til” matematiklærerne netop med en tilpas forstyrrelse og 

bringe dem til nye erkendelser. 

Vi har som vejledere mulighed for at påvirke til forandring på flere niveauer. Behovet for 

vejledning spænder over den enkelte matematiklærer, matematikteamet på årgangen samt 

gruppen af alle skolens matematiklærere/matematikfagteamet. I vejledningen, hvor vi håber 

på at få en gruppe af lærere til at gå i samme retning, er det vigtigt at være opmærksom på, 

at vi alle er en del af et multivers (Maturana ifølge Moltke og Molly 2009). Ved et multivers 

skal forstås, at vi hver især som individ indgår med vores helt egne for-forståelser og 

tolkninger af verden, hvorfor vi ikke kan tale om et univers, men i stedet en samling af mange 

universer i et samlet multivers. I bestræbelserne på at nå hinandens forståelser så vidt muligt, 

for sammen at skabe forandring, bliver dialogen, hvor alle parter er medskabende og aktive i 

samtalen derfor uhyrlig vigtig. Det er vejlederens rolle at få skabt et rum, hvor de vejledte 

reflekterer over egen praksis.  

I selve vejledningsprocessen indtager vi rollen som gamemaster. Gamemastermodellen (figur 

10) opererer med tre centrale redskaber og mellem to niveauer. Redskaberne, som består af 

en kontraktfase, timeout og afslutning foregår alle på procesniveau, som kan betegnes som 

samtale om samtalen. Det andet niveau i modellen er indholdsniveauet, som består af 

vejlederens nysgerrige spørgsmål, hypoteser, feedback og invitationer til at skifte perspektiv 

samt de vejledtes refleksioner.    

    

 

 

 

 

 

Figur 10 - (Molkte & Molly 2009) 

Et fokus for vejledning af hele skolens matematikfagteam vil ofte være med afsæt i et 

nationalt eller kommunalt ønske om skoleudvikling eller faglig ajourføring og 

kompetenceudvikling relevant for fagområdet matematik. I nærværende opgave fx det 

nationale mål om at gøre alle elever dygtigere hver dag eller det kommunale mål om plads og 

rum til alle elever i stærke læringsfællesskaber, hvor undervisningen foregår overvejende 

eksperimenterende og problemløsende og ikke mindst indføring i nye begreber og tanker som 

fx mathematical mindset. I sådanne tilfælde er initiativet til vejledning ikke kommet fra de 
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deltagende lærere, men bygger på et ledelsesinitiativ eller vejleders ønske om ajourføring ift. 

nyeste viden på matematikområdet (Boysen og Nielsen 2013). I matematikfagteamet er det 

vores opgave som vejledere at skabe fælles forståelse for indsatsområder og ny viden. Vi 

skaber et fælles professionelt sprog gennem oplæg, samtale og refleksion. I netop den 

situation må vi gå meget forsigtigt til værks, idet der ligger en fare for, at lærerne sidder med 

en følelse af, at de ikke gør det godt nok. Den enkelte lærers egen efficacy er jo netop, som 

tidligere beskrevet, betydende for i hvilket omfang denne kan motivere eleverne og fremme 

deres udvikling. 

Lektionsstudier som metode 
Når vi vil afprøve, undersøge og vejlede i, om andre undervisningsformer kan bringe os i den 

rigtige retning, er lektionsstudier et bud på en struktureret og målorienteret metode, hvor vi 

som vejledere kan indgå naturligt i samarbejdet med lærerne i et årgangsteam. 

“Lektionsstudier er en professionel proces, hvor lærere systematisk undersøger egen praksis. 

Formålet er at gøre deres undervisning endnu mere effektiv, og det centrale i lektionsstudier 

er en gruppe læreres samarbejde om et lille antal såkaldte studielektioner for en eller flere 

klasser”. Sådan formulerer Arne Mogensen (2015) det i hans bud på en dansk udgave af den 

metode, som oprindeligt er udviklet i Japan. 

Arbejdet med lektionsstudier er en proces inddelt i flere faser, hvor en gruppe lærere og 

matematikvejleder i samarbejde tilrettelægger en matematiklektion. I første fase aftales mål 

for elevernes læring og udvikling i den kommende undervisning. Det er vejleders rolle at agere 

gamemaster i denne fase. I forbindelse med vores fokus, kunne de overordnede mål fx være, 

at eleverne med særlige forudsætninger møder passende udfordringer i 

matematikundervisningen, og/eller at alle elever inkluderes i det faglige fællesskab. Selve 

lektionen planlægges derefter ud fra målene helt ned til mindste detalje. 

Næste fase består af selve gennemførelsen, hvor én af lærerne forestår undervisningen, mens 

de øvrige lærere og vejleder observerer og iagttager tegn på, at den ønskede læring finder 

sted. 

Herefter følger en fase med refleksion og forbedring af lektionen, som så gennemføres på ny 

(fx i parallelklassen), hvorefter den endeligt evalueres og reflekteres over. Den afsluttende 

fase er en gylden mulighed for vejleder til at få skabt muligheder for refleksion og nye 

erkendelser hos de vejledte (Mogensen 2015). 

Selvom vejledning af skolens fag- og årgangsteams er med til at skabe fælles forståelse og 

professionelt sprog, kan den enkelte lærer have brug for individuel samtale, hvor der gives 

plads til yderligere afklaring. En fornem opgave, som vejleder, er at bidrage til en kultur, hvor 
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det er fuldt ud respekteret at opleve usikkerhed og have behov for sparring med os som 

ressourcepersoner. 

På den anden side står vi som vejledere i udfordringen med at skulle agere i det til tider svære 

felt at være den asymmetriske kollega. Vi kan spørge os selv, hvordan vi bliver legitime i 

forhold til at ændre på den pædagogiske og didaktiske praksis. Vi kan opleve at befinde os i 

spændingsfeltet mellem den formelle ledelses forventninger og kollegers hævdvundne praksis. 

Asymmetrien kommer ligeledes til udtryk i den enkelte vejledningssituation, hvor vi må agere i 

bevidstheden om, at vi som matematikvejledere ikke er i en ligeværdig position, men derimod 

i en rolle som medledere - uden at være ledere (Andersen 2016). 

Delkonklusion 
At vejlede skolens matematiklærere mod et nyt mindset og nye tilgange til undervisning er en 

øvelse, som skal hvile på forståelsen af, at selvom skolens matematiklærere kan ses som ét 

system, så er de et multivers sammensat af lærere med forskellige forgrunde og for-

forståelser, som yderligere suppleres med vores (vejleders) egen forståelse af verden. 

Opgaven består i hele tiden at have fornemmelse for, hvad der lige netop er en tilpas 

forstyrrelse samt at agere gamemaster i den proces, det er at bringe nye initiativer ind i 

organisationen. I den proces skal vi desuden være vores position som den asymmetriske 

kollega bevidst. Kunsten er derfor at være til stede i processen, men samtidig give plads til 

refleksion og egen evaluering lærerne imellem. Lektionsstudier som metode gør sig særligt 

egnet, idet den lægger op til, at processen langt hen ad vejen udspiller sig mellem ligestillede, 

nemlig lærerne selv. De skaber, evaluerer og justerer lektionens didaktik hen mod nye mål i 

samarbejde. 

Diskussion 
I dette afsnit vil vi fremhæve nogle enkelte opmærksomhedspunkter fra arbejdet med emnet, 

og diskutere dem ud fra et større perspektiv samt reflektere over, hvilken betydning det kan 

have for vores praksis som vejledere. 

Matematikundervisning og -læring - fagsyn 
Som vejledere står vi midt i udfordringen med at vejlede lærerne til at ændre syn på 

matematikundervisning og -læring. Vi skal væk fra opgavediskursen og frem til nye forståelser 

af, hvad matematikundervisning og -læring er, og hvordan eleven lærer matematik. Denne 

forandring skal vi være bevidste om skal foregå i en kontekst, hvor lærerne i forvejen bærer 

på en følelse af at gå rigtig langt, for hver dag, at gøre deres allerbedste, mens de føler sig 
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presset på tid og konstant møder krav om at være omstillingsparate og være med med på 

mange nye tiltag og forandringer. 

En sådan ændring af fagsynet og matematikundervisningen vil skabe en ændring i den 

didaktiske kontrakt, som er det særlige forhold, der bygges op mellem eleverne og læreren i 

deres fælles møde omkring faget. Kontrakten bliver rammerne for klassen som helhed, og 

samspillet mellem eleverne indbyrdes samt mellem læreren og de enkelte elever. De 

udefrakommende forhold som love og bekendtgørelser vil præge kontrakten, men lærerens 

opfattelse af faget og det at undervise, samt elevernes forventninger til faget har større 

indflydelse på kontrakten (Blomhøj 1995). 

Mindsets 
I arbejdet med emnet blev vi særligt opmærksomme på, hvor fastlåste de lærere vi 

interviewede var i deres tankegang, og hvor vigtigt det er for opfattelsen af og tilgangen til 

eleverne at have et udviklende mindset. De elever, de identificerer og de kendetegn, de ser 

efter, når de skal afgøre om en elev er dygtig, er præget af den præstationskultur, der længe 

har været dominerende i den pædagogiske verden. Vi må som vejledere sigte mod en ændring 

af lærernes - og elevernes - opfattelse af, hvad det vil sige at være dygtig og bevæge os hen 

mod en læringskultur med fokus på læringsstrategier og læringsprocesser. For at læreren kan 

hjælpe eleverne til at udvikle et growth mindset, er det afgørende, at de selv arbejder med at 

skabe et udviklende mindset, fordi eleverne spejler sig i lærerens forventninger. 

