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Indledning   
Da   vores   matematikvejlederteam   blev   dannet   tilbage   i   efteråret   2016,   fik   vi   til   opgave   at  
sætte   matematik   på   dagsordenen   og   hæve   elevernes   karakterer.   Til   at   begynde   med   har   vi  
haft   fokus   på   at   løfte   de   elever,   der   oplever   udfordringer   med   matematikken.   Dette   er   lykkes  
gennem   en   række   forskellige   indsatser   og   vi   har   nu   fået   en   ny   opgave   af   ledelsen.  
  
I   de   3   nationale   mål,   der   er   vedtaget   som   en   del   af   folkeskolereformen,   står   der   i   mål   1   at;  
“Folkeskolen   skal   udfordre   alle   elever,   så   de   bliver   så   dygtige   de   kan.”     Ud   fra   mål   1   er   der  
lavet   følgende   operationelle   mål:   

- “Andelen   af   de   allerdygtigste   elever   i   dansk   og   matematik   skal   stige   år   for   år.”  
- “Folkeskolen   skal   udfordre   alle   elever,   så   de   bliver   så   dygtige,   de   kan.   Mindst   80  

procent   af   eleverne   skal   være   gode   til   at   læse   og   regne   i   de   nationale   test.”  
(UVM,2020)  

 
Da   vi   som   skrevet   indtil   nu   primært   har   haft   fokus   på   at   løfte   de   elever,   der   er   fagligt  
udfordret,   vil   vores   ledelse   nu   gerne   have,   at   vi   har   fokus   på   de   dygtigste   elever.   Det   sker  
primært   på   baggrund   af   resultater   fra   afgangsprøver   og   nationale   test.   Holmegårdsskolens  
lokale   kvalitetsrapport   for   nationale   test   viser   en   tilbagegang   i   andelen   af   de   allerdygtigste  
elever   på   alle   tre   trin   (3.   kl.,   6.   kl.   og   8   kl.).   Ifølge   CEPOS’   analyse   af   skolernes   evne   til   at  
løfte   elevernes   karakter   ift   de   socioøkonomiske   forhold,   ligger   Holmegårdsskolen   på   -0,1,  
hvilket   betyder,   at   elever   på   vores   skole   underpræsterer   ift.   deres   forudsætninger   (CEPOS,  
2019).   Til   sammenligning   ligger   kommunen   samlet   på   0,13.   Samtidig   mister   vi   elever   efter   7.  
klasse.   Både   elever   som   flytter   til   andre   folkeskoler   fx   pga.   specialiserede   linjer   (sport)   og  
elever   der   flytter   til   privatskoler,   da   de   ikke   oplever,   at   vi   som   skole   har   tilstrækkeligt   fokus   på  
at   udfordre   de   dygtigste   elever.   Det   er   problematisk   for   en   skole   som   vores,   der   tidligere   har  
været   kendetegnet   ved   høj   faglighed   og   stadig   ser   sig   selv   som   sådan.  
 
Altså   har   vi   fået   til   opgave   at   skabe   et   grundlag   for,   at   vores   dygtigste   elever   forløser   deres  
særlige   forudsætninger   i   matematik.   
 
Da   der   er   mange   meninger   om,   hvordan   dygtige   elever   skal   omtales,   har   vi   valgt   at   komme  
med   vores   definition,   som   efterfølgende   vil   være   den   vi   tager   udgangspunkt   i.  
 
Definition:   
UVM   beskriver   det   således   “En   elev   med   særlige   forudsætninger   inden   for   matematik   har  
dermed   muligheden   for   at   udvikle   disse   forudsætninger,   såfremt   omstændighederne   for   at  
udvikle   disse   er   til   stede   i   undervisningen.   Dette   implicerer   et   ansvar   for   at   udnytte  
muligheden   og   udvikle   disse   særlige   forudsætninger.   Ansvaret   hviler   på   lærerens   skuldre,   da  
“folkeskolen   skal   udfordre   alle   elever,   så   de   bliver   så   dygtige,   de   kan”   ( UVM,   2020) .  
 
Vi   har   valgt   at   bruge   betegnelsen   “ elever   med   særlige   forudsætninger ”   om   de   elever,   der  
har   potentialet   til   at   blive   rigtigt   dygtige   inden   for   et   afgrænset   område,   i   dette   tilfælde  
matematik.   Vi   læner   os   dermed   op   ad   bla.   Baltzer,   Nisse   &   Kyed   (2014)    samt   Jess,   Skott   &  
Hansens   (2016)   definitioner   på   begrebet.   
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I   forlængelse   af   definitionen   af   elever   med   særlige   forudsætninger   er   der   en   gruppe   elever  
der   kendetegnes   ved   at   at   de   ikke   viser   deres   fulde   potentiale,   hvorfor   de   er   svære   at  
identificere.   Disse   betegnes   herefter   som   underydere   (Welling   &   Welling,   2018,   s.37).   
 
Formålet   for   vores   undersøgelse   er   derfor   at   afdække   vores   udgangspunkt   for   arbejdet   med  
elever   med   særlige   forudsætninger   i   matematik.   
 
Dette   leder   os   frem   til   følgende   problemformulering:  

Problemformulering   
Hvad   er   praksis   på   Holmegårdsskolen   ift.   elever   med   særlige   forudsætninger   i   matematik?  
Hvordan   arbejdes   der   med   elever   med   særlige   forudsætninger   i   matematik   lige   nu?  
 
Hvordan   kan   vi   identificere   elever   med   særlige   forudsætninger   i   matematik,   (herunder   også  
underyderne)?  
 
H vordan   kan   vi   som   matematikvejledere   understøtte   lærernes   identifikation   af   elever   med  
særlige   forudsætninger   i   matematik   og   tilrettelægge   undervisning   der   også   tilgodeser   elever  
med   særlige   forudsætninger   i   matematiks   behov?  

Metode   og   teori   
I   kraft   af   vores   rolle   som   matematikvejledere   har   vi   fået   til   opgave   at   lave   en   indsats,   der  
tilgodeser   elever   med   særlige   forudsætninger   i   matematik.   I   opbygningen   af   opgaven   har   vi  
taget   udgangspunkt   i   Peter   Wicks   3   implementeringsfaser,   afdækning,   installering   og  
innovation   samt   bæredygtighed   (Wick,   2013,   s.222).   For   at   kunne   kvalificere   vores   arbejde  
og   skabe   de   bedst   mulige   forudsætninger   for   den   kommende   proces   må   vi   afdække  
udgangspunktet   for   vores   arbejde.   Vi   skal   afdække   matematiklærergruppens   udgangspunkt  
for   på   den   måde   at   kunne   lave   det   bedst   mulige   procesdesign   ift   kernekomponenter   og  
operationalisering   af   disse.   Formålet   med   dette   er   at   give   vores   indsats   de   bedst   mulige  
forudsætninger   for   at   lykkes   og   vores   tilgang   er   dermed   induktiv.   Vi   arbejder   induktivt,   da   vi  
tager   udgangspunkt   i   empirien,   hvor   vores   mål   er   at   afdække   generelle   tendenser   fra  
undervisningen.   Når   disse   er   afdækket,   vender   vi   os   mod   teorien   for   at   designe   den   bedst  
mulige   proces   fremadrettet.   Derved   skifter   vi   til   en   deduktiv   tilgang   ift.   udarbejdelsen   af   den  
videre   proces.  

Videnskabsteoretisk   position   
I   afdækningen   af   udgangspunktet   er   vi   interesserede   i   matematiklærernes   oplevelse   af   rollen  
som   underviser   for   elever   med   særlige   forudsætninger.   Herunder   hvilke   muligheder,  
begrænsninger   eller   udfordringer   matematiklærerne   oplever   dette   indebærer.   Derfor   vælger  
vi   en   hermeneutisk   tilgang.   Vi   spørger   til   fokuspersonernes   oplevelser   i   den   kontekst   de  
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arbejder   under   jvnf.   den   hermeneutiske   spiral.   Vi   vælger   en   hermeneutisk   tilgang,   da   vi   som  
vejledere   er   medbestemmende   ift.   rammerne   matematiklærerne   arbejder   under,   dermed   kan  
vi   påvirke   konteksten   og   tilpasse   rammerne   til   matematiklærergruppens   fælles  
udgangspunkt   for   arbejdet   med   elever   med   særlige   forudsætninger.   Vi   er   opmærksomme  
på,   at   det   kan   være   svært   at   finde   et   fælles   udgangspunkt.   Dette   tager   vi   højde   for,   når   vi  
designer   vores   implementeringsproces.   

Undersøgelsen   
I   første   del   af   opgaven   vil   vi   afdække,   hvilken   praksis   der   er   blandt   matematiklærerne   på  
Holmegårdsskolen   ift.   elever   med   særlige   forudsætninger   i   matematik.   Vi   vil   starte   vores  
arbejde   med   at   lave   en   undersøgelse,   der   afdækker   matematiklærergruppens   udgangspunkt  
ift.   arbejdet   med   elever   med   særlige   forudsætninger.   
 
Målet   med   undersøgelsen   er:   

- at   undersøge   om   lærerne   på   skolen   har   en   fælles   forståelse   af,   hvad   der   definerer   en  
elev   med   særlige   forudsætninger   for   matematik.   

- at   undersøge   om   og   evt.   hvordan   disse   elever   afdækkes   og   tilgodeses   i  
undervisningen   -   både   ifølge   lærerens   egen   oplevelse   og   i   praksis.  

 
Vi   har   opstillet   en   række   hypoteser,   hvilke   har   til   formål   at   skærpe   vores   blik   og   indsnævre  
vores   undersøgelse,   så   spørgsmål   og   fokuspunkter   peger   i   samme   retning.   
 
Hypoteserne   lyder   som   følgende:   
 

1. Der   er   ikke   et   fælles   sprog   om   hvad   en   elev   med   særlige   forudsætninger   i   matematik  
er.  

2. Der   er   elev(er)   med   særlige   forudsætninger   for   matematik   i   alle   klasser.  
3. Der   bliver   ikke   arbejdet   systematisk   med   identifikation   af   elever   med   særlige  

forudsætninger   i   matematik.  
4. Der   bliver   ikke   tilrettelagt   undervisning   målrettet   elever   med   særlige   forudsætninger   i  

matematik.  
5. Lærerens   faglighed   udvikles   i   det   profesionelle   læringsfællesskab   (bliver   dygtigere   af  

at   samarbejde)   til   gavn   for   alle   elever.   
 

Vores   undersøgelse   er   sammensat   af   3   del-undersøgelser.   Vi   kombinerer   to   kvalitative   og   en  
traditionelt   kvantitativ   metode.   Vi   har   valgt   tre   forskellige   tilgange   for   at   triangulere   vores  
undersøgelse.   Vi   vælger   at   metodetriangulere   for   at   imødekomme   en   ambition   om   at   skabe  
høj   validitet   ift.   de   svar   som   vi   udleder   af   vores   undersøgelse.   
 

● Del   1:   et   spørgeskema   til   alle   matematiklærere  
● Del   2:   observationer   (undervisning,   1   lektion,   4   forskellige   årgange   med   4   forskellige  

lærere)  
● Del   3:   interview   (2   udvalgte   ifm.   observationerne)  
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Objektivitet,   reliabilitet   og   validitet   
Vi   har   en   ambition   om   at   lave   en   objektiv   undersøgelse,   hvilket   kan   være   svært,   da   vi   begge  
er   vejledere   og   matematiklærere   på   skolen,   og   dermed   i   høj   grad   en   del   af   den   institution   og  
praksis   vi   undersøger.   Dette   udfordrer   vores   mulighed   for   objektivitet,   idet   vi   er   en   del   af  
selve   kulturen.   Vores   forforståelser   er   udtryk   for   vores   oplevelser   og   dermed   er   de   subjektive  
(Guldager,   2015,   s.79).    Det   er   vigtigt   vi   er   bevidste   om   vores   forforståelser,   da   vi   læser  
vores   undersøgelses   resultater   gennem   vores   forforståelse.   Vi   vælger   derfor   at   fremlægge  
vores   forforståelser   i   form   af   fem   hypoteser   for   at   gøre   vores   undersøgelse   transparent  
(Guldager,   2015,   s.   60).   
 
I   behandlingen   af   de   data   spørgeskemaet,   observationer   og   interview   frembringer,   vælger   vi  
at   triangulere   ved   at   bruge   kvalitative   og   kvantitative   metoder   med   henblik   på   at   gøre   vores  
undersøgelsesresultater   valide   (Launsø,   Rieper   &   Olsen,   2017).   Formålet   med   dette   er   at  
skabe   et   bredt   billede   af   undersøgelsesfeltet   og   dermed   gøre   vores   undersøgelse   reliabel.  
Herudover   triangulerer   vi   ved   at   se   på   data   alene   for   derefter   at   sammenligne   vores  
konklusioner.   Dette   gør   vi,   for   at   få   så   mange   forskellige   perspektiver   på   undersøgelsen   som  
muligt,   hvilket   også   gør   vores   undersøgelsesresultater   mere   valide   og   reliable.   
 
I   frembringelsen   af   vores   empiri   er   vi   opmærksomme   på,   at   så   snart   man   stiller   et  
spørgsmål,   så   rettes   fokuspersonernes   blik   mod   det   konkrete   område   spørgsmålet   er   stillet  
indenfor.   Vi   er   opmærksomme   på,   at   dette   kan   påvirke   undersøgelsens   resultater,   hvilket  
udfordrer   objektiviteten   og   dermed   undersøgelsens   validitet.   
 
Vores   observation   afgrænses   til   en   lektion   i   4   forskellige   klasser.   Dette   må   betegnes   som   et  
begrænset   tidsrum.   Her   kan   man   sætte   spørgsmålstegn   ved   om   de   observationer   vi   gjorde  
os   var   fyldestgørende   for   den   undervisning,   der   normalvis   finder   stede   i   de   pågældende  
klasser.   Vi   søger   at   imødekomme   dette   og   gøre   vores   observationer   mere   valide,   ved   at  
metodetriangulere   og   lave   et   interview   med   2   af   de   pågældende   lærere   og   netop   spørge   til  
dette.   
 
Metoden   deltagerobservation   bliver   kritiseret   for   at   blive   for   subjektiv   (Szulevic,   2015,   s.89).  
Da   vores   observationsperiode   er   ganske   begrænset,   vil   vi   argumentere   for,   at   det   korte  
tidsinterval   observationen   forløber   i   taler   for,   at   vores   observationer   af   eleverne   er   objektive.  
Vi   har   ikke   indgående   kendskab   til   klasserne   som   helhed.   Dog   har   vi   kendskab   til   de   elever,  
der   har   særlige   behov   via   vores   rolle   som   ressourcecenter   lærere.   Dermed   har   vi   ikke   nogle  
forforståelser   om   elever   med   særlige   forudsætninger   og   deres   niveau.  
I   kraft   af   vores   rolle   som   vejledere   og   kollegaer   har   vi   forforståelser   om   læreren   og   dennes  
undervisning.   Disse   italesætter   vi   ikke   internt   mellem   os,   for   ikke   at   påvirke   hinandens   syn  
på   undervisningen.   Disse   forforståelser   må   italesættes   i   forbindelse   med   analysearbejdet.   
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Behandling   af   data   og   det   videre   arbejde   
Da   vi   er   to   forskere   på   projektet,   vælger   vi   forskertriangulering   som   metode   når   vi   analyserer  
vores   resultater   (Launsø,   Rieper   &   Olsen,   2017,   s.   192).   Først   gennemgår   vi  
undersøgelsens   resultater   individuelt.   Her   søger   vi   generelle   tendenser   på   tværs   af   lærere  
og   årgange.   Herefter   sammenholder   vi   resultaterne   for   at   se   om   vi   kom   frem   til   samme  
konklusioner.   Dette   gør   vi   for   at   skabe   bedst   mulige   omstændigheder   for   objektivitet   og  
validitet   i   undersøgelsen.  
 