Boaler bygger sit arbejde med mathematical mindsets på Carol Dwecks studier. Dweck (2014) 

har undersøgt og fundet frem til, at feedback, der går på elevernes anstrengelser frem for 

feedback, der går på deres intelligens, i langt højere grad medvirker til “a growth mindset”. 

Med er udviklende mindset vil det være ok at fejle, fordi det er processen der er vigtig. Elever 

med særlige forudsætninger vil i høj grad drage nytte af at have fokus på at udvikle a growth 

mindset, da de ofte er utrænede i at lave og håndtere fejl. De kan som resten af 

klassekammeraterne føle sig utilstrækkelige, når de ikke er først og hurtigst med korrekte 

svar. I arbejdet med mindsets i klasseværelset er sproget et væsentligt redskab. Vi må som 

vejledere vejlede vores kolleger i, hvordan de med små sproglige justeringer, som fx at tilføje 

et lille ”endnu” til en sætning, kan ændre deres eget og elevernes mindset. 

Undervisningsdifferentiering udenfor klassen 
I undersøgelsen blev vi opmærksomme på, at de interviewede lærere finder det vanskeligt at 

differentiere og udfordre alle elever i klasserummet med de didaktiske tilgange de benytter. Ud 

over andre metoder til undervisningsdifferentiering i klassen, som beskrevet tidligere, er det 

også en mulighed at undervisningsdifferentiere udenfor klassen ved at lave holddeling, 

turboforløb eller særlige talentforløb. Sådanne forløb, hvor elever med særlige forudsætninger 
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møder ligestillede og bliver undervist på et højere fagligt niveau, giver mulighed for flere 

faglige udfordringer og bredere social forankring. Benyttes holddeling og talentforløb er det 

vigtigt at være opmærksom på at eleven ikke føler sig ekskluderet, men får mulighed for at 

bringe sin læring med ind i klasserummet. 

Rundt om i kommunerne er der stor fokus på at tilbyde særlige talentforløb ligesom folkeskoler 

og gymnasier med særlige linjer indenfor fx naturfag, idræt, kunst og musik henover de sidste 

år er skudt op over hele landet. Denne talentdyrkelse har mødt både hænder-klappen og stor 

skepsis i såvel samfundet som i den pædagogiske verden. 

Vi er, med vores fokus på elever med særlige forudsætninger, optaget af, at potentiale ikke 

bliver overset eller forbliver uforløst. Vi ser muligheder for en kvalitativ differentiering af 

undervisningen i holddeling og talentforløb og dermed en berigelse af pensum, men mener 

samtidig, at vi skal være opmærksomme på, at det ikke står alene. I den daglige undervisning 

på vores skole ser vi et stort potentiale i, ind imellem, at skabe mindre læringsfællesskaber 

ved at arbejde med holddeling, hvor elever med særlige forudsætninger problemløser i 

fællesskab med de skolekammerater, der ligesom dem selv, er i stand til at tænke “dybt” i og 

med matematik. I vores forståelse har elever med særlige forudsætninger både brug for 

udfordringer i klassefællesskabet, hvor de føler sig anderledes og i fællesskaber hvor de møder 

ligestillede. 

Peer learning 
Som skrevet i teori og tekstafsnittet er læring, der bygger på interaktion mellem ligemænd 

(peers) ifølge Wedel den mest effektive læring - hvis eleverne har de fornødne faglige 

forudsætninger for at undervise, evaluere og give hinanden feedback. I det, han betegner peer 

learning, er eleverne som ligemænd ansvarlige for deres handlinger og udviser respekt for 

hinandens bidrag til arbejdsprocessen og de andres færdigheder. Wedel påpeger at tallene fra 

nyere uddannelsesforskning viser at eleverne husker 50 % af, hvad de diskuterer, 75 % af, 

hvad de praktiserer og 90 % af hvad de underviser i. Samtidig ligger omfanget af det, 

eleverne husker fra lærerformidlede instruktioner, væsentligt under 50 % (Wedel 2016). 

Derfor ligger der endnu en opgave forude med at vejlede lærerne til dels at minimere 

omfanget af lærerstyret tavleundervisning og dels at lære eleverne at give passende feedback.  

Det at vejlede kolleger kan forvaltes på mange måder. Når vi vælger at pege på lektionsstudier 

som metode til didaktisk udvikling, er det fordi vi tror på, at også lærere lærer bedst mellem 

peers. Her er det lærerne, der ved kollegial sparring observerer, evaluerer og giver feedback 

gennem fælles studier. 
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Konklusion 
Grundlaget for at inkludere elever med særlige forudsætninger skal findes i en fælles forståelse 

af, at inklusion gælder for alle elever og en viden om, at intelligens opfattes som et potentiale, 

der udvikles gennem dynamisk interaktion med omgivelserne, der i vores opgave er afgrænset 

til klassens læringsfællesskab. Forudsætningerne for udvikling af elevernes potentiale er 

stimuli gennem passende faglige udfordringer samt udvikling af et growth mindset. I 

udviklingsprocessen er læreren den enkeltfaktor, der har størst betydning for elevernes læring, 

hvorfor det bliver afgørende for udvikling af målgruppens potentiale, at lærerne tilegner sig 

den nødvendige viden og redskaber. Vejlederopgaven består i taksonomisk at opbygge denne 

viden med udgangspunkt i det lærerne allerede ved og frem mod det, de endnu formår. 

Udgangspunktet for vores opgave var at undersøge om lærerne bevidst arbejdede med at 

identificere og inkludere elever med særlige forudsætninger i matematikundervisningens 

læringsfællesskaber. Tjeklisteundersøgelsen viste at 27 % af eleverne på 7. årgang potentielt 

er med særlige forudsætninger fordelt med 1 elev kategoriseret med meget høj sandsynlighed, 

3 elever med middel sandsynlighed og 18 elever med lille sandsynlighed for at være med 

særlige forudsætninger. Analysen af vores empiri viste, at lærerne i et vist omfang er 

opmærksomme på disse elever, men at kriterierne for deres identifikation ikke er 

fyldestgørende eller stemmer overens med de faktiske kendetegn for elever med særlige 

forudsætninger. Desuden er de ikke fuldt bevidste om, at en elev med særlige forudsætninger 

kan udvikle sig til underyder og dermed være svær at få øje på, men er opmærksomme på at 

nogle elever underpræsterer. Endvidere viste analysen, at lærerne var bevidste om, at elever 

med særlige forudsætninger skulle tilbydes sværere aktiviteter og mulighed for, i samarbejde 

med ligestillede, at arbejde mere på egen hånd, men at lærerne følte sig udfordret i at skulle 

skabe et inkluderende læringsfællesskab, der stimulerer og udvikler disse elever. Sidst men 

ikke mindst viste analysen, at det ikke var entydigt i hvor høj grad, de havde indsigt i 

differentieret matematikundervisning og læring samt viden om elevens egen betydning for 

læringsprocessen.  

 

Ud fra dette vurderer vi, at det er både aktuelt og nødvendigt med et øget og fælles fokus på 

elever med særlige forudsætninger og viden omkring kendetegn og identifikation. Vi skal være 

særligt opmærksomme på at vejlede i, at elever med særlige forudsætninger også kan findes 

blandt de underpræsterende og utilpassede, og at det er vores opgave som undervisere at 

tilbyde og støtte dem i en positiv udvikling. Et andet opmærksomhedspunkt, for os, er at 

vejlede lærerne til at kunne facilitere en udvikling mod et fælles matematikfagsyn, der 

fokuserer på procesorienteret matematiklæring og undervisning med udgangspunkt i de 

matematiske kompetencer. Dette vil kunne danne grundlag for udvikling af 
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undervisningsdifferentiering, der tager udgangspunkt i den enkelte elev, ved hjælp af 

taksonomiske læringsmål, feedback samt åbne og undersøgende aktiviteter, og hvor 

kommunikation danner udgangspunkt for fælles læring, forståelse og udvikling. I processen 

må vi som vejledere tydeliggøre lærernes vigtige opgave med at være facilitator for udvikling 

af gode læringsstrategier og selvreguleret læring - en opgave, der samtidig kræver bevidsthed 

om motivation og udviklende mindset som vigtige brikker i udviklingen af elevens egen 

opfattelse af sig selv og sin egen formåen. 

Som matematikvejledere er vi blevet bevidste om vigtigheden af at skabe opmærksomhed og 

viden omkring elever med særlige forudsætninger, samt hvordan vi kan bidrage til, at der 

faciliteres og udvikles læringsfællesskaber i matematikundervisningen. 

Perspektivering 
Skoleledelsen har løbende vist stor interesse for vores valg af emne i afgangsprojektet og fulgt 

med i vores undersøgelser og arbejde i forhold til opgaven. De finder, ligesom os, at elever 

med særlige forudsætninger er et sparsomt udforsket område, som vi formodentlig 

forsømmer. Ledelsen har derfor bedt os om at bringe vores viden ind i organisationen via 

pædagogisk didaktisk forum (PDF), som er et sparringsforum, hvor relevante emner 

vedrørende pædagogik og didaktik tages op. Alle skolens lærere deltager i PDF, som afholdes 

med 2-3 ugers mellemrum hen over skoleåret. Vi ser det som en oplagt mulighed for at dele 

vores erhvervede viden og som en mulighed for, at hele skolens personale kan gøres bevidste 

om kendetegn ved disse elever. PDF kan derved blive indgangen til at bringe problematikken 

med videre ud i fagteamet, hvorfra vi kan samarbejde videre med skolens matematiklærere.  
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Bilag 
Følgende bilag er vedlagt: 

 

Bilag 1: Tilladelse til udførelse af tjekliste 

Bilag 2: Tjekliste 

Bilag 3: Beskrivelse af interview og samtykkeerklæring 

Bilag 4: Transskribering - interview 1 

Bilag 5: Transskribering - interview 2 

 

Desuden vedlægges vejledningsskemaer. 
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Bilag 1 - Tilladelse til udførelse af tjekliste - sendt ud til alle forældre via Forældreintra 

 

 

Kære forældre til elever i skolens 7. klasser 

 

Som skolens matematikvejledere er vi i gang med vores afsluttende modul i vores 

diplomuddannelse, som er afgangsprojektet. 

Vi skriver i opgaven om at inkludere ALLE elever i fællesskabet i matematikundervisningen. 

I den forbindelse vil vi gerne have lov til at lave en undersøgelse i alle skolens 7. klasser. 

Undersøgelsen består i besvarelse af en tjekliste/et spørgeskema, som alle elever skal udfylde 

ved afkrydsning. 

Vi har på forhånd lavet aftale med klassernes matematiklærere, som er indforstået med 

undersøgelsen. 

Såfremt vi ikke hører andet fra jer, vil vi tillade os at gå ud fra, at I som forældre giver 

tilladelse til, at jeres barn besvarer tjeklisten. 

Vi sørger selvfølgelig for, at undersøgelsen anonymiseres i vores opgave, så svarene forbliver 

fortrolige mellem den enkelte elev, os og elevens egen matematiklærer. 

 

Undersøgelsen gennemføres for 7.B og 7.D tirsdag d. 9/4 og for 7.A og 7.C fredag d. 12/4. Det 

tager højest én lektion pr. klasse. 

 

Med venlig hilsen Jannie Gamst og Hanna Lynderup Jensen 
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Bilag 2 - Tjekliste elev 

 

Navn_______________________________ Klasse _______ 

0 Passer ikke 

1 Passer til en vis grad eller nogle gange 

2 Passer godt eller ofte 

Jeg kan blive helt opslugt, når det drejer sig om noget, jeg finder 

interessant 
0 1 2 

Jeg lærer hurtigt 

 
0 1 2 

Jeg har et stort ordforråd 

 
0 1 2 

Jeg er god til at tænke logisk 

 
0 1 2 

Jeg går op i fairness og retfærdighed 

 
0 1 2 

Jeg synes, det er spændende at undersøge noget og få noget at 

vide 
0 1 2 

Jeg er ekstrem nysgerrig og ved meget om mange ting 

 
0 1 2 

Jeg er god til at konstruere og forestille mig ting 

 
0 1 2 

Jeg opfatter hurtigt 

 
0 1 2 

Jeg er god til at tænke mig om, ræsonnere og reflektere 

 
0 1 2 

Jeg ved, jeg er klog og dygtig 

 
0 1 2 

Jeg har let ved at lære noget nyt 

 
0 1 2 

Jeg har en rigtig god hukommelse 

 
0 1 2 

Jeg er god til at arbejde med tal/matematik 

 
0 1 2 

Jeg er god til avancerede spil fx på computer 

 
0 1 2 

Jeg holder fast i mine interesser 

 
0 1 2 

Jeg er ivrigt observerende 

 
0 1 2 

Jeg er følsom og følelsespræget 

 
0 1 2 

Jeg kan ikke lide rutinearbejde i timerne 

 
0 1 2 

Jeg foretrækker at være sammen med kammerater, der har 

samme interesser som mig 
0 1 2 

Jeg synes, jeg er anderledes i forhold til andre på min alder 

 
0 1 2 
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Jeg er god til at tænke strategisk 

 
0 1 2 

Jeg er meget humoristisk 

 
0 1 2 

Jeg tænker anderledes i forhold til andre på min alder 

 
0 1 2 

Jeg kan godt lide projektarbejde i skolen 

 
0 1 2 
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Bilag 3 – Beskrivelse af interview og samtykkeerklæring 

 

Kære matematiklærere på 7. årgang 

I forbindelse med vores diplomuddannelse som matematikvejledere, er vi i gang med et 

afgangsprojekt omkring elever med særlige forudsætninger. Vi er særligt interesserede i at 

undersøge, hvordan vi kan identificere elever med særlige forudsætninger i matematik og, 

hvordan vi kan facilitere en undervisning, der inkluderer disse elever i 

matematikundervisningens læringsfællesskab. 

Som aftalt tidligere, har vi valgt at tage udgangspunkt i jeres årgang. Først foretager vi en 

tjeklisteundersøgelse blandt eleverne, der skal identificere elever med særlige forudsætninger. 

Efterfølgende ønsker vi at lave et interview med jer af ca. 30 minutters varighed. Det vil være 

Hanna der interviewer XX og Jannie der interviewer YY.  

Interviewet skal ses som en helt uformel snak omkring vores interessefelt. Vi har udarbejdet 

nogle spørgsmål ud fra nogle af de tanker vi har gjort os i vores arbejde med projektet. 

Interviewet skal kun bruges i forbindelse med vores projekt som en del af en pædagogisk 

undersøgelse og får ingen konsekvenser for jer i øvrigt. 

Det er som nævnt frivilligt for jer at deltage i interviewet, men det vil være en stor hjælp for 

os i forhold til vores videre arbejde som matematikvejledere, og vi håber selvfølgelig også det i 

et eller andet omfang kan inspirere jer.  

Interviewet vil naturligvis blive behandlet anonymt. Ingen af jer vil blive nævnt ved navn eller 

citeret med navns nævnelse.  

På forhånd tak, 

med venlig hilsen 

Hanna Lynderup Jensen og Jannie Gamst 
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Bilag 4 - Transkribering - interview 1 
 
I: Interviewer 
R: Respondent 
 
Farvekodning: 

 lærerens kendskab til elever med særlige forudsætninger 

 lærerens identifikation af elever med særlige forudsætninger 

 lærerens arbejde med at inkludere elever med særlige forudsætninger i 

læringsfællesskabet 

 
I: Hvor længe har du undervist i matematik? 
R: 13 år 
I: Det er en god del erfaring. 
Hvilke klassetrin? 
R: Alle klassetrin - uden undtagelse. Og voksne. 
I: Og voksne - hold da op. Så du har faktisk haft mulighed for at se mange forskellige typer - 

matematiktyper, kan man sige? 
Er der noget du foretrækker? Hvis du skal sige, hvor du føler dig bedst tilpas 
R: Jeg kan måske bedst lide mellemtrinnet. 
Fordi de er så totalt videbegærlige. 
I: Ja. Der har de fået det grundlæggende. 
R: Der har de fået det grundlæggende og de er i gang. 
Det kan jeg rigtigt godt lide. 
Jeg kan rigtigt godt lide, når de selv har en eller anden form for drive. 
I: Ja. Sådan de selv lige kan søge videre eller stille nogle spørgsmål. 
R: Ja 
I: Jeg har det på samme måde. 
Som jeg har sagt til dig, så arbejder vi med en opgave omkring elever med særlige 

forudsætninger.  
Grunden til vi kalder dem elever med særlige forudsætninger, er på baggrund af den teori, vi 

har læst.  
Der er det begreb, man bruger mest her i Danmark.  
Man kan også kalde dem dygtige eller altså - det bestemmer du selv.  
Men hvad tænker du egentlig, når jeg siger en elev med særlige forudsætninger?  
Hvad giver det af billeder for dig? 
R: Jamen så får jeg et billede inden i hovedet med to forskellige typer 
Der er de dygtige flittige hurtige piger og meget få drenge. 
Og så er der de urolige drenge, som forstyrrer rigtigt rigtigt meget som, at jeg ofte opfatter 

som, at de keder sig.  
Rigtigt mange lærere står oppe foran og holder et foredrag og har brugt halvdelen af elevernes 

tid, inden de selv kan komme til at komme i gang.  
De der er kloge, har ikke brug for, at det først bliver sagt og det så bliver gentaget og de så 

endelig skal læse det selv.  
Hvorfor skulle de det?  
Det er jo allerede blevet forklaret.  
Og det så bagefter bliver gentaget en gang til.  
Så er de stået af for længst. 
I: Ja. Og det tænker du egentlig, at både pigerne og drengene gør? 
R: Ja - absolut 
I: Men måske på hver sin måde? Når du siger stille piger og lidt larmende drenge… 
R: Ja.  
Det er for mig at se den mest effektive måde at få taget skolelysten og lysten til læring ud af 

de dygtige elever.  
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Så det har jeg rigtigt rigtigt meget fokus på at de ikke må blive dræbt i… i læringen 
I: Det synes jeg lyder godt ihvertfald. 
Hvis du nu skal sætte nogle ord på, hvad der så kendetegner en elev med særlige 

forudsætninger eller en dygtig elev.  
Nu siger du, der er både piger og drenge og der godt kan være en forskel.  
Men har du nogle ord du tænker der kan beskrive dem?  
I undervisningen. 
Du sagde lidt om det med pigerne ihvertfald - altså med hurtige og gerne vil lave deres ting 
R: Altså der er jo mange rigtigt pligtopfyldende elever.  
R: Sommetider kan de godt komme til at snyde lidt.  
Så en der er meget pligtopfyldende på mellemtrinnet, når de så kommer op i udskolingen, så 

kan man pludselig se, at de egentlig bare er middelbegavede, men er superflittige.  
Det er egentlig først i overbygningen, synes jeg, at det virkelig trækker fra hinanden og skiller 

sig ud fra...  
I: Ja og det sagde du jo også lidt måske ift de her drenge, der måske ikke altid helt forstår at 

gøre det, de har brug for eller sige - give udtryk for hvad de har brug for  
R: Der synes jeg, at test hjælper rigtigt godt, fordi der viser de, hvad de kan, fordi de kommer 

til at gøre deres bedste. 
I: Og det er de gode til altså? 
R: Det er de gode til at vise i test, hvor der kan man sommetider godt blive overrasket. 
Jeg har haft en elev, som var rigtigt flittig og stille og sad og lavede alt det, han skulle. 