I   denne   del   af   opgaven   vil   vi,   med   udgangspunkt   i   analysen   af   vores   undersøgelse,   diskutere  
den   videre   proces.   Det   vil   vi   gøre   med   afsæt   i   Peter   Wicks   implementeringsfaser   installering  
&   innovation   og   bæredygtighed   samt   Thomas   Albrechtens   kategorisering   og   typer   af  
professionelle   læringsfællesskaber.  
Til   slut   vil   vi   konkludere   på   vores   problemstilling   og   perspektivere   til   det   videre   arbejde.  

Empiri   og   teori   
Som   skrevet   tidligere   består   vores   undersøgelsedesign   af   3   del-undersøgelser.   
Herunder   vil   vi   redegøre   for   frembringelsen   af   vores   empiri.  

Undersøgelsens   del   1:   Spørgeskema   
Vi   har   valgt   at   udarbejde   en   semi-struktureret   spørgeskemaundersøgelse.  
Spørgeskemaundersøgelsen   er   semi-struktureret,   da   der   både   optræder   spørgsmål   med  
fastlagte   svarkategorier   og   spørgsmål   med   mulighed   for   at   skrive   et   tekstsvar   (Launsø,  
Rieper   &   Olsen,   2017,   s.   126).   
 
I   spørgeskemaet   har   vi   valgt   at   kombinere   kvantitative   svarmuligheder   med   kvalitative  
svarmuligheder.   Dette   giver   os   kvantitative   data,   som   kan   tælles   op   såvel   som   kvalitativt  
data   i   form   af   udsagn.   Vi   kan   inkludere   kvalitative   spørgsmål   i   undersøgelsen,   da   vi   kun   har  
12   respondenter   (alle   matematiklærerne   på   skolen   ekskl.   os   selv).   Da   der   kun   er   12  
potentielle   respondenter,   kan   vi   ikke   bruge   vores   kvantitative   data   til   at   sige   noget   om  
undervisning   af   elever   med   særlige   forudsætninger   generelt   i   Danmark,   men   vi   kan   bruge  
vores   undersøgelse   til   at   udlede   nogle   tendenser   ift.   vores   egen   institution.   
 
Spørgeskemaet   er   opdelt   i   3   dele   og   starter   med   en   kort   introduktion.   Introduktionen   til  
spørgeskemaet   har   til   formål   at   indføre   svarpersonen   i   formålet   med   undersøgelsen,   samt  
informere   om,   at   spørgeskemaet   er   anonymiseret.   Svarpersonerne   er   også   forinden  
informeret   om   vores   igangværende   undersøgelse,   det   har   vi   gjort   i   forbindelse   med,   at   de  
skulle   give   informeret   samtykke   til   at   deltage   i   undersøgelsen.  
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I   første   del   af   spørgeskemaet   undersøges   lærernes   fælles   sprog   omkring   elever   med  
særlige   forudsætninger,   herunder   en   begrebsafklaring   (hypotese   1).   
Første   del   af   spørgeskemaet   består   af   både   kvalitative   og   kvantitative   svarmuligheder.   Det  
har   vi   valgt,   da   vi   er   interesserede   i   at   få   uddybet,   hvad   matematiklærerne   selv   lægger   i  
begrebet   “elever   med   særlige   forudsætninger   i   matematik”.  
 
Anden   del   af   spørgeskemaet   er   kvantitativ   og   kredser   om   antal   elever   med   særlige  
forudsætninger   i   klasserne   samt,   hvordan   disse   identificeres   (hypotese   2   og   3).  
Forud   for   spørgsmålene   omkring   identifikationen   af   elever   med   særlige   forudsætninger   i  
matematik   i   anden   del   af   spørgeskemaet,   har   vi   opstillet   vores   definition   på   begrebet.   Det  
har   vi   gjort   for   at   operationalisere   begrebet,   så   alle   svarer   på   de   efterfølgende   spørgsmål  
med   udgangspunkt   i   samme   definition.  
 
Tredje,   og   sidste,   del   af   spørgeskemaet   omhandler   lærerens   (eventuelle)   planlægning   af  
undervisning,   der   tilgodeser   elever   med   særlige   forudsætninger   (hypotese   4).   

Undersøgelsens   del   2:   observationer   
I   anden   del   af   vores   undersøgelse   har   vi   valgt   at   observere   matematikundervisningen   i   fire  
forskellige   klasser.   Vi   vælger   denne   kvalitative   metode,   da   vi   ønsker   at   åbne   feltet   op   og  
opnå   en   indsigt   i   matematikundervisning   på   tværs   af   klassetrin,   der   ellers   ikke   er   tilgængelig  
(Szulevic,   2015,   s.   86).  
 
Klasserne   er   udvalgt   efter   et   tilfældighedsprincip,   da   de   er   udvalgt   efter   hvilke   klasser,   der  
havde   matematik   om   onsdagen.   Vi   har   lavet   observationer   hos   4   forskellige   lærere   i   en  
klasse   på   4.,   5.,   7.   og   8.   klassetrin.   Oprindeligt   havde   vi   også   planlagt   observationer   i   én   0.  
klasse   og   én   2.   klasse.   Disse   to   lærere   var   dog   fraværende   den   dag   og   observationerne   lod  
sig   ikke   gennemføre,   da   skolerne   blev   lukket   pga.   corona.   
 
Målet   for   observationen   var   at   se   tegn   på   undervisning,   der   tilgodeser   elever   med   særlige  
forudsætninger.   Målet   for   observationen   var   kendt   af   klassernes   lærere,   da   dette   er   etisk  
korrekt   ift.   kontrakten   mellem   lærer   og   vejleder   (Szulevic,   2015,   s.   95).   Samtidig   med   at  
målet   blev   kommunikeret,   fortalte   vi   som   vejledere,   at   vores   kollegaer   blot   skulle  
gennemføre   den   allerede   planlagte   undervisning.   Vi   informerede   om   vores   besøg   med  
relativ   kort   varsel   for   at   undgå,   at   der   blev   planlagt   særlige   undervisningsforløb   i   anledning   af  
vores   besøg,   hvilket   gør   at   vores   observationer   kan   betragtes   som   valide   ift.   at   de  
kendetegner   en   almindelig   undervisningssituation   i   de   pågældende   klasser.   Eleverne   fik   blot  
at   vide,   at   vejlederne   var   rundt   og   se   lidt   forskellig   matematikundervisning.  
 
Vi   vælger   at   betegne   vores   observation   som   deltagerobservation.   Vi   indtager   en   rolle,   hvor   vi  
er   primært   observerende   og   marginalt   deltagende   (Szulevic,   2015,   s.83).   Vi   ønsker   at  
påvirke   den   daglige   undervisning   så   lidt   som   muligt,   da   vi   er   interesserede   i   at   få   et  
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sandfærdigt   billede   af   undervisningen.   Dog   er   vi   bevidste   om,   at   vores   blotte   tilstedeværelse  
i   rummet   præger   undervisningen.   Særligt   i   4.   klassen   var   eleverne   meget   opmærksomme  
på,   at   der   var   mange   lærere   tilstede.   
 
Under   selve   observationerne   placerede   vi   os   på   to   forskellige   positioner   bagerst   i   klasserne.   
Efter   at   have   hilst   på   klasserne,   forholdt   vi   os   passive   ift.   undervisningen.   Vi   førte   begge  
logbog   med   tidsangivelser   under   selve   observationen,   idet   vi   er   bevidste   om,   at   føres  
logbogen   først   efter   lektionens   slutning,   kan   dette   bevirke   at   observationer   eller   detaljer  
udelades/glemmes,   mens   andre   opførte   observationer   subjektiveres   yderligere   som  
observatøren   genkalder   sig   situationen   (Szulevic,   2015,   s.   92).   Vores   logbog   blev   udformet  
som   en   semistruktureret   observationsguide   med   tal-koder   (se   bilag   1).   Vi   valgte   at   indføre  
tal-koder   for   udvalgte   observationer   som   vi   mente   kunne   have   relevans,   for   netop   at   skærpe  
vores   opmærksomhed   mod   relevante   begivenheder   og   interaktionssekvenser   (Szulevic,  
2015,   s.   92).   Vi   betragter   logbogen   som   en   primær   kilde.  

Undersøgelsens   del   3:   interview   

Forud   for   interviewet   
Formålet   med   det   kvalitative   forskningsinterview   er   at   opnå   en   indsigt   i,   og   forståelse   for,  
hvordan   matematiklæreren   oplever   undervisningen   ift   elever   med   særlige   forudsætninger   i  
matematik.   Gennem   det   kvalitative   interview   søger   vi   at   skabe   en   autentisk   samtale,   hvor  
informanten   engagerer   sig   og   har   mulighed   for   at   nuancere   sin   undervisning   og  
spørgeskemabesvarelse   (Kvale,   2009,   s.   144).   Formålet   med   dette   er   at   nuancere   vores  
observationer   og   data   fra   spørgeskemaundersøgelsen.   
Ydermere   er   vi   også   interesserede   i   at   opnå   en   forståelse   for   de   udfordringer,   der   kan   være   i  
forbindelse   med   undervisningen   af   elever   med   særlige   forudsætninger   i   matematik,   hvilket   er  
svært   at   udfolde   i   et   spørgeskema   eller   ifm.   undervisning.  
 
Gennem   vores   rolle   som   deltagerobservatører   har   vi   mulighed   for   at   formulere   relevante  
spørgsmål   (Szulevicz,   2015,   s.   86).   Vi   er   dog   bevidste   om,   at   vi   gennem   deltagerobservation  
har   vores   egne   forforståelser   og   vi   har   derfor   lavet   en   interviewguide   primært   præget   af   åbne  
spørgsmål,   der   tager   udgangspunkt   i   de   hypoteser   vi   arbejder   med.   Spørgeformen   er   åben  
for   at   give   informanten   mulighed   for   at   komme   med   sine   egne   forforståelser   og   udfolde   de  
holdninger,   der   kan   være   svære   at   udfolde   ifm.   et   spørgeskema   (Kvale   &   Brinkmann,   2015,  
s.   49).  
Altså   struktureres   interviewet   som   et   semistruktureret   livsverdensinterview   præget   af   åbne  
vurderingsspørgsmål   (Kvale   &   Brinkmann.   2015,   s.   49).   
Da   vi   har   valgt   en   hermeneutisk   tilgang,   er   vi   også   åbne   for   helt   at   forkaste   vores  
interviewguide   og   gå   mere   eksplorativt   til   værks,   hvis   informanten   er   optaget   af   noget   andet  
end   de   hypoteser   vi   ønsker   at   afprøve.   
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Under   interviewet  
Interviewet   afholdes   i   rolige   omgivelser   og   optages   mhp.   senere   transskribering.   
Selve   interviewet   indledes   med,   at   rammen   sættes.   Som   en   del   af   rammesætningen  
indledes   interviewet   med   en   række   faktuelle   spørgsmål,   hvorefter   de   åbne   spørgsmål  
præger   samtalen.   
 
Der   tages   ikke   noter   under   selve   interviewet,   da   vi   i   stedet   prioriterer   at   praktisere   aktiv  
lytning   med   henblik   på   at   gøre   samtalen   behagelig   og   tryg   for   informanten.   Endvidere  
forholder   vi   os   primært   lyttende   under   interviewet   for   ikke   at   påvirke   informantens   svar   med  
egne   forforståelser,   hvilket   kan   udfordre   ambitionen   om   objektivitet   yderligere.   
Vi   giver   plads   og   tid,   så   informanten   har   mulighed   for   at   reflektere   og   dermed   uddybe  
yderligere.   
 
Da   en   væsentlig   fejlkilde   ved   det   kvalitative   forskningsinterview   er   at   forskeren   har   fortolket  
informantens   udsagn   gennem   egne   forforståelser   og   evt.   forkert,   søgte   vi   at   opsummere  
informantens   udsagn   løbende   og   dermed   afprøve   om   vores   fortolkninger   var   præget   af  
misforståelser   (Guldager,   2015,   s.   113).   Dette   giver   informanten   mulighed   for   at   uddybe   og  
nuancere   yderligere   (Kvale   &   Brinkmann,   2015,   s.   217).  

Efter   interviewet  
Vi   har   valgt   at   transskribere   udvalgte   dele   af   interviewet   ifm.   analysen.   I   transskriptionen   har  
vi   udeladt   “øh”   for   at   nærme   os   en   skriftsproglig   stil   (Kvale,   2015,   s.   239).   Interviewet   og  
transskriptionen   af   dette   betragtes   som   en   primær   kilde.  
Herefter   har   vi   mulighed   for   at   sammenholde   informationer   fra   vores   3   delundersøgelser.   

Etik   
I   udarbejdelsen   af   vores   undersøgelsesdesign   har   vi   taget   afsæt   i   Brinkmans   fire   etiske  
tommelfingerregler   (Brinkman   &   Kvale,   2015).   
 
Informeret   samtykke:    Inden   udsendelse   af   spørgeskema   og   efterfølgende   anmodning   om  
observation   af   undervisning   har   vi   skriftligt   informeret   skolens   matematiklærere   om   formålet  
med   vores   undersøgelse   samt,   hvilke   metoder   vi   benytter.   Det   er   vigtigt,   at  
matematiklærerne   ved,   hvad   de   siger   ja   til   at   deltage   i   og   at   deltagelse   i   vores   undersøgelse  
er   frivillig.   Derudover   er   de   informeret   om,   hvordan   vi   behandler   data.   
 
Fortrolighed:    Vi   har   valgt,   at   vores   spørgeskemaundersøgelse   er   anonym.   Det   har   vi   gjort   ud  
fra   en   tese   om,   at   der   er   flere   der   svarer,   hvis   det   er   anonymt.   Ulempen   er,   at   det   ikke   er  
muligt   at   rykke   dem,   der   ikke   har   svaret   direkte.   
Ved   observation   og   efterfølgende   interview   kender   vi   selvfølgelig   identiteten   på   læreren.   Her  
vil   vi   i   vores   observationsguide   og   i   transskriberingen   af   interview   anonymisere   læreren.   
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Konsekvenser:    Vi   skal   være   opmærksomme   på,   om   vores   data   kan   skade   deltagerne.   Da   vi  
har   valgt   at   anonymisere   data,   er   det   ikke   muligt   at   føre   citater   eller   holdninger   tilbage   til   en  
enkelt   lærer   og   vi   mener   derfor   ikke,   at   vores   undersøgelse   vil   skade   deltagerne.   
 
Forskerrollen:    Vi   er   bevidste   om,   at   vi   forsker   i   eget   felt,   da   vi   også   besidder   rollen   som  
matematiklærere   på   skolen.   

Teori   tilknyttet   analyse   og   diskussion  

Implementering   
“Implementering   kan   beskrives   som   en   transformation   og   tilpasning   af   anbefalede  
praksisser,   politikker   og   strategier   samt   innovationer   -   dvs.   en   interaktionsproces   mellem  
målsætning   og   de   aktioner,   der   er   sat   i   værk   for   at   nå   målene”   (Wick,   2013,   s.   213).   
Vi   vil   benytte   Peter   Wicks   implementeringsstrategi   og   de   tre   faser;   afdækning,   installering   og  
innovation   samt   bæredygtighed   til   at   analysere   og   udforme   en   handleplan   for,   hvordan   vi   kan  
implementere   en   ny   pædagogisk   praksis.   
På   baggrund   af   vores   analyse   vil   vi   identificere   kernekomponenterne.   Kernekomponeter  
forstås   som   de   komponenter,   der   er   ufravigelige   og   som   man   ikke   kan   give   afkald   på   i  
forbindelse   med   en   succesfuld   implementering   (Wick,   2013,   s.   216).   Efter   identificeringen   af  
kernekomponenterne   skal   disse   operationaliseres,   man   kunne   kalde   det   en   oversættelse   af,  
hvordan   kernekomponenterne   ser   ud   i   praksis.   I   operationaliseringen   er   det   vigtigt   at  
inddrage   matematiklærerne,   både   for   at   fremme   ejerskab   for   processen,   men   også   fordi   de  
har   en   praksisviden   som   er   vigtig   for   handleplanen   (Wick,   2013,   s.   217).   Afslutningsvis   vil   vi  
ud   fra   operationaliseringen   af   vores   kernekomponenter   lave   en   plan   for,   hvordan   vi   sikrer  
bæredygtigheden,   dvs.,   hvordan   sikrer   og   vedligeholder   vi   den   nye   pædagogiske   praksis   i  
en   foranderlig   hverdag.   Ifølge   Peter   Wick   er   det   vigtigt   for   nye   pædagogiske   praksisser,   at  
der   er   stor   fokus   på   implementeringsdelen,   derfor   vil   vi   diskutere   procesdesign   sammen   med  
planen   for   implementering   (Wick,   2013,   s.   215).  

Professionelle   læringsfællesskaber   
Som   en   del   af   vores   implementeringsstrategi   er   vi   også   inspireret   af   Thomas   Albrechtens  
syn   på   professionelle   læringsfællesskaber   og   herunder   de   5   søjler.   Det   profesionelle  
læringsfællesskab   skal   ses   et   overordnet   begreb   med   de   5   søjler   som   centrale   kendetegn  
(Albrechtsen,2016,s.12).   Et   vigtigt   element   i   det   professionelle   læringsfællesskab   er,   at  
lærernes   læring   og   elevernes   læring   tænkes   sammen.   Det   profesionelle   læringsfællesskab  
beskriver   en   måde,   hvorpå   lærerne   er   sammen   om   at   få   skabt   et   fælles   sprog,   en   fælles  
vision   og   fælles   standarder   for   praksis   (Albrechtsen,   2016,   s.15).   Nedenstående   figur   viser  
Albrechtsens   kategorisering   af   de   tre   typer   af   professionelle   læringsfællesskaber.  
Kategorierne   ønsker   vi   at   inddrage   i   vores   implementeringsstrategi   for   elever   med   særlige  
forudsætninger   i   matematik,   da   de   kan   være   med   til   at   sætte   spot   på,   hvor   der   er   mulighed  
for   udvikling.   

11  

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



/

Elever   med   særlige   forudsætninger   i   matematik    Carina   Larsen,   dip21485  
    Pi   Monica   Lysemose,   dip41431  

_________________________________________________________________________  
 

 
 

Type   af  
professionelt  
fællesskab  

Typisk   (svagt)  
fællesskab  

Stærkt   traditionelt  
fællesskab  

Lærings-  
fællesskab  

Professionelle   normer  

Kollegiale   forhold  Isolation  
opretholdes   gennem  
norm   om   at  
undervisning   er   en  
privat   sag  

Koordination  
omkring   elevers  
prøver   og   opgave-  
bestemmelser  

Samarbejde   om  
undervisning   og  
læring;   mentoring  

Professionel   ekspert  Ekspertise   udvikles  
gennem   privat  
praksis  

Ekspertise   er  
baseret   på   faglig  
viden  

Ekspertise   som  
kollektiv,   baseret   på  
en   viden,   der   er   delt  
og   udviklet   gennem  
samarbejde.  

Figur   1:   Tre   former   for   professionelle   fællesskaber   blandt   lærerne   (efter   McLaughlin   &   Talbert,   2016,   I  
Albrechtsen,   2016,   s.   17).  

Analyse  

Første   hypotese   
Hvis   man   ser   på   de   fem   søjler,   der   er   med   til   at   danne   grundlaget   for   et   professionelt  
læringsfællesskab,   handler   den   første   søjle   om   fælles   værdier   og   vision   (Albrechtsen,   2016,  
s.   13).   Da   vi   mener,   at   grundlaget   for   fælles   værdier   og   visioner   er,   at   der   er   fælles   sprog,  
tager   vi   i   første   del   af   vores   analyse   afsæt   i   hypotesen:  
 
Der   er   ikke   et   fælles   sprog   om   hvad   en   elev   med   særlige   forudsætninger   i   matematik  
er.  
 
Det   gør   vi,   da   vi   mener,   at   det   er   vigtigt   at   få   afdækket   om   der   blandt   matematiklærerne   er  
fæIles   værdier,   som   vi   kan   bygge   et   professionelt   læringsfællesskab   på.  
 
I   del   1   i   vores   spørgeskema   stiller   vi   to   spørgsmål   vedrørende   det   fælles   sprog   blandt  
matematiklærerne.  
 
Til   det   første   spørgsmål,    “ Oplever   du,   at   der,   blandt   matematiklærerne   på   skolen,   er   en  
fælles   forståelse   for,   hvad   der   ligger   i   begrebet   "   elever   med   særlige   forudsætninger   i  
matematik"?     er   der   30   %   der   svarer   ja,   mens   50   %   svarer   “ved   ikke”.   
 

12  

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



/

Elever   med   særlige   forudsætninger   i   matematik    Carina   Larsen,   dip21485  
    Pi   Monica   Lysemose,   dip41431  

_________________________________________________________________________  
 

 
Samtidig   får   vi   også   modsatrettede   svar   i   spørgsmål   2,   “ Hvad   lægger   du   i   begrebet   "elever  
med   særlige   forudsætninger   i   matematik"? ,   som   det   ses   i   disse   udsagn:  
 
Anonym:   
Elever,   som   er   særligt   dygtige   indenfor   det   matematiske   felt.  
 
Anonym:  
Jeg   tænker   umiddelbart,   at   det   er   de   elever,   der   har   svært   ved   matematik   og   ikke   kan   løse  
de   opgaver,   som   størstedelen   af   eleverne   kan   løse.   Det   kan   være   elever,   der   bare   ikke   har  
en   god   forståelse   for   tal   og   matematik,   men   det   kan   også   være   sproglige   udfordringer   som  
ordblindhed   eller   hvis   eleven   har   dansk   som   andetsprog.   Derudover   kan   koncentrations-   og  
adfærdsproblemer   også   gøre,   at   en   elev   kan   have   svært   ved   at   udvikle   sig   i   matematik.  
 
I   spørgeskemaet   har   vi   med   vilje   først   indsat   vores   definition   på   elever   med   særlige  
forudsætninger   i   matematik   efter   del   1.   Det   har   vi   gjort,   da   vi   er   nysgerrige   på   lærernes   egen  
forståelse   af   begrebet.   
 
Da   der   også   i   vores   interviews   med   matematiklærerne   er   usikkerhed   om,   hvad   der   ligger   i  
begrebet,   fortæller   det   noget   om,   hvor   nyt   begrebet   er   for   matematiklærerne   og   vi   skal   være  
opmærksomme   på   disse   læreres   svar   i   vores   analyse   af   spørgeskemaet.   
 
XX:   
Særlige   forudsætninger   eller   særlige   behov?   ...kan   jo   både   være   positivt   og   negativt…  

 
YY:   
Det   kommer   an   på,   hvordan   man   tænker   særlige   forudsætninger.   Umiddelbart   så   tænker  
jeg,   det   er   sådan   noget,   der   bliver   negativt   ladet…   Dem   der   har   udfordringer   i   det.  
 
Ud   fra   vores   spørgeskema   og   interviews   kan   vi   derfor   udlede,   at   der   ikke   er   et   fælles   sprog  
om   elever   med   særlige   forudsætninger   i   matematik   blandt   matematiklærerne.   Der   er   stor  
uenighed   om,   hvorvidt   det   handler   om   de   fagligt   dygtige   eller   de   fagligt   udfordrede   elever,   og  
elever   der   betegnes   som   underydere   nævnes   ikke,   hvorfor   vi   antager   at  
matematiklærergruppen   ikke   har   et   formaliseret   kendskab   til   denne   elevgruppe.   For   at   opnå  
en   vellykket   implementering   af   arbejdet   med   elever   med   særlige   forudsætninger   i   matematik  
er   det   vigtigt,   at   vi   får   skabt   en   fælles   forståelse   af,   hvad   der   ligger   i   begrebet.  
Havde   vi   brugt   begrebet   talent,   var   der   formentlig   ikke   opstået   samme   tvivl   om   betydningen.  
Da   der   på   vores   skole   har   været   fokus   på   elever   med   særlige   behov,   kan   det   tænkes   at  
ordet    særlige    leder   tankerne   hen   på   elever   med   særlige   behov   frem   for   elever   med   særlige  
forudsætninger.   Den   opmærksomhed   tager   vi   med   os   i   det   videre   forløb.  
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Anden   og   tredje   hypotese   
I   arbejdet   med   elever   med   særlige   forudsætninger   i   matematik   (og   generelt)   er   det   vigtigt  
med   en   tidlig   identifikation   for,   at   skolen   kan   målrette   den   pædagogiske   indsats   og   støtte  
elevens   motivation   for   at   lære   (Nissen,   Kyed   &   Baltzer,   2011,   s.106).   
Derfor   ser   vi   i   anden   del   af   analysen   på   følgende   hypoteser:  
 
Der   er   elev(er)   med   særlige   forudsætninger   for   matematik   i   alle   klasser.  
 
Der   bliver   ikke   arbejdet   systematisk   med   identifikation   af   elever   med   særlige  
forudsætninger   i   matematik.  
 
Inden   matematiklærerne   skal   svare   på   denne   del   af   spørgeskemaet,   har   vi   skrevet   vores  
definition   af   elever   med   særlige   forudsætninger   i   matematik   og   at   det   er   med   udgangspunkt   i  
denne,   at   de   skal   svare   på   de   følgende   spørgsmål.   Det   har   vi   gjort   for   at   sikre,   at   alle   svarer  
ud   fra   den   samme   definition   og   ikke   ud   fra   10   forskellige.   Lærerne   vil   stadig   svare   ud   fra  
deres   tolkning   af   vores   definition   og   dermed   kan   vi   ikke   gardere   os   helt   imod,   at   der   bliver  
svaret   ud   fra   forskellige   grundlag.  
 
For   at   undersøge   vores   første   hypotese   har   vi   i   vores   spørgeskema   spurgt   ind   til,   hvor  
mange   elever   med   særlige   forudsætninger   i   matematik   man   vurderer   at   have   i   sin   klasse(r).   
 
Besvarelserne   ligger   på   mellem   0   og   10   elever   med   et   gennemsnit   på   3   elever   pr   klasse.   I  
de   17   klasser   der   er   repræsenteret   i   spørgeskemaundersøgelsen,   er   der   13   klasser,   hvor  
matematiklæreren   vurderer,   at   der   er   elever   med   særlige   forudsætninger.   
Det   bliver   yderligere   uddybet   i   de   følgende   to   udsagn   fra   interviews   med   matematiklærere.  
 
Udsagn   1:  
Pi:   
I   den   klasse   vi   var   inde   og   se   på   var   der   i   den   elever   som   du   ville   karakterisere   som   elever  
med   særlige   forudsætninger?”  
 
XX:  
  ... ja   det   tror   jeg   der   er,   det   er   der.   
 
Udsagn   2:  
CP:  
   I   den   klasse   vi   var   i,   i   går   er   der   nogen,   hvor   du   tænker,   at   de   har   nogle   særlige  
forudsætninger   indenfor   matematik?  
 
YY:   
Øhm…   Ja   det   har   jeg.   …Jeg   vil   i   hvert   fald   sige   at   jeg   har   2   piger   i   klassen,   der   i   hvert   fald   er  
rigtig,   rigtig   dygtige   og   har   lidt   noget   interesse   for   det   selv.   Og   bare   kan   kværne   derudaf   med  
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ret   svære   ting.   Så   jeg   har   i   hvert   fald   2   piger   vil   jeg   sige.   Det   kommer   meget   naturligt   til   dem,  
det   matematiske…   Ja.  
 
Selvom   de   fleste   lærere   mener   at   have   elever   med   særlige   forudsætninger,   får   vores  
interviews   os   til   at   være   nysgerrige   på,   på   hvilket   grundlag   lærerne   identificerer   eleverne,   da  
lærerne   i   de   to   udsagn   virker   usikre.   
Det   fører   os   til   den   anden   hypotese   nemlig,   at   der   ikke   bliver   arbejdet   systematisk   med  
identifikation   af   elever   med   særlige   forudsætninger   i   matematik.   
I   spørgeskemaet   svarer   alle,   at   de   identificerer   elever   med   særlige   forudsætninger,   men   kun  
30%   af   dem   svarer,   at   de   arbejder   systematisk   med   identificeringen.   De   værktøjer   lærerne  
benytter   sig   af,   varierer   fra   MG/FG-prøver,   evalueringshæfter   knyttet   til   bogsystem   over  
elev-samtaler   til   erfaring.   Hele   80%   angiver,   at   de   bruger   deres   erfaring   i   identificeringen   af  
elever   med   særlige   forudsætninger   i   matematik.   Enkelte   lærere   uddyber,   hvilke   værktøjer   de  
bruger   til   identificering   af   elever   med   særlige   forudsætninger   i   matematik:  
 
Anonym:  
Almindeligt   arbejde   i   matematiktimerne.  
 
Anonym:  
Jeg   ser   på   et   samlet   billede   af   elevens   arbejde   i   matematik.   Hans/hendes   evne   til   at   deltage  
i   mundtlige   faglige   diskussioner,   arbejde   undersøgende/nysgerrigt   med   faget,   deres  
begrebsverden   inden   for   faget,   deres   faglige   evner.  
 