Pludselig opdager jeg, at det hele er forkert.  
Han har bare siddet og lavet det på sin egen måde.  
Og hvis engang imellem han har spurgt, så har han sagt: “Ja! Ja! Ja! Ja!” og vidst, hvad det 

var han skulle og gjort, hvad jeg sagde han skulle og hvor det ser ud som om, det er det han 

gør, men hvor der er foregået noget helt andet inde i hans hoved.  
Han havde slet ikke grundbegreberne på plads.  
Det var i 5. klasse, jeg fik ham.  
Så det er sådan den ene ting, der kan ske, at man pludselig opdager, at de slet ingen ting kan.  
Den anden ting er at man pludselig opdager, at de er afsindigt dygtige og kan det hele. 

Hvorfor sidder man så og terper gange, når de kan alle tabellerne 
I: Og der bruger du meget test? Altså til at finde ud af det. Nu kan test jo være mange ting… 
Er det test, der ligger op ad bogsystemet eller er det nogle mat-test eller er det nogle du selv 

laver? 
R: Det er forskelligt. 
I: Det er forskelligt - ja  
R: Jeg laver dem nok.. mange af dem laver jeg selv, så man lige har noget med emnet at gøre 

på en eller anden måde. 
Og så får vi lige en test i det.  
Og jeg kan godt finde på, at give testen inden vi går i gang.  
Så kan jeg finde ud af, om de allerede har lært det. 
Så ved jeg, hvem der bare skal sendes af sted og hvem der skal hjælpes igennem. 
I: Ja det er jo en god ide til at planlægge undervisningen. Når vi snakker planlægning af 

undervisningen - hvordan inddrager du så de matematiske kompetencer og læringsmål? 
R: Jeg har… jeg er meget dårlig til at følge en bog.  
Vi begynder på side 1, det kan vi godt, det gør alle sammen, men vi når ikke lige langt. Jeg 

kan ikke holde de dygtige tilbage. Så de har ikke de samme kompetencer. De dygtige er jo 

gode til at snakke matematik men de andre forstår det jo ikke altid… Så giver det jo ikke 

mening at de skal det samme. 
I: Hvad får de så i stedet for? 
R: Jamen, de kan godt få nogle større fordybelsesopgaver, hvor man skal tænke lidt mere. De 

får mere tekstopgaver, hvis de kan læse. 
I: Ja, det er jo en forudsætning. 
R: Og de får mere…  
De når lidt flere af opgaverne, end de andre de gør og det er okay.  
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Og når jeg så kan mærke, at koncentrationen forsvinder, det er som regel ikke hos de svage, 

det er som regel hos de stærke, at koncentrationen forsvinder hurtigst, så skifter jeg over 

enten til et nyt emne eller også det samme emne men fra en anden eller ny vinkel og så kan 

de egentlig gå helt ned og begynde ved det grundlæggende igen. 
Men da det er formuleret på en ny måde, så har alle gavn af det.  
Så det typiske er nok, at jeg egentlig har tre forskellige systemer, som jeg kører samtidig eller 

skiftevis 2 uger med det eller 1 uge med og 1 uge med det og 1 uge med det.   
Så vi kommer igennem det samme 3 gange fra 3 forskellige vinkler.  
Og når jeg kan mærke, at koncentrationen den stopper, så skifter vi.  
Fordi så er de dygtige færdige.  
Og så må vi vente, så må de andre vente på det næste tog.  
I: Ja, du har meget fokus på, at de dygtige bliver udfordret  
R: Ja, det har jeg. 
R: De skal ikke holdes tilbage af resten. 
Så bliver det træls at komme i skole  
I: Hvordan tænker du…  
Det lyder til, du har øje for dem, selvom I ikke laver test eller noget - altså på den måde - 

andet end matematiktesten. 
Vi er forpligtet på at arbejde i inkluderende læringssfællesskaber, men hvad tænker du når jeg 

siger det? 
R: Altså jeg tænker, at der skal være opgaver der passer til alle. Sådan nogle lidt sværere til 

de dygtigste. Og at de ikke sådan skal sidde for meget og vente på de andre. 
I: Hvordan oplever du, at de selv føler sig inkluderet i læringsfællesskabet.  
Altså at de er med i fællesskabet - læringsfællesskabet - når I har matematik?  
Føler de, at de kan bidrage med noget i forhold til de andre eller er de meget sådan…? 
R: Altså nogle af dem har det jo som helt naturligt, at de gerne vil hjælpe de andre Og det er 

jo suverænt, fordi der får de jo sat ord på det samtidig og får det gjort. 
Men rigtigt mange af dem har det egentlig bedst ved at være i en gruppe, hvor de er gode alle 

sammen. 
Eller forholdsvis gode alle sammen. 
Så de har nogen at diskutere det med på samme niveau.   
Så kan de godt blive irriterede, hvis der sidder sådan en, som de skal slæbe med.  
I: Ja, det forstår man jo egentlig godt.  
Nu snakker du jo meget om opgaver. Men hvilke opgaver bruger du i undervisningen? Jeg 

tænker på om du inddrager åbne og undersøgende opgaver? 
R: Ja nogle af de dygtige kan godt få nogle opgaver hvor de skal undersøge lidt mere. Det kan 

de godt klare. Og det synes de er spændende. Men der er nogle der ikke ville få lavet noget 

hvis jeg ikke hele tiden holder dem fast på opgaven. De gider ikke rigtigt.  
I: Har du snakket med eleverne om det at lære og tænke matematik? Altså at det ikke kun er 

facit der er vigtigt og.. 
R: Ja, vi snakker meget om hvad vi kan bruge matematik til sådan udenfor skolen. Og at det 

er et vigtigt fag så man bliver nødt til at kunne noget matematik. Det ved de fleste godt. Men 

der sidder nogle stykker som ikke synes det er vigtigt. De laver ikke så meget. Og jeg tror ikke 

det er fordi de synes matematik er svært. De er bare dovne. 
I: Så det er meget forskelligt hvor motiverede de er? 
R: Ja. Nogle af dem skal trækkes i gang. Men så kan de også godt. Men de vil helst ikke hvis 

det bliver for besværligt. 
I: Så I arbejder også med processen og at facittet måske ikke er så vigtigt… 
R: Ja de skal bruge udregninger. Men de dygtige vil gerne have det rigtige facit, især de 

dygtige piger og de er også gode til det. Ellers spørger de - om de har regnet rigtigt. 
I: Det er vigtigt for dem? 
R: Ja. De vil helst lige at jeg tjekker før de går videre. 
I: Nu lyder det som om du har et godt overblik over dine elever, sådan hvilke behov de har. 

Oplever du at der er en god relation mellem dig og dem? 
R: Ja. Jeg har det godt med dem. De fleste laver det de skal 
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I: Tænker du at relationen betyder noget for elever med særlige forudsætninger? 
R: Ja. De har jo brug for at jeg siger de er dygtige. Og at jeg lige ser at de har gjort det godt 

nok. Der kan nogle af de andre være lidt mere ligeglade. Det er der også nogle af de dygtige 

drenge der er - ligeglade. De sjusker lidt og så må jeg jo nogle gange bede dem lave det om. 
Den tjekliste vi har brugt, jeg ved ikke om Hanna har vist dig den? 
R: Nej jeg har ikke set den. 
I: Nej, men det er en, der hedder Poul Nissen, der har udarbejdet den ud fra noget forskning 

af en, der hedder Linda Silverman.  
Han har så lavet den her tjekliste med 25 spørgsmål, som man så kan give til elever fra 5. 