Svarene   fra   spørgeskemaet   fortæller   os,   at   størstedelen   af   matematiklærerne   med  
forskellige   tilgange   forsøger   at   identificere   elever   med   særlige   forudsætninger,   men   at   der  
ikke   er   et   fælles   systematisk   grundlag   at   identificere   på.   Identificeringen   er   baseret   på   den  
enkelte   lærers   holdning   til,   hvad   der   skal   ligge   til   grund   for   en   sådan   identificering.   Endvidere  
tager   udsagnene   heller   ikke   højde   for   elevgruppen,   der   kan   betegnes   som   underydere.  
Disse   lader   sig   ikke   nødvendigvis   identificere   ud   fra   udsagnenes   beskrivelser.  
I   vores   implementeringsplan   vil   vi   derfor   med   fordel   kunne   se   på,   hvordan   vi   kan  
systematisere   identificeringen   af   elever   med   særlige   forudsætninger   i   matematik,   så   det   ikke  
er   op   til   den   enkelte   lærer,   men   at   vi   identificerer   elever   med   særlige   forudsætninger   ud   fra  
samme   grundlag.  

Fjerde   hypotese   
I   tredje   del   af   analysen   vil   vi   afprøve   følgende   hypotese.   
 
Der   bliver   ikke   tilrettelagt   undervisning   målrettet   elever   med   særlige   forudsætninger.  
 
Efter   gennemsyn   af   spørgeskemabesvarelser,   observationer   og   interview,   har   vi  
opsummeret   praksis   til   følgende   fire   metoder,   der   tages   i   anvendelse   for   at   tilgodese   elever  
med   særlige   forudsætninger:   
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1. Mundtlighed   -   lærer/elev   samtale   om   konkret   opgave   fra   undervisningen.  
2. Italesættelse   af   elevens   særlige   forudsætninger   og   forventninger   til   eleven   ifm   med  

disse.  
3. Ekstra   opgaver   på   et   højere   niveau.  
4. Differentiering,   åbne-   og   undersøgende   opgaver.   

 
Disse   fire   metoder   er   primært   kategoriseringer   udvalgt   med   udgangspunkt   i   lærernes  
spørgeskemabesvarelse.   Disse   fire   metoder   er   udvalgt,   da   de   også   understøttes   af  
observationer   og   interview.   De   fire   metoder   kombineres   i   selve   besvarelserne,   og   vil   oftest  
også   være   kombinerede   i   selve   undervisningssituationen.   Vi   har   dog   valgt   at   adskille   dem   i  
analysen,   for   bedre   at   kunne   belyse   problematikker   og   fordele   ved   de   enkelte   elementer.   
Udover   de   fire   metoder   nævnes   kollegial   sparring   som   metode   i   én   spørgeskemabesvarelse.  
Vi   ser   nærmere   på   denne   i   analysen   ifm.   den   femte   og   sidste   hypotese.   
Endelig   har   to   lærere   svaret,   at   de   bruger   ekstra   hjælp   og   støtte   som   metode.   Disse  
besvarelser   kommer   fra   de   pågældende   lærere,   der   havde   misforstået   selve   begrebet  
“elever   med   særlige   forudsætninger”,   og   her   omtaler   “elever   med   særlige   behov”.   
 
Metode   1:   Mundtlighed   -   lærer/elevsamtale   om   konkret   opgave   fra   undervisningen  
I   besvarelsen   af   spørgeskemaundersøgelsen   fremhæves   f.eks.   følgende   omkring   arbejdet  
med   klassens   opgaver:   
 
Anonym:   
Jeg   stiller   eleverne   uddybende   spørgsmål   og   sørger   for   at   deres   opgaver   går   ekstra   dybt   i  
udfordringen  

 
Anonym:  
Jeg   stiller   flere   krav   til   udførelsen   af   opgaverne.  

 
 
Metoden   fremgik   også   af   observationen   hos   XX,   hvor   der   f.eks.   blev   stillet   følgende  
spørgsmål   i   samtale   med   en   elev   fra   5.   kl.:   
 
XX:    Kunne   man   overveje,   om   der   var   andre   muligheder?   

 
Imidlertid   viste   observationerne   af   de   fire   lektioner,   at   de   fleste   lærere   bruger   størstedelen   af  
tiden   i   undervisningen   på   de   svage   elever,   der   har   brug   for   ekstra   hjælp   og   støtte   til  
opgaveløsningen.   Vi   har   kendskab   til   denne   elevgruppe   gennem   mange   års   undervisning  
målrettet   netop   dem   i   ressourcecenter   regi.   
Dette   problematiserer   ambitionen   om   den   udfordrende   samtale,   som   refereres   til   i  
spørgeskemabesvarelserne.   Der   er   potentiale   i   samtalen,   da   feedback,   ifølge   Hattie,   er   en   af  
de   vigtigste   faktorer   for   om   eleven   udvikler   sig   og   lærer   noget   i   skolen   (refereret   i   Nissen,  
2019).   Samtalen   som   metode   er   altså   velbegrundet,   men   samtalen   er   også   meget   afhængig  
af   lærerens   mulighed   for,   og   kompetence   til,   at   kunne   gennemføre   denne.   Man   kan   spørge  
sig   selv,   hvor   ofte   denne   samtale   lader   sig   gøre   og   hvor   regelmæssigt   den   kan  
gennemføres,   når   elever   med   behov   for   hjælp   og   støtte   fylder   så   meget   som  
observationerne   viste?   
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Metode   2:   italesættelse   af   forventninger  
I   denne   metode   er   samtalen   mellem   lærer   og   elev   også   central.   Det   er   svært   at   måle   på  
elevens   udbytte   af   denne   italesættelse.  
 
En   lærer   formulerer   i   sin   besvarelse   af   spørgeskemaet:   
 
Første   udsagn:   
 
Anonym:  
Jeg   viser   dem,   at   jeg   ved,   at   de   har   gode   evner   for   faget.  
Jeg   opfordrer   dem   til   at   være   aktive   i   den   fælles   samtale   i   klassen  
Jeg   viser   dem,   at   jeg   forventer   mere   af   dem,   end   bare   det   at   løse   opgaven.  
De   skal   bruge   alt   det   de   kan   i   deres   arbejde.  

  
Dette   uddybes   endvidere   i   følgende   udsagn   fra   interview   med   XX:   
 
Andet   udsagn:  
  
XX:   
øh…   men   det   nok   sådan   lidt   prik   til   dem   undervejs   og   sige   “det   her,   det   kan   man   også”,   men  
sådan   under   den   almindelige   gennemgang,   der   siger   jeg   “det   er   det   her”   og   så   når   jeg   går  
rundt   så   siger   jeg   til   dem   “det   er   altså   det   her   I   skal   -   det   er   derop   I   skal   op   når   I   har   det  
niveau   I   har”  
 
Pi:   
så   du   skubber   dem   lidt   videre   når   du..   i   samtalen   med   dem.  

 
Og   i   følgende   udsagn   fra   interview   med   YY:   
 
Tredje   udsagn:   
 
YY:   
Men   jeg,   øh,   prøver   også   at   bruge   dem   i   timen   til   at   de   selv   ligesom   kan   tale   mere  
matematik   og   forklare   hvad   det   er   de   tænker   med   opgaverne.   Fx   er   det   meget   almindeligt,  
altså   det   er   ikke   hver   gang   vi   arbejder   med   bogen,   men   det   er   meget   almindeligt   at   der   nogle  
gange   er   hjælpelærere,   at   der   er   nogle   elever   der   bliver   hjælpere   og   som   går   rundt   og  
hjælper.   
 
I   de   to   første   udsagn   er   samtalen   igen   afhængig   af   læreren,   ligesom   vi   oplevede   ift.   metode  
1,   hvilket   gør,   at   problematikkerne   omkring   lærerens   mulighed   for   den   udviklende   samtale  
fortsat   er   relevante.   
I   tredje   udsagn   outsources   samtalen   til   at   være   i   dialog   med   andre   elever,   der   har   brug   for  
støtte   i   opgaveløsningen.   Hensigten   med   dette   kan   være,   at   eleven   med   særlige  
forudsætninger   udvikler   kommunikative   kompetence.   Vi   observerede   dog,   at   eleven   der   var  

17  

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



/

Elever   med   særlige   forudsætninger   i   matematik    Carina   Larsen,   dip21485  
    Pi   Monica   Lysemose,   dip41431  

_________________________________________________________________________  
 

 
                                            

                                            
                       

Man   kan   sætte   spørgsmålstegn   ved,   om   det   udvikler   elevens   faglige   kompetencer,   såfremt  
det   faglige   stof   allerede   er   tilegnet.   Altså   kan   hjælpelærerfunktionen   ikke   stå   alene   som   en  
faglig   udfordring   af   elever   med   særlige   forudsætninger.   Rollen   som   hjælpelærer   er   ikke  
ønskværdig   for   alle   elever,   hvilket   problematiserer   metoden   yderligere.   
 
Metode   3:   Ekstra   opgaver   på   et   højere   niveau   
Flere   lærere   forklarer   i   spørgeskemabesvarelsen,   at   eleverne   får   ekstra   opgaver.  
 
Anonym:  
De   får   ekstraopgaver,   hvor   sværhedsgraden   stiger,   både   på   papir   og   i   fessor.  

 
Anonym:  
Jeg   sørger   for   ekstra   opgaver   på   højere   niveau   og   stiller   flere   krav   til   udførelsen   af  
opgaverne.  

 
 

XX   uddyber   endvidere   i   interviewet:   
 
...hvad   gør   jeg?   Sådan   helt   konkret   så   ligger   jo,   inde   i   supertræneren,   der   ligger   jo   niveauet  
for   deres   højere   end   de   andre…   
 
Opgaverne   betegnes   som   “ekstraopgaver”,   hvilket   betyder,   at   de   skal   løses   når   arbejdet  
med   dagens   opgaver   er   klaret.   Det   er   ikke   alle   elever,   der   motiveres   af   flere   opgaver,   når  
skal-opgaverne   er   klaret.   Her   er   der   risiko   for,   at   elever   med   særlige   forudsætninger   vælger  
at   “tage   den   med   ro”   med   skal-opgaverne,   såfremt   ekstra   opgaverne   ikke   motiverer.   Her   kan  
der   være   en   risiko   for,   at   elever   med   særlige   forudsætninger   udvikler   sig   til   underydere  
(Welling   &   Welling,   2018,   s.   38).  
 
Ved   observationen   i   7.   kl.   lagde   vi   mærke   til,   at   ikke   alle   elever   havde   samme   skal-opgaver.  
Dette   blev   dog   ikke   italesat   ved   gennemgangen   af   dagens   program   den   pågældende   dag.   
 
Kl.   8.30:   Lektionen   starter   med   en   kort   gennemgang   af   dagens   program   (ca.   3   minutter).   

- Lektie   
- Brøker   og   problemløsning   på   fessor  

 
ZZ   sætter   elever   i   gang   og   støtter   elever,   der   oplever   udfordringer   med   brøkregneregler.   
 
Kl.   8.50:   ZZ   til   en   gruppe   på   3   drenge:   “Er   I   ikke   gået   i   gang   med   jeres   problemløsning  
endnu?   I   skal   jo   ikke   lave   fessor,   når   I   har   -   det   ved   I   jo   godt”  
 
Herefter   gik   drengene   i   gang   og   havde   snakke   om   matematik,   strategier   mm.   
 
Efter   drengegruppen   var   gået   i   gang,   var   de   selvkørende.   De   havde   brugt   en   relativt   stor   del  
af   lektionen   på   matematikfessor   og   havde   altså   behov   for   at   blive   sat   i   gang.   Elever   med  
særlige   forudsætninger   er   altså   ikke   nødvendigvis   selvkørende   og   har   også   behov   for   støtte  
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og   skal   selvfølgelig   også   motiveres.   Læreren   brugte   tiden   i   starten   af   timen   på   at   hjælpe  
elever   med   faglige   udfordringer   i   gang,   hvorfor   drengegruppen   først   blev   sat   i   gang   17  
minutter   inde   i   timen.   Igen   kan   man   blive   bekymret   for,   om   dette   lader   sig   gøre   i   alle   timer  
eller,   om   der   er   lektioner   hvor   drengegruppen   slet   ikke   kommer   i   gang.   
 
Vi   oplever,   at   der   er   en   reel   risiko   for,   at   eleverne   udvikler   sig   til   underydere,   da   de   skal   være  
meget   insisterende   på   at   få   lærerens   opmærksomhed,   når   der   er   mange   om   budet.   
 
Metode   4:   Differentiering,   åbne   og   undersøgende   opgavetyper  
Den   sidste   metode   blev   omtalt   i   3   spørgeskemabesvarelser.   Her   er   2   udvalgte:   
 
Anonym:  
Jeg   bruger   meget   Pernille   Pind   metoden   med   at   åbne   opgaven   op   og   spørge   "Hvad   nu  
hvis...?".   Jeg   presser   og   udfordrer   dem   også   mere   mundtligt.   Desuden   prøver   jeg   at  
inddrage   projektorienteret   undersøgende   undervisning,   hvor   de   kan   få   lov   at   shine.  
 
Anonym:   
Jeg   stiller   dem   andre   opgaver,   nogle   gange   fagligt   sværere   opgaver,   andre   gange  
undersøgende   opgaver   -   forsøger   at   dreje   på   udfordringsniveauet.  
 
Som   det   omtales   i   besvarelsen,   kan   dette   også   være   afhængigt   af   muligheden   for   interaktion  
med   læreren.   
 
Da   vi   observerede   oplevede   vi,   at   undervisningen   i   tre   af   klasserne   generelt   set   var   meget  
præget   af   lukkede   spørgsmål.   Det   kan   selvfølgelig   have   været   afhængigt   af   lektionens  
indhold.   Vi   finder   det   dog   overraskende,   at   metode   4   ikke   får   mere   opmærksomhed   i  
spørgeskemabesvarelserne,   det   er   derfor   vigtig,   at   vi   også   har   fokus   på   metode   4   i   den  
videre   proces.  
I   observationen   hos   XX   oplevede   vi   en   klasseundervisning,   der   også   var   præget   af   åbne  
spørgsmål.   
 
XX   til   klassen:   
I   skal   lave   en   undersøgelse,   I   skal   samle   jeres   observationer   i   en   tabel   i   sheets   og   så   skal   i  
lave   et   diagram.   I   skal   vurdere   hvilket   diagram,   der   passer   til   jeres   undersøgelse.   
 
Denne   opgave   blev   grundlag   for   en   relativt   hurtig   feedback   og   matematiske   samtaler   mellem  
lærer   og   elever   samt   eleverne   imellem.   Opgavens   form   og   måske   undervisningskulturen   i  
klassen   gjorde,   at   læreren   nåede   en   samtale   om   diagramtyper   med   relativt   mange   elever.   
 
Opsummering  
Elever   med   særlige   forudsætninger   er   med   i   lærergruppens   bevidsthed   og   flertallet   gør   sig  
tanker   om   undervisning   målrettet   elevgruppen   med   særlige   forudsætninger   i   et   eller   andet  
omfang.   
Undervisningen   foregår   primært   i   form   af   samtale   mellem   lærer   og   elev.   I   samtalen   er  
læreren   opmærksom   på   at   udfordre   eleverne   og   italesætte   forventninger   til   opgaveløsning.   
Samtalerne   virker   dog   ikke   systematiserede   og   konsekvente,   og   man   kan   frygte,   at   det  
“glipper”   fra   tid   til   anden,   idet   observationerne   viste,   at   læreren   bruger   størstedelen   af   sin   tid  
på   elever,   der   har   behov   for   hjælp   og   støtte.   Altså   skal   eleven   med   særlige   forudsætninger  
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også   være   opsøgende   og   evt.   insisterende   ift.   at   få   tid   med   læreren.   Elevgruppen   der  
betegnes   som   underydere,   kan   opleve   udfordringer   med   dette,   hvorfor   deres   faglige  
potentiale   ikke   opfyldes.   
 
Der   er   kun   tre   spørgeskemabesvarelser,   der   indeholder   metoder/begreber   som  
undersøgende-   og   åbne   opgaver   og   undervisningsdifferentiering.   Heri   ligger   et   potentiale,  
som   vi   vil   arbejde   videre   med   i   vores   strategi   for   elever   med   særlige   forudsætninger,   idet  
ekstra   udfordringer   primært   kommer   i   form   af   ekstraopgaver.   
  
I   interviewet   fortæller   YY:   
 
...så   overrasker   det   mig   at   der   er   nogle   der   er   blevet   færdige   hurtigt   og   så   skal   jeg   stå   og  
finde   på   hvad   er   det   så   lige   de   kan   lave,   måske   endda   noget   som   er   lidt   udfordrende.   Det   de  
altid   kan,   det   er   at   de   kan   gå   på   chromebooken   og   arbejde   med   nogle   ting   der,   men   øhm,  
men   det   er   ikke   sikkert   at   de   laver   det   der   er   det   allermest   udfordrende...  
 
Ovenstående   fortæller   os,   at   der   er   behov   for   fokus   på   planlægning   af   undervisning   til   elever  
med   særlige   forudsætninger.   
Nogle   lærere   oplever   mødet   med   de   dygtige   elever   som   lidt   overvældende.   Her   spiller  
erfaring   måske   ind   og   et   samarbejde   mellem   lærerne   kan   være   gavnligt.   Dette   leder   os   over  
i   den   sidste   af   de   5   hypoteser,   vi   har   opstillet.  

Femte   hypotese   
Lærerens   faglighed   udvikles   i   det   professionelle   læringsfællesskab   (bliver   dygtigere  
af   at   samarbejde)   til   gavn   for   alle   elever.  
 
Kun   én   lærer   fremhæver   at   sparre   med   kollegaer   ift.   undervisning   af   elever   med   særlige  
forudsætninger   som   en   del   af   dennes   praksis.   Dette   viser,   at   her   har   vi   et   uudnyttet  
potentiale,   særligt   da   XX   i   interviewet   fremhæver:   
 
  …   jeg   har   nok   mest   besværligheder   med   at   ramme   de   dårlige,   så   derfor   har   jeg   det   nogle  
gange   sådan   lidt   jamen   det   rent   faktisk   der   det   er   fedt   at   undervise   de   gode   og   nogle   gange  
så   tror   jeg   faktisk   jeg   lægger   niveauet   for   højt   i   forhold   til   at   ramme   de   dårlige.   Jeg   har   nok  
lidt   en   fornemmelse   af   at   jeg   rammer   de   gode.  
 
Man   kan   tænke,   at   idet   nogle   lærere   er   gode   til   at   ramme   de   dygtige   elever,   så   kan   man  
antage,   at   der   er   lærere,   der   vil   betragte   sig   selv   som   dygtige   til   at   ramme   de   svage   elever.  
Dette   understøttes   af   Albrechtsens   tanker   om,   at   lærere   ikke   kan   være   eksperter   indenfor   alt  
undervisning,   men   vil   have   undergået   en    specialisering    (Albrechtsen,   2016,   s.   45).   Her   er  
der   en   mulighed   for   et   udviklende   samarbejde,   hvor   forskellige   specialister   indenfor  
forskellige   områder   kan   supplere   og   udvikle   hinanden.   
 
Gennem   observationerne   oplevede   vi   også,   at   de   mere   erfarne   udskolingslærere   havde  
lettere   ved   at   stille   åbne   og   undersøgende   spørgsmål   ift.   den   mindre   erfarne  
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indskolingslærer   vi   observerede.   Det   er   et   spinkelt   grundlag,   men   sammenholdt   med   vores  
kendskab   til   lærergruppen,   som   observerende   deltagere,   mener   vi,   at   her   er   der   et  
potentiale,   der   skal   udforskes   yderligere.   
Altså   er   der   også   potentiale   for   et   udviklende   samarbejde   mellem   den   mindre   erfarne-   og  
den   mere   erfarne   lærer.  

Delkonklusion   
Ud   fra   den   tilgængelige   empiri   har   vi   afdækket,   hvordan   der   blandt   matematiklærerne   på  
skolen   arbejdes   med   elever   med   særlige   forudsætninger   i   matematik.  
Vi   kan   konkludere,   at   matematiklærerne   ikke   har   et   fælles   sprog   omkring   elever   med   særlige  
forudsætninger   i   matematik.   Der   er   uenighed   blandt   lærerne   om,   hvorvidt   det   handler   om   de  
fagligt   dygtige   elever   eller   de   fagligt   svage   elever.   Der   vil   derfor   være   behov   for   et   fælles  
sprog   omkring   elever   med   særlige   forudsætninger,   samt   en   nuancering   af   begrebet,   så   det  
inkluderer   elevgruppen   som   betegnes   som   underydere,   for   at   kunne   understøtte   elever   med  
særlige   forudsætninger   bedst   muligt.  
 
I   identificeringen   af   elever   med   særlige   forudsætninger   kan   vi   konkludere,   at   stort   set   alle  
identificerer   eleverne,   men   at   det   ikke   bliver   gjort   på   et   fælles   og   systematisk   grundlag.   Det  
er   derfor   op   til   den   enkelte   lærer,   hvilke   kriterier   der   ligger   til   grund   for   identificeringen.  
Lærerne   har   en   formodning   om,   hvilke   elever   der   har   særlige   forudsætninger,   men   ved   det  
ikke   med   sikkerhed   og   kender   fx   ikke   til   begreber   som   underydere.   Vi   er   derfor   nødt   til   at   se  
på,   hvordan   vi   kan   systematisere   identificeringen   af   elever   med   særlige   forudsætninger   i  
matematik.  
 
Vi   kan   også   konkludere,   at   undervisningen   i   enkelte   tilfælde   er   præget   af   åbne   spørgsmål,  
men   at   størstedelen   af   den   undervisning   vi   så,   bød   på   lukkede   spørgsmål.   Udfordringer   var  
ofte   i   form   af   ekstraopgaver   når   dagens   opgaver   var   klaret.   Vi   så   en   tendens   til   at   alle   elever  
skulle   igennem   de   samme   opgaver   og   først   derefter   blev   der   differentieret.  
Undervisningsdifferentiering   og   anderledes   opgavetyper   til   hele   klassen   vil   ikke   kun   komme  
elever   med   særlige   forudsætninger   til   gode,   men   alle   klassens   elever.  
 
Sidst   men   ikke   mindst   kan   vi   konkludere,   at   der   er   et   uudnyttet   potentiale   i   samarbejdet  
lærerne   i   mellem.   Der   er   én   lærer   der   fremhæver   det   at   sparre   med   en   kollega   ift  
undervisningen   af   elever   med   særlige   forudsætninger.   Når   vi   samtidig   ved,   at   et  
professionelt   læringsfællesskab   bla.   bygger   på   samarbejde   om   undervisning   og   læring   er   det  
oplagt,   at   vi   ser   nærmere   på   udviklingen   af   dette.  

Innovation   og   installering   
I   vores   undersøgelse   og   analyse   tog   vi   udgangspunkt   i   de   enkelte   læreres   oplevelse   af   sig  
selv   som   undervisere   for   elever   med   særlige   forudsætninger.   Dette   gjorde   vi   for   at   afdække  
lærergruppens   udgangspunkt   ift.   undervisning   af   elever   med   særlige   forudsætninger.   Vi  
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valgte   altså   en   hermeneutisk   tilgang,   da   lærerens   egen   oplevelse   og   rammerne   for   denne  
var   i   fokus   i   undersøgelsen.   
I   denne   fase   skifter   vi   til   et   socialkonstruktivistisk   syn   på   videnskabelse.   Dette   gør   vi   fordi   vi  
ønsker   at   skabe   en   fælles   forståelse/fælles   viden   i   lærergruppen,   derfor   er   relevant   at   skifte  
videnskabsteoretisk   standpunkt.   
 
Efter   at   vi,   gennem   vores   analyse,   har   afdækket   praksis   for   elever   med   særlige  
forudsætninger   i   matematik,   vil   vi   se   nærmere   på,   hvordan   vi   kan   implementere   en   ny  
pædagogisk   praksis   og   dermed   forandre,   og   forhåbentlig   forbedre,   forholdene   for   elever  
med   særlige   forudsætninger   i   matematik.   
Wick   beskriver   implementering   som   en   transformation   og   tilpasning   af   en   anbefalet   praksis,  
hvilket   kan   gribe   ind   i   matematiklærernes   faglighed.   Hvis   implementeringen   skal   være   en  
succes,   kræver   det   derfor,   at   matematiklærerne   er   villige   til   at   ændre   praksis   og   at   vi,   som  
vejledere,   er   parate   til   at   inddrage   deres   faglighed   i   oprerationaliseringen   af  
kernekomponenterne,   hvilket   kan   være   med   til   at   fremme   oplevelsen   af   ejerskab   for  
implementeringen   (Wick,   2013).   
Vi   skal   være   opmærksomme   på,   at   implementeringsdelen   af   den   nye   pædagogiske   praksis  
er   mindst   lige   så   vigtig   som   afdækningen.(Wick,   2013,   s.   214).   I   implementeringen   skal   vi  
have   fokus   på   at   skabe   sammenhæng   mellem   målet   og   de   aktioner   vi   sætter   i   værk   og   det  
er   her   vores   kernekomponenter   kommer   i   spil.   Kernekomponenter   er,   ifølge   Peter   Wick,   de  
komponenter   i   et   pædagogisk   tiltag   der   er   ufravigelige,   da   det   er   dem,   der   indeholder  
essensen   i   den   nye   pædagogik   (Wick,   2013,   s.   216).   Da   kernekomponenterne   er  
ufravigelige,   vil   det   være   operationaliseringen,   dvs.   afklaringen   af,   hvad   der   ligger   i   disse,  
matematiklærerne   bliver   inddraget   i.  
 
Ud   fra   vores   analyse   har   vi   identificeret   følgende   kernekomponenter:  
 

● Der   skal   være   et   fælles   sprog   blandt   matematiklærerne   om   elever   med   særlige  
forudsætninger.  

● Systematisering   af   identifikation   af   elever   med   særlige   forudsætninger.  
● Planlægning   af   undervisning   der   tilgodeser   elever   med   særlige   forudsætninger.  
● Samarbejde   matematiklærerne   i   mellem.  

Fælles   sprog   
“At   se   at   forskellige   ting   har   en   fælles   farve,   er   kun   muligt   dersom   begrebet   farve   allerede   er  
mig   bekendt”   (citeret   i   Guldager,   2015,   s.   177).   
På   samme   måde   kan   vi   anskue   begrebet   “elever   med   særlige   forudsætninger   -   hvis   vi   ikke  
kender   begrebets   betydning,   vil   vi   ikke   kunne   identificere   elever   med   særlige   forudsætninger  
blandt   andre   elever.  
Gennem   analysen   har   vi   set,   at   lærergruppens   forudsætninger   for   at   undervise   elever   med  
særlige   forudsætninger   er   forskellige,   dog   er   udgangspunktet   ift.   et   fælles   sprog   det   samme.  
Lærergruppen   har   ikke   et   fælles   sprog,   og   der   er   behov   for   en   præcisering   og   udbredelse   af  
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begrebet.   Vi   må   derfor   have   fokus   på   at   tydeliggøre,   hvad   der   ligger   i   begrebet   elever   med  
særlige   forudsætninger   i   matematik,   så   vi   fremadrettet   har   en   fælles   forståelse   at   tale   ud   fra.  
Ud   fra   den   fælles   forståelse   af   begrebet   kan   vi   arbejde   hen   mod   at   opnå   fælles   værdier   og  
visioner   for   en   strategi   for   elever   med   særlige   forudsætninger.  

Operationalisering  
Målet   er   at   skabe   et   fælles   sprog   blandt   matematiklærerne,   så   alle   har   den   samme  
forståelse,   når   vi   taler   om   elever   med   særlige   forudsætninger.   Det   fælles   sprog   skal   ses   som  
grundlaget   for   det   videre   arbejde   og   en   måde   at   involvere   matematiklærerne   så   de   opnår   en  
følelse   af   ejerskab   over   sproget.  
 
I   etableringen   af   det   fælles   sprog   har   vi   følgende   mål:  

● Skabe   rum   for   videndeling   om   elever   med   særlige   forudsætninger   blandt  
matematiklærerne  

● Få   nedskrevet   en   tydelig   definition   af   begrebet   “elever   med   særlige   forudsætninger”.  
● Fælles   viden   om   kendetegn   ved   elever   med   særlige   forudsætninger,   herunder  

begrebet   underydere.  

Systematisering   af   identifikation   af   elever   med   særlige  
forudsætninger   
Sådan   som   vores   skole   er   indrettet   i   øjeblikket,   har   vi   stort   fokus   på   at   identificere   de   elever,  
der   har   svært   ved   det   faglige   og   designe   forløb,   der   kan   hjælpe   dem   på   vej.   
Mindst   lige   så   vigtigt   er   det,   at   vi   også   begynder   at   have   fokus   på   at   identificere   de   elever,  
der   har   særlige   forudsætninger.   Ifølge   Nissen,   Kyed   &   Baltzer   har   elever   med   særlige  
forudsætninger   brug   for   at   blive   identificeret   tidligt,   så   skolen   kan   sikre   en   optimal   udvikling  
(refereret   i   Kyed,   2015).   En   tidlig   identifikation   kan   have   stor   betydning   for   elevens   videre  
udvikling,   da   de   dermed   kan   få   hjælp   til   at   udnytte   deres   særlige   forudsætninger.   Særlige  
forudsætninger   udfolder   sig   ikke   af   sig   selv,   men   kræver,   at   de   bliver   udfordret,   motiveret   og  
trænet   (Nissen,   Kyed   &   Baltzer,   2011,   s.   107).   
Til   at   identificere   elever   med   særlige   forudsætninger   har   Poul   Nissen   udviklet   en   tjekliste   (se  
bilag   2)   med   danske   normer,   der   kan   bruges   til   at   lave   en   screening   af   eleverne.   Tjeklisten  
består   af   tre   dele   -   en   til   forældre,   en   til   lærere   og   en   til   elever,   alle   med   25   spørgsmål.  
Tjeklisten    til   forældre   og   lærere   kan   benyttes   til   skolebørn   i   alderen   6-16   år,   mens   tjeklisten  
til   eleverne   først   kan   anvendes   omkring   5.   klasse   (Nissen,   2019,   s.   63).   Vi   vil   ikke   her  
diskutere,   hvorvidt   tjeklisten   er   brugbar,   men   forudsætter,   at   det   er   den.  
Som   vi   tidligere   har   beskrevet,   kan   der   være   elever   med   særlige   forudsætninger,   der  
udvikler   sig   til   underydere,   hvis   udfordringerne   er   for   små.   Tjeklisterne   bør   derfor   suppleres  
af   konkrete   beskrivelser   fra   forældre   og   lærere,   der   kender   eleven   og   hans/hendes   måde   at  
agere   på   i   opgaveløsning,   leg   og   sociale   relationer   (Kyed,   2015,   s.   137).   
Som   vejledere   har   vi   ikke   tid   til,   og   mulighed   for,   at   screene   alle   elever   og   vi   er   nødt   til   at   få  
matematiklærerne   mere   på   banen.   Det   er   derfor   vigtigt,   at   matematiklærerne   kender   til   og  
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kan   benytte   tjeklisten,   så   vi   har   mulighed   for   at   opdage   elever   med   særlige   forudsætninger  
så   tidligt   som   muligt.   Når   matematiklærerne   kan   benytte   tjeklisten,   kan   de   screene   eleverne.  
Herefter   har   vi   mulighed   for   at   tage   over   og   lave   en   “samtale-test”   med   de   elever,   der   lander  
i   kategorien   for   elever   med   særlige   forudsætninger.   Her   kan   vi   gennem   samtale   med   eleven  
få   et   indblik   i   elevens   generelle   forudsætninger   for   problemløsning   og   evne   til   at   angribe   en  
opgave.   Ud   fra   denne   samtale   kan   vi   vejlede   læreren   til,   hvad   næste   skridt   er.   