klasse og opefter og som så kan vise os, om de potentielt er børn med særlige forudsætninger. 
Den har vi jo så også taget på dine klasser.  
Og det kunne være lidt sjovt at se, om det er de samme elever, du får øje på, som den får øje 

på.  
Vi går ikke ind og ser om den er god eller ikke god. 
Det er ikke på den måde. 
Det er lidt sjovt at se, om vi rent faktisk får øje på de samme elever.  
Og jeg har jo navnene, men hvis du kunne starte med at sætte et par navne på, hvem du 

tænker? 
R: Der er der selvfølgelig Magne og Louise, som er superdygtige.  
Så er der Frederikke, som måske er den allerdygtigste. 
Så ligger Freja i hælene på hende og Emma ved jeg ikke om hun er en flittig pige eller om hun 

er en dygtig pige.  
I: Det kan jo også snyde. 
R: Hun ligger i hælene og kæmper for at følge med. 
Camilla er også dygtig. 
Jeg vil ikke betegne hende som superdygtig.  
De superdygtige var dem, jeg nævnte først. 
Men så er der nogen, der kæmper og de kan bare kæmpe med.  
Jeg skal nok betegne dem som værende dygtige.  
Jeg tror det er dem der er i 7.b  
Nej, Malte selvfølgelig! 
Han er også.  
I: Ja, du skal jo heller ikke sidde og kunne huske dem alle sammen, det er bare lidt sjovt... 
R: Han er også superdygtig. 
Han har ikke været udfordret.  
I sin skoletid på det.  
Det er tydeligt at mærke på ham.  
For han er jo ikke en stille pige - eller dreng.  
I: Nej, der kommer den igen. 
Det kan godt snyde jo, rigtigt meget. 
R: Ja, men hvis han får de rigtige udfordringer, så lander han i den rigtige ende. 
Han kan godt blive matematikprofessor engang. 
I: Så du tænker faktisk også, at intelligens måske også kan bevæge sig? 
At det ikke er en statisk. 
Det lyder det nemlig til på det, du siger. 
At du tror på at med den rigtige opbakning, så kan der ske noget. 
R: Ja, altså sådan en som ham, som er en dreng. 
Der skal være en grund til at anstrenge sig for, at han nogensinde ville anstrenge sig. Men når 

jeg i dag i forhold til begyndelsen af 7. klasse, så i dag giver dem en test. 
Jamen så får han for det første lavet det hele og for det andet så er det rigtigt, det han har 

lavet og hvis han er i tvivl, fordi han jo ikke har nået det, han skulle, så han har egentlig nogle 

huller, men hans intelligens lukker dem.  
Og han regner det rigtigt ud i sit hoved, hvordan skal jeg komme frem til det rigtige facit i det 

her. 
Så det er derfor, jeg siger, han er det. 
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I: Så han har potentiale for at… 
R: Ja, men om det bliver brugt eller ikke brugt, det vil tiden vise. 
I: Men du har jo fokus på ham. 
Du kan få lov til at se den overordnede her.  
Nu er alle 7. klasserne herpå.  
Hvad testen har vist og nu kan man sige, hvad man vil om test men.. Hele den her score, det 

viser at man højst sandsynligt har en eller anden form for intelligens eller er et barn med 

særlige forudsætninger. 
R: Den der glemte jeg. 
I: Ja, men det kommer ikke som nogen overraskelse, kan jeg høre - at hun også er der? 
R: Nej, nej. 
I: Man deler dem så op i den her sandsynlighed for det, men bare man ligger her, så er man 

faktisk en af de dygtige, hvis vi kan bruge det udtryk 
R: Alexander er en af de usynlige. 
I: Ja, så han overrasker dig måske en lille smule? 
R: Nej, han svinger rigtigt rigtigt meget i, hvor dygtig eller ikke dygtig han er.  
Engang imellem så bonger han ud til at være helt blandt de skarpe og engang imellem, så 

falder han helt igennem.  
I: Og er det i den samme type af opgaver?  
Eller er det i forskellige områder af matematikken 
R: Det har jeg ikke styr på. 
I: Nej, det kunne jo også være spændende at se på. 
R: Thomas, han er sådan en urolig, rigtig urolig en, som ikke har ro i sig selv og som egentlig 

først nu i 7. klasse er begyndt at kunne sætte sig ned og når han har forstået det, så kører det 

for ham.  
Men han er først lige i overgangen fra at være en dum dreng til at være en superdygtig elev. 

Så det undrer mig heller ikke, at han ligger der. 
Han kan sagtens ende ud som sådan en 10-12’er i 9.ende klasse 
Men det er først nu, han begynder  
I: Men det er jo også en typisk drengeting, kan man sige, at det kommer senere end pigerne.  
R: Ja.  
Mikkel er jeg ikke sikker på, hører til her.  
Marian han er bosnier og også bare flittig.  
Mikkel vil jeg næsten tro er et tilfælde, at han er landet der… 
Hernede Silje og Line det er ikke nogen overraskelse, men jeg mangler en hel stribe mere.  
De hører nok bare lidt til blandt de flittige piger.  
Jeg synes, det er sjovt at Simon han er der, men samtidig så synes jeg også, at det giver god 

mening.  
Simon bliver undervist på 3. til 7. klasses niveau, sådan alt efter hvad humør han er i  
I: Så meget svingende? 
R: Ja rigtig svingende, total umulig at have i en klasse. 
Gør hvad der passer ham, lærer ingenting og kan alligevel noget. 
En dum dreng som er rigtig hård at have inde i en klasse.  
Der forstyrrer mere end han gavner. 
Det... han er ordblind og det er kun hans hænder han kan bruge. 
Møder man ham så i idræt, så er han fuldstændig på toppen.  
R: Så det kan sagtens passe, at han ligger… 
I: Ja men uden han egentlig viser det? 
R: Han viser det overhovedet ikke og han vil heller ikke tage imod det, fordi han har jo valgt at 

skolen, det er træls. 
Men der er heller ingen tvivl om, at det er et valg fra hans side.  
I: Så han kan jo også vælge noget andet på et tidspunkt? 
R: Men han har en superdårlig korttidshukommelse, det har han papir på, så hvorfor han 

lander her, det ved jeg ikke.  
I: Nej, det kunne være sjovt at på et senere tidspunkt. 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



55 
 

Hvis du så testen, fordi hvis det rent faktisk kan vise noget, vi kan bruge til noget, så kunne 

det jo være en test, man kunne bruge i sin undervisning til at planlægge. 
Det er ihvertfald lidt sjovt for os at se, hvordan den bonger ud i forhold til, hvordan man selv 

ser.  
R: Synes at Freja hun overhalede Frederikke, det havde jeg slet ikke forestillet mig  
I: Nej, testen bygger jo også lidt på deres selvopfattelse. 
Jeg ved ikke om, det kan have betydet noget for, hvor de havner henne. Altså det kan det 

selvfølgelig men..  
R: Det er sjovt hende, som jeg nævnte som en af de superdygtige... 
I: Ja, hun er her nemlig ikke, det tænkte jeg også på, men hun kan jo ligge lige på vippen..  
R: Nej, hun skulle ligge heroppe (peger på 46-50 point) 
I: Se, så er det jo rigtigt sjovt, det er faktisk spændende, at se hvad det..  
R: Hun skulle ligge heroppe. 
Hun har fuld forståelse af det hele. 
Hun er superdygtig. 
Hun er ikke bare superdygtig, hun er rigtigt dygtig. 
Og hun er hurtig og det er forståelsen, det er det hele, der er med. 
I: Og hun ved det godt selv, altså hun har selv opfattelsen af, at hun er der også?  
R: Ja.  
I: Ja, det er jo noget, der kunne være sjovt at kigge nærmere på. 
R: Ja det kunne det. 
I: I forhold til den her tjeklistetest. 
Det er ihvertfald altid sjovt at tage sådan en her bare lige sådan for at…  
Hvad viser det og hvad viser det ikke og hvad kan man bruge det til. 
R: Ja og det er egentlig derfor, jeg laver de her mange små test undervejs, fordi de så viser 

sig, men de viser sig også, når de pludselig begynder at rykke og er klar til at blive fodret.  
I: Så du simpelthen er obs på dem tidligt i forløbet, så de ikke når at kede sig.  
R: Ja. 
I: Det lyder utroligt godt, synes jeg.  
Jeg skal se, om jeg har fået spurgt om det hele her… 
Tænker du, at du har den viden, der skal til for at undervise elever med særlige 

forudsætninger?  
Altså de dygtige eller vil du gerne vide mere - er der noget du tænker, nej det kunne være 

spændende at vide mere om eller…? 
R: Altså generelt, så mener jeg det, ja. 
Men jeg kunne stadig godt tænke mig at vide lidt mere om det.  
Jeg har siddet i år med en 9. klasse.  
Jeg har ikke anet, hvad jeg skulle gøre ved ham. 
Han har bevæget sig hele vejen igennem 1. g bogen på egen hånd og jeg har ikke haft en 

kinamands chance for at hjælpe ham.  
I: Og der har heller ikke været nogle ligestillede, kan man sige i.. 
R: Nej, nej.. 
I: For det kunne jo… det betyder jo også nogle gange noget.  
R: Der er en, der synes, han er næsten lige så klog, men det er godt, han skulle igennem 9. 

klasse... 
I: Og sådan er der jo også nogen, ikke… 
R: Jo  
I: Det er jo også sådan lidt …Okay 
Hvis du nu tænker, altså sætter dig i elevernes sted, de her dygtige elever. 
Er der så nogle ting, du tænker, at de selv tænker, det her det vil jeg bare rigtigt gerne, at der 

var mere af i undervisningen? 
Hvis man nu spurgte dem. 
Noget, de savner, eller noget, hvor de tænker, nej jeg ville ønske det der ikke var der...  
R: Det de gerne vil have, det er en hurtig introduktion til noget nyt stof samtidig med, at de 

kan læse sig til det i deres bog eller hvad det nu er, de har. 
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Hvis de kører fast i det og så bare blive sluppet løs, så de ikke skal spilde alt tiden med at 

sidde og høre på os lærere eller vente på de andre.  
I: Så meget selvstændigt arbejde faktisk?  
Er det noget, de har givet udtryk for, når du sådan har snakket med dem?  
R: Ja, det er det. 
Og det er også der, de giver udtryk for, at de synes de lærer mest.  
I: Og det giver jo god mening, kan man sige.  
Når de allerede kender det andet.  
Sådan har vi det jo også, hvis det er noget man godt ved, så gider man jo ikke igen. 
De her resultater og de ting du sagde, er det noget, der gør dig nysgerrig på at lære mere om 

det her tjekliste system?  
R: Så jeg kan se, hvorfor Simon er kommet på den og så jeg kan se, hvorfor Louise ikke er. 
Om det er hendes personlighed, der gør det.  
Fordi hun sætter sit eget lys under en skæppe, at hun så ikke bonger ud på den, hvor Simon 

aldrig kunne drømme om at sætte sit lys under en skæppe og derfor lander han der. 
I: Så du tænker altså det lyder lidt som, at hvis du så den tjeklisten, at du så ville bruge den i 

din planlægning eller bruge det i forhold til, hvordan du udfordrer eleverne måske? Tænker du, 

at du kunne bruge det til noget der?  
R: Jeg ved ikke, om jeg ville bruge det i forhold til, hvordan jeg ville udfordre eleverne, men 

det kommer jo an på, hvad spørgsmålene er, men jeg vil ihvertfald kunne bruge det til at få en 

forståelse af, hvorfor de er landet, hvor de er. 
Og måske finde en som er klog, som jeg ikke ved, er det.  
I: Det er jo ikke til at vide, det kunne jo være lidt sjovt ihvertfald. 
Nu er vi sådan set ved at være færdige med de spørgsmål, jeg har, sidder jeg lige og tænker, 

ud fra det her. 
Men tænker du…  
Hvor relevant synes du, det har været, at være med i den her undersøgelse?  
R: Jeg synes, det er rigtigt rigtigt vigtigt, at der kommer fokus på de dygtige elever,  fordi vi 

har haft så meget fokus på de andre af naturlige årsager. 
Og rigtigt mange af de dygtige er gode til bare at vente og bruger rigtigt meget ventetid af 

deres liv og det synes jeg er synd for dem. 
Så jeg synes, det er et supervigtigt arbejde og jeg håber, der kommer mere omkring det og 

noget af det nye materiale, der bliver lavet i matematik, det bliver mere niveaudelt på en eller 

anden måde, så man ligesom kan køre ad det ene eller andet spor eller bare, at man kan se, 

at der bliver forventet, at man ikke når derhen til, men at det ikke er alle der skal. 
I: At det bliver mere synligt, at der faktisk er en spredning? 
R: Og at de dygtige, at der er noget udfordring til dem i materialet. 
Ikke kun til at nu kan vi det. 
I: Nej, så bliver man nødt til at stoppe der eller skal ud at finde noget andet.  
R: Det kunne jeg rigtigt godt tænke mig. 
Og det tror jeg, at der kommer noget mere bogmateriale til.  
I: Det er ihvertfald rigtigt meget oppe i tiden med det her, så jeg tænker da, at der sker 

noget. 
Er der noget du tænker du kan bruge matematikvejlederen til i processen med at inkludere 

elever med særlige forudsætninger i fællesskabet? 
R: Ja jeg tænker at vi godt kunne se lidt på at lave noget fælles materiale på skolen vi kunne 

bruge når de dygtige mangler noget  
R: Ja. 
Det har været spændende. 
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Bilag 5 - Transkribering - interview 2 
 
I: Interviewer 
R: Respondent 
 
Farvekodning: 

 lærerens kendskab til elever med særlige forudsætninger 

 lærerens identifikation af elever med særlige forudsætninger 

 lærerens arbejde med at inkludere elever med særlige forudsætninger i 

læringsfællesskabet 

 
I: Tak fordi du har lyst til at deltage. Den her undersøgelse, den har til formål at opdage noget 

om elever med særlige forudsætninger, og vi er sådan særligt optaget af, hvordan vi 

identificerer dem, og om vi faktisk identificerer dem og om vi så også får tilgodeset de behov, 

de så har i undervisningen. 
Det tager ca. 30 minutter, og så vil jeg gerne have lov til at optage det. Det håber jeg 

selvfølgelig er ok. Du har også her forinden fået udleveret et stykke papir, der forklarer, hvad 

det er, det går ud på. Det er selvfølgelig frivilligt, forstået på den måde, at kommer der 

spørgsmål, du ikke ønsker at svare på, så må du selvfølgelig godt sige, at du ikke ønsker det, 

men du skal vide, at det bliver fuldstændig anonymiseret, vi bruger ikke noget af det her, hvor 

man kan se dit navn eller noget. 
I: Så, hvor længe har du undervist i matematik? 
R: Det har jeg siden i sommer, så det er jo kun ni måneder. 
I: Så du var nyuddannet i sommers? 
R: Ja, fuldstændig nyuddannet. 
I: Så hvilke årgange har du prøvet at undervise på? 
R: Lige nu underviser jeg på niende årgang og på syvende årgang 
I: Altså, vi arbejder som sagt med en opgave om elever med særlige forudsætninger. Når jeg 

siger “særlige forudsætninger”, hvad får det så dig til at tænke på? 
R: Jeg tænker på elever, der har lidt mere vanskeligt ved at være med i undervisningen, 

måske har brug for at få undervisningen ind på en anden måde, har nogle vilkår med sig 

hjemmefra, der gør at tingene ikke altid er lige nemt. De behøver ikke være svage, men de 

har måske lidt mere brug for hjælp end andre. 
I: Når vi snakker om, at de har særlige forudsætninger, så er vi faktisk optaget af… man 

sidestiller det faktisk med at være særlig begavet eller talentfuld eller særlig dygtig. Så det er i 

den ende af skalaen, vi er. 
R: Aha. 
I: Det er sådan lidt vigtigt at få på plads. 
I: Når jeg nu siger, det er sådanne elever, hvad vil du så sige, der kendetegner sådan en elev, 

men kunne kalde særligt dygtig eller særligt begavet? 
R: Det er en, der kan sine ting. Det er en, der er med i undervisningen. Det er en, der hurtigt 

fanger, hvad matematikken går ud på. Og det er en, der er hurtig til sine ting. Allerede nu 

sidder jeg og har elever i hovedet, der popper op, det er simpelthen elever, der er ivrige efter 

at være med, og hvor man skal sørge for at fodre dem med noget, der giver mening for dem. 
I: Når du så ved det, føler du dig så klædt på til at kunne identificere de elever i din 

undervisning? 
R: Ja, det synes jeg, for jeg synes faktisk, det er forholdsvist nemt at fange eller se de elever, 

der skiller sig ud, fordi i de klasser jeg har, er det altid dem, der har hånden oppe, og det er 

altid dem, der er først færdige og dem, der er nysgerrige på at spørge mere ind til selve 

emnet, så på den måde skiller de sig automatisk ud fra resten af flokken. 
I: Der er en mand, der hedder Poul Nissen, der har udarbejdet en tjekliste, eller flere tjeklister 

faktisk. Han har lavet en til elevbrug, en til lærerbrug og en til forældrebrug, som kommer 

med en række udsagn om elever, der har høj begavelse eller særlige forudsætninger. Den 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



58 
 

tjekliste har vi prøvet af på jeres syvendeklasser, dvs. i begge dine klasser, det er A og C ikke 

også?  
R: Jo. 
I: Den har de udfyldt. Du må godt prøve at se, om du kender til den, eller om du har set den 

før? (Jeg dækker over udsagnene) 
R: Nej, ikke lige umiddelbart. 
I: Her skal de sætte ring om et, to eller tre, alt efter hvordan udsagnet passer på dem. 0 hvis 

det ikke passer på dem, 1, hvis det passer nogle gange, og 2 hvis det passer godt på dem. 
I: Du var selv lidt inde på det før, er der nogen, der med det samme falder dig ind, hvor du 

tænker, det er dem og dem i de to klasser, du har? Vi skal måske skille de to klasser ad. Hvis 

vi nu starter med A klassen, hvem ville du så tænke? 
R: Skal jeg sætte navne på? 
I: Ja, og dem sørger vi selvfølgelig også for, der bliver anonymiseret. 
R: Der er en Frederik, og så er der en Rasmus,og så er der en Liva og en Sara, og måske er 

der en Ida. Hun er sådan en pige, der skal fortælles, at hun godt kan, og så kan hun godt. Det 

er i hvert fald dem, jeg lige ved, der tit “stikker af”. 
I: Det er sådan, at når man laver den her, så er der femogtyve udsagn og derfor mulighed for 

at score 50 point. Og jo højere, man scorer, jo højere er sandsynligheden for, at man hører til i 

den kategori af højtbegavede eller med særlige forudsætninger. Og dem du nævner - nu ser vi 

lige, om det overrasker dig. Nu tager vi lige A klassen, så jeg dækker over resten. Der er ikke 

nogen i klassen, der kommer helt derop, hvor vi sige sandsynligheden er over 50% Det 

betyder ikke, at de ikke er det. Det betyder bare, at de har en lidt lavere score.  
Af dem, du nævner, er der i hvert fald tre, der er der, og så er der Emil. Overrasker det dig, at 

Emil er der? 
R: Nej nej. Han er ikke en af dem, der ligger aller højest, men han er godt deroppe af. Så det 

er faktisk rigtig. 
I: Det kan jo godt være, at dem, du også nævner, ligger lige herunder, men så er de bare ikke 

med i optællingen. Hvis de var lige under 32, ligger de jo et eller andet sted her, og er så bare 

ikke med på listen. Men der er ikke nogen, der overrasker dig? 
R: Nej. 