Operationalisering  
Som   vi   fandt   frem   til   i   vores   analyse,   identificerer   matematiklærerne   elever   med   særlige  
forudsætninger,   men   ud   fra   deres   egne   indikatorer.   
Vores   mål   er   derfor,   at   matematiklærerne   identificerer   elever   ud   fra   samme   kriterier,   omend  
vi   er   bevidste   om,   at   der   altid   vil   være   en   vis   grad   af   subjektivitet   indover   (Nissen   et   al,   2013,  
s.   108).   Vores   delmål   er   derfor:  
 

● Kriterier   for   identificering   af   elever   med   særlige   forudsætninger   synliggøres.  
● Lærerne   anvender   kriterierne   til   at   identificere   elever   med   særlige   forudsætninger.  
● Matematikvejlederne   udarbejder   en   handleplan   for   identificering   af   elever   med  

særlige   forudsætninger.  

Planlægning   af   undervisning   der   tilgodeser   elever   med   særlige  
forudsætninger   
Eleverne   møder   skolen   med   forskellige   forudsætninger.   Derfor   er   det   vigtigt,   at   læreren  
møder   eleverne   på   forskellige   niveauer   og   formår   at   motivere   sine   elever   med   de   aktiviteter,  
der   er   planlagt.   Undervisningsdifferentiering   er   et   svar   på   denne   problematik   og   i   øvrigt   et  
lovkrav   (Albrechtsen,   2016,   s.89).   Undervisningsdifferentiering   kan   blive   til   en   uoverskuelig  
opgave   og   kan   udmønte   sig   i   f.eks.   opgavedifferentiering,   elevdifferentiering   eller   individuel  
undervisning.   Elever   med   særlige   forudsætninger   motiveres   ikke   nødvendigvis   af   ekstra  
opgaver   efter   endt   klassearbejde.   Her   er   der   en   fare   for,   at   de   udvikler   sig   til   underydere,   i  
det   de   ikke   oplever   at   blive   udfordrede   i   undervisningen.   
I   en   matematikundervisning   der,   som   på   vores   skole,   er   præget   af   arbejde   med   et  
bogsystem,   kan   det   være   en   fordel   for   læreren   at   øve   sig   i   at   stille   åbne   spørgsmål   og   lave  
undersøgende   opgaver   for   at   undervisningsdifferentiere.   Åbne   spørgsmål   og   undersøgende  
opgaver   er   i   sig   selv   ikke   undervisningsdifferentiering,   men   kan   indtænkes   i   lærernes  
planlægning   af   undervisningen.   På   den   måde   kan   elever   med   særlige   forudsætninger   også  
tilgodeses,   i   det   de   gennem   de   åbne   og/eller   undersøgende   opgaver   udfordres   på   flere   af  
kompetencemålene.   Endvidere   er   svarmulighederne   flere,   i   modsætning   til   de   lukkede  
spørgsmål,   hvorfor   lærer   og   elever   også   kan   få   indsigt   i   andre   elevers   matematiske  
tænkning   (Wahl   &   Weng,   2013,   s.   200).   
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Operationalisering  
Målet   er,   at   alle   lærere   planlægger   undervisning,   der   tilgodeser   elever   med   særlige  
forudsætninger.   Sparring   for   den   enkelte   kan   lade   sig   gøre   som   en   del   af   samarbejdet   i   det  
professionelle   læringsfællesskab.   
 
I   forhold   til   planlægning   af   undervisning   der   tilgodeser   elever   med   særlige   forudsætninger  
har   vi   følgende   mål:  

● begrebet    undervisningsdifferentiering    udfoldes,   nuanceres   og   behandles   i  
lærergruppen.   

● matematikundervisningen   på   skolen   præges   gradvist   mere   og   mere   af  
undervisningsdifferentiering   f.eks.   i   form   af   åbne   spørgsmål   og   undersøgende  
matematik  

Samarbejde   matematiklærerne   i   mellem   
I   analysen   af   vores   undersøgelse   blev   det   tydeligt   for   os,   at   der   er   potentiale   i   at   udvikle   et  
samarbejde   matematiklærerne   i   mellem.   Matematiklærernes   samarbejdskultur   er   i   øjeblikket  
præget   af   at   være   et    stærkt   traditionelt   fællesskab ,   hvor   samarbejdet   primært   udgør   en  
koordinering   af   opgaver   (Albrechtsen,   2016,   s.   16).   Som   vejledere   ønsker   vi   at   skabe   en  
samarbejdskultur,   der   kan   betegnes   som   et    læringsfællesskab ,   i   hvilket   man   samarbejder  
om   selve   undervisningen   (Albrechtsen,   2016,   s.   16).   Læringsfællesskabet   skal   betragtes  
som   et   middel,   der   arbejder   frem   mod   målet   om   at   fremme   elevernes   læring   (Albrechtsen,  
2016,   s.   15).   
 
Læringsfællesskabets   funktion   er   (Albrechtsen,   2016,   s.   16):   

● at   håndtere   og   bruge   viden   til   at   forbedre   praksis  
● at   skabe   et   fælles   sprog,   en   fælles   vision   og   fælles   standarder   
● at   skabe   en   bæredygtig   skolekultur   præget   af   langsigtede   mål  

 
Nyuddannede   kolleger   kan   betegnes   som   novicer,   mens   mere   erfarne   kollegaer   kan  
betegnes   som   eksperter   (Albrechtsen,   2016,   s.   46).   Men   erfarne   kollegaer   kan   også   være  
novicer   på   områder,   der   er   nye   for   dem,   mens   novicer   kan   være   eksperter   på   områder   i   kraft  
af,   at   de   netop   er   nyuddannede   og   har   haft   tilgang   til   den   nyeste   viden   indenfor   faget.   Alle  
matematiklærere   har   derfor   værdi   i   kraft   af   de   kompetencer   de   besidder.  
Som   vi   herudover   omtalte   i   analysen,   er   alle   lærere   ikke   specialister   i   alle   dele   af  
undervisningen.   Derfor   skal   vi   bruge   læringsfællesskabet   til   at   udvikle   hinanden,   og   der   er  
potentiale   for   udvikling   hos   alle   lærere.   
Læringsfællesskabet   ligger   i   tråd   med   vores   socialkonstruktivistiske   syn   på   videnskabelse,   i  
det   ny   viden   skabes   i   interaktionen   (Albrechtsen,   2016,   s.   71).   
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Operationalisering  
Det   langsigtede   mål   for   de   professionelle   læringsfællesskaber   er   at   fremme   elevernes  
læring.   
Det   professionelle   læringsfællesskab   skal   betragtes   som   midlet   til   at   nå   dette   mål.   
I   etableringen   af   det   professionelle   læringsfællesskab,   har   vi   følgende   delmål:  
 

● Hverdagens   rammer   og   struktur   muliggør,   at   det   professionelle   læringsfællesskab  
kan   finde   sted.   

● Matematiklærerne   møder   op   til   de   planlagte   møder   og   deltager   aktivt.   
● Vejlederne   faciliterer   de   professionelle   læringsfællesskaber,   skaber   struktur   for  

mødeaktiviteten   og   rammesætter   indholdet.  

Handleplan   og   implementering  
I   arbejdet   med   elever   med   særlige   forudsætninger   har   vi   afdækket   et   stort   uudnyttet  
potentiale   der   omhandler   samarbejde   matematiklærerne   imellem.   Ud   fra  
operationaliseringen   af   vores   kernekomponenter   tager   vi   afsæt   i   de   profesionelle  
læringsfællesskaber   som   udgangspunkt   for   videndeling   blandt   matematiklærerne,   herunder  
også   kendetegn   ved   elevgruppen   og   undervisningsdifferentiering   som   begreb.  

Strukturelle   forudsætninger  
Forudsætningen   for   at   vi   kan   etablere   et   professionelt   læringsfællesskab   er,   at   de  
strukturelle   rammer   gør   det   muligt   for   det   kommende   fællesskab   at   eksistere.   Fællesskabet  
skal   indtænkes   i   skolens   måde   at   organisere   sig   på.   Her   skal   tid,   skemaer   og   fysiske  
rammer   indtænkes   såvel   som   menneskelige   ressourcer   (Albrechtsen,   2016,   s.   14).  
 
Som   vejledere   udfører   vi   fra   tid   til   anden   distribueret   ledelse.   Ift.   denne   opgave   skal   vi   have  
opbakning   fra   vores   ledelse,   da   tid   og   skema   skal   tilrettelægges,   så   etableringen   af   det  
professionelle   læringsfællesskab   prioriteres.   
Ligeledes   forventer   vi,   at   etableringen   af   det   professionelle   læringsfællesskab,   for   nogle,   vil  
føles   som   en   ekstra   opgave,   der   kommer   oveni   et   i   forvejen   stramt   program   (Wick,   2013,   s.  
219).    Hermed   har   vi   behov   for   ledelsens   opbakning   til   også   at   se   på   evt.   organisatoriske  
forandringer,   der   tilgodeser   etableringen   af   det   professionelle   læringsfællesskab.   
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Fremmøde   og   deltagelse  
Tager   vi   udgangspunkt   i   Albrechtsens   model   over   læreres   professionelle   kompetencer,   ser  
vi,   at   disse   er   en   sammensat   størrelse.   
 

 
fig.   2   Model   over   læreres   professionelle   kompetencer   (Albrechtsen,   2016,   s.40)  

 
Etableringen   af   det   professionelle   læringsfællesskab   sker   med   intentioner   om   at   udvikle  
lærergruppens   samlede   professionsviden.   Dog   vil   muligheden   for   at   udvikle   denne   være  
afhængig   af   de   andre   dele,   der   udgør   lærerens   samlede   professionelle   kompetence.   Altså  
skal   vi   som   vejledere   være   opmærksomme   på   at   indtænke   de   andre   dele   i   vores   strategi   for  
implementering.   Vores   projekt   i   sig   selv   kan   være   nok   så   godt,   men   vi   kommer   ikke   langt,  
hvis   ikke   vores   kollegaer   er   motiverede.   
I   forberedelsen   af   vores   projekt   skal   vi   være   meget   opmærksomme   på,   at   vi   som   vejledere  
allerede   er   dybt   inde   i   implementeringen,   endda   før   vores   kollegaer   har   fået   nyheden.   
Vi   bruger   denne   model   “Forandringens   cyklus”   til   at   blive   bevidste   om   hvilken   fase   af  
forandringsprocessen   de   forskellige   interessenter   befinder   sig   i.  
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fig.   3   Forandringens   Cyklus   v.   Lead  

 
Opgaven   med   at   identificere   og   planlægge   undervisning   for   elever   med   særlige  
forudsætninger   er   os   givet   af   skolens   ledelse   og   kan   betragtes   som    nyheden .   Herefter   har   vi  
undersøgt   vores   udgangspunkt   og   har   allerede   på   den   baggrund   gjort   os   nogle   tanker   om,  
hvordan    udfordringen    ser   ud   og   hvordan   dette   løses   i   praksis.   Dermed   er   vi   allerede   i   gang  
med    skiftet    og   på   vej   over   i    rutinen .   
Netop   nu   er   lærergruppen   kun   blevet   præsenteret   for    nyheden    i   kraft   af   vores   undersøgelse.  
I   implementeringsprocessen   er   det   altså   vigtigt,   at   vi   som   vejledere   bremser   op,   giver   tid   og  
sørger   for,   at   alle   kolleger   er   med   gennem   alle   dele   af   forandringens   cyklus.   Alternativt   kan   vi  
møde   modstand   fra   lærergruppen,   da   de   kan   opleve,   at   vi   prøver   at   haste   forandringer  
igennem,   uden   lærergruppen   har   erkendt    udfordringen    og   dermed   bevæggrundene   for  
skiftet    i   form   af   implementering   af   professionelle   læringsfællesskaber.   
 
Vi   er   optagede   af   det,   Albrechtsen   betegner   som    fælles   produktiv   læring,    som   eksempelvis  
kan   være   ny   professionel   viden   indenfor   et   givet   område   (Albrechtsen,   2016,   s.55).   Det   er  
det   trialogiske   syn   på   læring,   vi   vil   have   i   centrum   for   vores   professionelle   læringsfællesskab.  
På   denne   måde   anerkendes   alle   læreres   baggrund,   erfaringer   og   bidrag.   Vi   søger   at  
sidestille   læringsfællesskabets   deltagere,   så   alle   oplever,   at   de   kan   bidrage   til   fællesskabet  
og   vores   kollektive   viden.   Dette   gør   vi   med   den   hensigt,   at   fællesskabets   deltagere   også  
føler   ansvar   overfor   fællesskabet   og   dermed   deltager   aktivt.   

Evaluering   af   proces   
Som   vi   tidligere   har   skrevet,   er   kernekomponenterne   ufravigelige,   da   de   er   nødvendige   for   at  
indføre   de   nye   tiltag.   Samtidig   er   kernekomponenterne   også   grundlaget   for   den   evaluering,  
der   skal   vise,   hvorvidt   matematiklærerne   tager   den   nye   praksis   til   sig   (Wick,   2013,   s.   217).   
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Graden   af   implementering   måler   Wick   i    fidelity    og   den   skal   vise   en   effekt   på   tre   forskellige  
niveauer   (Wick,   2013,   s.   224):  
 

● Ændring   i   matematiklærernes   adfærd  
● Ændring   i   kulturen   blandt   fagteamet  
● Ændring   i   relationen   til   elever   med   særlige   forudsætninger   i   matematik  

 
Vi   skal   i   kraft   af   vores   rolle   som   matematikvejledere   evaluere,   om   implementeringen   er  
succesfuld   eller   om   der   skal   justeres   på   de   enkelte   dele.   Det   gør   vi   ved   hjælp   af  
feedbackloops,   hvor   vi   kan   ændre   på   operationaliseringen   af   vores   kernekomponenter   eller  
via   double   loop,   hvor   vi   ser   på,   om   præmisserne   for   vores   valg   af   tiltag   har   ændret   sig   (Wick,  
2013,   s.   221).   
Vi   ser   derfor   implementeringen   som   en   proces,   der   ikke   slutter,   men   hele   tiden   justeres   og  
tilpasses.   
 