I: Skal vi prøve at gøre det samme med C klassen? 
R: Ja, det er en sjov klasse, fordi der faktisk er rigtig mange, der ligger i midten. Men jeg har 

en Sarah derinde også. Og så har jeg måske en Nicolaj Lund. To gange Mathilder. Mathilderne 

kalder vi dem. Jeg skal lige sidde og tænke det. Ja, det er umiddelbart lige dem. 
I: Så prøver vi lige at gøre det samme med C klassen og ser, om der er nogen, der overrasker 

dig der ift. deres score. 
R: Marcus og Mille. Mathilde og Sarah i hvert fald. Det var dem, jeg sagde, men sådan en som 

ham her, han vil ikke vise det i hvert fald. Og sådan en som hende her, hun vil nemlig heller 

ikke vise det. Så det overrasker mig rigtig meget. Valdemar ham ville jeg have skudt til 

middel. 
I: Og hvad med Jonathan? 
R: Jo, men han ligger mellem de middel og så de gode. eller det er måske forkert at sige de 

gode. Men jo, det er lidt sjovt faktisk. Det er en klasse, hvor det er rigtig svært at sætte navne 

på dem, der er sådan højt begavede. Der skiller de sig ikke sådan ud, ligesom de gør i A 

klassen. 
I: Det er også vigtigt at sige, dem her, de ligger jo lige på 32. de er kun lige hoppet med, ikke 

også. Men de ligger jo nok i den gode ende af klassen, når de kommer derop ad. Der er ikke 

nogen her, der kommer derop, hvor man kan sige, der er stor sandsynlighed. Altså her er der 

kun 5% sandsynlighed for, at de faktisk er det. Altså det der med, du tænker, de er mere 

middel, det er måske ikke helt ved siden af, men i den gode ende måske. Og så kan man også 

sige, at hvis man skulle grundigt undersøge det, kunne det her jo ikke stå alene. Men det kan 

give en indikation af, hvordan de opfatter sig selv. 
I: Vi er jo forpligtet på at arbejde inkluderende i læringsfællesskaber. Men hvad tænker du, 

når jeg siger inkluderende læringsfællesskaber i matematik? 
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R: Så tænker jeg på, at der skal være plads til alle og de skal samarbejde om opgaverne, og 

jeg tænker, at det skal være ok at være forskellige. 
I: Hvis nu, du ved, der er nogle elever, der ligger i den gode ende, altså der har særlige 

forudsætninger, hvordan planlægger du så at få dem med ind i din daglige undervisning? 
R: Umiddelbart, så får de de samme opgaver som de andre. Og det kan man så sidde og sige, 

at det burde man nok ikke, men sådan er det så lige faldet ind, men jeg er altid obs på at 

være henne og spørge, om det er for nemt for dem, for er det det, så får de noget andet. Der 

har været et par gange, hvor jeg faktisk har differentieret ved at de har fået noget andet ift. 

de andre. Og laver vi grupper, hvor de enten skal i par eller flere, så sørger jeg faktisk altid for 

at parre, så de er sammen de navne der, fordi jeg ved, de vil give hinanden en god sparring, 

og jeg vil synes på en eller anden måde, at det er synd, hvis de kommer sammen med dem, 

som ikke har samme interesse i det, fordi de får meget mere ud af det, så jeg sørger for, at de 

får den faglige sparring, de kan bruge. Sørger for at høre - er det for nemt - for så skal de 

have noget andet. Og så er jeg nok også faldet lidt derhen til, at når de så er færdige, så i 

stedet for at sige, så får du en opgave mere, så det ikke bare bliver sådan et opgaveræs, ja så 

får de lov til lige at have en lille pause med noget på computeren eller kan få lov til at sidde og 

træne noget andet eller sidde og snakke med sidemanden om, jamen hvad er det egentlig, jeg 

har lavet, så de også får det mundtligt. Så det lidt sådan nogle forskellige ting, der bliver sat 

ind,hvis det er. 
I: Oplever du - og hvordan oplever du - at relationen mellem dig og eleven har betydning for 

elevens faglige udbytte? 
R: Det er jo vigtigt, at eleverne allesammen kan mærke, at jeg jo godt kan lide dem. Når de 

ved, jeg kan lide dem, så vil de også gerne komme og få hjælp af mig, og de vil gerne lave 

tingene godt for at gøre mig glad. De dygtige har jo ligeså meget brug for at blive set. 
I: Med tanke på elever med særlige forudsætninger, hvordan inddrager du så de matematiske 

kompetencer og læringsmål i din undervisning? 
R: Altså jeg synes, vi får arbejdet rigtig meget med regneark og lidt med Geogebra. 
I: Er det hjælpemiddelkompetencen, du tænker på her? 
R: Ja, men det med CAS glemmer jeg nok lidt. Ellers prøver jeg også, at de skal snakke med 

hinanden i grupperne - altså kommunikere. Og så er der problembehandling, det øver vi os 

også meget i. 
I: Vil du sige, det er kompetencerne, der styrer din undervisning? 
R: Nej ikke rigtigt. Altså den bog, vi arbejder ud fra, har jo kompetencerne inde her og der, så 

de er jo med. 
I: Vi er jo også forpligtet på, at meget af undervisningen skal foregå undersøgende og 

eksperimenterende. Hvordan arbejder du med en åben og undersøgende tilgang? 
R: Jeg ville rigtig gerne, for jeg ved jo, det er godt, men det er tit tiden, der ikke er til det. 

Heldigvis er Torben rigtig god til at hjælpe mig. Han har så mange ideer. Men det bliver ikke 

nok, vi gør det. 
I: Har du talt med klasserne om, hvad det vil sige at tænke og lære matematik? Måske kender 

du begreberne mathematical mindset og selvreguleret læring fra seminariet? 
R: De der begreber kender jeg slet ikke. Jo, altså jeg ved, hvad et mindset er, men vi har nok 

aldrig snakket om det på klassen, men det var da en god ide. For nogen gange tror jeg ikke, 

de ved det helt. 
I: Føler du dig rustet til at undervise elever med særlige forudsætninger? 
R: Ja og nej. Dvs. jeg kan godt mærke, at erfaringen den mangler og det at skulle ud og finde 

materiale, der passer bedre. Syvende årgang synes jeg ikke, der er så slem, men niende - nu 

ved jeg godt, at det er syvende - men niende der kan jeg godt nogle gange føle, man kommer 

lidt til kort, fordi man egentlig har nogle elever, der sidder og godt allerede nu kunne komme 

op på gymnasieniveau, altså kunne rykke det højere op. Så nej, nogle gange føler jeg lidt, 

man mangler - også tiden til at kigge materialer. Havde jeg mere tid, så ville jeg også sidde og 

kigge på nogle materialer, hvor de kunne være mere med. 
I: Nu siger du selv det der med, at du godt ved, det er forkert, de bare laver det samme som 

de andre. Hvorfor er det forkert? 
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R: Det behøver ikke være forkert, men de der opgaver, hvor de bare skal træne. De der 

opgaver, hvor de bare hedder plusstykker bare for facit. Det får de ikke noget ud af, for de kan 

godt matematikken i det, og de har forståelsen af det. De ville få mere ud af de mere 

undersøgende opgaver, hvor de bruger det. Og der synes jeg nogle gange, det er svært, for 

har jeg resten af klassen, hvor de ikke helt har forståelsen med, metoderne med og 

strategierne til at gøre det, så synes jeg, det er svært at sætte de andre til det, for så skal jeg 

til at sætte de andre uden for døren og sætte dem i gang, og så får jeg ikke set, hvordan de 

gør det. Det er lige det der med, hvordan skal man dele det op, for skal de deles op? Og skal 

de lave så meget andet end de andre? Ja, det er den der balance. 
I: Vores opgave, den handler om de her elever, men den handler også om at inkludere dem i 

læringsfællesskabet. Og derfor bliver jeg også nysgerrig efter, om man kan etablere et eller 

andet opgavefællesskab, som alle kan være med i - om man ligger i den høje ende eller den 

lave ende. Du er selv inde på, at det kunne handle om nogle mere undersøgende opgaver 

eller… nu må du sige til, hvis jeg tolker for meget på det, du siger, men jeg får en 

fornemmelse af, at du tænker, at hvis du laver den type opgaver, så får du en svag ende, der 

ikke kan være med. 
R: Nej, ikke altid. Jeg går altid op i, vi lige har kigget på metoderne først, og har prøvet at 

regne med det lidt inden, og så kan vi prøve at gå hen og lave det lidt mere undersøgende.  
Vi havde statistik her for nylig. Og der sidder vi og arbejder med, vi har set boksplot, vi har set 