Processen   for   implementering   sat   ind   i   Wicks   model:  
 

 

Bæredygtighed  
Sidste   del   af   implementeringen   handler   om   at   fastholde   og   vedligeholde   den   nye   praksis,   det  
Wick   kalder   for   bæredygtighed.   Dette   bør   ske   både   i   forhold   til   medarbejdere,   ledelse   og  
organisationen   (Wick,   2013,   s.   223).   Vores   mål   er   at   sikre,   den   forhåbentlig   succesfulde,  
implementering   af   en   strategi   for   elever   med   særlige   forudsætninger   der   består   også   selvom  
der   sker   strukturelle   ændringer   i   vores   organisation.   Vi   har   derfor,   med   udgangspunkt   i  
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Wicks   beskrivelse,   opstillet   følgende   punkter,   der   skal   være   med   til   at   sikre  
bæredygtigheden:  
 

● Sikring   af   det   lærte:  
 

○ Matematikvejlederne   faciliterer   fælles   faglig   fordybelse   for   matematiklærerne,  
hvor   strategien   for   elever   med   særlige   forudsætninger   er   på   dagsordenen  
mhp   at   udfolde   begrebet   og   videndele.  
 

○ Matematikvejlederne   udarbejder   en   handleplan   for   arbejdet   med   elever   med  
særlige   forudsætninger.  
 

○ Matematikvejlederne   faciliterer   et   vejldningsforløb   på   alle   årgange   mhp   elever  
med   særlige   forudsætninger.   

○  
● Udskiftning   i   personalet:  

 
○ Ved   ansættelse   af   nye   kolleger,   er   det   matematikvejledernes   opgave   at  

introducere   handleplanen   for   elever   med   særlige   forudsætninger.   
 

○ Ved   fratrædelse   af   matematikvejledere   er   det   vigtigt   at   der   ligger   en   tydelig  
handleplan   for   arbejdet   med   elever   med   særlige   forudsætninger   og   at   denne  
overdrages   til   den   nye   vejleder.  

○  
● Udskiftning   i   ledelsen:  

 
○ Som   ved   udskiftning   af   matematikvejleder   er   det   vigtigt,   at   der   ligger   en   klar  

handleplan   for   arbejdet   med   elever   med   særlige   forudsætninger.  
 

○ Det   vil   desuden   være   vigtig   at   der   er   en   funktionsbeskrivelse   for  
matematikvejledernes   arbejdsområder.  

Vejlederrollen   
Titlen   og   rollen   som   matematikvejleder   er   en   rolle,   der   er   blevet   os   tildelt   af   vores   ledelse.   Vi  
har   fået   en   formel   betegnelse   og   uddannelse   og   fungerer   som   formelle   og   pædagogiske  
ledere   i   matematiklærergruppen   (Albrechtsen,   2016,   s.   131).   Samtidig   er   vi   også   fungerende  
matematiklærere,   og   dermed   en   del   af   den   faggruppe   vi   leder.   Altså   besidder   vi   flere   roller   i  
fællesskabet   omkring   matematikundervisningen.   Da   vi   forsker   i   eget   felt   skal   vi   være  
bevidste   om   de   forskellige   roller   vi   besidder,   da   disse   kan   påvirke   resultaterne   af   vores  
undersøgelser.   Altså   er   der   tale   om   kybernetik   af   2.   orden   (Molly-Søholm,   Steager   &   Willert,  
2017,   s.   56).   
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I   funktion   af   vores   titel   som   vejledere   er   vi   blevet   tildelt   en   magt.   Traditionelt   set   besidder   vi  
ikke   en   institutionel   magt   -   den   institutionelle   magt   regulerer   os   (Christensen   &   Jensen,  
2018,   s.   95).   Dog   har   vi   en   substantiel   magt   i   form   af   en   indirekte   magt   i   det   vi   har   adgang   til  
ledelsen   (Christensen   &   Jensen,   2018,   s.   53).   Da   vi,   af   ledelsen,   har   fået   til   opgave   at   lave  
en   indsats   for   elever   med   særlige   forudsætninger   og   ikke   besidder   den   beslutningstagende  
funktion,   er   det   vigtigt,   at   vi   bruger   vores   energi   på   relationerne   til   matematiklærerne,   for   som  
Foucault   også   beskriver   det,   er   magt   til   stede   i   alle   relationer   (Christensen   &   Jensen,   2018,  
s.   113).   
 
Relationerne   er   vigtige,   da   tillid   er   centralt   i   en   vejledningssituation   (Albrechtsen,   2016,   s.  
120).   Relationerne   er   herudover   centrale   da   den   tillidsfulde   og   samarbejdende   relation   er  
fundamentet   på   hvilket   vi   etablerer   et   professionelt   læringsfællesskab   (Albrechtsen,   2016,   s.  
132).   Ideelt   set   starter   det   professionelle   læringsfællesskab   nedefra   og   påtvunget  
kollegialitet   er   ikke   at   foretrække   (Albrechtsen,   2016,   s.   139).   Vores   professionelle  
læringsfællesskab   er   dog   ikke   opstået   naturligt   og   derfor   må   vi   som   vejledere   må   altså   gå  
forrest   og   tage   initiativ   og   sikre   fremdrift   (Albrechtsen,   2016,   s.   141).   Dette   gør   vi   ved   at  
anvende   den   magt,   der   er   i   vores   besiddelse.   Vi   anvender   den   relationelle   magt   i   vores  
funktion   som   matematiklærere,   kollegaer   og   fortrolige.   Mens   den   indirekte   magt   kommer   i  
spil   for   at   sikre   rammer,   strukturer   og   ikke   mindst   prioriteringen   af   vores   indsats,   f.eks.   ved   at  
sætte   temaet   på   dagsordenen.   Vi   søger   at   inddrage   og   give   matematiklærergruppen  
ejerskab   ifm.   formuleringen   af   vores   visioner   for   undervisningen   af   elever   med   særlige  
forudsætninger   (Albrechtsen,   2016,   s.   147).   
Ved   formuleringen   af   vores   fælles   visioner   søger   vi   at   skabe   det   fælles   tredje,   om   hvilket  
lærergruppen   kan   mødes.   Herved   præges   vores   professionelle   læringsfællesskab   af  
videnskabelsesmetaforen   (Albrechtsen,   2016,   s.   56).   Vi   tager   dermed   udgangspunkt   i   et  
socialkonstruktivistisk   syn   på   videnskabelse   og   bruger   Cooperriders   4D   model   som  
udgangspunkt   for   formuleringen   af   visionen   (Albrechtsen,   2016,   s.   69).   

Position  
Som   vejledere   bevæger   vi   os   mellem   rollen   som   procesvejleder   og   rollen   som  
ekspertvejleder.   
I   formuleringen   af   indsatsen   og   planlægningen   af   processen   betragter   vi   os   som   eksperter.  
Ud   fra   vores   undersøgelse   ved   vi,   at   der   er   behov   for   en   indsats   -   dette   kommer   til   udtryk   i  
de   føromtalte   ufravigelige   kernekomponenter.   Samtidig   er   feltet   nyt   for   flere   kolleger   og   vi  
har   en   viden   i   kraft   af   vores   uddannelse   som   vejledere,   som   vi   skal   give   videre.   
Ekspertrollen   kommer   som   udgangspunkt   i   spil   i   formuleringen   af   indsatsen   for   hele  
matematiklærergruppen,   hvorefter   vi   kan   skifte   til   procesvejlederrollen   -   stadig   med  
kernekomponenterne   for   øje.   
 
I   vejledningen   af   enkelte   kollegaer   eller   mindre   grupper   tager   vi   som   udgangspunkt  
procesvejlederrollen.   Ekspertvejlederen   kan   stadig   komme   i   spil   for   at   sikre,   at   vi   har  
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kernekomponenterne   for   øje,   her   skal   vi   bare   være   opmærksomme   på   at   italesætte   skiftet   i  
vejlederrollen.  
 
I   skiftet   mellem   ekspert-   og   procesvejleder   bliver   vi   mere   nysgerrige   og   lyttende.   Hvis   vi   skal  
lykkes   med   at   skabe   et   professionelt   læringsfællesskab,   er   det   vigtigt,   at   den   enkelte   føler  
sig   tilpas,   har   tillid   og   åbner   sig,   så   vi   kan   sende   passende   forstyrrelser   ind.   I   systemisk  
tænkning   betragtes   mennesket   som   et   lukket   system,   der   kun   udvikler   sig,   hvis   systemet  
irriteres   og   udvikling   giver   mening   (Hermansen,   Løw   &   Petersen,   2013,   s.   35).   Altså   er   det  
centralt,   at   vi   får   skabt   et   tillidsfuld   rum,   hvor   vejledte   kan   “forstyrres”.   Her   skal   vi   også   være  
opmærksomme   på   at   tilpasse   os   vejledte   og   skabe   passende   forstyrrelser,   så   systemet   ikke  
lukker   sig   om   sig   selv.  
Som   procesvejledere   vil   vi   indtænke   Karl   Tomms   spørgsmålstyper   i   4D-modellen  
(Albrechtsen,   2016,   s.   74).   
 
Såfremt   der   er   kolleger,   der   ikke   er   motiverede,   deltager   aktivt   eller   lign.    må   vi   som  
vejledere   tage   den   svære   samtale.   Her   kan   det   være   gavnligt   at   tage   udgangspunkt   i   den  
narrative   tilgang   og   fortykne   de   positive   fortællinger   om   det   professionelle  
læringsfællesskabet   med   henblik   på   at   kunne   integrere   den   fortabte   i   fællesskabet.   Her   må  
vi   stille   åbne   spørgsmål   og   være   opmærksomme   på   egne   forforståelser   og   hypoteser   og  
forkaste   disse   med   henblik   på   at   give   plads   til   vejledte.   
 
I   matematiklærergruppen   er   der   lærere   med   viden   vi   ikke   besidder.   Derfor   må   vi   i   rollen   som  
vejledere   afgive   magt,   idet   Foucault   betegner   viden   som   magt.   Vi   afgiver   magt   til   dem,   der   er  
mere   fagligt   kompetente   indenfor   et   givent   område.   Vi   viser   gruppen   tillid,   hvilket   giver   dem  
ejerskab.   Som   vejledere   for   gruppen   er   det   vigtigt,   at   vi   kender   vores   begrænsninger,   for  
derved   at   kunne   fremstå   troværdig   i   andre   sammenhænge.   Derved   bliver   vi   anerkendt   som  
ledere   for   matematikfaggruppen.  

Konklusion  
Af   ledelsen   på   vores   skole   har   vi,   i   kraft   af   vores   position   om   matematikvejledere,   fået   til  
opgave   at   tilrettelægge   en   indsats   der   tilgodeser   elever   med   særlige   forudsætninger.   
 
Som   lærere   og   vejledere   på   skolen   må   vi   betragte   os   selv   som   forskere   i   eget   felt.   Dette   kan  
selvfølgelig   påvirke   vores   konklusion   på   baggrund   af   undersøgelsen,   og   vi   valgte   derfor  
både   at   benytte   os   af   forsker-   og   metode-triangulering.   Da   vi   gennem   triangulering   kommer  
frem   til   samme   svar,   betragter   vi   vores   undersøgelse   som   reliabel   og,   da   den   også   besvarer  
de   spørgsmål   vi   har   stillet,   valid.  
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hvordan   det   står   til   med   undervisning   af   elever   med   særlige   forudsætninger,   idet   vi   lavede  
observationerne   med   kort   varsel   og   nogle   lærere   har   været   ganske   uforberedte   på   at   dette  
var   vores   fokusområde.   
 
Vi   indledte   arbejdet   med   at   afdække   lærergruppens   udgangspunkt,   og   hvordan   elever   med  
særlige   forudsætninger   identificeres   og   undervises.   Som   vi   skrev   i   delkonklusionen,  
eksisterer   der   ikke   et   fælles   sprog   for   elevgruppen,   og   identificeringen   af   elever   med   særlige  
forudsætninger   sker   primært   på   baggrund   af   individuelle   kriterier   og   erfaringer.   
 
Hvis   eleverne   skal   opdages   så   tidligt   som   muligt,   kræver   det,   at   vi   systematiserer   vores  
identifikation   af   elever   med   særlige   forudsætninger.   Vi   kan   konkludere,   at   der   ligger   et   stort  
arbejde   i   at   opkvalificere   lærergruppen,   og   at   der   er   et   stort   behov   for   en   handleplan   for  
identificering   af   elever   med   særlige   forudsætninger.   Dermed   vil   det   ikke   længere   være  
lærernes   subjektive   kriterier   og   erfaringer,   der   danner   grundlag   for   hvilke   elever   der   bliver  
identificeret.   Identificeringen   vil   derimod   ske   på   samme   grundlag   for   alle   elever.   
 
Ud   fra   vores   undersøgelse   kan   vi   konkludere,   at   det   er   begrænset,   hvor   meget  
matematiklærerne   samarbejder   om   planlægning   af   undervisningen   generelt,   og   slet   ikke   om  
undervisning   målrettet   elever   med   særlige   forudsætninger.   
Planlægning   af   undervisning   der   udfordrer   elever   med   særlige   forudsætninger,   begrænser  
sig   ofte   til   mere   eller   mindre   spontane   samtaler   med   eleverne   ifm.   klassens   almindelige  
undervisning.   På   baggrund   af   vores   undersøgelse   kan   vi   konkludere,   at   der   er   behov   for   en  
koordineret   indsats   omkring   kompetenceudvikling   af   lærergruppen.  
 
Sidst,   men   ikke   mindst   er   vi   blevet   opmærksomme   på   hvor   lidt   elever   med   særlige  
forudsætninger   fylder   i   lærernes   bevidsthed   på   vores   skole,   og   vi   er   derfor   bevidste   om,   hvor  
vigtigt   det   er,   at   vi   deler   vores   viden   med   matematiklærergruppen   og   skaber   rum   for  
udvikling   af   lærergruppens   kompetencer   i   professionelle   læringsfællesskaber.  

Perspektivering  
Da   opgaven   blev   os   givet   af   ledelsen,   har   vi   deres   opbakning   til   at   igangsætte   de   tiltag   vi  
finder   nødvendige.   Ledelsen   har   igennem   en   årrække   afsat   timer   hver   uge   til   faglig  
fordybelse   i   årgangsteamet.   Derudover   har   vi   også   haft   6   årlige   møder   hvor   alle  
matematiklærere   mødes,   disse   kaldes   fælles   faglig   fordybelse.  
Her   ser   vi   et   potentiale   i   muligheden   for   at   skabe   rum   for,   og   facilitere   professionelle  
læringsfællesskaber.   Det   er   vores   opgave   som   vejledere   at   sætte   det   igang   velvidende,   at  
professionelle   læringsfælleskaber   skabes   nedefra   og   det   derfor   kan   blive   problematisk,   at   vi  
igangsætter   dette   som   vejledere.  
 
Da   vores   undersøgelse   viser,   at   der   er   et   uudnyttet   potentiale   ift.   samarbejdet  
matematiklærerne   i   mellem,   ønsker   vi   at   bringe   vores   nye   viden   i   spil   og   starte   en  
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kompetenceudvikling   af   lærergruppen   for   at   skabe   fælles   retning,   fælles   sprog   -   en   fælles  
vision.   
 
Vi   må   i   vores   udformning   af   en   procesplan   indtænke   muligheden   for,   at   den   enkelte   lærer  
kan   få   ny   viden,   øve   sig   og   modtage   feedback   og   coaching   ifm.   implementeringen   af   den  
nye   viden   de   tilegner   sig.   Her   kan   et   aktionslæringsforløb   indtænkes,   hvor   fokus   er   på  
planlægning   af   undervisning,   der   tilgodeser   elever   med   særlige   forudsætninger.   
 
For   som   Peter   Wick   skriver:   
 
“Kun   en   kombineret   indsats,   hvori   der   indgår   teori,   demonstration,   øvelse   og   feedback   samt  
coaching   der   foregår   i   praksis,   fører   både   til   internalisering   af   ny   viden   og   til,   at   erhvervelsen  
af   de   nye   kompetencer   bliver   omsat   i   form   af   en   anderledes   pædagogik.”  

(Wick,   2013,   s.   216)  
 
Herfra   er   vores   opgave   tydelig.   Vi   skal   igangsætte   kompetenceudvikling   af  
matematiklærergruppen   ligesom   vi   skal   facilitere   en   kultur   præget   af   samarbejde.    Dette  
bliver   en   lang   og   vigtig   proces,   men   til   gavn   for   alle   vores   elever.  
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Bilag  
Følgende   bilag   er   vedlagt:  
Bilag   1:   Observationsguide  
Bilag   2:   Tjeklister   til   identifikation   af   elever   med   særlige   forudsætninger  
Bilag   3:   Udvalgte   svar   fra   spørgeskema  
Bilag   4:   Interviewguide  
Bilag   5:   Transskribering   af   interview  
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Bilag   1:    (Observationer   gennemført   11/3-20)  
 
Observationsguide: Klasse:   
 
Tegn   på   udfordringer   til   elever   med   særlige   forudsætninger.  
 

1. Åbne   opgaver  
2. Spørgelyst  
3. Mulighed   for   at   eleverne   kommer  

på   banen  
4. Når   de   er   færdige   -   er   der   en   plan  

for   hvad   man   skal?   

5. Samarbejde  
6. Mundtlighed   elev   til   lærer  
7. Åbenhed   for   flere   løsningsforslag  
8. Gennemgang   (lærer)  

 

Tid  Beskrivelse  Tanker  
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Bilag   2:  
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Bilag   3:   
(4/3   2020:   Spørgeskema   udsendt)  
Spørgeskema   -   udvalgte   svar:  
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Bilag   4:    (Interview   gennemført   12/3)  
 
Interviewguide:  
 

Indledende  Hvor   mange   år   har   du   været   lærer?  

 Hvilke   klassetrin   har   du   haft?  

 Ville   du   betegne   dig   som   indskolings-   eller  
udskolingslærer?  

Observationen   og   generelt  Timen   i   går,   vil   du   karakterisere   det   som   en   almindelig  
matematiktime?   

 I   den   klasse   vi   observerede,   er   der   her   elever   med  
særlige   forudsætninger?  

 Hvad   er   din   oplevelse   af   at   være   lærer   for   elever   med  
særlige   forudsætninger?  

 Hvordan   kommer   det   til   udtryk   i  
undervisningen/hverdagen?   

Afrunding   

 
 
 
 
 
  

45  

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



/

Elever   med   særlige   forudsætninger   i   matematik    Carina   Larsen,   dip21485  
    Pi   Monica   Lysemose,   dip41431  

_________________________________________________________________________  
 

 
Bilag   5:  
Transskribering   af   interview   med   YY   torsdag   d.   12/3-2020   kl.   11.10  
 
Observation   lavet   i   4.   klasse.  
Indskolingslærer  
Lærer   i   næsten   3   år,   undervist   i   mat   alle   år.  
Færdig   som   matematiklærer   sommer   2020  
 
2.40:  

CP :   I   den   klasse   vi   var   i   i   går,   er   der   nogen   hvor   du   tænker   at   de   har   nogle   særlige  
forudsætninger   indenfor   matematik   

2.50:   
YY :    Det   kommer   an   på   hvordan   man   tænker   særlige   forudsætninger.  
Umiddelbart   så   tænker   jeg   det   er   sådan   noget   der   bliver   negativt   ladet…   Dem  
der   har   udfordringer   i   det.   
CP :   Her   taler   vi   om   særlige   forudsætninger   som   at   man   har   en   særlig   forudsætning  
for   at   blive   dygtig   indenfor   matematikken.   Man   har   nogle…   Man   kan   også   kalde   det  
talent   indenfor   matematik.  
YY :   Jeg   læste   godt   jeres   spørgeskema   og   var   usikker   på   hvad   I   rent   faktisk   mente,  
selvom   I   skrev   i   jeres   definition…   Om   I   mente   det   bare   sådan,   at   I   mente   det   som   et,  
ja   et   mere   anerkendende   eller   positivistisk   syn   på   ,   hvad   jeg   vil   sige   er   elever   der   er  
udfordret   i   matematikken..  

3.30:  
CP :   Hvis   vi   tager   udgangspunkt   i,   at   det   er   børn   der   har   talent   indenfor   matematik.  
Har   du   så   nogle   elever   du   tænker   er   i   den   kategori?  
YY :   Øhm…   Ja   det   har   jeg.   Øhm…   Jeg   vil   i   hvert   fald   sige   at   jeg   har   2   piger   i   klassen,  
der   i   hvert   fald   er   rigtig,   rigtig   dygtige   og   har   lidt   noget   interesse   for   det   selv.   Og   bare  
kan   kværne   derudaf   med   ret   svære   ting.   Så   jeg   har   i   hvert   fald   2   piger   vil   jeg   sige.  
Det   kommer   meget   naturligt   til   dem,   det   matematiske…   Ja.  

4.21:  
CP :   Hvad   tænker   du   om,   at   have   dem   i   klassen?  
YY :   Jeg   tror   det   har   skabt   nogle   udfordringer   i   hvordan   håndterer   jeg   lige   dem   og  
hvordan   udfordrer   jeg   lige   dem.   Øhh,   på   det   niveau   de   er   på…   for   de   har   generelt   let  
ved   mange   af   de   opgaver   i   bogen   og   har   let   ved   det   som   andre   har   svært   ved,   så   det  
har   været   udfordrende.   Men   jeg,   øh,   prøver   også   at   bruge   dem   i   timen   til   at   de   selv  
ligesom   kan   tale   mere   matematik   og   forklare   hvad   det   er   de   tænker   med   opgaverne.  
Fx   er   det   meget   almindeligt,   altså   det   er   ikke   hver   gang   vi   arbejder   med   bogen,   men  
det   er   meget   almindeligt   at   der   nogle   gange   er   hjælpelærere,   at   der   er   nogle   elever  
der   bliver   hjælpere   og   som   går   rundt   og   hjælper.   

5.20:  
CP :   Er   det   så…   Ved   de   så   godt   hvordan,   altså   hvad   en   hjælpelærerrolle   er?  
YY :   Jaer…   Altså   vi   har   ikke   et   eller   andet   skema   hængende   eller   nogle   punkter   der  
forklarer   hvad   det   er.   Men   øh,   jeg   har   italesat   mange   gange   hvad   der   er  
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hjælpelærerens   rolle,   at   det   er   man   går   rundt   og   hjælper   dem   der   har   problemer,   dem  
der   står   på   hjælpelisten   som   vi   altid   har   på   tavlen.   Og,   øhh   så   prøver   du   at   forklare  
hvad   opgaven   går   ud   på.   Og   prøver   måske   at   hjælpe   med   at   løse   én   opgave,   men  
du   kan   ikke   gå   ned   og   give   svarene   til   hele   opgaven,   det   er   ikke   det   det   går   ud   på.  
Og   det   er   både   fordi   det   får   dem   du   hjælper   ikke   noget   ud   af   og   du   selv   heller   ikke  
noget   ud   af.   Og   jeg   har   også   italesat   det   når,   det   gælder   dem   der   ikke   er  
hjælpelærere,   der   må   de   godt   sidde   og   snakke   sammen   med   dem   de   sidder   i  
nærheden   af   og   spørge   “Jeg   forstår   ikke   det   her,   kan   du   lige   prøve   at   forklare   mig  
det”.   Og   hvis   de   har   tid   og   overskud   til   det,   så   kan   det   være   der   er   nogen   der   prøver  
at   hjælpe   med   det.   Og   det   er   igen   også   for   at   de   selv,   prøver   ligesom   at   snakke   mere  
matematik,   men   også   for   at   der   ikke   er   så   meget   ventetid.   Hvis   det   kun   er   mig   der  
skal   rundt   og   hjælpe   alle   og   de   ikke   hjælper   hinanden,   så   dur   det   ikke   rigtigt.  

6.41  
CP :   Er   de   selv   bevidste   om,   at   de   er   dygtige   til   matematik?  
YY :   Jah,   altså   i   hvert   fald   de   to   piger   her   jeg   tænker   på,   de   er   nok   meget   bevidste  
omkring   det,   ja.   Og   føler   sig   ikke…   de   har   selvtillid   i   faget   og   er   klar   på   at   prøve   nye  
ting.   Ja,   de   får   masser   af   succesoplevelser   i   timerne,   det   gælder   både   når   de  
arbejder   i   bogen   og   på   chromebook   og   evalueringshæfter,   national   test   også,   ting  
hvor   de   skal   være   helt   selvstændige   og   ikke   får   noget   som   helst   hjælpe,   at   der  
oplever   de   også   succes   og   igen   når   de   får   feedback   af   mig   om   det   de   laver,   når   de   er  
til   s/h   samtaler,   meget   positiv   feedback.  

7.45   
CP:    Oplever   du   at   du   har   tilstrækkelig   med   materialer,   opgavetyper   til   også   at  
udfordre   de   faglige…   eller   er   det   noget   du   savner?  
YY :   deciderede   opgaver   så   tror   jeg,   jeg   savner   lidt.   Jeg   synes   at   nogle   gange   så  
bliver   det   lidt…   så   kommer   jeg   til   at   stå   og   så   skal   jeg   lige,    så   overrasker   det   mig   at  
der   er   nogle   der   er   blevet   færdige   hurtigt   og   så   skal   jeg   stå   og   finde   på   hvad   er  
det   så   lige   de   kan   lave,   måske   endda   noget   som   er   lidt   udfordrende.    Det   de   altid  
kan,   det   er   at   de   kan   gå   på   chromebooken   og   arbejde   med   nogle   ting   der,   men   øhm,  
men   det   er   ikke   sikkert   at   de   laver   det   der   er   det   allermest   udfordrende,   det   kan   være  
de   bare   sidder   og   laver   det   de   har   lyst   til.   Øhm,   jeg   ved   den   ene   af   de   to   piger   jeg  
tænker   på,   går   meget   op   i   at   hun   gerne   vil   have   alle   medaljer   inde   på   fessor   og   det  
har   været   rigtig,   rigtig   godt   for   hende,   for   så   har   hun   siddet   med   ting   hun   ikke   har   haft  
om   før   eller   for   lang   tid   siden   og   har   ligesom   været   det   hele   igennem…   øhh,   fordi   hun  
ville   have   alle   de   her   medaljer   i   supertræneren.   Og   det   har   også   gjort   at   hun   så  
mange   gange   har   haft   brug   for   hjælp   og   så   er   det   mig   der   kan   komme   ned   og   hjælpe  
hende,   men   også   igen   så   kan   jeg   komme   ned   og   give   hende   nogle   strategier,   vi   kan  
have   en   ret   god   matematisk   samtale   om,   hvad   er   det   man   kan   gøre   og   altså,   jeg  
behøver   ikke   hjælpe   lang   tid.   Det   tager   ikke   lang   tid   før   hun   har   forstået   det   og   hvad  
er   det   for   nogle   mønstre   der   er   i   det   her   og   så   arbejder   med   hvad   er   det   for   nogle  
strategier   hun   bruger   til   at   løse   den   her   type   opgaver.   Så   det   er   hun   rigtig   god   til,   men  
de   kan   begge   to   også   godt   lave   det   de   kender,   fx   så   har   de   begge   arbejdet   meget   på  
den   der   gangetabel…   De   er   virkelig   gode   til   det   og   jeg   er   sikker   på   de   er   bedre   til   det  
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og   de   her   små   gange   stykker   end   de   fleste   i   udskolingen   er.   Øh   helt   klart,   men   det   er  
er,    også   noget   de   kender   og   det   går   de   måske   tilbage   til,   så   der   udfordrer   de   måske  
ikke   sig   selv   så   meget.   
CP :   nej…  
YY :   og    deciderede   opgaver   som   jeg   ved   er   anderledes   og   mere   undersøgende  
og   mere   udfordrene   på   den   måde,   der   er   det   primært   “hvad   nu   hvis”-opgaver  
som   er   i   matematikbogen.   Og   øh..   ja   det   er   ikke   fordi   de   har   så   meget,   med   dem  
faktisk,   men   øh,   det   prøver   jeg   at   sige   til   dem   de   skal   huske   på,   fordi   det,   de  
der   hvad   nu   hvis   opgaver,   det   er   ikke   noget   jeg   synes   som   sådan   hele   klassen  
behøver   arbejde   med.    Det   tror   jeg   heller   ikke   vi   har   tid   til,   men   det   kunne   være  
noget   de   arbejder   med.   Og   det   er   nok   det   eneste,   der   sådan   rigtig   er   materiale   jeg  
synes   der   er   at   gøre   brug   af.  

10.44:  
CP :   Er   der   ellers   noget   du   tænker,   der   er   vigtigt   at   få   med   ift   at   have   talentfulde  
elever   i   sin   klasse?  
YY :   Narj,   lige   umiddelbart   tænker   jeg   det   som   noget   positivt…   Jeg   har   nogle   enkelte  
elever   der   har   sagt   at   de   keder   sig   lidt,   nogle   enkelte   der   har   været   nogle   dygtige,  
meget   talentfulde   elever   som   har   sagt   de   har   kedet   sig   lidt   og   nogle   har   sagt   at…  
nogle   har   fået   lov   til   også   at   gå   i   gang   med   det   samme,   øh,   fordi   de   ikke   har   lyst,   de  
kan   ikke   rigtig   sidde   og   vente   på   at   jeg   får   forklaret   opgaven,   de   er   klar   rimelig   hurtigt  
til   at   gå   i   gang.   Det   er   også   noget   jeg   selv   er   blevet   bedre   til,   at   forklare   hurtigere   og  
sætte   dem   i   gang   hurtigere…   Der   er   nogen   gange   nogle   der   keder   sig   lidt   med   det   og  
brokker   sig   lidt   over   det,   men   generelt   så   ser   jeg   det   helt   klart   som   noget   positivt.  
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