andre diagrammer, og vi har været inde og arbejde med deskriptorerne, og vi har det der lidt 

teoretiske på plads. Og så stiller jeg en opgave, hvor de skal lave deres egen undersøgelse, et 

eller andet, og de må gå rundt på skolen, og de må spørge andre klasser. Og der oplever jeg 

faktisk, at om det var dem i den gode ende, eller det var dem, der måske er mindre gode, alle 

var med. Alle havde samme forudsætninger. Alle havde set det samme. Og der kan man ikke 

se forskel. Der kunne ses forskel, da det skulle fremlægges, for der var der selvfølgelig nogle 

af de navne her, der kunne mundtligt forklare, hvad det gik ud på, hvor de andre kom lidt 

mere til kort. men alle var med, og alle var med på at lave det. På den måde var det et 

klokkeklart eksempel på, at alle kan være med i de her undersøgende, fordi så kan der være 

nogen, der kan være med til at lave spørgsmålene, eller der er nogen, der er gode til at sætte 

dataene op, og så er der de andre, der er bedre til at gå ind og analysere på det. Men de får 

alle sammen noget ud af det. 
I: Hvis man så tænker over det, du siger før, du er god til at parre dem, så de, der er fagligt 

stærke, de får lov til at sidde sammen, så de kan udfordre hinanden. Hvis man udnytter det, 

samtidig med, at man laver den her type undervisning, kunne der så være nogle kvaliteter i 

den måde at sætte sin undervisning op på? 
R: Hvad tænker du? 
I: Hvis man niveaudeler dem i de der grupper, man laver, og man så tilbyder dem en opgave, 

kunne der så være nogle kvaliteter deri ved at arbejde på den måde - og så få det der 

læringsfællesskab. 
R: Ja, det tænker jeg sagtens, fordi dem der nu er i gruppen, de har det niveau, de har, og de 

når op til det niveau, de kan. Og de andre, der sidder med et andet niveau, de vil når op til et 

andet niveau. Så når opgaven er lagt ud, og den er åben, så indbyder det jo til, at man når 

dertil, hvor ens evner rækker til, og det er jo flot ligemeget hvor, det er. Og det rækker til, 

man får lavet et resultat på den ene eller den anden måde. Så vil jeg jo stadigvæk mene, det 

er flot det, de får lavet. Det er jo egentlig det, der i min verden er den ideelle undervisning - at 

alle når dertil, hvor de bedst kan. 
I: Er der noget, der forhindrer dig i at kunne gøre det? 
R: Helt ærligt, så lige nu er det manglende erfaring med, hvilke opgaver, der er gode at gøre 

det med. Og det er sådan en dum undskyldning, men det er virkelig det der med, hvilke 

opgaver, der er gode at gøre det med. Så er det godt at have gode kolleger, der kan fortælle 

det. 
Jeg startede med at tænke vi skulle gå efter bogen. Men jeg går mere og mere væk fra bogen, 

fordi helt ærligt, det er røv til bænk opgaver, og det får de ikke noget ud af. Jo flere måneder, 

man har været i gang, jo mere kommer man ind i tankegangen med, det skal tænkes på en 
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helt anden måde. Men det er det der med at mangle opgaver og finde ud af, hvilke materialer 

er gode i forhold til det her. Det er lidt der, jeg føler, jeg kommer til kort. 
I: Det er helt fair.  
Hvilke faktorer, tror du, har betydning for, at elever med særlige forudsætninger føler sig 

inkluderet? 
R: Det der, vi snakkede om, skal de sættes udenfor døren, eller skal de ikke sættes udenfor 

døren. Når de sættes udenfor døren, så føler jeg, at de bliver smidt ud af det her 

læringsfællesskab, for de får ikke set det, der er inde i klassen. Det kan godt være, de kunne 

det, vi laver inde i klassen, men de får stadigvæk ikke snakkene med, og jeg føler lidt, de 

bliver sat udenfor døren, og så sidder de derude. Og man når ikke ud til dem, fordi man har 

resten inde i klassen. 
I: Er det dem i den stærke eller dem i den svage ende, der lige kommer ud og bliver parkeret 

lidt? 
R: Det er dem i den stærke ende. 
Jeg har faktisk ikke rigtig gjort det inde i A klassen, men der var et tidspunkt, hvor dem i C 

klassen, de selv ytrede ønske om at sætte sig ud på gangen og sidde alene. 
Altså det er sådan en balance, for jeg kunne se, de fik rigtig meget ud af det, for jeg sørgede 

for at spørge dem “får I noget ud af det her?”, for hvis de ikke gjorde, så skulle de simpelthen 

komme ind og sige det. 
I: Hvad havde de med ud? 
R: Det var faktisk omkring statistik lige nøjagtig, hvor de skulle sidde og arbejde med nogle 

boksplot, hvor de skulle sidde og analysere dem og hvad betød de og tegne dem ind og sådan 

noget. Og det var også sådan noget med “skal jeg forklare opgaven til jer?”, men nej, det ville 

de ikke. “Det er fint, I prøver selv”, for det er også en træning for dem, kan de egentlig læse 

opgaven og forstå dem, uden der står en lærer bag dem og siger det er sådan her, I skal gøre. 
I: De der resultater fra tjeklisten før, bliver du nysgerrig efter at vide mere om at kunne 

identificere og også imødekomme dem med noget undervisning, der er egnet? 
R: Helt sikkert. Altså dem i syvende C, de overrasker mig meget, og der bliver jeg nysgerrig 

på, om der er et eller andet, jeg ikke har set. Jeg bliver nysgerrig på det, fordi tit har man - nu 

kan du selv se, hvor du startede med at spørge, hvad jeg straks tænker, tit er det jo dem, der 

har brug for mere hjælp, vi har fokus på, og dem, der er rigtig gode, det er ikke dem, der 

bliver set og hørt, så på den måde der synes jeg faktisk, det er spændende, hvad kan man 

egentlig gøre for dem. For det er nok lidt tit dem, der bliver glemt, fordi de kan jo deres ting. 

Vi kan rose dem, og vi kan motivere dem rigtig meget, men vi skal også passe på, vi ikke 

stopper dem, for de skal også have lov til at udvikle sig. 
I: Du er egentlig lidt inde på det, men hvor relevant synes du egentlig det her, det er ift. den 

undervisning, du laver i matematik? 
R: Meget. Altså jeg har så tit siddet og tænkt, hvad dælen kan jeg gøre for dem. Fordi de 

skriger på at få noget, og jeg vil gerne kunne levere noget, hvor de faktisk får noget ud af det, 

så jeg synes faktisk det er meget relevant. De bliver glemt ift. nogle af de andre, så jeg synes 

egentlig også, vi skylder dem den tid og den lyst til at vise dem, at vi også gerne vil dem.  
I: Hvis det nu i højere grad skulle lykkes at få øje på de her elever og så få dem inkluderet 

noget mere i matematikundervisningen, er der så noget, du tænker, du kan bruge mig til som 

matematikvejleder? 
R: Ja, det ville bare være rigtig dejligt, hvis du kunne hjælpe, for jeg vil jo gerne. Det er bare 

det med tiden. 
I: Hvordan tænker du så, jeg bedst kan hjælpe dig? 
R: Jamen det er jo det med at få ideerne. Måske har du opgaver, jeg kan prøve, eller vi kunne 

snakke om det på fagteam.  
I: Jeg har jo også tid til at vi kunne lave noget sammen, som vi kunne prøve af i din 

undervisning. Kunne du være interesseret i det? 
R: Det vil jeg bare rigtig gerne. 
I: Det var det, jeg havde, jeg gerne ville, vi skulle omkring, så jeg vil bare slutte med at sige 

tak for din tid og hjælp med undersøgelsen her. 
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Afgangsprojekt (Vejlederskema) 

 

Navn:   Hanna Lynderup Jensen      
 

Cpr.nr.:   250970-XXXX      

PD-retning:  Matematikvejleder      

  

 

Beståede PD-moduler: 

 

   

 

 
Elever med særlige behov i matematikundervisningen      

  

11.12.2015      
 

 1. Modulets navn:   Bestået md. og år  

 
Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget      

  

20.05.2016      
 

 2. Modulets navn:   Bestået md. og år  

 
Faglig vejledning i skolen    

  

03.01.2017      
 

 3. Modulets navn:   Bestået md. og år  

 
Pædagogisk viden & forskning      

  

21.06.2017      
 

 4. Modulets navn:   Bestået md. og år  

 
Undersøgelse af pædagogisk praksis    

  

09.11.2018      
 

 5. Modulets navn:   Bestået md. og år  

 

 

Afgangsprojektets tema/emne:      

Inklusion af elever med særlige forudsætninger i matematikundervisningens læringsfællesskaber  

 

 

Vejleder:    Berit Ryhammer 
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Navn:   Jannie Gamst      
 

Cpr.nr.:  180774-XXXX     

PD-retning:  Matematikvejleder      

  

 

Beståede PD-moduler: 

 

   

 

 
Elever med særlige behov i matematikundervisningen      

  

 11.12.2015     
 

 1. Modulets navn:   Bestået md. og år  

 
Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget      

  

 19.05.2015    
 

 2. Modulets navn:   Bestået md. og år  

 
Faglig vejledning i skolen    

  

06.01.2015     
 

 3. Modulets navn:   Bestået md. og år  
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Vejleder:    Berit Ryhammer 
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